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 دور الدولة ومشارٌع الخصخصة المطروحة –إعادة هٌكلة اإللتصاد العرالً 

* كامل العضاض. د
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ملحك نموذج رٌاضً لٌاسً توضٌحً لتصور المنحى اإلستراتٌجً إلعادة هٌكلة  .7

 .   اإللتصاد العرالً

 :   ممدمة عامة

   تهدف هذه الورلة الى تمدٌم تحلٌل وصفً مكثف لهٌكلٌة اإللتصاد العرالً التً 

إزدادت تشّوها بعد إكتشاف النفط، فبدال عن أن تساعد العائدات من العمبلت 

الصعبة التً ترتبت على تصدٌر النفط الخام فً تصحٌح التشّوه فً هذه الهٌكلٌة، 

وفً المساهمة فً إرساء لواعد إنطبلق لتنمٌة مستدامة، تموم على تنمٌة النشاطات 

اإلنتاجٌة والخدمٌة فً المطاعات غٌر النفطٌة، بما ٌزٌد وٌعمك التشابكات 
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اإللتصادٌة بٌن كافة النشاطات اإلنتاجٌة، النفطٌة اإلستخراجٌة وغٌر النفطٌة، 

وخصوصا فً لطاعات الصناعات التحوٌلٌة والزراعة والنمل والمواصبلت 

والتشٌٌد والبناء، وغٌرها من النشاطات اإلنتاجٌة والخدمٌة المحلٌة، وبما ٌفضً الى 

تملٌل اإلعتماد على إستخراج وتصدٌر النفط الخام، وهو نشاط آٌل الى النضوب فً 

مستمبل غٌر بعٌد فً كل األحوال، سنبلحظ أن السٌاسات النفطٌة عممت الحالة 

الرٌعٌة فً اإللتصاد العرالً، وان السٌاسات التنموٌة لم تفلح فً تنوٌع اإللتصاد 

العرالً، من أجل اإلنعتاق من اإلرتهان للحالة الرٌعٌة المامعة لنشإ تنمٌة مستدامة، 

طالما ٌعٌمها اإلرتهان الى إلتصاد أحادي النشاط ٌخضع إلمبلءآت التجارة 

وعلٌه، ستنالش الورلة، توصٌفا عاما لخصائص اإللتصاد العرالً .** الخارجٌة

وأثر إكتشاف وتصدٌر النفط الخام على طبٌعة التطورات فً مسارات التنمٌة 

ومن . الكلٌة، المتؤثرة بدورها بنوعٌة السٌاسات التنموٌة، وخصوصا النفطٌة منها

هنا ٌبدو مناسبا أن تمع الورلة فً سبعة ألسام؛ األول، ٌمدم خلفٌة عامة حول 

اإللتصاد العرالً وتوصٌف لتطور هٌكلٌته منذ تؤسٌس الدولة العرالٌة، وما آل إلٌه 

والثانً، ٌمدم تشخٌصا  للسمات األساسٌة للحالة الرٌعٌة . فً الحمبة الراهنة

بٌنما ٌمدم المسم الثالث، نمدا موجزا ومكثفا للسٌاسات النفطٌة . لئللتصاد العرالً

أما . 2003المتبعة من لبل الحكومات واألنظمة الحاكمة فً العراق، لبل وبعد عام 

المسم الرابع، فٌطرح تصورا تنموٌا إستراتٌجٌا نحو تنمٌة مستدامة لتخطً  العوائك 

وفً المسم الخامس، ٌجري البحث فً الحلول الممكنة . التً تفرزها الحالة الرٌعٌة

للخروج من المؤزق الرٌعً، وٌبحث لٌس فمط فً وجوب توفر رإٌة تنموٌة 

إستراتٌجٌة، إنما أٌضا فً تؤشٌر طبٌعة التغٌٌرات الهكٌلٌة المطلوبة لهذا الغرض، 

ودور كل من الدولة والمطاع الخاص فً إحداث تلن التغٌٌرات المطلوبة إلخراج 

. اإللتصاد العرالً من أحادٌته ورٌعٌته، وسٌشٌر الى مشارٌع الخصصة المطروحة

وفً الملحك . وٌمدم المسم السادس واألخٌر خبلصة مع بعض التوصٌات المناسبة

سٌتم عرض نموذج رٌاضً توضٌحً للتصور التنموي اإلستراتٌجً الذي ٌهدف 

لفائدة من له إهتمام بالمدخل الكمً الى تحمٌك هذا المنحى من التنمٌة المستدامة، 

. المٌاسً

. مستشار إللٌمً سابك فً األمم المتحدة*

 - :أنظر بحثنا فً مجلة دراسات الشرق األوسط فً اللغة اإلنكلٌزٌة** 

Kamil K. Al-adhadh- "AN ASSESSMENT OF OIL PRODUCTION POLICY IN IRAQ, 

MEES; Geopolitical Risk, July- August, 2011."________ 
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توصٌف تحلٌلً لهٌكلٌة اإللتصاد العراق وتطوره، وما آل إلٌه فً الحمبة  -1

 :الراهنة

وتبلغ مساحته .  تشّكل العراق بحدوده الحالٌة بعٌد الحرب العالمٌة االولى   

 ألف كٌلو متر مربع، وتحدّه تركٌا من الشمال وإٌران من 430حوالً 

الشرق، وسورٌة واألردن من الغرب والسعودٌة من الجنوب الغربً 

وٌخترق الببلد من الشمال الى الجنوب نهران كبٌران، . والكوٌت من الجنوب

هما دجلة والفرات اللذان ٌنبعان من المرتفعات التركٌة وٌصبان فً الخلٌج 

العربً بعدما ٌتحدان شمال البصرة، لٌكّونا نهر شط العرب الكبٌر، كما 

تنحدر روافد نهرٌة عدٌدة من شرق إٌران، مثل دٌالى والزاب األعلى 

تتدرج األراض فً العراق من مرتفعة فً ألصى . والزاب األسفل وغٌرها

الشمال الى متموجة نزوال نحو الوسط والجنوب التً تشكل السهول الشاسعة 

. والخصبة والتً ٌسهل رٌها من مٌاه نهري دجلة والفرات وبعض تفرعاتهما

من المساحة الكلٌة، إال ان % 20وتشكل األراضً المابلة للزراعة أكثر من 

وتُتعتبر . الل من نصف هذه األراضً لابل للزراعة، أو التً تُتزرع عادةَة 

الزراعة  هً النشاط التملٌدي واألساسً فً العراق، ولكنها عانت وتعانً 

من مشاكل كبٌرة جدا، منها نظام الملكٌة ومشكلة حموق الفبلحٌن، ومنها 

عوائك بٌئٌة، تتعلك بترسبات الملوحة وبفٌضانات النهرٌن المحتملة فً كل 

ربٌع، وشحة مٌاههما فً الصٌف وخبلل فصل الشتاء، وذلن على الرغم من 

مشارٌع الري والسدود المهمة التً أُتلٌمت فً العراق منذ منتصف 

ولٌس هنا المجال للخوض فً دراسة المطاع . الخمسٌنات من المرن الماضً

الزراعً، ولكننا سنبٌن كٌف تضائل دور هذا النشاط المهم فً توفٌر الغذاء 

سنوٌا، بٌنما لم ٌنمو % 3والطعام للسكان الذي كان ٌنمو بمعدالت تفوق ال

% 1.5اإلنتاج الزراعً، وخصوصا بعد ستٌنات المرن الماضً، بؤكثر من 

 فمبل إكتشاف النفط وتصدٌره، ولغاٌة منتصف الخمسٌنات من (1).سنوٌا

المرن الماضً، كان العراق ٌُتعتبر بلدا زراعٌا بصفة غالبة، حٌث أن حوالً 

من السكان كان ٌمطن فً الرٌف، وكان النشاط الزراعً ٌستوعب ما % 70

ٌمرب من نصف الموة العاملة، وٌّسد اإلنتاج الزراعً األستهبلن المحلً الى 

حد كبٌر، بٌنما كان العراق ٌصدّر الحبوب ومنتجات زراعٌة أخرى، 

إال إن تخلف تمنٌة اإلنتاج . كالتمور والمطن وبعض منتجات الثروة الحٌوانٌة

الزراعً، وسإ تنظٌمه مإسسٌا، وما حاق بالعبللات بٌن لوى اإلنتاج فً 

هذا المطاع الهام من تردي وتوتر، وبسبب الهجرة المتصاعدة، منذ نهاٌة 

خمسٌنات المرن الماضً، من الرٌف الى المدن والمناطك الحضرٌة المرٌبة، 
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فضبل عن  الهجرات الكبٌرة الى بغداد العاصمة، كل هذه العوامل أدت الى 

. تدهور هذا النشاط والى إنخفاض مساهمته فً الناتج المحلً اإلجمالً

وبممابل هذا التضاإل فً النشاط الزراعً، إرتفعت أهمٌة النشاطات الخدمٌة 

العامة والشخصٌة، فتوسعت أجهزة الدولة، بعدما أصبحت الحكومة تعتمد 

فً مٌزانٌتها المتصاعدة على عائدات تصدٌر النفط الرٌعٌة، ولم تعد تعتمد 

كما تنامت النشاطات الخدمٌة واإلنتاجٌة . على جباٌة الضرائب من السكان

ذات الطبٌعة اإلستهبلكٌة الغالبة، الى جانب النشاطات اإلسكانٌة أو 

. العمرانٌة، وذلن على حساب نمو أٌة صناعات تصدٌرٌة غٌر نفطٌة مهمة

ومن أجل التحلٌل البلحك، . وهكذا تنامت الطبٌعة الرٌعٌة لئللتصاد العرالً

لننظر الى التغٌّرات الهٌكلٌة للنشاطات اإللتصادٌة فً العراق عبر بعض 

 . الممارنات الزمنٌة

 إن بروز نشاط تصدٌر النفط الخام، وخصوصا بعد منتصف الخمسٌنات من       

المرن الماضً، وطغٌان أهمٌة صناعة إستخراجه، ادٌا لٌس فمط الى تضائل نسب 

مساهمات النشاطات اإللتصادٌة األخرى فً الناتج المحلً اإلجمالً، بل وإلى 

تشوٌه الهٌكل اإللتصادي، حٌث بدأ النشاط الزراعً بالتراجع فً اعماب هجرات 

متوالٌة ومتواصلة من الرٌف الى الحضر، حٌث توفرت فرص للعمل فً مجال 

. الخدمات والتشٌٌد والبناء، فضبل عن إمكانٌة توفر بعض خدمات التعلٌم والصحة

واصبحت الحكومة هً المستخدم األكبر لتشغٌل الناس فً أجهزتها، السٌما فً 

وبالنظر لبروز النزعة اإلستهبلكٌة، فً ضإ تزاٌد عوائد . الجٌش والشرطة واألمن

الحكومة الرٌعٌة، وإلتساع الخدمات العامة والخاصة فً المدن، فمد إرتفع حجم 

 ملٌون فً عام 22 الى حوالً 1958السكان من حوالً سبعة ملٌون نسمة فً عام 

، حسب تمدٌرات 2012 ملٌون نسمة فً عام 34، صعودا الى ما ٌمرب من 1997

، %3وإسماطات الجهاز المركزي لئلحصاء، أي أن نمو السكان كان ٌفوق ال 

 1997وشكلت الموة العاملة فً عام . وبهذا ٌكون من أعلى معدالت النمو فً العالم

 ملٌون شخص فً عام 5ما ٌمرب من ربع السكان، وإرتفع حجمها من حوالً 

أما توزٌع لوة العمل المستخدمة . 2011 ملٌون فً عام 8، الى ما ٌمرب من 1997

: فعبل فً النشاطات اإللتصادٌة، فٌبٌّنها الجدول اآلتً

للمستخدمٌن من لوة العمل حسب النشاطات  (%)   التوزٌع النسبً  .1

 .2011- 1997اإللتصادٌة، 

 2011 1997 النشاطات االلتصادٌة
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 11 15 الزراعة
 6 8 (مع الصناعة)النفط 

