
قانون )نوبك – NOPEC( ومستقبل 
الدول املصدِّرة للنفط

د. مصطفى كامل

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

رة للنفط قانون )نوبك –NOPEC( ومستقبل الدول املصدِّ

مقدمة

العقوابت ضد روسيا؛ على  األمريكي )جو ابيدن( حزمًة من  الرئيس  إدارة  حي اختذت 
خلفية احلرب يف أوكرانيا، وجنَّدت معها بريطانيا، ودول غربية أخرى؛ لفرض عقوابت اقتصادية 
صارمة على روسيا، كانت تظن أنَّ كلَّ دول العامل من خارج دائرة الغرب سوف تشاركها تنفيذ 
تلك العقوابت االقتصادية، واملالية، والتجارية ضد روسيا، وكانت الوالايت املتحدة راغبة ابستخدام 
النفط كسالح ضد روسيا، وإغراق السوق؛ لزايدة اخلسائر الروسية، وإهناك اقتصادها. وخططت 
النفط  لسعر  أقصى  حد  لفرض  األورويب؛  واالحتاد  السبع،  الدول  جمموعة  مع  املتحدة  الوالايت 
الروسي، وهو تكتيك هدفه ضرب عائدات الطاقة الروسية، مثلما تستخدم روسيا الغاز كسالح 

ضد الوالايت املتحدة وأورواب.

وعلى عكس الرغبة األمريكية، فقد قرر حتالف )أوبك بلس( يف أول اجتماع مباشر له بعد 
أزمة كوروان يف 2020، واهنيار األسعار التارخيي، وخفض اإلنتاج مبعدل مليوين برميل يومياً، بدءاً 
من تشرين الثاين/ نوفمب 2022، وارتفعت أسعار النفط فور إعالن التحالف قراره بنسبة أقل من 
للبميل، يف حي اقرتب )خام  )%1(، إذ وصل )خام برنت( القياسي إىل حوايل )93( دوالراً 
انميكس( من عتبة )87( دوالراً، بعد أن كانت أسعار النفط عموماً تتجه للهبوط لتصل إىل )80( 
دوالراً، وقد كسر هذا القرار حاجز الصمت يف البيت األبيض، إذ ُوِصَف على لسان املتحدثة 
ا بذا القرار تنحاز ملصاحل روسيا،  ابمسه )كارين جان( ابلقرار اخلاطئ، واهتمت يف البيان املنظمة أبهنَّ
وَوْفقاً لبيان البيت األبيض، فقد وجَّه ابيدن وزارة الطاقة لإلفراج عن )10( ماليي برميل أخرى 
من االحتياطي البرتويل اإلسرتاتيجي الشهر املقبل، وجاء يف البيان: )يف ضوء قرار أوبك بلس اليوم، 
سنتشاور مع الكونغرس بشأن أدوات وسلطات إضافية؛ لتقليل سيطرة املنظمة على أسعار الطاقة(.

مث لوَّح أعضاء يف الكونغرس األمريكي ومستشارين الرئيس ابيدن بقانون )نوبك( كرد على 
ختفيض إنتاج النفط من جهة حتالف )أوبك بلس( الذي قد يتسبَّب برفع أسعار الوقود وارتفاع 

التضخُّم يف الوالايت املتحدة.

قانون )نوبك –NOPEC( ومستقبل الدول المصدِّرة للنفط
د. مصطفى كامل *

* ابحث.
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وعلى إثر ذلك التخفيض، وهتديدات الوالايت املتحدة فرض قانون نوبك، سنحاول توضيح 
اجتاهات هذه األحداث وأبعادها عن طريق اإلجابة على أسئلة عديدة تتعلَّق بذا املوضوع.

أواًل. ما أضرار قانون نوبك على الوالايت املتحدة األمريكية؟

قد يؤدِّي تقليص إنتاج النفط بصورة حتمية إىل ارتفاع أسعار النفط إىل أكثر من )200( . 1
دوالر للبميل يف فصل الشتاء املقبل، ليس يف الوالايت املتحدة فقط، بل ستزداد أسعار الوقود 
البلدان الصناعية يف آسيا وأورواب، وهذا يتناقض مع كل الرتتيبات واجلهود اليت  عموماً يف سائر 

تسعى هلا الوالايت املتحدة؛ إلقناع أورواب ابالبتعاد عن مصادر الطاقة املقبلة من روسيا. 

