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 بؽداد/ قسم العبلقات االقتصادٌة الدولٌة بكلٌة العلوم السٌاسٌة بجامعة النهرٌن
الملخص
ٌتمٌز العراق بكونه واحدا من أقدم الدول الذي اكتشؾ به النفط الخام وباحتٌاطٌات هائلة فً منطقة
 وعلى مدى. وحتى الوقت الحاضر7291  و بدأ بتصدٌر النفط الخام منذ عام،7291 الشرق األوسط منذ عام
ثمانٌة عقود خلت اعتمد االقتصاد العراقً على الموارد المالٌة المتؤتٌة من تصدٌر النفط الخام لتسٌٌر كافة
. القطاعات االقتصادٌة األخرى
جرى تناول هذا البحث وفق هٌكلٌة تضمنت ثبلثة محاور رئٌسة تضمن المحور األول استعراض اإلمكانٌات
 موضوع تذبذب أسعار الصادرات النفطٌة العراقٌة فً أسوق، ً وتناول المحور الثان.النفطٌة فً العراق
 فً حٌن ركز المحور الثالث على انعكاسات تذبذب األسعار النفطٌة على الوضع االقتصادي، النفط العالمٌة
 إضافة للخاتمة واالستنتاجات، فً العراق

Trends In Iraqi Oil Revenues After 2003 Under The Effect Of World
Oil Prices Fluctuation
ِAbstract
:
ِ
Characterized Iraq, being one of the oldest countries where oil was
discovered in the Middle East since 1927, and possess a vast oil reserves. In
addition, the production and marketing of Iraqi oil continued since 1934
and until the present time. Over the past eight decades, the range of
economic benefit of the financial Iraq’s oil resources varied according to the
applicable forms of investments in the oil sector in Iraq.
This research included a study of the subject according to several aspects
of the
structure
included
the introduction
and three
sections. First
Section, reviewed the possibilities of Iraqi oil. The second section focused on the
issue of fluctuating prices of Iraqi oil exports in world oil markets. While the
third section dealt with the implications of fluctuating oil prices on the Iraqi
economy. Finally, the research ends with the conclusions
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والمحٌطات من قبل الدول الصناعٌة الؽربٌة المتقدمة وفرً مقردمتها برٌطانٌرا وفرنسرا والوالٌرات المتحردة األمٌركٌرة،
وأضررحى الررنفط الخررام منر ُذ ذلررح الحررٌن سررلعة إسررتراتٌجٌة ،وذلررح لتعرردد مجرراالت االسررتفادة منرره فررً مٌررادٌن الحٌرراة كافررة
ولبلستخدامات المزدوجة ،المدنٌة والعسكرٌة على ح ٍد سواء .وهكذا بات تورٌد النفط لؤلسواق الدولٌة أحد الثوابت فً
تحدٌد أمن الطاقة على المستوى الدولً.
وعلى الررؼم مرن تبراٌن اإلمكانٌرات النفطٌرة لمنراط ِق منرابع الرنفط فرً العدٌرد مرن دول العرالم ،إال أن منطقرة الشررق
األوسط  ،والتً تضم دول الخلٌج العربً والشام والعراق وإٌران ترؤتً فرً المقدمرة  .وكانرت الردول الصرناعٌة الؽربٌرة
ال ُمتقدمة وال تزال ال ُمستهلح األول للنفط،وذلرح إلعتبرارات عدٌردة لعرل أهمهرا ،إلسرتخدامه فرً تسرٌٌر العجلرة الصرناعٌة
للدول الرأسمالٌة ،إلرى جانرب تعردد ُمواصرفاته الفنٌرة  ،والسرٌما صرفتً النردرة ( )Scarcityوالنضروب (،)Exhaust
عندئذ أصبح موضوع تسعٌره هو اآلخر ،شؤنا ُمختلفا عن تسعٌر بقٌة السلع والخدمات فً األسواق التجارٌة الدولٌة.
ٌتمٌز العراق ،بكونه من أقدم الدول التً أك ُتشؾ فٌها النفط فً منطقة الشرق األوسط ،منذ عرام ،7291فضربل عرن
إمتبلكه إلحتٌاطٌات نفطٌة هائلة  ،وجرى أنتاج وتسوٌق النفط العراقً منذ عرام  ،7291وحترى الوقرت الحاضرر وعلرى
مردار السررنوات الثمررانٌن الماضررٌة تباٌنررت مردٌات االسررتفادة االقتصررادٌة مررن المرروارد المالٌرة النفطٌررة فررً العررراق  ،مررع
أختبلؾ صٌػ االستثمار فً هذا القطاع ،والتً تباٌنت هً األخرى مع تؽٌٌر األنظمة السٌاسٌة التً حكمت العراق.
وبعد االحتبلل األمٌركً للعراق ،أولت سلطة االحتبلل  ،ومنذ دخول قواتها الؽازٌة بؽداد فً  2نٌسان (ابرٌل) 9009
أهتماما خاصا بالقطاع النفطً  .وتم و بصورة تدرٌجٌرة  ،وبخاصرة بعرد تشركٌل أول حكومرة عراقٌرة فرً تمروز (ٌولٌرو)
 9001معاودة تصدٌر النفط العراقً،عبر منافذ التصردٌر التقلٌدٌرة فرً مٌنراء البصررة فرً الجنروب وعبرر خرط األنابٌرب
العراقً التركً من الشمال .