 30 28 خدمات الحكومة العامة
 18 27 بقية النشاطات

 23 12 عاطلون عن العمل
. مستنبطة وُمطورة من بٌانات الجهاز المركزي لإلحصاء فً العراق: المصدر

 

وٌبلحظ من الجدول أعبله، إنخفاض نسبة اإلستخدام فً المطاع الزراعً، 

وتصاعده بشكل ملحوظ فً لطاع الخدمات الحكومٌة العامة، مع إرتفاع ألل 

فً نشاط الخدمات الشخصٌة، وإنخفاض طال بمٌة النشاطات، كالنمل 

والتجارة واإلسكان والمال والعمارات والبناء والتشٌٌد والكهرباء والماء، 

وٌبلحظ إنخفاض نسبة المشتغلٌن فً صناعة النفط . ولكن بدرجات متفاوتة

أما نسبة العاطلٌن عن العمل، . اإلستخراجٌة والصناعات التحوٌلٌة المحلٌة

من مجموعة لوة العمل المتاحة فً % 23فمد تضاعفت، واضحت تشكل 

وستكون صورة التشّوه فً هٌكلٌة اإللتصاد العرالً وزٌادة . 2011عام 

إعتماده على لطاع أحادي، هو تصدٌر النفط الخام، اكثر وضوحا من خبلل 

إستمراء جدول ممارنة لمساهمات اهم النشاطات اإللتصادٌة فً الناتج المحلً 

.  اإلجمالً

% 17.6، ساهم المطاع الزراعً ب 1960وتجدر المبلحظة بانه فً عام 

من الناتج المحلً اإلجمالً، بٌنما ساهم لطاع الخدمات الحكومٌة العامة 

، إنخفضت 1970اما فً عام . من الناتج المحلً اإلجمالً% 16.9بنسبة 

، بٌنما %16.7مساهمة المطاع الزراعً فً الناتج المحلً اإلجمالً الى 

أما الصناعات %. 21.9إرتفعت مساهمة لطاع الحكومة العامة الى 

التحوٌلٌة، فحافظت على مساهمتها فً الناتج المحلً اإلجمالً بنسبة 

أما لو نظرنا الى التغٌّر الهٌكلً  (2).1970 و1960، بٌن عامً 9.6%

لمساهمات النشاطات اإللتصادٌة فً الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار 

الجارٌة، إستنادا الى بٌانات رسمٌة، أحدث نسبٌا، فسنجد الصورة التالٌة، كما 

ٌعكسها الجدول أدناه؛ 

مساهمات النشاطات اإللتصادٌة بالنسب المئوٌة فً الناتج المحلً . 2. 

 (محسوبة للناتج المحلً باألسعار الجارٌة% النسب )* اإلجمالً
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 2013 2012 2008 2003 *الناتج المحلً اإلجمالً

 4.8 4.1 7.5 14.3 الزراعة

 46.4 53.2 44.8 51.0 التعدٌن والممالع

 2.4 1.7 3.2 4.3 الصناعة التحوٌلٌة

 1.8 1.0 1.0 0.7 الكهرباء والماء

 8.4 5.6 3.2 0.9 البناء والتشٌٌد

 5.4 4.7 4.2 3.2 النمل والمواصبلت

 7.5 6.4 5.5 3.3 تجارة الجملة والمفرد

 1.7 1.6 1.5 1.4 المال والتؤمٌن

 6.9 7.3 5.1 3.8 ملكٌة دور السكن

 16.8 14.9 18.1 15.0 خدمات عامة وشخصٌة

 o 100.0 100.0 100.0.100 الناتج المحلً اإلجمالً

 نترنٌت مولع الجهاز المركزي لإلحصاء فً اإل:المصدر

 غٌر متوفرة 2014وننوه أن تمدٌرات عام . جرى تعدٌل على بعض النسب*

. اآلن فً الجهاز المركزي لئلحصاء

. مولع الجهاز المركزي لئلحصاء فً الكوكل- المصدر

: وفما للجدول أعبله، ثمة مبلحظات واضحة ٌمكن تسجٌلها

% 50إنخفضت مساهمة المطاع الزراعً فً الناتج المحلً اإلجمالً بممدار  .1

% 4، وتدنت الى حوالً 2003، ممارنة بمساهمتها فً عام 2008فً عام 

، وإرتفعت للٌبل 2012من الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة فً عام 

، بما ٌشكل إنتكاسا كبٌرا جدا فً اإلنتاج 2013فً عام % 5الى دون 

السلعً غٌر النفطً، والذي ٌشكل المصدر الغذائً األساسً للشعب 

 .العرالً

أن لطاع التعدٌن، صناعة إستخراج النفط الخام، أساسا، تكاد تشكل حوالً  .2

، بإستبعاد %46من الناتج المحلً اإلجمالً، ولد تدنت للٌبل الى % 50
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وبهذا ٌشكل هذا النشاط الثمل . 2013نشاط للع األحجار وماشابه، فً عام 

األعظم من الناتج المحلً اإلجمالً، أي انه ٌخلك نصف لٌمتة تمرٌبا، مما 

 .ٌعطً لئللتصاد العرالً الصفة الرٌعٌة الطاغٌة

ان لطاع الخدمات العامة والشخصٌة، والخدمات الحكومٌة هنا هً الطاغٌة،  .3

فً الناتج المحلً اإلجمالً  % 18فمد إرتفعت مساهمتها الى ما ٌزٌد على 

 .2013 فً عام 16.8، ثم إنخفضت الى 2008فً عام 

أن الصناعة التحوٌلٌة على ضئالة مساهمتها فً الناتج المحلً اإلجمالً فمد  .4

 .2013فً عام % 2.4 الى مجرد 2008 فً عام 4.3إنخفضت  من نسبة 

لمد تفاوتت نسب بمٌة النشاطات، وهً على كل حال، بعمومها، متدنٌة نسبٌا  .5

وتمابل نسبة مهمة من الحاجات األستهبلكٌة فً السوق المحلً، وهً  

 .خدمات غٌر معدة للتصدٌر للخارج

أن تركٌبة اإللتصاد العرالً وهٌكلٌته، على وفك الصورة المعروضة اعبله،  .6

تعكس إتكالٌته، لكسب عمبلت صعبة أو فوائض من التجارة الخارجٌة، على 

وأن اإلنتاج المحلً ال ٌسد اإلستهبلن، . لطاع تصدٌر النفط الخام اساسا

فبلبد من اإلستٌراد، وهكذا إنفتح باب السوق العرالٌة على مصراعٌة 

وهكذا صار الشعب ٌسدد فاتورة طعامه . للمستوردات من الخارج

واضحت هذه العوائد . وإحتٌاجاته األخرى من عوائده من تصدٌر النفط الخام

وعلى ذلن، توطدت السمات . من مٌزانٌة الحكومة% 90تشكل أكثر من 

الرٌعٌة فى اإللتصاد العرالً، بغٌاب اإلستراتٌجٌات الفعالة لتوجٌه نسب 

فما . متزاٌدة من العوائد النفطٌة لئلستثمار فً النشاطات السلعٌة غٌر النفطٌة

 هً هذه السمات الرٌعٌة؟

السمات األساسٌة للحالة الرٌعٌة فً اإللتصاد العرالً وتداعٌاتها على  -2

 :هٌكلٌة اإللتصاد العرالً المشّوهة حالٌا

     من الناحٌة النظرٌة ٌتمثل الرٌع بالمٌزة اإللتصادٌة التً ٌتمتع بها مورد 

معٌن، مثل مولع أرض زراعٌة أو عمار أو منطمة، أو بسبب المنفعة اإللتصادٌة 

التً ٌمتلكها مورد طبٌعً نادر أو غٌر لابل للتجدٌد، مثل النفط أو الغاز أو 

،  هو الدخل الذي (3)والرٌع، وفما لنظرٌة رٌكاردو، . المعادن النفٌسة األخرى

تحممه األرض الزراعٌة الحدٌة، نظرا لما تتمتع به من خصوبة، فهذا الرٌع هو 

وبدون الدخول فً مجال . دخل المالن المتحمك من مٌزة األرض التً ٌملكها
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التنظٌر، فالرٌع، هنا، ٌتحمك من بٌع النفط الخام الذي خلمته جهود الطبٌعة ولٌس 