إنَّ ارتفاع أسعار النفط يعين زايدة يف أسعار احملروقات، ومن مَثَّ ارتفاع سعر مادة البنزين . 2
على معظم املواطني إىل الضعف، يف الوقت الذي تشهد األسعار ارتفاعاً مسبقاً، إذ وصل يف والية 
ميتشيغان إىل )4.5( دوالر للغالون الواحد، ويف بعض الوالايت يصل إىل )6- 7( دوالرات، 
وابلتأكيد، سيؤدِّي هذا السعر املتضاعف على الوقود إىل تقليل استهالك املواطن لسلع أخرى، 
مبعىن آخر أنَّ ارتفاع أسعار الوقود سيضع عبئاً اقتصادايً ثقياًل على املواطني األمريكيي، وسيؤدِّي 
إىل ركود شديد جداً يف االقتصاد األمريكي، ولن جيعله يتعاىف بوقت قريب، وميكن أن تزداد البطالة، 

وترتفع أسعار املواد األخرى.

سيؤدِّي هذا القرار إىل تراجع شعبية احلزب اجلمهوري، والرئيس جو ابيدن ابلتحديد مع . 3
اقرتاب موعد انتخاابت التجديد النصفية يف الكونغرس، واليت تعقد بعد حنو شهر من اآلن، وهو 
ما شكَّل حرجاً إلدارة الرئيس الدميقراطي أمام انخبيه، خصوصاً بعد الوعود اليت قطعها هلم حبل 

أزمة ارتفاع الوقود1.

اثنياً. ما اخليارات األمريكية ضد الدول املكوِّنة لتحالف )أوبك بلس(.

الوالايت املتحدة منزعجة من قرار )أوبك بلس(؛ لألسباب اليت ذكرانها سابقاً، وقد أشار 
إىل ذلك أكثر من مسؤول رمسي دخل اإلدارة األمريكية، وأول من ندَّد ابلقرار كان الرئيس األمريكي 
ا قد تسبَّب أزمات رئيسة  )ابيدن(، إذ أعرب عن غضبه من قرار حتالف )أوبك بلس(، وقال إهنَّ

1. قدامة خالد ، كيف سيتأثر االقتصاد األمريكي بعد قرار »أوبك« خفض اإلنتاج؟، عريب 21، 06 أكتوبر 2022، 
.https://arabi21.com/story/1466151
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للبالد، وميكن عدُّها »عماًل عدائيًا«، واصطفافاً مع روسيا، مؤكداً أنَّه يدرس رداً على جمموعة من 
ا الدولة  الدول داخل املنضمة، وهذا قد يكون إشارة إىل ردة على اململكة العربية السعودية؛ ألهنَّ
الكبى مع روسيا من حيث اإلنتاج داخل حتالف )أوبك بلس(، ومن أبرز اإلجراءات اليت ميكن 

أن تتخذها الوالايت املتحدة ضد دول التحالف هي:

اإلجراءات . 1 أوىل  بدأت  وابلفعل  املفعول،  ساري  وجعله  )نوبك(،  قانون  على  املصادقة 
القانونية؛ جلعل القانون ساري املفعول، بقرار اللجنة القضائية مبجلس الشيوخ األمريكي األسبوع 
املاضي، مشروع قانون )نوبك -NOPEC( والذي يعين )ال لتكتُّالت إنتاج النفط وتصديرها 
املشروع  )No Oil Producing and Exporting Cartels Act(. وإقرار هذا 
يف هذا الوقت أمر القت للنظر، ولكن قبل ذلك جتدر اإلشارة إىل أنَّ هذا املشروع حىت يـُْعَمُل به 
حيتاج إىل مصادقة السلطات األمريكية بشقيها التشريعي والتنفيذي، وهذه املصادقة على األرجح 
لن تتم، فليس األمر بذه السهولة؛ ألنَّ هذا املشروع يفتح اجملال يف حال إقراره؛ لرفع دعاوى قضائية 
ضد أعضاء منظمة الدول املصدرة للبرتول )أوبك(، وحلفائها ضمن جمموعة )أوبك بلس(، ويف 
مقدمتهم روسيا والسعودية، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط، بل وإمكانية مقاضاة تلك الدول 
على أساس االنتهاكات املزعومة لقواني االحتكار األمريكية، وقد يضر هذا القرار مصاحل كثريين 

من حلفاء الوالايت املتحدة من بينهم السعودية والعراق.