أوالُ :مشكلة البحث

ُتشكل إٌرادات النفط أكثر من نحو ثلثً النراتج المحلرً اإلجمرالً (  ) GDPلبلقتصراد العراقرً ،ونحرو ( )%29مرن
إٌرادات الموازنة العامة السنوٌة فً العراق مما ٌعنً أن مفاصل قطاعات التنمٌة االقتصادٌة اإلنتاجٌة منهرا والخدمٌرة
تعتمد على الموارد المالٌة المتؤتٌة من بٌع هذه السلعة لؽرض تؤمٌن استمرار تدفق الموارد المالٌة األمـــر الذي ٌتطلب
إعداد الموازنة السنوٌة لتحدٌد التخصٌص المالً الحكومً وبحسب األولوٌات ،سوا َء أكانت تشرؽٌلٌة أم اسرتثمارٌة فرً
الموازنررة العامررة التررً مررن قبررل الحكومررة وتعرررض عررادة علررى البرلمرران لتصرردٌقها بنهاٌررة كررل عررام .وفررً ضرروء هررذه

اإلشكالٌةُ ،تثار العدٌد من األسئلةٌ ،سعى البحث اإلجابة عنها  ،وفً ُمقدمتها اآلتً:

 .7ما حجم احتٌاطٌات النفط الخام والؽاز الطبٌعً فً العراق ؟
 .9مرا هررً مرردٌات تطررور تذبررذب أسرعار الررنفط فررً األسررواق العالمٌررة  ،وكٌرؾ انعكسررت تذبررذبات أسررعار الررنفط علررى
االقتصاد العراقً ؟
 .9ما هً اتج اهات السٌاسة االقتصادٌة العراقٌة فً توظٌؾ اإلٌرادات النفطٌة بعد العام 9009؟

ثانٌا :فرضٌة البحث

ٌنطل رقُ البحررث مررن فرضررٌة مفادهررا  :وجررود عبلقررة سررببٌة موجبررة بررٌن إتجاهررات اإلٌرررادات النفطٌررة

العراقٌة وثقلها فً الموازنة السنوٌة العامة وبٌن إتجاهات أسعار النفط فً السوق العالمٌة  ،إذ تزداد أهمٌة ودور
الموازنة العامة بشقٌها التشؽٌلً واالستثماري مرع ارتفاعرات األسرعار  ،وتتراجرع مرع تراجعهرا  ،وهرو مرا ٌكررس

رٌعٌة االقتصاد العراقً العتماده على الواردات النفطٌة .