وحٌنما ٌصبح هذا الرٌع . اإلنسان الذي ٌستثمر ما ٌكفً إلستخراجه وإستغبلله

، تترتب علٌه نتائج (الحكومة العرالٌة)عائدا مالٌا ضخما للمالن، كما فً حالتنا، 

. او سلبٌة، إعتمادا على السٌاسات التنموٌة التً تتبعها الحكومة/تنموٌة إٌجابٌة و

    تم إكتشاف النفط الخام فً العراق لبٌل الحرب العالمٌة األولى، وجرى 

، فً عام IPCإستخراجه وإستغبلله تجارٌا من لبل شركة النفط العرالٌة، 

فشركة النفط البرٌطانٌة وشركاإها حصلوا على إمتٌازات إستخراج . 1927

النفط الخام على مدى مساحة العراق كله، وإستطاعوا تثبٌت إحتٌاطٌاته فً 

وكانت الشركة تدفع أتاوة .  ملٌار برمٌل38خمسٌنات المرن الماضً بحوالً 

، صارت تشاركها فً أرباحها، مما وفر 1954محددة للحكومة، ولكن بعد عام 

للحكومة عوائدا كبٌرة نسبٌا، أخذت توجهها لٌس فمط لبناء سلطتها اإلدارٌة، إنما 

أٌضا لتشٌٌد السدود والنواظم للسٌطرة على فٌضانات النهرٌن ولتطوٌر مشارٌع 

الري، وهذه كانت بالفعل توّجهات عمبلنٌة، إلن النهوض باإلنتاج الزراعً، 

بإستخدام فوائض العوائد النفطٌة المعرّضة للنفاد والنضوب ٌعنً تبنً 

إستراتٌجٌة إلدامة التنمٌة لصالح، لٌس فمط األجٌال الحالٌة، إنما أٌضا لصالح 

وإلختزال لصة تطور صناعة إستخراج النفط الخام، فإن . األجٌال المادمة

، تبنت سٌاسة وطنٌة 1958الحكومة العرالٌة، بعد سموط النظام الملكً فً عام 

للسٌطرة على ثروة الببلد النفطٌة، فؤصدرت فً عهد حكومة لاسم الجمهورٌة 

من األراضً % 90، إلنتزاع اإلمتٌازات إلستثمار أكثر من 80لانون رلم 

ومن ثم عمدت الحكومة البلحمة الى الدعوة للمٌام . الممنوحة للشركات األجنبٌة

وبعد إنشاء شركة النفط العرالٌة . باإلستثمار المباشر فً ستٌنات المرن الماضً

 ملٌار برمٌل، لامت 75التً تمكنت من تثبٌت إحتٌاطٌات نفطٌة إضافٌة بممدار 

وتمدر إحتٌاطٌات النفط . 1970الحكومة بتؤمٌم شركات النفط األجنبٌة بعد عام 

 ملٌار برمٌل، وبموجب وكالة الطالة الدولٌة، فإن 115األولٌة باكثر من 

 ملٌار برمٌل، وهنان تمدٌرات تضع إحتٌاطٌات 143إحتٌاطٌات النفط تمدر ب 

وخبلصة المول، فإن العراق .  ملٌار برمٌل400النفط فً العراق بحدود ال 

اضحى ٌملن مركزا فرٌدا فً ممدار ثروته النفطٌة المتاحة، وانه سٌلعب دور 

وإن هذه الثروة تدر اآلن وستبمى تدر، ربما، . المجهز األساسً للنفط فً العالم

لبضعة عمود، دخوال رٌعٌة كبٌرة جدا، فما هً مضامٌن هذا الدخل الرٌعً 

 (4)الكبٌر؟ 
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    تتسم الحالة الرٌعٌة بعدد من السمات، وذلن عندما تغٌب السٌاسات النفطٌة 

المناسبة لتطوٌعها لصالح تحمٌك تنمٌة مستدامة، اي لصالح األجٌال المادمة، 

.  وبعد نفاد النفط

أن اإللتصاد العرالً أصبح معتمدا إعتمادا شبه كلً على عوائد النفط  - أ

الرٌعٌة، وبدونها تتولف أو تنشل حركة النشاط اإللتصادي فً الببلد، إذ ال 

ٌتوفر نشاط إلتصادي محلً آخر ٌمكن أن ٌضاهً نشاط تصدٌر النفط 

 .بممدار عوائده

أن المطاع النفطً ال ٌستخدم عمالة مكثفة، نظرا إلن صناعة إستخراج النفط - ب

الخام هً صناعة كثٌفة التكنلوجٌة، مما ٌترن األغلبٌة الكبرى من العاملٌن تبحث 

. عن لوتها فً النشاطات اإللتصادٌة األخرى المنخفضة اإلنتاجٌة واألجر

أضحت الحكومة العرالٌة حاصلة، من خبلل تصدٌر النفط الخام، على عوائد - ج

مالٌة كبٌرة، بما ٌجعلها فً غنى عن فرض رسوم وضرائب على الشعب من أجل 

. إٌجاد موارد لتموٌلها

أن العوامل أعبله تجعل الحكومة منسالة الى تبنً عملٌة رٌعٌة، فتصبح تسلطٌة - د

وال تشعر بحاجتها للحصول على رضى الناس، فتتفرد بالسلطة وتنحدر نحو 

الدٌكتاتورٌة، ولد ال ٌهمها تثبٌت نظاما دٌممراطٌا تعددٌا، ٌتم من خبلله تداول 

. السلطة

     أن السمات العامة أعبله هً، فً الوالع، مٌول ٌملٌها تصور الحكومة أنها تملن 

إستمبلال مالٌا، وإنها هً المستخدم األكبر والمستثمر والمتحكم بمصٌر اإللتصاد 

إن بعض الحكام العرب فً بعض دول البترول ٌتصورون أنفسهم . والمجتمع

وٌرى الدكتور حازم بببلوي ولوشٌنً أن الحالة ! ٌملوكون بلدانهم وما فٌها من بشر

 (5). الرٌعٌة تولد عملٌة رٌعٌة لدى الحكومات المتحكمة

     وتترافك مع ظاهرة الحالة الرٌعٌة، ظاهرة المرض الهولندي، وخبلصتها أن 

إرتفاع عائدات الدولة الرٌعٌة سٌإدي، فً غٌاب سٌاسات مالٌة مناسبة، الى إرتفاع 

سعر صرف عملتها الوطنٌة، وهذا ما ٌإدي، غالبا، الى إرتفاع أسعار صادراتها 

وبالتالً، سٌإثر األمر على . غٌر النفطٌة، الصناعٌة مثبل، فً السوق الدولٌة

تنافسٌتها، وربما ٌفضً الى تكسٌد بضائعها المصدرة؛ وبذلن ٌتعثر نموها الصناعً 

 (6). غٌر النفطً
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    إن آثار الحالة الرٌعٌة وما ٌرافمها من عوامل، مثل المرض الهولندي، وتعاظم 

تسلط الحكومة وجنوحها الى الدكتاتورٌة والهدر، وتوجٌه الموارد الرٌعٌة، 

لئلستهبلن النهائً والتبذٌر، ولبناء األجهزة الممعٌة ولشراء الوالءآت السٌاسٌة، 

. وربما لتسهٌل الفساد أو التستر علٌه، هً آثار مشهودة فً الكثٌر من الدول النفطٌة

وما نبلحظه فً العراق هو لٌس فمط وجود ولع لهذه اآلثار، إنما أٌضا، غٌاب 

لرإٌة إستراتٌجٌة للخروج من الحالة الرٌعٌة، وذلن ٌنعكس فً نوعٌة السٌاسات 

النفطٌة التً تتبعها الحكومة، وفً طبٌعة الخطط واإلجراءآت الواردة فً برامجها 

. المنفذة

    ولبل اإلنتمال لمنالشة السٌاسات النفطٌة المتبعة فً العراق نرى مناسبا أن نوجز 

. منظورنا اإللتصادي لآلثار التعوٌمٌة التً تفرزها الحالة الرٌعٌة فً العراق

التحول نحو اإلستهبلكٌة؛ إن توفر عوائد كبٌرة وسهلة من خبلل تصدٌر  - أ

النفط الخام، ٌوفر اإلمكانٌات للحكومة للتغلب على عجز اإلنتاج المحلً، 

الزراعً والصناعً، عن توفٌر الغذاء والدواء واللباس للناس، وذلن من 

كما ستفتح األبواب أمام التجارة . خبلل فتح أبواب اإلستٌراد على مصراعٌه

الخارجٌة وستسمح لتحوٌل العمبلت الصعبة إلشباع الحاجات اإلستهبلكٌة 

وبهذا سٌمل الحافز لدى الحكومة لتوجٌه اإلستثمارات . والسٌاحٌة وغٌرها

وبما أن حجم السكان فً . لتطوٌر النشاطٌن الزراعً والصناعً فً العراق

إزدٌاد مطرد، فالطلب األستهبلكً سٌكون متصاعدا بإطراد أٌضا، مما ٌإدي 

. الى زٌادة تخصٌصات اإلستهبلن فً المٌزانٌة العامة على حساب اإلستثمار

وهذا األمر ٌنطوي على غٌاب الرإٌة اإلستراتٌجٌة الثالبة لدى الحكومة التً 

 .ٌجب أن تتحسب لنضوب النفط، كمصدر للعملة الصعبة

تموم نظرٌات التنمٌة الحدٌثة فً البلدان النامٌة على تشخٌص مصدر أو - ب

مصادر للفائض اإللتصادي الذي ٌمكن توظٌفه للنهوض بالمطاعات اإلنتاجٌة 

وفً هذه الحالة لدٌنا فً العراق فائضا إلتصادٌا، ٌتحمك حالٌا من . المتخلفة

تصدٌر النفط الخام، وأنه مرهون بزمن محدد، حٌث سٌنفذ النفط بعد 

فالرشاد والعمبلنٌة تمتضٌان توظٌف هذا الفائض نحو اإلستثمار فً . إنمضائه

النشاطات غٌر النفطٌة وفً الصناعات التً تستخدم النفط، كمولد للطالة 

اإلنتاجٌة أو التً تُتّصنع المشتمات النفطٌة، مع حساب رصٌن للحاجات 

اإلستهبلكٌة، على وفك تمدٌرات دلٌمة للموازنة ما بٌن اإلستهبلن 

. واإلستثمار، وهو حساب ٌوازي حساب الموازنة ما بٌن الحاضر والمستمبل
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ٌوحً  ولكن نمط التطور فً هٌكلٌة اإللتصاد العرالً الذي أشرنا إلٌة ال

 (7)بمثل هذا التبّصر

ولمعالجة إغواء المداخٌل الرٌعٌة، ٌتوجب النظر فً مخاطر اإلنسٌاق نحو - ج

. الدٌكتاتورٌة، ولتعزٌز النظم الرلابٌة لرصد الفساد وعدم الكفاءة

إن النظام الرٌعً ٌضع اإللتصاد الوطنً تحت تؤثٌرات التجارة الدولٌة - د

فبدون تنوٌع فً إنتاج اإللتصاد الوطنً، فإنه سٌبمى عرضة لٌس . السلبٌة دائما

فمط لتملبات األسعار والعمبلت، وإنما أٌضا لضٌاع الفرص لتنوٌع صادرته 

وفً هذا . الوطنٌة، كوسٌلة لتجنب اإلعتماد على تصدٌر مادة واحدة هً النفط

السبٌل ٌنبغً إرساء السٌاسات المالٌة والتجارٌة واإلستثمارٌة المناسبة لهذا 

. الغرض

 