يرتكز قانون )نوبك -NOPEC( -اترخيًا- على وقائع سابقة، إذ سعى أعضاء جملس . 2
الشيوخ من قبل إىل سن قانون يساعد الوالايت املتحدة على رفع قضااي احتكار النفط، إذ يُعدُّ 
هذا املقرتح تعدياًل على )قانون شريمان ملكافحة االحتكار( الصادر عام 1890، الذي على إثره 
ُفكَِّكت إمباطورية النفط الكبرية اليت كان يديرها )جون روكفلر(، وأُِعيَد عرضه يف الكونغرس مرتي، 
لكن تصدَّى كلٌّ من الرئيسِي األسبقي )جورج بوش االبن( و)ابراك أوابما( هلذا املقرتح، مهدِّدين 

ابستخدام »الفيتو« ضده إذا ما أصبح قانوانً.

متكن جملس الشيوخ -يف عام 2007- من املوافقة على سن هذا القانون، قبل أن يبطله 
البيت األبيض، ومنذ ذلك الوقت واجلدل يتجدَّد بي الفينة واألخرى حوله، إذ يهدُف مشروع 
الوطنية،  النفط  أوبك، فضاًل عن سائر شركات  للنفط  صدِّرة 

ُ
امل الدول  إزالة حصانة  إىل  القانون 

دول  سائر  على  والضغط  االحتكار،  مكافحة  القانون  هذا  املتحدة عن طريق  الوالايت  وحُتاول 



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

العامل؛ للرفع من إمدادات العامل من النفط، وما يرتتب على ذلك من أتثري على األسعار، مع ذلك 
ُشرَّعي، 

فقد فشَل أعضاء الكونغرس يف مترير القانون إىل الساعة؛ بسبب اختالف وجهات نظر امل
وهتديد الرائسة بنقضه2.

تزامن مشروع القرار األمريكي ضد أوبك مع تصرحيات وزير اخلارجية األمريكي السابق . 3
ا تعود إىل ممارسة تغيري  )هنري كيسنجر( الشهر املاضي، واليت أشار فيها إىل أنَّ الوالايت املتحدة رمبَّ
األنظمة ابلقوة يف الدول غري الصديقة، إذ يستهدف هذا التصريح إخافة الدول املصدرة للنفط من 
عواقب عدم التعاون مع واشنطن، وقد يكون إجراء وقائي يف حال استشعرت الوالايت املتحدة 
التفرُّد  أنَّ الدول املصدِّرة للنفط تضر ابقتصاد الوالايت املتحدة، لدرجة قد يهدِّد مركزية أو قوة 
األمريكية كقوة عاملة وحيدة، إذ تشعر الوالايت املتحدة بقلق؛ نتيجة تقدُّم االقتصاد الصيين، وحتوُّله 
إىل أكب اقتصاد يف العامل بغضون األعوام املقبلة، وبذلك تقدِّم الوالايت املتحدة على كل التصرفات 

اليت من شأهنا حتويل املسار لصاحلها، أو على األقل إبطاء التحوالت اليت تراها مضرة با3.

من األمور األخرى اليت قد تتخذها الوالايت املتحدة ملنع اإلضرار مبصاحلها االقتصادية . 	
نتيجة قرار أوبك بلس، هو سحب قوهتا، أو محايتها لدول اخلليج العريب وأوهلا السعودية، وإيقاف 
أي تعامل أو مبيعات عسكرية لدول اخلليج، وفعاًل، فقد قدَّم )توم مالينوفسكي( و)شون كاسنت( 
و)سوزان وايلد( النوَّاب يف الكونغرس األمريكي تشريعاً يسعى إىل سحب القوات األمريكية من 

السعودية واإلمارات.

اثلثاً. ملاذا قرَّرت السعودية وروسيا خفض اإلنتاج؟

العاملي على  عموماً، جاء قرار خفض اإلنتاج؛ لقلق أعضاء املنظمة من اخنفاض الطلب 
النفط، والحظوا أنَّ هناك ضرورة للحد من تقلُّب السوق، واستعادة السيطرة عليه، واإلبقاء على 
األسعار مرتفعة ومستقرة يف حدود )100( دوالر للبميل. ومن املتوقَّع أن تتحمَّل أربع دول عربية 
املقابل،  يف  اخلفض  حجم  من  األكب  اجلزء  والسعودية(  واإلمارات،  والكويت،  )العراق،  وهي: 
ستستفيد من زايدة السعر، أمَّا روسيا االحتادية فكان الدافع من وراء خفض اإلنتاج هو العقوابت 
اإللكرتوين،  اجلزية  موقع  أوبك؟  مبنظمة  األعضاء  الدول  ضد  األمريكي  »نوبك«  مقرتح  مشروعية  مدى  ما  البياري،  إسالم   .2