ثالثا :منهج البحث
لتحقٌق الؽرض من البحرث  ،إسرتعان الباحثران برالمنهج االسرتنباطً (  )Deductive Methodوالرذي ٌُسرمى
أحٌانا ( بالمنهج األستنتاجً ) ،بمعنى االنتقال من العام إلى الخاص  ،وذلح من خبلل أإلنطربلق مرن نقطرة بداٌرة واقعٌرة
 )Descriptiveوالتارٌخٌررررررررررررررة
وحقٌقٌررررررررررررررة  ،وباعتمرررررررررررررراد الطرررررررررررررررٌقتٌن الوصررررررررررررررفٌة (Method
(  ،)Historical Methodوذلح من خبلل تجمٌع البٌانات والمعلومات والحقائق التارٌخٌة عن الموضوع وتوصٌفها
ت مقبولة ومنطقٌة تخدم هدؾ البحث.
و ُمقارنتها وتفسٌرها إلثبات فرضٌة البحث والتوصل إلستنتاجا ٍ

رابعا :هٌكلٌة البحث
جرررى تنرراول هررذا البحررث وفررق هٌكلٌررة تضررمنت ثبلثررة محرراور رئٌسررة تضررمن المحررور األول أسررتعراض اإلمكانٌررات
النفطٌة فً العراق .وتناول المحور الثانً ،موضوع تذبذب أسعار الصادرات النفطٌة العراقٌة فً أسوق النفط العالمٌرة
 ،فً حرٌن ركرز المحرور الثالرث علرى أنعكاسرات تذبرذب األسرعار النفطٌرة علرى الوضرع االقتصرادي فرً العرراق  ،إضرافة
للخاتمة واالستنتاجات .
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اإلمكانٌات النفطٌة فً العراق
المحور األول/
ى

 .1األحتٌاطٌات النفطٌة
تبل ُػ االحتٌاطٌات النفطٌة ال ُمثبتة فً العراق ( ،)Reservesنحو ( )779ملٌار برمٌل من الرنفط الخرام،
وفقا ألحدث األرقام المعلنة لعام  9077وبذلح أصب َح العراق ٌحتل المرتبة الرابعة عالمٌا بعد المملكرة العربٌرة
السعودٌة وفنزوٌبل وإٌران ( الجدول ــ  .)7كما ٌتمٌز الرنفط العراقرً بؤنخفراض كلفرة األستكشرافات والتطروٌر
والتً تقل عن قٌمة دوالر أمٌركً واحد للبرمٌل كمعدل فً العراق( ، )7وذلح ألن ؼالبٌة حقول النفط تقع على
الٌابسة وؼٌر عمٌقة و ُمعظمها كبٌرة جدا وال تحتوي على تركٌبات جٌولوجٌرة ُمعقردة  .فٌمرا َ
بلرػ عردد الحقرول
ال ُمطورة وال ُمنتجة للنفط حالٌا فً العراق نحو ( )79حقبل فقط مرن أصرل ( )17حقربل ُمكتشرفا .مرع العررض أن
بعض هذه الحقول تمتلح مخزونا نفطٌا هائبل و ُتعرد مرن الحقرول العمبلقرة وفقرا للمقراٌٌس ال ُمعتمردة عالمٌرا مثرل