: 2003نمد موجز للسٌاسات النفطٌة، وخصوصا بعد عام  -3

  مّرت السٌاسات النفطٌة بمراحل مختلفة من حٌث دورها وتؤثٌراتها 

ففً المرحلة األولى، حٌث كانت إمتٌازات إنتاج النفط وتسوٌمه . ونتائجها

لدى الشركات األجنبٌة، لم ٌكن للحكومة الوطنٌة دور فً رسم سٌاسات 

إدارة صناعة إستخراج النفط الخام، بل هً كانت مجرد مستلم لؤلتاوة 

الرٌعٌة من الشركات، أو المستلم لحصتها من أرباح الشركات فً مرحلة 

ولكن دورها أصبح كبٌرا وحاسما بعدما أممت شركات النفط األجنبٌة . الحمة

فً النصف األول من سبعٌنات المرن الماضً، واصبحت المالن لكل العوائد 

وفً الولت الذي بدأت فٌه العوائد النفطٌة تتراكم فً . من الصادرات النفطٌة

النصف الثانً من سبعٌنات ذلن المرن، وكانت مشارٌع التنمٌة فً مختلف 

النشاطات اإللتصادٌة والمطاعات المإسسٌة تحت التنفٌذ أو فً مراحل 

الشروع بالتنفٌذ، زّج نظام صدام الحاكم، الببلد فً حرب ضارٌة مع إٌران، 

مما إستنزف الموارد المالٌة والمادٌة واألهم منها البشرٌة، إذ بعد ثمان 

 ملٌار 40سنوات من تلن الحرب الرعناء تبخرت إحتٌاطٌات العراق البالغة 

ولم ٌتعظ ذلن النظام، بل . دوالر، وتدمرت مرافك كثٌرة، وتعطلت التنمٌة

إندفع إلحتبلل الكوٌت بطٌش كبٌر، فمهد لحرب، لادتها الوالٌات المتحدة 

إلخراج الجٌش العرالً من الكوٌت، وإلعالة كل الممكنات العسكرٌة 

وترتب على هزٌمة العراق تولف . واإللتصادٌة والمالٌة للنظام الصدامً

. تصدٌر النفط ثم تمنٌنه بكمٌات محدودة، بموجب برنامج النفط ممابل الغذاء

وهكذا تعطل إستخدام العوائد النفطٌة إلحداث أسس لتنمٌة مستدامة فً 
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وبمً العراق وبمٌت صناعته النفطٌة، تحت الحصار الدولً لمدة . العراق

، حٌث تمت 2003ستة عشر عاما، إنتهت بغزو العراق فً نٌسان عام 

وإذا كان لنا أن نشٌر الى سٌاسات تستند . اإلطاحة بصدام ونظامه المستبد

الى إدارة الرٌع النفطً، فهً سٌاسات حكومة العهد الملكً، إذ منذ منتصف 

، والحما %70الخمسٌنات، شكلت مجلسا لئلعمار، وخصصت أول األمر 

من حصة الحكومة فً أرباح الشركات النفطٌة، لئلعمار % 50جعلتها 

ولبناء مشارٌع السدود ونواظم الري الكبٌرة والمهمة، وللنهوض بالبنى 

، فمد 1958أما ما بعد سموط النظام الملكً فً عام . اإلرتكازٌة فً الببلد

إمتد الصراع مع شركات النفط األجنبٌة لغاٌة منتصف السبعٌنات، وإنتهى 

بتؤمٌمها، ولكن لم تمض بضعة سنوات على التؤمٌم حتى زّج صدام الببلد فً 

وعلٌه، فإن السٌاسات النفطٌة . حروب وحصارات وغزو، كما اشرنا آنفا

التً سننالشها بإختصار هنا هً تلن التً إنتهجتها الحكومات بعد عام 

وسٌجري التركٌز على منالشة . ، اي بعد زوال نظام صدام حسٌن2003

سٌاسة العمود النفطٌة التً أبرمتها حكومة السٌد المالكً مع شركات النفط 

. 2010 و2009األجنبٌة، وخصوصا خبلل عامً 

، طرح برٌمر، الحاكم األمرٌكً، توجٌها 2003    بعد غزو العراق فً عام 

لخصخصة اإللتصاد العرالً، وفً ممدمته خصخصة صناعة إستخراج 

النفط الخام، وعلى الرغم من ظهور مشاٌعٌن لهذا التوجٌه، لم تلتزم به 

وبدال عن ذلن، أصدرت الحكومة فً . الحكومات العرالٌة المنتخبة الحما

 مسودة لانون للنفط والغاز الذي تضمن أهم النصوص الواردة 2007عام 

فٌها دعوة إللامة نظام مشاركات فً إنتاج النفط الخام مع شركات النفط 

إال أن هذا المشروع تعرض للنمد الشدٌد من لبل خبراء النفط . العالمٌة

، وذلن إلنه ٌجعل الشركات األجنبٌة شرٌكا فً ملكٌة النفط (8)واإللتصاد، 

العرالً، وٌزٌح سٌادة الدولة على مواردها الطبٌعٌة، النفط فً هذه الحالة، 

وٌمثل عودة الى نظام اإلمتٌازات التً رهنت موارد العراق النفطٌة لدى 

فضبل عن إنتمادات . الشركات األجنبٌة لما ٌزٌد على نصف لرن من الزمن

وعلى الرغم من . موضوعٌة شدٌدة أخرى، ال ٌتسع المجال لعرضها هنا

محاولة تمدٌم مسودة معدلة أخرى للمانون، إال إنها لم تعرض على البرلمان، 

إما سلطة إللٌم . وتم فً األخٌر طوي صفحة هذا المشروع أو تؤجٌله

 فً الدستور التً تخّول اإلللٌم 112كردستان، فمد فّسرت المادة 

والمحافظات التً تملن حمول نفطٌة التنسٌك مع الحكومة الفدرالٌة إلدارة 

المشارٌع النفطٌة، فّسرتها على أساس إنها تعطٌها الحك فً إبرام عمود 



13 
 

إلنتاج النفط مع شركات النفط األجنبٌة فً المناطك الوالعة ضمن اإلللٌم أو 

وهكذا أبرمت ما ٌزٌد . متاخمة له، فً المناطك التً سُتمٌت متنازع علٌها

 عمد من نوع مشاركات فً اإلنتاج مع شركات، لسم منها ثانوٌة فً 40على 

 التً تنص 111السوق الدولٌة، وذلن خبلفا للمادة الدستورٌة الصرٌحة رلم 

على أن النفط هو ملن جمٌع العرالٌٌن فً جمٌع إنحاء العراق، وخبلفا للمادة 

 فً الدستور التً تجعل الحكومة الفدرالٌة المركزٌة هً المسإولة عن 112

إدارة الثروات النفطٌة فً العراق، وإن بمشاركة اإلللٌم والمحافظات 

وعلى أٌة حال، لٌس من . النفطٌة، لتحمٌك ألصى المنافع للعرالٌٌن جمٌعا

أغراض هذا البحث الخوض فً تفاصٌل النزاعات المانونٌة إلستثمار النفط 

إال أن الحكومة، برئاسة . فً العراق، فمد كتبنا فً هذا المضمار مرارا سابما

السٌد المالكً، إستندت الى لوانٌن سابمة لتنظم الصناعة النفطٌة، فخولت 

، مع الشركات النفطٌة العالمٌة TSCوزارة النفط لترتٌب عمود خدمٌة فنٌة، 

لزٌادة انتاج النفط الخام فً حمول النفط المنتجة، مثل، الرمٌلة ومجنون 

، وكذلن فً حمول أخرى مكتشفة وجاهزة لئلستغبلل، 2والحلفاٌة والمرنة 

 عمود أساسٌة من خبلل جولتً مزادات مفتوحة فً عام 10وهكذا تم إبرام  

، حٌث وصل عدد العمود الى 2010، وتبعتها عمود إضافٌة فً عام 2009

، شركة النفط BP عمدا مع شركات نفط عالمٌة معروفة، مثل ال20

 أكسون،  ، وشركةCNPCالبرٌطانٌة وشركة النفط الصٌنٌة الوطنٌة، 

Exxon وشركة شٌفرون وغٌرها، وذلن ممابل أجور ممطوعة عن كل ،

برمٌل نفط إضافً لزٌادة اإلنتاج، علما بإن العمود تهدف الى زٌادة إنتاج 

 ملٌون 12 ملٌون برمٌل ٌومٌا الى 2.4النفط من مستواه الحالً الذي ٌمارب 

وهنان إتفالٌات أولٌة ولعت إلستغبلل الغاز مع . برمٌل خبلل عمد من الزمن

شركة شل، ولكننا سوف نستبعد دراسة تطوٌر الثروة الغازٌة فً العراق من 

هذه الدراسة، لعدم إتساع المجال، كما سوف ال نمدم مزٌدا من النماش حول 

عمود المشاركات فً اإلنتاج  التً عمدتها حكومة إللٌم كردستان، بما ٌخالف 

الصبلحٌات الدستورٌة للحكومة الفدرالٌة المركزٌة، وتضّر بشكل كبٌر فً 

. اإلستغبلل الكفء للثروة النفطٌة لصالح كل أبناء العراق، بما فٌهم الكرد

     ونوجز فً أدناه أهم المبلحظات النمدٌة حول عمود النفط المعمودة مع الشركات 

. المشار إلٌها سالفا

صحٌح أن العمود مع الشركات هً لتمدٌم خدماتها الفنٌة ممابل أجر محدد . 1

وصحٌح أٌضا أن األجر المتفك . ممدما عن كل برمٌل نفط إضافً ٌتم إنتاجه
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علٌه منخفض، ألل من دوالر واحد عن كل برمٌل إضافً، لكن مدة العمود 

لد تمتد لربع لرن من الزمن، مما ٌجعل لرارات اإلنتاج ال تمع تحت سٌطرة 

وسٌادة الحكومة الفدرالٌة، ذلن إلن مصلحة الشركات توجب أن تواصل 

السٌما وإن الشركات . تصدٌر النفط إلسترداد أرباحها وتكالٌف إستثماراتها

ألامت مجالس إلدارة الحمول النفطٌة، ٌشارن بها ممثلون عن شركات النفط 

، بما ٌجعل المرارات %25العرالٌة، فً الشمال والوسط والجنوب، بنسبة 

. النافدة هً للشركات التً ٌشكل ممثلوها األغلبٌة فً تلن المجالس

لٌس فً العمود معاٌٌر واضحة لضمان مرالبة حسابات الشركات . 2

وال لمرالبة لٌامها بنمل المعرفة الفنٌة والتدرٌب للفنٌٌن والعاملٌن . وتكالٌفها

 (9). فً الحمول من العرالٌٌن، حسبما الحظ الخبٌر النفطً حمزة الجواهري

 ملٌار 60-50حسب اإلتفالات العمدٌة سوف تستثمر الشركات ما بٌن  . 3

دوالر خبلل عمد من الزمن لتؤهٌل اآلبار ولتطوٌر اإلنتاج، وذلن ممابل فائدة 

والتساإل هنا، إن هذه اإلستمارات ستكون . فائدة الٌبر% 1تجارٌة زائدا 

 ملٌار دوالر سنوٌا، فهل هذا المبلغ هو فوق لدرة المٌزانٌة 6-5بحدود 

المالٌة للحكومة العرالٌة التً صارت تتجاوز، مإخرا، المئة ملٌار دوالر 

سنوٌا؟ 

إن سطوة شركات النفط ستطال النفط الخام الذي ستنتجه الحمول المتعالد . 4

من مجموع النفط المنتج فً العراق، وبعضها حمول % 85علٌها والتً تمثل 

عمبللة، مثل الرمٌلة ومجنون، وعلى مدى من الزمن لد ٌصل الى ربع 

لرن، مما سٌإدي الى تهمٌش شركات النفط العرالٌة، وشركة نفط الوطنٌة 

بالذات، وهً التً سبك أن لعبت أدوارا بارزة فً المشاركة فً إستكشاف 

الحمول وتطوٌر اإلنتاج، والمفروض أن ٌعاد تؤسٌسها بمانون ٌصدر من 

مجلس النواب لتصبح فاعبل وطنٌا فً اإلنتاج والتطوٌر النفطً، ولكن 

. اإلنتظار لد طال

 ملٌون برمٌل ٌومٌا، 2.4إن الزٌادات المستهدفه لرفع مستوى اإلنتاج من . 5

 أعوام المادمة، تعنً ان الهدف هو 10- 8ي، خبلل .ب. م12، الى (ي.ب.م)