.https://is.gd/l2jSmu ،12/5/2022
3. عبد هللا الفرج، تبعات قانون نوبك، مقال يف جريدة الرايض، 13 مايو 2022م،

https://www.alriyadh.com/1950501 
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املتوالية املفروضة على روسيا، وحمدودية اجتاهات أسواقها، فضاًل عن احلسومات اليت تقدِّمها روسيا 
للدول املستوردة بصورة مباشرة،  يف مقابل ذلك برَّر وزير الطاقة السعودي قرار ختفيض إنتاج النفط؛ 

بسببي	:

الناتج احمللي اإلمجايل عاملياً، َوْفق املخطَّط . 1 النفط مع اخنفاض نو  اخنفاض نو الطلب على 
)وهذا يشري إىل اخنفاض نو االقتصاد العاملي وبداية دخوله إىل مرحلة الركود(.

 إنَّ معدل أسعار نفط برنت حالياً مل ترتفع أكثر من )%6( عن أسعارها قبل بداية احلرب . 2
بي روسيا وأوكرانيا، مقابل ارتفاع أسعار الغاز، والفحم األمريكي بنسبة تصل إىل )125%(.

الفعل  السعودي- من ردَّة  الطاقة  املؤمتر الصحفي لوزير  السعودية -يف  وقد ظهر توجُّس 
األمريكية جتاه ما سيحدثه ختفيض اإلنتاج من ارتفاع األسعار، وارتفاع مستوايت التضخُّم عاملياً، 
إذ برَّر الوزير عدم مسؤولية السعودية وروسيا عن هذه القرار، وذكر أنَّ القرار اختذ مبوافقة مجيع 
أعضاء دول منظمة أوبك بلس احلاضرين )بضمنهم وزير النفط العراقي( فال يلقي أحد ابللوم على 

السعودية ويعدُّها منحازًة لروسيا .

رابعًا: هل ميكن تطبيق قانون نوبك على اململكة العربية السعودية؟

ال ميكن تطبيق قانون نوبك على اململكة العربية السعودية، أو على بعض املصدِّرين الكبار 
يف حتالف أوبك بلس؛ العتبارات أو إجراءات عديدة، ميكن أن تتخذها الدول املصدِّرة للنفط، قد 
تعود ابلضرر على االقتصاد األمريكي بصورة كبرية من خسائر خفض إنتاج النفط، ومن بي تلك 

اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اململكة العربية السعودية جرَّاء قانون نوبك، هي:

بيع النفط يف السوق العاملية بعمالت غري الدوالر األمريكي، ففي 2019 على سبيل املثال، . 1
هدَّدت السعودية ببيع نفطها بعمالت غري الدوالر إذا ما أقرت واشنطن فرض نسخة سابقة 
عن مشروع قانون نوبك، ومن شأن ذلك تقويض وضع الدوالر كعملة احتياط رئيسة يف العامل، 
ممَّا خيفِّض من نفوذ واشنطن على التجارة العاملية، ويضعف من قدرهتا على فرض عقوابت 

على دول أخرى5.
	. وزير الطاقة السعودي تعليقاً على اهتامات واشنطن: قرران أن نكون انضجي، موقع امليادين اإللكرتوين، 25 تشرين/2022، 

.https://www.almayadeen.net/news/economic
 ،2022 مايو   06 اإللكرتوين،  احلرة  قناة  التشريع األمريكي، موقع  تداعيات  السعودية.. حتذير من  قلق  يثري  الذي  نوبك«   .5

https://www.alhurra.com/business/2022/05/06
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شراء األسلحة ومواد أخرى من دول أخرى غري الوالايت املتحدة، وقد تقّرِر اململكة كذلك 2. 
شراء، ولو بعض أسلحتها من دول غري الوالايت املتحدة، ممَّا يضر بتجارة رائجة لشركات 
اهليمنة  من  األسلحة خوفاً  تنويع مشرتايت  على  السعودية  تعمل  وابلفعل  األمريكية،  الدفاع 
األمريكية على اجليش السعودي، أو إقرار قواني من شأهنا تقليل صادرات األسلحة األمريكية 

إىل السعودية كما حدث يف احلرب السعودية اليمنية.

كذلك ميكن للسعودية وغريها من الدول املنتجة للنفط أن تقلِّص االستثمارات األمريكية فيها، 	. 
أو تقليص استثماراهتا يف الوالايت املتحدة، أو حىت ترفع أسعار بيع النفط للوالايت املتحدة 

ممَّا يقوِّض اهلدف األساسي لسن القانون.