حقول :مجنون ونهر عمر والحلفاٌة وؼرب القرنة والناصررٌة والرطراوي وشررق بؽرداد ( . )9فرً حرٌن ٌبلرػ
حجم األحتٌاطٌات النفطٌرة ال ُمحتملرة فرً العرراق  ،والترً ُتشركل المخرزون النفطرً األصرلً نحرو ()909.101
ملٌار برمٌل وهذا أحتٌاطً سابق لٌس علٌه إنتاج وبحسب ما أعلنه وزٌر الرنفط العراقرً ُ ،تصرنؾ الحقرول
النفطٌة وفقا لحجم أحتٌاطٌاتها إلى ستة أصناؾ  ،وكما ٌؤتً :
األول  :فوق العمبلقة  :وٌبلػ أحتٌاطها (،)799.119ملٌار برمٌل.
الثانً  :الحقول العمبلقة  :وٌبلػ أحتٌاطها ( ،)92.119ملٌار برمٌل .
الثالث :الحقول الكبٌرة جدا :وٌبلػ أحتٌاطها ( ،)1.999ملٌار برمٌل.
الرابع  :الحقول الكبٌرة  :وٌبلػ أحتٌاطها ( ،)1.929ملٌار برمٌل .
الخامس  :الحقول المتوسطة  :وٌبلػ أحتٌاطها ( ،)0.911ملٌار برمٌل.
السادس  :الحقول الصؽٌرة  :وٌبلػ أحتٌاطها أقل من ( ،)900ألؾ برمٌل .
وٌمتلح العراق سبعة حقول من الصنؾ األول (فوق عمبلقة )  ،ومنهرا :ححقرل ؼررب القرنرة ،والرمٌلرة،
ومجنون ،وكركوح ،وشرق بؽداد ،وحقل الزبٌر } .و ٌُعد حقل ؼرب القرنرة هرو اآلن ثرانً أكبرر حقرل نفطرً
فً العالم  .كما ٌمتلح العرراق ثمانٌرة حقرول مرن الصرنؾ الثرانً (الحقرول العمبلقرة ) ،وهرً:ح حقرل الحلفاٌرة
بمٌسان ،والناصرٌة ،وأرطاوي بالبصرة  ،وبلد فرً صربلا الردٌن  ،وبراي حسرن فرً كركروح  ،والقٌرارة فرً
نٌنروى  ،واألحردب فرً واسرط  ،وحقرل جروان فررً نٌنروى } ،مرع العررض أن هرذه األرقرام تشرمل ( )88حقرربل
ُمكتشفا فً العراق فقط عدا حقول إقلٌم كردستان  ،وأن هناح حقوال كثٌرة أخرى لم ُتكتشؾ بعد(.)9
كما تتوزع الثروة النفطٌة فً العراق على ( )17حقبل نفطٌا ،جرى تطوٌر ( )91حقبل منها وال تزال
( )91حقبل من دون تطوٌر ،وتتروزع جؽرافٌرا فرً محافظرات العرراق كافرة .وعلرى سربٌل المثرال ٌ :وجرد فرً
محافظة البصرة ( )79حقبل وفً كركوح ( )8حقول  ،وفً مٌسران ( )77حقرل  ،وفرً ذي قرار ( )9حقرل ،
وفً نٌنوى ( )70حقول  ،وفً أربٌل ( )9حقول  ،وفً صبلا الدٌن ( )9حقول  ،وفً واسرط ( )9حقرول ،
وفً دٌالى ( )1حقول  ،وحقبلن فً كرببلء  ،وحقل واحد فً كل من بؽداد والنجؾ والمثنى واالنبار (.)1