والسإال هو، هل ٌجب . لمضاعفة العوائد المتولعة من تصدٌر النفط الخام

أن نعّظم العوائد المالٌة أم أن نعّظم تحمٌك معدالت نمو التنمٌة المستدامة؟ 

ثم، هل دُترست إمكانٌة تحمٌك هذا الهدف بوالعٌة؟ هل دُترست اإلمكانٌات 

الفنٌة المتاحة لنمل النفط من خبلل أنابٌب نمل متطورة؟ وهل تتوفر مخازن 
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للفائض النفطً الذي لد ال ٌمكن تصرٌفه فً األسواق العالٌمة؟ وماذا عن 

إمكانٌة إغراق سوق النفط بفائض لد ٌإدي الى إنهٌار األسعار فً السوق 

الدولٌة؟ وهل سٌحافظ العراق على وحدة وإستراتٌجٌة منظمة أوبن، للحفاظ 

على مستوٌات أسعار مناسبة للنفط فً السوق العالمٌة؟ 

توجب إسترتٌجٌة التنمٌة المستدامة، أن ٌتركز اإلهتمام على توسٌع . 6

الطالات اإلنتاجٌة فً المطاعات غٌر النفطٌة، كالزراعة والصناعة وبمٌة 

النشاطات اإللتصادٌة، وأن ٌجري تصنٌع النفط، أي إستخدامه فً فً 

الصناعات والنشاطات اإلنتاجٌة ما دون اإلستخراجٌة، او المسماة الداون 

سترٌم، كصناعة المشتمات النفطٌة، والصناعات الكٌمٌاوٌة وصناعات الطالة 

ولذلن ٌجب أن تكون هنان أولوٌة للطلب المحلً على النفط الخام، . والنمل

. أي لتغذٌة طلب الصناعات المحلٌة المعتمدة علٌه، ومن ثم تصدٌر الفائض

بٌنما إلتزم العراق، بموجب عمود النفط مع الشركات، بزٌادة اإلنتاج 

فهل تشكل سٌاسة نفطٌة كهذه، رإٌة إستراتٌجٌة ! والتصدٌر لربع لرن لادم

لتحمٌك تنمٌة مستدامة؟ وهل ستخرج العراق من فلن الرٌعٌة والحلمة 

 (10)اإلستهبلكٌة واإلتكالٌة على التجارة الدولٌة؟

: التصور اإلستراتٌجً التنموي المطلوب إلعادة هٌكلة اإللتصاد العرالً -4

   إن التصور العمبلنً الرشٌد هو إلستغبلل الموارد الطبٌعٌة المتاحة والتً 

لها مٌزة نسبٌة فً السوق العالمٌة، كحالة النفط فً العراق، من أجل ضمان 

مستمبل اإلجٌال المادمة، من خبلل توظٌف الفوائض التً تدرها الصادرات 

النفطٌة من أجل تنمٌة وتطوٌر النشاطات اإلنتاجٌة غٌر النفطٌة، كالزراعة 

والصناعة، وغٌرها، ذلن إلنها صناعات مستدٌمة، اما صناعة إستخراج 

النفط الخام فهً ناضبة، وربما خبلل عمود للٌلة، فضبل عن حالة عدم التٌمن 

فً ثبات الطلب العالمً على النفط الخام، بسبب إحتماالت بروز بدائل 

: نوجز فً أدناه، أهم معالم هذا التصور أو المدخل. للنفط، كمصدر للطالة

من أجل تملٌل اإلعتماد على الصادرات النفطٌة وما تفرزه من ظاهرة . 1

رٌعٌة، ٌنبغً إعتماد مدخل للتخطٌط اإلستراتٌجً، حٌث تُترسم أهداف 

لتوظٌف نسب متزاٌدة من هذه العوائد فً اإلستثمار فً النشاطات غٌر 

النفطٌة، وخصوصا صناعات الدون سترٌم والزراعة والصناعة التحوٌلٌة 

والنمل والمواصبلت والبناء والتشٌٌد والخدمات المواتٌة لزٌادة اإلنتاج غٌر 

. النفطً
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العمل على مرالبة معدالت النمو فً اإلستهبلن النهائً، الشخصً . 2

والحكومً، ومحاولة دعم النمو فً النشاطات اإلنتاجٌة المحلٌة لسد نسب 

. مهمة من اإلستهبلن المحلً، عوضا عن اإلستٌراد من الخارج

وضع سٌاسات مالٌة ونمدٌة أو مصرفٌة للحوإلة دون إرتفاع سعر . 3

صرف العملة الوطنٌة، وذلن لتجنب آثار ما ٌسمى بالمرض الهولندي، حٌث 

ٌنبغً زٌادة عرض العملة المحلٌة فً السوق العالمٌة، كلما مال سعر 

. صرفها الى اإلرتفاع

إعطاء األولوٌة لسد طلب الصناعات المحلٌة، كصناعات الدون سترٌم . 4

والطالة والنمل وغٌرها، على النفط الخام، لبل تمرٌر حجم الصادرات من 

بكلمة أخرى، ٌجب أن ٌُتنظر للتصدٌر للخارج . النفط الخام للعالم الخارجً

فالصٌن، على سبٌل المثال، . على إنه فمط للفائض من النفط الخام المنتج

 ملٌون برمٌل من النفط ٌومٌا، ولكنها ال تصدر برمٌبل 3.5تنتج ما ٌزٌد على 

واحدا، بل بالعكس، فهً تستورد من النفط من العالم الخارجً بما ٌضاهً 

.  وٌتفوق على إنتاجها المحلً منه

تبنً إستراتٌجٌة تموم على التوّجه تدرٌجٌا الى تصنٌع النفط الخام المنتج . 5

والممصود بالتصنٌع لٌس فمط تحوٌله الى مشتمات، إنما أٌضا . ال تصدٌره

. إستخدامة لزٌادة اإلنتاج فً كافة النشاطات غٌر النفطٌة

:  ٌجب أن ٌموم التصور التنموي اإلستراتٌجً على ثبلتة عناصر، هً. 6

تحمٌك كفاءة إلتصادٌة فً إستغبلل وتخصٌص الموارد اإللتصادٌة؛ - أ

وضع السٌاسات المناسبة، مالٌة ونمدٌة، لتجنب السموط فً مهاوي - ب

الرٌعٌة؛ 

توظٌف السٌاسات، لصٌرة ومتوسطة المدى، من أجل تحمٌك الهدف - ج

المنشود فً المدى البعٌد وهو تحمٌك التنمٌة المستدامة، ومواجهة المستمبل 

. بعد نفاد مادة النفط فً العراق

ٌنبغً أن تسعى السٌاسات التنموٌة، ضمن أفمها اإلستراتٌجً، إن توفر - د

هكذا أفك، الى تغٌٌر تركٌبة اإللتصاد العرالً أو هٌكلٌته من حالته الرٌعٌة 

المشوهة حالٌا، الى حالة التنوع والتوازن المطلوب إلستدامة التنمٌة، بعٌدا 

عن حالة الرٌعٌة األحادٌة، سنوضح هذا األمر فً أدناه، بالممارنة ما بٌن 
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 إفتراضٌة،حالة الهٌكلٌة اآلن، وحالتها بعد إعادة تركٌبتها، ولو بصورة 

. أدناه (3)فً الجدول،  رلم .  خبلل السنوات العشرة المادمة

 

ممارنة بٌن الهٌكل الحالً المشوه لإللتصاد العرالً مع هٌكل . 3

. مفترض أكثر تنوعا وتوازنا، مبتعدا عن الحالة األحادٌة الرٌعٌة

لطاعات النشاطات 

اإللتصادٌة 

نسب النشاط فً 

الناتج المحلً 

اإلجمالً، كما فً 

. %   2013عام 

نسب النشاط فً الناتج 

المحلً اإلجمالً 

المفترض فً عام 

2023 %            

 15 4.8الزراعة . 1

  46.4: التعدٌن والممالع.2

 19 46.1إستخراج النفط الخام - أ

 1 0.3أخرى - ب

 12 2.4الصناعة التحوٌلٌة . 3

 6 1.8الماء والكهرباء . 4

 10 8.4التشٌٌد والبناء . 5

 63 63.8النشاطات السلعٌة . مج

النمل والمواصالت .6

والخزن 

5.4 6 

 6 7.5تجارة الجملة والمفرد . 7

 6 1.5البنون والتأمٌن . 8

 18 14.4التوزٌعٌة . مج

 4 5.9ملكٌة دور السكن . 9
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 12 13.6الحكومة العامة . 10

 3 2.3الخدمات الشخصٌة . 11

الخدمات اإلجتماعٌة . مج

والشخصٌة 

21.8 19 

 100.0 100.0مجموع النسب 

 