وال بدَّ من اإلشارة إىل أمر مهم أيضاً إىل أنَّ قطاع النفط األمريكي يعرتض على إصدار 
قانون نوبك، إذ أبدى معهد البرتول األمريكي -وهو أكب تكتل يف قطاع صناعة النفط يف الوالايت 
املتحدة- اعرتاضه على مشروع قانون نوبك قائاًل: )إنَّ القانون قد يضر مبنتجي النفط والغاز يف 
أوبك عن حاجة  إنتاج  املطاف إىل زايدة  نوبك يف هناية  قانون  يؤدِّي مشروع  قد   إذ  الداخل، 
السوق، ممَّا قد خيفِّض األسعار بدرجة جتد معها شركات الطاقة األمريكية صعوبة يف تعزيز اإلنتاج(6؛ 
ألنَّ إنتاج النفط األمريكي )النفط الصخري( عايل التكلفة، وارتفاع أسعار النفط تنعش القطاع 
النفطي، ولدى السعودية ودول أخرى من أعضاء أوبك بعض من أرخص االحتياطيات النفطية 

وأسهلها يف االستخراج.

ويف هذا الصدد، ترى جمموعة )كلري فيو إنرجي ابرتنرز( البحثية يف مذكرة، أنَّ أيَّ ضخٍّ 
إضايفٍّ للنفط من منتجي أوبك، حىت يف وقت هتيمن عليه املخاوف من نقص إمدادات روسيا، قد 
جيمِّد أنشطة احلفر يف الوالايت املتحدة، ممَّا قد يُعرِّض أمن الطاقة احمللي للخطر، وكذلك انتعاش 

االقتصاد احمللي.

خامساً: ما أتثري قانون نوبك على العراق؟

ميكن -يف بداية األمر- استنتاج أنَّ الدول الثالث املستفيدة األكثر من متغريات السوق 
بصورة متفاوتة هي الوالايت املتحدة، بزايدة صادراهتا من نفطها الصخري العايل التكلفة، وروسيا؛ 
6. غالب درويش ، هل تشريع »نوبك« األمريكي هتديد حقيقي أم مناورة؟ ، independent arabia ، 14 أكتوبر 2022، 

https://www.independentarabia.com/node/	81476
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الرتفاع أسعار النفط، وكذلك السعودية، اليت حتتاج إىل إبقاء األسعار فوق )80( دوالراً للبميل؛ 
لتجنُّب التضخُّم الداخلي، وسد العجز يف ميزانيتها، من انحية اثنية، هناك دول متضررة من قرار 
على  للحصول  أعلى  إنتاج  إىل  حباجٍة  الدولتي  إنَّ  إذ  ونيجرياي،  العراق  وأبرزها  اإلنتاج،  خفض 
ا دول ريعية.  السيولة النقدية مع البقاء على أسعار النفط مرتاوحة بي )90-100( دوالراً؛ ألهنَّ

أمَّا عن أتثري قانون نوبك على العراق، فإذا ما أقر القانون فهناك أتثري كبري على العراق 
بوجوه عديدة، منها:

 أواًل: تُودَُع كلُّ املبالغ أو العائدات النفطية العراقية يف حساابت البنك الفدرايل األمريكي، 
وميكن مصادرهتا إذ ما طُبَِّق القانون، إذ أنشأ العراق حساابً خمصصاً إليداع اإليرادات النفطية يف 
2003، مبوجب القرار )83	1( الصادر عن جملس األمن الدويل، والذي هدف إىل مساعدة 
احلكومة العراقية على إدارة موارد البالد بطريقة شفافة ومسؤولة حلساب الشعب، ومن مَثَّ ميكن 
للوالايت املتحدة جتميد األموال العراقية املودعة يف ذلك احلساب أو مصادرهتا، ومثال على ذلك، 
فقد هدَّد الرئيس األمريكي السابق ترامب عام 2020 أبنَّ الوالايت املتحدد ستصادر حنو )5	( 
مليار دوالر ميكن استخدامها؛ لسداد تكاليف املنشآت اليت أنشأهتا الوالايت املتحدة يف العراق، 
إذا ما مضت السلطات العراقية يف قراراهتا املتعلقة إبخراج القوات األجنبية املوجودة يف قواعدها 
العسكرية، وال بدَّ من اإلشارة هنا أيضاً إىل أنَّ العراق يُعدُّ رابع أكب مصدِّر للنفط للوالايت املتحدة 
األمريكية يف عام 2022 مبقدار )7( مالين برميل شهرايً، وأتيت الوالايت املتحدة ابلرتتيب الثالث 
من حيث املستوردين للنفط العراقي بعد كلٍّ من الصي واهلند منذ اندالع احلرب الروسية األوكرانية.