( .)1تتراوا تكالٌؾ أنتاج برمٌل النفط كمعدل مابٌن ( )9 -7دوالر فً ُمعظم دول الخلٌج العربً ،وفً فنزوٌبل ( )9دوالرات ،وفً
روسٌا ما بٌن ( )1.1 -9.9دوالر ،وفً دول بحر قزوٌن وآسٌا الوسطى ( )79-79دوالر وفً بحر الشمال البرٌطانً ()77
دوالر ،للتفاصٌل ،انظر  :عبد الفتاا دندي  ،توزٌع اإلٌرادات اإلجمالٌة لبرمٌل النفط وحصة األقطار األعضاء منه  ،مجلة النفط
والتعاون العربً ،المجلد ( )99العدد  (797الكوٌت  :منظمة األقطار العربٌة ال ُمصدرة للبترول "االوابح" خرٌؾ، )9002،
ص.97
( .) 9لمزٌد من التفاصٌل  ،انظر دراسة عصام الجلبً ،وزٌر النفط العراقً األسبق ،والموسومة :قراءة فً صناعة النفط فً
العراق والسٌاسة النفطٌة  ،والمقدمة إلى ندوة مستقبل العراق فً تموز  9009فً مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ،ص.9
(.) 9لتفاصٌل أكثر ٌمكن الرجوع إلى تصرٌحات وزٌر النفط العراقً حسٌن الشهرستانً ،عن أحتٌاطٌات العراق النفطٌة الجدٌدة
،والمنشورة فً صحٌفة الشرق األوسط  ،لندن .9070/70/9 ،
( .) 1خضٌر عباس النداوي  ،السٌاسة النفطٌة فً العراق بعد  9009بٌن المحددات السٌاسٌة واإلبعاد االقتصادٌة  ،مجلة آراء
حول الخلٌج  ،العدد  ( 81دُبً  :مركز الخلٌج للبلبحاث  ،أٌار "ماٌو"  ،)9070ص.89
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 .2احتٌاطٌات الؽاز الطبٌعًٌ :متلح العرراق نحرو( 9.9ى) ملٌرار م 9كاحتٌراطً ُمثبرت فرً نهاٌرة .)9( 9077أمرا
االحتٌراطً المحتمررل فٌبلررػ ()1.990ملٌرار م،9ووفقررا لؤلرقررام الرسرمٌة لرروزارة الررنفط العراقٌرة مررع العلررم أن
( )%10من ذلح االحتٌاطً هو ؼراز ُمصراحب لعملٌرات أنتراج الرنفط الخرام  ،أمرا البراقً وهرو ( )%90فهرو
ٌمثل االحتٌاطً من الؽاز الطبٌعً الحر الذي ٌمكن أنتاجه من حقول ؼازٌة  .وقرد أ ُكتشرؾ حردٌثا العدٌرد مرن
الحقررول الؽازٌررة منهررا  :ح حقررول جمجمررال ،وخررور مررور وخشررم األحمررر  ،وجرررة بٌكررا  ،والمنصررورٌة }،
وجمٌعها فً الشمال الشرقً من العراق  ،وهناح حقل ؼاز آخر تم اكتشافه فً أواخر الثمانٌنٌات فرً ؼررب
العراق بالقرب من الحدود السورٌة العراقٌة وهو حقل عكاز فً ُمحافظة االنبار ،ولم ٌرتم لحرد اآلن اسرتثمار
أي من الحقول الؽازٌة المذكورة (.)8
(جدول)7 -
الدول التً تمتلح أعلى أحتٌاطٌات النفط فً العالم عام 9077
االحتٌاطً النفطً
المرتبة العالمٌة
الدولة
( ملٌار برمٌل )
األولى
981.9
السعودٌة
الثانٌة
977.9
فنزوٌبل
الثالثة
791
إٌران
الرابعة
779
العراق
الخامسة
707.9
الكوٌت
السادسة
21.1
اإلمارات
السابعة
11.1
روسٌا
الثامنة
18.1
لٌبٌا
التاسعة
92.1
كازاخستان
العاشرة
91.9
نٌجٌرٌا
الحادٌة عشرة
99.7
كندا
الثانٌة عشرة
90.2
الوالٌات المتحدة االمٌركٌة
المصدر:
من إعداد الباحثٌن استنادا.لبٌانات شركة برٌتٌش بترولٌوم للطاقة العالمٌة  ،والمنشورة فًBP :
Statistical Review of World Energy, June.2011. P.6,