وٌالحظ من العمود الثانً فً الجدول أعاله، بأن المطاعات السلعٌة، بضمنها 

إستخراج النفط، لد لُدرت، بموجب اإلفتراض المطروح من وجهة نظر تنوٌع 

النشاطات، بعٌدا عن تركزها فً لطاع إستخراج النفط اآلٌل للنضوب، لتشكل 

، ولكن بتغٌٌر لنسب 2023من الناتج المحلً اإلجمالً فً سنة الهدف، % 63

، وُخفضت %15مساهمات مكونات هذه المطاعات، فمد ُرفعت الزراعة الى نسبة 

، ورفُعت نسب مساهمات الصناعة %19نسبة مساهمات إستخراج النفط الى

على % 10و% 6و% 12التحوٌلٌة والماء والكهرباء والتشٌٌد والبناء الى؛ 

بٌنما %. 44 أضحت تشكل نسبة غٌر النفطٌةالتوالً، أي أن المطاعات السلعٌة 

كما ٌاُلحظ بأن النسب . فمط من اإلنتاج السلعً الكلً% 19شكل إستخراج النفط،، 

الممترحة لبمٌة المطاعات موزعة بصورة متوازنة تمرٌبا، ما عدا تخفٌض طفٌف 

فً نشاط ملكٌة دور السكن، وتخفٌض نسبً فً نسبة مساهمة خدمات الحكومة 

نعتمد بأن الوصول الى هذه النسب سٌتطلب إستثمارات، مالٌة وتكنلوجٌة . العامة

كبٌرة مع لدرات تنفٌذٌة عالٌة، ولد تستغرق عملٌة إعادة الهٌكلة هذه عمدا آخر 

من الزمن، إال إذا توفرت لدرات إدارٌة عالٌة الكفاءة، مع تحمٌك إستمرار أمنً 

ونظام سٌاسً دٌممراطً كفؤء وممتدر، لٌتمكن من إختزال الزمن، وهذا بإفتراض 

وطبعا أن . أن اسعار النفط سوف ال تنتكس بصورة كبٌرة خالل السنوات المادمة

ممدار المٌم التً تعبر عنها هذه النسب فً العمود المفترض تعتمد على الحجم 

، فكلما كان كبٌرا، كانت لٌم 2023الكلً للناتج المحلً اإلجمالً المتولع فً عام 

. النسب كبٌرة بالتناسب

التغٌٌرات الهٌكلٌة المطلوبة، على وفك خطط وسٌاسات تنموٌة وإلتصادٌة  -5

 :ومالٌة وتنظٌمٌة وإدارٌة

:  دور الدولة أو الحكومة فً تحمٌك هذه التغٌٌراتأوال، 



19 
 

     فً ضإ العرض المفصل أعبله، تبدو الصورة واضحة من حٌث ضرورة 

توفر رإٌة إستراتٌجٌة تنموٌة إلعادة هٌكلة اإللتصاد العراق، بهدف جعله لاببل 

للتنوع واإلستدامة ومتخلصا من األحادٌة الرٌعٌة، أي بتملٌل اإلعتماد األساسً 

الحكومة، /وهنا ٌبرز دور الدولة. على لطاع إستخراج وتصدٌر النفط العرالً

كبلعب أساسً بٌدها كامل العوائد النفطٌة، ولدٌها األجهزة والوزارات الفنٌة، 

كوزارة التخطٌط وغٌرها وهٌئات ومإسسات معنٌة بالتنمٌة، فبلبد من وضع 

الخطط التنموٌة متوسطة األجل لهذا الغرض، وتنفٌذها على وفك سٌاسٌات مالٌة 

.  ونمدٌة متسمة مع األهداف األساسٌة للتنمٌة المستدامة، كما جرى توصٌفها آنفا

، ثبلث خطط تنموٌة؛ األولى 2003وفً هذا المجال، وضعت الحكومة بعد عام 

، والثانٌة هً خطة التنمٌة الوطنٌة 2014-2010هً خطة التنمٌة للسنوات 

للسنوات  ، وثالثة هً خطة إستراٌجٌة للطالة فً العراق2017- 2013للسنوات 

ولٌس هنا المجال لدراسة هذه الخطط أو تموٌمها، فمد سبك لنا .  2014-2030

، ولكننا نود (11)،2017- 2013كتابة ممالٌن عن خطة التنمٌة الوطنٌة لؤلعوام 

األشارة الى الدور الحكومً فً مجال التخطٌط إلستثمار عوائد تصدٌر النفط 

فمد تضمنت . المتبمٌة بعد سد متطلبات اإلنفاق الحكومً الجاري واإلستهبلكً

ملٌار 282خطة التنمٌة الوطنٌة األحدث المشار إلٌها، تمدٌرات إستثمارٌة بممدار 

 ملٌار سنوٌا، 56دوالر لمشارٌع اإلستثمارات، خبلل خمس سنوات، اي بمعدل 

بٌد أن تدنً كفاءة التنفٌذ، ناهٌن عن خطل إفتراض هذه الخطة بتخصٌص ربع 

 ملٌار دوالر خبلل خمس سنوات، كتولعات 75هذه التخصٌصات، أي 

. لمساهمات المطاع الخاص، وهو أمر لم ٌتحمك منه شٌئا مهما بهذا الخصوص

 ملٌار دوالر 15كٌف ٌمكن تولع لٌام المطاع الخاص العرالً بإستثمار ما ٌعادل 

أنه تولع غٌر والعً إلن المطاع الخاص فً العراق ال ! سنوٌا ولخمس سنوات

تتوفر له المبلءة المالٌة، وانه ٌمٌل الى النشاطات ذات المردود السرٌع، 

كما أن المطاع الخاص األجنبً ال . كالتجارة واإلستٌراد والخدمات وما شابه

ٌغامر فً اإلستثمار فً العراق بسبب المخاطر السٌاسٌة واألمنٌة، ولعدم وجود 

فضبل عن ذلن، فمد تبنت هذه الخطة أهدافا لنمو . ضمانات لانونٌة كافٌة

المطاعات اإللتصادٌة بتركٌز النمو فً لطاع إستخراج النفط الخام وتصدٌره 

على حساب المطاعات غٌر النفطٌة، وخصوصا منها السلعٌة، حٌث وضعت 

، بٌنما وضعت لكافة المطاعات األخرى معدال للنمو %18.7لنمو األول بنسبة 

فمط، مما ٌعزز النمو الرٌعً وٌخفك فً تحمٌك تنوع وتوازن فً % 7.5ممداره 

أنظر دراستنا النمدٌة لخطة التنمٌة الوطنٌة )نمو كافة المطاعات اإللتصادٌة، 

وبعد مضً ما ٌزٌد على سنتٌن من دخول الخطة حٌز . (2017- 2013لؤلعوام 
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التنفٌذ، لم ٌتم إستكمال أي من مشارٌعها المهمة، بل أن نسبة التنفٌذ بحد ذاتها لم 

من لٌمة المشارٌع المنفذة والتً كانت تحت التنفٌذ % 20ترتك الى أعلى من 

 والتً صُترف النظر عنها لٌس 2014-2010منذ أعوام الخطة السابمة لؤلعوام 

فمط لصعوبات تنفٌذٌة، وإنما لعدم والعٌة إفتراضات تلن الخطة، ولغٌاب الكفاءة 

فً التنفٌذ والمتابعة، فضبل عن تخفٌض نسبة ما ٌخصص لئلستثمار فً موازنة 

واألدهى من ذلن هو بعد الهجمة المتوحشة %. 20الى ألل من % 36الدولة من 

لعصابات داعش وإحتبللها الموصل وثبلث محافظات أخرى، ألتضى األمر 

توجٌه كل الموارد المتاحة للحرب وللخبلص من اإلحتبلل الداعشً، مما أدى 

اإلضطرار الى لٌس فمط الى إٌماف تموٌل المشارٌع اإلستثمارٌة، إنما أٌضا 

 ملٌار دوالر لحد اآلن عن طرٌك إصدار سندات 15إلستدانة أكثر من 

واإللتراض من مصادر محلٌة واجنبٌة، كما أفصحت عنه مسودة الموزانة 

 (12). ، والتً أُتلرت بكثٌر من التحفظات فً مجلس النواب2015المالٌة لعام 

:  دور المطاع الخاص والخصخصة  ثانٌا، 

   كان وال ٌزال للمطاع الخاص دور لٌس فمط فً مجال المشاركة المهمة فً 

النشاطات اإللتصادٌة، فله الدور األبرز فً نشاط المطاع الزراعً وكذلن فً 

نشاطات الصناعات التحوٌلٌة الصغٌرة والمتوسطة، وكذلن فً النشاطات 

التوزٌعٌة، كالتجارة والنمل والخدمات المصرفٌة، حٌث تشكل المصارف الخاصة 

 نسبة مهمة ومتصاعدة من حجم المطاع المصرفً والتؤمٌنً 2003منذ ما بعد عام 

الى حد ما، على الرغم من وجود مآخذ مهمة على نشاطاتها المصرفٌة المرتكزة 

على تمدٌم خدمات مصرفٌة تجارٌة بحته، دون ولولوج التموٌل اإلنمائً، اي انها 

أضف الى ذلن هو أن المطاع الخاص فً العراق،  . تتجنب مخاطر التموٌل التنموي

ٌمتنع، عادةً، عن المخاطرة برإوس أمواله فً صناعات كبٌر ومتمدمة تمنٌا، وال 

ٌشارن فً صناعات تستغرق فٌه إعادة راسمالة وجنً عوائده مدة أطول مع 

وحتى لو ألدم هذا المطاع على شراء موجودات . إحتماالت للمخاطر اإلستثمارٌة

الصناعات الكبٌرة المعروفة فً المطاع العام، فإنه ٌمٌل الى اإلستفادة من 

الموجودات وتحوٌرها لصناعة سرٌعة العائد؛ ونعنً هنا صناعات مثل الحدٌد 

وعلى ذلن نحن نتبنً . والصلب والكٌماوٌات وتجمٌع المعدات والعجبلت وماشابه

الرأي المائل بؤن خصخصة الصناعات الكبٌرة فً المطاع العام لٌست حبل حمٌمٌا، 

: إنما الحل ٌكمن فً عدد من الخٌارات، ومنها ما ٌلً
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إن ٌصار الى تحوٌل بعض صناعات المطاع العام الخاسرة او المتلكئة أو - ا

المتولفة الى شركات مختلطة ٌُتسهم فٌها المطاع الخاص بنسبة مهمة فً رإوس 

. أموالها وفً تشغٌلها وإدارتها

أن تموم الحكومة بتعٌٌن هٌئات من الخبراء لدراسة أسباب ومعٌمات العمل فً - ب

شركات المطاع العام الخاسرة، لتشخٌص األسباب ومعالجتها بشكل علمً وفعال، 

فهً لد تفتمد الى إدارٌٌن أكفاء، أو الى المدرة على منافسة المنتوجات المستوردة 

المنافسة، او تعانً من سإ إدارة العملٌات اإلنتاجٌة، او بسبب تحبٌط العاملٌن فً 

خطوط اإلنتاج فً هذه الشركات، مما لد ٌعالج بطرح حلول إلشران هإالء العاملٌن 

فً ملكٌة الشركات التً ٌعملون بها، عن طرٌك تخصٌص نسبة من األسهم لهم، 

حسب موالعهم الفنٌة ومسإولٌاتهم اإلنتاجٌه، مما ٌُتشعرهم بؤنهم ٌعملون من أجل 

او لد ٌُتمترح وضع خطط لتحدٌد نسب من ارباح هذه . نجاح شركات ٌملكونها

. الشركات لتوزٌعاها على العاملٌن، حسب موالعهم الفنٌة ومسإولٌاتهم اإلنتاجٌة

   أما بٌع شركات المطاع العام، وخصوصا منها الصناعٌة التحوٌلٌة الى لطاع 

خاص، الٌملن المبلءة المالٌة أوال، وال الخبرة الفنٌة ثانٌا، والحصافة اإلنتظار لمدة 