اثنياً: ال ميلك العراق النظام املصريف الكبري الذي يتعامل مع عمالت أخرى يف حال بيع 
النفط العراقي بعمالت أخرى غري الدوالر األمريكي؛ ألنَّ العراق ال ميتلك فائضاً نقدايً كبرياً غري 
وأنَّ  الدوالر،  َوْفق  تكون  األخرى  الدول  مع  والتعامالت  النفط  تسعرية  أنَّ  عن  فضاًل  الدوالر، 

عائدات النفط احملسوبة ابلدوالر متثِّل )%96( من اإلرادات العامة يف املوازنة االحتادية.

اثلثاً: ال متثل االستثمارات األمريكية رقماً كبرياً داخل العراق حىت ميكن استخدامها كورقة 
ضغط، فضاًل عن أنَّ العراق بلد ريعي ال ميلك غري النفط كمورد رئيس يساهم يف الدخل القومي 
املتحدة  الوالايت  مع  التفاهم  دون  القانون  تطبيق  فإنَّ  لذا  والسعودي،  روسيا  من  العكس  على 

سيشكِّل خطراً كبرياً على العوائد النفطية العراقية.
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التوصيات

من املهم تدارك أي خلل قد يصيب الواردات العراقية؛ نتيجة الغضب األمريكي من ارتفاع 
أسعار النفط، نضع هنا بعض التوصيات اليت قد تسهم يف منح العراق مرونة مالية يف الظروف 

الطارئة:

1- توديع األموال العراقية يف احلساابت املصرفية األمريكية أمر مهم للمحافظة على األموال 
العراقية من املديونية اخلارجية، والفساد الداخلي، لكن على احلكومة العراقية االعتماد على البنك 
املركزي العراقية يف إيداع عائدات النفط العراقي وإعطائه شيء من االستقاللية، والتعامل مع تلك 
األموال بكل شفافية وعلنية، فضاًل عن أنَّ ذلك ال بدَّ من حسم ملف املديونية اخلارجية للعراق 

من قبل احلكومات األجنبية، واملؤسسات العاملية.

2- إعادة النظر بواقع املصارف العراقية، وخصوصاً فيما خيص الشفافية، واألمتتة الرقمية يف 
عملها.

زايدة  على  والعمل  الدوالر،  جانب  إىل  الصعبة  العمالت  من  العراقي  اخلزين  تنويع   -3
خمزوانت الذهب.

	- اعتماد العراق نظام املقايضة مع بعض الشركات والدول اليت تقدِّم خدمات يف البىن 
التحتية، وخدمات طويلة األمد، أي: إعطاء كميات معينة من النفط مقابل تلك اخلدمات املقدمة 

للعراق بدل التعامل ابلدوالر.

اآلن  واألهم  للنفط،  بديلة  مصادر  على  واالعتماد  العراقي،  القومي  الدخل  تنويع   -5
التعدين،  على  واالعتماد  النفطي،  االستخراج  لعمليات  املصاحب  العراقي  ابلغاز  االستثمار  هو 

والسياحة الدينية، فضاًل عن تنشيط القطاع اخلاص.

6- ال بدَّ من إنشاء صندوق سيادي عراقي، أسوًة بصناديق دول اخلليج العريب، وبعض 
الدخل  مصادر  وتنويع  النفط،  مبيعات  من  الفائض  الستثمار  للنفط؛  املصدِّرة  األوروبية  الدول 

القومي العراقي.

أي  وقوع  حال  يف  الضر  ودفع  التكاتف،  ضرورة  يف  بلس  أوبك  دول  مع  التنسيق   -7
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عقوابت على أحد البلدان األعضاء؛ نتيجة ختفيض صادرات النفط.

8- العمل على شرح موقف العراق للحكومة األمريكية، وهو أنَّ العراق ال مييل أليِّ طرٍف 
يف احلرب الروسية األوكرانية، وصراع الطاقة القائم بينهما، وأنَّ قرار أوبك بلس هو قرار ابإلمجاع، 

ونتيجة لتقلُّبات أسواق النفط، والعرض والطلب.