ومع ذلن، نحن نمول بؤن موضوع . من الزمن إلسترداد عوائد إستثماراته ثالثا

الخصخصة فً العراق الذي بات ٌُتطرح، بدون روٌة، فً السنوات األخٌرة، بل 

ومنذ تولً برٌمر الحاكم األمرٌكى إدارة العراق بعد الغزو المرٌكً؛ فهو طرح 

مشروع الخصخصة، بما فٌها تخصٌص لطاع إستخراج النفط الخام نفسه، وعلٌه 

بات األمر ٌستلزم دراسة تمحٌصٌة علمٌة عمٌمة؛ فموضوع اإلدارة والحوافز 

والتنظٌم وتوسٌع المشاركة لد تكون من ضمن الحلول الموضوعٌة لمعالجة مشاكل 

تنمٌة وإزدهار مشارٌع  التنمٌة فً المطاع العام، وخصوصا فً لطاع الصناعة 

المطلوب هو رفع اإلنتاجٌة فً . التحوٌلٌة ولطاع الماء والكهرباء والغاز وغٌر ذلن

وفً رأّي أن موضوع الخصخصة . شركات المطاع العام وفً المطاع الخاص أٌضا

ٌستحك دراسة مفصلة بذاته، ال أن ٌطرح وكؤنه حل جاهز أو عبلج سحري ٌمكن 

. تمدٌمه بٌسر وأمان

والبد من التذكٌر بؤن التحوالت الهٌكلٌة الموصى بها فً هذه الدراسة تتطلب - ج

. سٌاسات مالٌة ونمدٌة متوائمة مع األهداف، وال مجال هنا للخوض فٌها

   .خالصت مع بعط التىصياث- 6

 إسزؼشػُب خهفٛخ اإللزظبد انؼشالٙ ٔانزطٕس فٙ ْٛكهٛزّ، كسجت َٔزٛدخ نزفشٙ    

كًب ػشػُب، ثئٚدبص، انسًبد انؼبيخ نهظبْشح انشٚؼٛخ ٔآثبسْب . انظبْشح انشٚؼٛخ فّٛ

لخ أيبو رحمٛك رًُٛخ يسزذايخ ال رؼزًذ، فٙ انًذٖ انجؼٛذ، ػهٗ انشٕٚع انُفطٛخ،  ّٕ انًؼ
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ثم رمٕو ػهٗ رطٕٚش ٔرًُٛخ انُشبؽبد غٛش انُفطٛخ اإلَزبخٛخ، ْٔٙ َشبؽبد دائًٛخ، 

إٌ انزًُٛخ . ثًُٛب ركٌٕ طُبػبد إسزخشاج انُفؾ انخبو َبػجخ ٔػشػخ نهضٔال

ٔثشكم خبص، شخظُب صٚبدح رحٕل . انًسزذايخ ْٙ انؼًبَخ نًسزمجم األخٛبل انمبديخ

اإللزظبد انؼشالٙ َحٕ اإلسزٓالكٛخ، يمبثم رذَٙ حدى ٔكفبءح اإلسزثًبساد فٙ 

ٔرُبٔنُب ثؼذ . انمطبػبد غٛش انُفطٛخ، نؼًبٌ دًٕٚيخ اإللزظبد انؼشالٙ ٔإسزمشاسِ

رنك، َمذ انسٛبسبد انُفطٛخ فٙ ظم خًٛغ انُظى انحبكًخ يُز رشكٛم انؼشاق ثحذٔدِ 

انحبنٛخ، ٔسكضَب ػهٗ َمذ سٛبسخ انؼمٕد انُفطٛخ انزٙ ػمذرٓب انحكٕيخ انؼشالٛخ ثؼذ ػبو 

ٔلذيُب، ثؼذ رنك يذخال أٔ رظٕسا نجُبء .  يغ انششكبد انُفطٛخ انؼبنًٛخ2003

إسزشارٛدٛخ نزًُٛخ يسزذايخ رزخطٗ يؼٕلبد انحبنخ انشٚؼٛخ انشاُْخ فٙ اإللزظبد 

ثى ػشػُب ًَٕرخب إفزشاػٛب إلػبدح ْٛكهخ اإللزظبد ثًب ٚزالو ٔانٓذف . انؼشالٙ

َٔبلشُب دٔس . اإلسزشارٛدٙ نهزُٕع ٔنهخشٔج يٍ حبنخ انشٚؼٛخ ٔانزجؼٛخ انزدبسٚخ

ٔفٙ انًهحك . انحكٕيخ ٔانمطبع انخبص ٔدػٕاد انخظخظخ انًطشٔحخ فٙ انسبحخ

لذيُب ًَٕرخب لٛبسٛب، ٔرشكُب انًُٕرج يؼشٔػب نهحهٕل انكًٛخ يٍ لجم انجبحثٍٛ انزٍٚ 

. لذ رزٕفش نٓى انجٛبَبد اإلحظبئٛخ انزفظٛهٛخ انًُبسجخ

:     َٔؼشع أدَبِ، ثؼغ أْى انزٕطٛبد انزٙ ٚخشج ثٓب ثحثُب ْزا

رٕطٙ انذساسخ ثأًْٛخ فشع انسٛبدح انًشكضٚخ نهحكٕيخ انفذسانٛخ ػهٗ إداسح .  1

ٔرخظٛض انًٕاسد انُفطٛخ، ثم ٔػهٗ كم انًٕاسد انطجٛؼٛخ األخشٖ فٙ انؼشاق، 

فئَٓب، ثًٕخت انذسزٕس، يهكب خبنظب نهشؼت انؼشالٙ كهّ، ٔنٛس نًُطمخ أٔ فئخ أٔ 

ْٔزا األيش ٚمزؼٙ أٌ رشاخغ انحكٕيخ إرفبلٛبرٓب انٕاسدح فٙ . ششٚحخ يٍ ْزا انشؼت

ػمٕد انُفؾ انزٙ ٔلؼزٓب يغ ششكبد انُفؾ األخُجٛخ، نٛس فمؾ نزمهٛض انًذد انًًُٕحخ 

نٓب نزمذٚى خذيبرٓب انفُٛخ، ثم نهُّض ػهٗ أٌ نهحكٕيخ انؼشالٛخ انمٕل انفظم فٙ رمشٚش 

حدى اإلَزبج ٔانزظذٚش ٔانزطٕٚش نظُبػخ إسزخشاج انُفؾ، ٔسثًب أٚؼب نزًزٍٛ سثطٓب 

ثبنظُبػبد انًحهٛخ، ٔخظٕطب طُبػبد انذأٌ سزشٚى، ٔانظُبػبد األخشٖ غٛش 

انُفطٛخ، ٔإػطبء أٔنٕٚخ نهطهت  انًحهٙ ػهٗ انُفؾ انًُزح، ٔيٍ ثى رظذٚش انفبئغ 

 12ٔكزنك نذساسخ يذٖ ٔالؼٛخ سمٕف اإلَزبج انؼبنٛخ نضٚبدح إَزبج انُفؾ انٗ . فمؾ

 .يهٌٕٛ ثشيٛم خالل ألم يٍ ػمذ يٍ انضيبٌ

كًب رٕطٙ انذساسخ ثٕػغ انخطؾ ٔانسٛبسبد اإللزظبدٚخ ٔانًبنٛخ ٔانُمذٚخ، .  2

ػهٗ ٔفك إسزشارٛدٛخ ػهٛب نهزًُٛخ انًسزذايخ فٙ األيذ انجؼٛذ، نهخالص يٍ اٜثبس 

لخ نهحبنخ انشٚؼٛخ ٔيب ٚظبحجٓب يٍ  ّٕ ، ٔنزمهٛض ْزِ اٜثبس، "يشع ْٕنُذ٘"انًؼ

 .رذسٚدٛب، يغ رُبيٙ انظُبػبد انًحهٛخ غٛش انُفطٛخ

أشبسد انذساسخ انٗ لبٌَٕ انُفؾ ٔانغبص، ٔنى ٚزسغ انًدبل نزشخٛض كم فدٕارّ، . 3

ٔنكٍ انحبخخ انٗ ْزا انمبٌَٕ رؼزجش يهحخ، ػهٗ أٌ ٚؼذّل ػهٗ ٔفك يمزؼٛبد 

 .إسزشارٛدٛخ نهزًُٛخ انًسزذايخ فٙ انؼشاق
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أشبسد انذساسخ انٗ رًٓٛش ششكبد انُفؾ انؼشالٛخ، ٔثبنزاد ششكخ انُفؾ . 4

انٕؽُٛخ، راد انجبع فٙ ػًهٛبد إسزكشبف ٔرطٕٚش طُبػخ إسزخشاج انُفؾ فٙ 

فزٕطٙ انذساسخ ثأًْٛخ إطذاس انمبٌَٕ انًُبست إلػبدح رشكٛم ٔرفؼٛم ْزِ . انؼشاق

انششكخ، كالػت يٓى فٙ رطٕٚش ٔرخطٛؾ إَزبج انُفؾ انخبو فٙ انؼشاق ٔفٙ انزظشف 

كًب ٚمزؼٙ األيش رفؼٛم دٔس ششكبد انُفؾ انؼشالٛخ األخشٖ، فٙ انشًبل ٔانٕسؾ . ثّ

 .ٔاندُٕة

انؼًم ػهٗ رطٕٚش انكٕادس انفُٛخ فٙ ششكبد انُفؾ انٕؽُٛخ، ٔاإلسزفبدح انكبيهخ . 5

يٍ خجشاد انكٕادس ٔانخجشاء انؼشالٍٛٛ يٍ انزٍٚ ٔاكجٕا رأسٛس ٔرفؼٛم ششكبد 

كًب الثذ يٍ سفذ ششكخ انُفؾ . انُفؾ انؼشالٛخ، ٔخظٕطب يُٓب ششكخ انُفؾ انٕؽُٛخ

انٕؽُٛخ ٔٔصاسح انُفؾ ثكٕادس ٔأخظبئٍٛٛ إلزظبدٍٚٛ، يزًشسٍٛ فٙ يدبل انذساسبد 

انمٛبسٛخ انكًٛخ، ٔيٍ انز٘ ٚسزطٛؼٌٕ إػذاد انزُجؤاد ػبنٛخ انذلخ حٕل يسزٕٚبد 

انطهت انؼبنًٙ ػهٗ انُفؾ، ٔإردبْبد أسؼبس انجشيٛم انٕاحذ يٍ انُفؾ انخبو، ٔكزنك 

نجُبء انًُبرج انمٛبسٛخ، يٍ اخم ٔػغ انخطؾ ٔانسٛبسبد انًطهٕثخ نزُفٛز األْذاف 

 .انؼهٛب إلسزشارٛدٛخ انزًُٛخ انًسزذايخ فٙ انؼشاق

ٔنهخالص يٍ انؼمهٛخ انشٚؼٛخ انزٙ يذد خزٔسْب فٙ رمبنٛذ ػًم كم انحكٕيبد . 6

انؼشالٛخ انًزؼبلجخ، الثذ يٍ رشذٚذ انحبخخ انًهحخ نزشطٍٛ انُظبو انذًٚمشاؽٙ 

ٔنزخهٛض انؼًهٛخ انسٛبسٛخ انحبنٛخ يًب رؼبَّٛ يٍ ػذو اإلسزمشاس ٔاإلحزشاة 

ثم ٔٚدت انؼًم ػهٗ إَشبء اإلؽبس . ٔانزُبلغ ٔرؼٛٛغ انٕلذ انثًٍٛ فٙ انًٓبرشاد

انًؤسسٙ انًُبست نؼًبٌ نٛس فمؾ حسٍ إسزخذاو انًٕاسد انُفطٛخ، إًَب نفشع 

فبنحبخخ انٗ . سلبثخ شؼجٛخ يسزمهخ ػهٗ كٛفٛخ رظشف انحكٕيخ فٙ انؼٕائذ انُفطٛخ

يدهس أٔ يدبنس نًُبلشخ انسٛبسبد انُفطٛخ ٔإلشاسْب، ػهٗ غشاس انًدهس انُفطٙ 

األػهٗ، ػهٗ أٌ ال ٚشكم ثًٕخت يؼبٚٛش انًحبطظخ ٔانطبئفٛخ ٔانؼشلٛخ انسبئذح، 

إًَب ٚشفذ ثزٔ٘ انخجشح ٔاإلخزظبص ٔيٍ يًثهٙ انًحبفظبد ٔاإللهٛى انُفطٛخ، ثغغ 

. انُظش ػٍ إَزًبءآرٓى انسٛبسٛخ ٔانطبئفٛخ ٔانفئٕٚخ

رجُٙ يُظٕس إسزشارٛدٙ إلػبدح ْٛكهخ اإللزظبد انؼشالٙ، ُٚفز ػجش خطؾ رًُٕٚخ . 7

يشكضٚخ ٔرٕخٛٓٛخ، يمزشَخ ثسٛبسبد يبنٛخ َٔمذٚخ يُبسجخ، ثئفزشاع رٕفش األخٓضح 

انًخططخ ٔانًُفزح انكفؤح، يغ َظى نهًزبثؼخ ٔانًشالجخ انفؼبنخ ػًٍ اٜفبق انضيُٛخ 

. انًحسٕثخ ثحظبفخ

كبيم انؼؼبع .     د

يسزشبس إلزظبد٘ سبثك فٙ األيى انًزحذح 

. 2015أبرٌل 
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: ملحك رٌاضً لٌاسً منهجً

. نموذج رٌاضً توضٌحً للتصور التنموي اإلستراتٌجً

    من أجل تحوٌل هذه الرإٌة اإلستراتٌجٌة النظرٌة والوصفٌة الى منهج لٌاسً 

تخطٌطً، لابل للتكمٌم واإلحتساب بصورة علمٌة وعملٌة، نطرق باب اإللتصاد 

المٌاسً ونضع النموذج الرٌاضً والتوضٌحً، بدون الدخول فً حلّه رٌاضٌا، 

بسبب عدم توفر البٌانات البلزمة، من جهة، ومن جهة ثانٌة، إلننا نمدم النموذج هنا، 

كصٌاغة جاهزة لمن سٌشتغل على توفٌر البٌانات المطلوبة لحلّه ولتحلٌل نتائجه، 

. كمإشرات الزمة لمتخذ المرارات من لبل الجهات المسإولة عن التنفٌذ

    ٌحتوي النموذج على معادالت تطابمٌة وأخرى غٌر تطابمٌة، ومعادالت 

ولبنائه، ٌتطلب األمر وضع المختزالت .  تعظٌمٌة، تحت إشتراطات أو لٌود محددة

. البلزمة لجمٌع المتغٌرات المستخدمة فً النموذج

: لنرمز للمتغٌرات أدناه بالرموز المبٌنة أزاءها

 Gross Domestic Product=GDP 1 الناتج المحلً اإلجمالً 1

 Rate of Population Growth=Pr 2 معدل نمو السكان 2

 Rate of Growth of GDP= GDPr 3 معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً 3

 Gross Domestic Product, excluding الناتج المحلً اإلجمالً بدون النفط 4

Oil = GDP* 

4 

 = Growth Rate of Crude Oil Exports كعدل نمو الصادرات النفطٌة 5

Eor 

5 

 Growth Rate of Exports, excluding معدل نمو الصادرات، عدا النفط 6

Oil = Er* 

6 

 = Percentage Change in Imports معدل التغٌر النسبً فً المستوردات 7

M 

7 

 Imports of Consumer Goods = Mc 8 المستوردات من البضائع االستهبلكٌة 8

 Imports of Capital Goods = Mk 9 المستوردات من البضائع الرأسمالٌة 9

 Domestic Demand for Oil = Dd 10 الطلب المحلً على النفط 10

 International Demand for Oil = Di 11 الطلب العالمً على النفط 11

12  ً  International Oil Supply = Sio 12 عرض النفط عالمٌا
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13  ً  International Price of Oil per Barrel أسعار نفط البرمٌل الواحد من النفط عامٌا

= Pio 

13 

 Competitive Substitutes for Oil in بدائل النفط التنافسٌة فً السوق العالمٌة 14

World Market 

14 

 Rate of Growth of Crude Oil معدل نمو إنتاج النفط الخام 15

Production=Xor 

15 

 Non-Oil Exports = E* 16 الصادرات غٌر النفطٌة 16

 Rate of Growth of Non-Oil معدل نمو اإلنتاج غٌر النفطً 17

Production = Xr* 

17 

 Production of Crude Oil = Xo 18 إنتاج النفط الخام 18

 Oil Exports = Eo 19 الصادرات من النفط الخام 19

 Imports = M 20 المستوردات 20

 

The Model 

 

1 GDPr > Pr 1 

2 Er* > Eor 2 

3 Eo = f (Dd, Di, Sio, Poi, Sis) 3 

4 ∆M = Mc↓+ Mk ↑ 4 

5 GDP-GDP*=∆↓ 5 

6 Max ∑E* 6 

7 Max Eo 7 

8 Er* > Eor 8 

9 Max Xo 9 

10 Subject to: Xr* > xor 10 
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َٕٔخض فٙ أدَبِ أْى دالالد انًؼبدالد، انًزطبثمبد ٔغٛش انًزطبثمبد، ْٔٙ كهٓب 

يؼبدالد ًٚكٍ حهٓب سٚبػٛب ثسٕٓنخ أٔ يٍ خالل سٚبػٛبد انًظفٕفبد، حٍٛ ركٌٕ 

أيب يؼبدالد انزؼظٛى، فحهٓب ٚزطهت ثشيدخ خطٛخ أٔ غٛش . انجٛبَبد يفّظهخ أ يدضأح

خطٛخ حست َٕع رفظٛم انجٛبَبد ٔانسالسم انضيُٛخ أ انًمطؼٛخ انزٙ لذ رسزخذو، 

  حست رٕفشْب

، يٍ انًٕدل أػالِ؛ إرا كبٌ انٓذف اإلسزشارٛدٙ ْٕ (1)نُأخز انًؼبدنخ سلى     1.

ثذ يٍ ػًبٌ أٌ ًُٕٚ انُبرح انًحهٙ اإلخًبنٙ ثًؼذالد   رحمٛك رًُٛخ يسزذايخ، فال

 .رفٕق يؼذل ًَٕ انسكبٌ

، يٍ أخم رمهٛم اإلػزًبد ػهٗ انظبدساد انُفطٛخ، ٚدت أٌ (2)ٔفمب نهًؼبدنخ سلى 2 .

رؼًٍ ًَٕ انظبدساد غٛش انُفطٛخ ثًؼذالد رزفٕق ػهٗ ًَٕ انظبدساد انُفطٛخ، 

 .ٔؽجؼب ال ٚؼُٙ رنك رفٕلٓب يٍ حٛث انمًٛخ

، رمذو ًَٕرخب فشػٛب نذساسخ انؼٕايم انزٙ رؤثش ػهٗ حدى انطهت (3)انًؼبدنخ سلى 

ػهٗ انُفؾ انخبو، ٔرمذو فٙ حهٕنٓب إسمبؽبد ػٍ حدى انطهت ٔاألسؼبس ٔغٛشْب يٍ 

انًزغٛشاد األسبسٛخ، يًب ٚسبػذ فٙ رمذٚش حدى اإلَزبج األيثم نهؼشع  فٙ انسٕق 

 .انؼبنًٛخ

يٍ أخم انحذ يٍ انظبْشح اإلسزٓالكٛخ، ٔيٍ اخم يُغ أسرفبع سؼش طشف     4  .

، انزٕخّ نضٚبدح (4)اثش انًشع انٕٓنُذ٘، رمٛس انًؼبدنخ  انؼًهخ انٕؽُٛخ، نهحذ يٍ

   .حسبة رمهٛض إسزٛشاد انجؼبئغ اإلسزٓالكٛخ اإلسزٛشاد يٍ انجؼبئغ انشأسًبنٛخ ػهٗ

، إردبِ حدى انزغٛش فٙ انفشق ثٍٛ انُبرح انًحهٙ اإلخًبنٙ يغ (5)رشطذ انًؼبدنخ سلى 

انُفؾ ٔانُبرح انًحهٙ اإلخًبنٙ ثذٌٔ انُفؾ ، فُززجغ انسٛبسبد انًبنٛخ ٔانُمذٚخ نزمهٛم 

 .ْبيش انفشق ثٍٛ حبنزٙ انُبرح انًحهٙ اإلخًبنٙ، يغ انُفؾ ٔثذٌٔ انُفؾ

، رُدش٘ يمبسَخ ثٍٛ رؼظٛى انظبدساد غٛش انُفطٛخ يغ (7 6ٔ)فٙ انًؼبدنزٍٛ،    6 .

انُفطٛخ، رحذ لٛذ يحذد، ْٕٔ أٌ ٚكٌٕ يؼذل ًَٕ انظبدساد غٛش   رؼظٛى انظبدساد

ٔنهٕطٕل انٗ انحم ٚدش٘ إسزخذاو . انُفطٛخ انظبدساد  انُفطٛخ أػهٗ يٍ يؼذل ًَٕ

 .  انجشيدخ انخطٛخ أٔ غٛش انخطٛخ، إػزًبدا ػهٗ  رفظٛم انجٛبَبد انًزبحخ

، ٚدش٘ رؼظٛى كم يٍ اإلَزبج غٛش انُفطٙ ٔاإلَزبج (8)فٙ انًؼبدنخ، سلى  7. 

انُفطٙ، رحذ إفزشاع أٌ يؼذل  ًَٕ األَزبج غٛش انُفطٙ ٚزفٕق ػهٗ يؼذل ًَٕ 

 .اإلَزبج انُفطٙ

ٚفزشع انًُٕرج ثأٌ انحكٕيخ رزًزغ ثسٛبدح يطهمخ فٙ إرخبر انمشاساد انخبطخ   .8  

أيب ْٙ ٔلذ إنزضيذ ثؼمٕد يغ ششكبد انُفؾ . فٙ إَزبج ٔرخظٛض انُفؾ انخبو 
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األخُجٛخ نشثغ لشٌ لبدو ، لبثم نهزًذٚذ، نزدٓٛض انُفؾ ٔرظذٚشِ يمبثم سثحٛخ نهششكبد 

، فئٌ سٛبدرٓب نهزظشف ثبنثشٔح انُفطٛخ سزكٌٕ يحذٔدح، ٔثبنزبنٙ %12رزدبٔص ال

لخ نزحمٛك رًُٛخ  ّٕ يمٛذح فٙ يدبل انزخطٛؾ نهخالص يٍ انحبنخ انشٚؼٛخ ٔآثبسْب انًؼ

 .يسزذايخ نظبنح اندٛبل انمبديخ
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