)5). Bp Statistical Review of World Energy, June, 2011, P, 20. It is available at:
www.bp,com/statistical review.
( .) 8د .جعفر ضٌاء جعفر  ،ود.نعمان النعٌمً ،برنامج أعادة االعتمار التجربة والتطلعات  ،دراسة مقدمة لندوة مستقبل العراق
بمركز دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت  ،تموز ،9009،ص.1
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المحور الثانً /تذبذب أسعار الصادرات ىالنفطٌة العراقٌة فً سوق النفط العالمٌة
ٌُعـررـد تسررعٌر الررنفط الخررام ( )Crude Oilفررً األسررواق الدولٌررة مررن األمررور الخطٌرررة جرردا لبلقتصرراد
العالمً ،وذلح لكون النفط أكبر سلعة ٌتم تبادلها تجارٌا سواء أكان ذلرح مرن ناحٌرة الحجرم أم مرن حٌرث القٌمرة
التؤثٌرٌررة لهررذه الس رلعة  .وعلررى سرربٌل المثررال بلؽررت أقٌررام الصررادرات النفطٌررة العالمٌررة لعررام  ،9001أسررتنادا
إلحصرراءات التجررارة الدولٌررة الصررادرة لعررام  9002نحررو ( )9189ملٌررار دوالر ،فٌمررا بلؽررت أقٌررام الصررادرات
الزراعٌة للسنة ذاتها نحو ( )7917ملٌار دوالر (.)1
ُوتدرح الدول ال ُمنتجة وال ُمستهلكة للنفط الٌوم أكثر من أي وقت مضى مدى الحاجرة المتنامٌرة لهرذا المرورد
الناضررب ومرردى الحاجررة إلررى زٌررادة ُمعرردالت اإلسررتثمار ( )Investmentفررً قطرراع اإلسررتخراا النفطررً لرفررع
ُمعدالت إنتاج النفط الخام  ،سواء جرى ذلح لطبٌعة إقتصادٌة بحتة أم تحت ُمبررات و ُمسرببات مرتبطرة أساسرا
بؤمن الطاقة  ،وال سٌما عندما ٌتعلق األمر باالستثمار بحثا عن مكامن النفط وبكمٌات ؼٌر تقلٌدٌة.
وقررد شررهد صررٌؾ عررام  ،9001أهررم إجتماعررات ُمنظمررة الرردول ال ُمصرردرة للررنفط (األوبررح)  ،إذ أعلنررت فٌرره
المنظمة عن أستعداد الدول األعضاء فً المنظمة لئلستثمار فً قطاع النفط والؽاز خبلل العقردٌن القرادمٌن بمرا
قٌمترره نحررو ( 718ملٌررار دوالر أمٌركرً)  ،وبمررا ٌررإدي إلررى رفررع اإلنترراج الٌررومً لرردول المنظمررة إلررى ()98.2
ملٌون برمٌل ٌومٌا إعتبارا من  ، 9070وذلح لتامٌن الطلب العالمً المتزاٌد على النفط الخام ( .)1
وقد وضعت منظمة األوبح خطة لزٌادة طاقتها اإلنتاجٌة عبرر مرد أنابٌرب  ،وإنشراء مصربات للتصردٌر وبواقرع
كلفة ُتقدر بـ ( 790ملٌار دوالر) وذلح لتحقٌق جزء من التوازن بٌن القدرة اإلنتاجٌة مع قطراع التكرٌرر وبرٌن
الطلب على منتجرات الرنفط فضربل عرن توسرٌع المصرافً الحالٌرة وإنشراء مصراؾ جدٌردة  ،لٌرتم رفرع الطاقرة
اإلجمالٌة لطاقات التصفٌة إلى ( ، )71.1ملٌون برمٌل ٌومٌا بنهاٌة العرام  ، 9077وبزٌرادة تقردر بنحرو (9.2
) ملٌون برمٌل عن الطاقة المسجلة عام . )2( 9001
وما زالت عوائد القطاع النفطرً فرً معظرم دول اإلنتراج األعضراء فرً المنظمرة ومنهرا العرراق ُتهرٌمن علرى
اإلقتصرراد القررومً  ،إذ ُتشرركل الصررادرات النفطٌررة العراقٌررة نحررو ( ،) %21مررن مجمررل صررادراته إلررى العررالم
الخرارجً  ،إذ تجراوز إنتراج الرنفط العراقرً منرذ العرام  9001أكثررر مرن ملٌرونً برمٌرل ٌومٌرا  ،وهرو أدنرى مررن
الطموا المنشود نحو رفع مستوى اإلنتاج الطبٌعً لبلد كان ٌنتج قبل أكثر من ثبلث عقرود نحرو ( )9.8ملٌرون
برمٌل ٌومٌا .
وإذ أصررررررررربح مرررررررررن المرررررررررؤثور فرررررررررً هرررررررررذه األٌرررررررررام  ،ومرررررررررع أنتشرررررررررار العولمرررررررررة االقتصرررررررررادٌة
( ،)Economic Globalizationالتررروٌج لمقولررة ( :أن قرروى السرروق تسررتطٌع معالجررة أي أخررتبلؾ فررً
مسررتوٌات العرررض والطلررب علررى الررنفط وبالتررالً إسررتقرار أسررعاره فررً األسررواق العالمٌررة)  .وأٌررا كانررت مدترره
وحجمه وٌعلل أصحاب هذه المقولة رأٌهم بؤن ذلح ما فعلتره قروى السروق عنردما تفاقمرت األزمرة مرع انخفراض
اإلنتراج النفطرً بواقرع ( )9-1ملٌرون برمٌرل ٌومٌررا عقرب حررب الخلرٌج الثانٌرة عرام  . 7227إال أن التطررورات
التً حدثت باألسواق النفطٌرة الدولٌرة وحصرول تذبرذب ( )Fluctuationبؤسرعار الرنفط ؼٌرر مسربوق ومتفررد
(  ، )Uniqueوعقررب ذلررح أدحررض هررذا االفتراض.وقررد تعرض رت األسررواق النفطٌ رة العالمٌ رة خرربلل السررنوات
الثبلثٌن الماضٌة لثبلث صدمات نفطٌة حادةُ ،وصفت بكونها تؤرٌخٌة ،وٌمكن إٌجازها باآلتً:

( .)1د .صباا نعوش  ،تصدٌر النفط وف ق أحكام منظمة التجارة العالمٌة  ،مجلة أخبار النفط والصناعة  ،العدد  ،117،السنة
الحادٌة واألربعٌن ( أبوظبً :وزارة الطاقة اإلماراتٌة  ،تشرٌن أول "أكتوبر" ، )9070ص.78
( .)1ل لتفاصٌل أنظر  :علً بن طبلل الجهنً " هل ٌمكن زٌادة االحتٌاطات البترولٌة ؟ " صحٌفة الحٌاة ،لندن فً / 1 / 79
 ، 9001ص. 9
( .)2أنظر :تقرٌر األمانة العامة لمنظمة األوبح حول إمكانٌة رفع اإلنتاج النفط الخام وتطوٌر تكرٌر النفط  ،مكتب المنظمة  /جنٌؾ
 ،آب (أؼسطس) . 9001 ،
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 .1الصدمة األولى  :حصلت عقب إندالع حرب تشرٌن ى(أكتوبر)  ،7219بٌن الدول العربٌة و"إسرائٌل" ،
وإستخد َم العرب النفط كسبلا فً المعركة حٌث قُطعت بعض اإلمدادات النفطٌة العربٌة عن الدول الصناعٌة
المتقدمة والمتحالفة مع الدولة العبرٌة مما أدى إلى إنخفاض ُمفاجئ وحاد لسقؾ اإلنتاج وما أعقبه من
أرتفاع ألسعار النفط إذ وصل السعر آنذاح إلى ( )98دوالرا أمٌركٌا للبرمٌل الواحد .
الصدمة الثانٌة :حدثت عقب الثورة اإلٌرانٌة فً شباط (فبراٌر)  ،7212مما أدى إلى قطع إمدادات
.2
النفط اإلٌرانً عن األسواق الدولٌة لعدة أشهر وبالتالً انخفاض كمٌات المعروض النفطً فً األسواق
العالمٌة  .وعندئذ أزداد الطلب وأرتفعت أسعار النفط إلى ( )97دوالرا للبرمٌل الواحد.
الصدمة الثالثة  :جاءت ُمختلفة عن سابقتٌها من حٌث المضامٌن والدالالت لتسجل تصاعد األسعار
.3
بشكل تدرٌجً وزاحؾ بعد إحتبلل الوالٌات المتحدة األمٌركٌة للعراق فً نٌسان (إبرٌل)  9009لٌصل السعر
إلى أكثر من (  )10دوالرا فً عام  9001ثم ٌواصل زحفه التدرٌجً نحو اإلرتفاع ،إذ بلػ ( )90دوالرا عام
 9009لٌواصل إرتفاعه إلى أكثر من ( )10دوالرا فً عام  9008ثم لٌتخطى حاجز ( )20دوالرا للبرمٌل
الواحد فً نهاٌة .)70 (9001
ثم شهدت األشهر الثمانٌة من عام  9001أستمرار تصاعد سرٌع ألسعار النفط حترى وصرل سرعره فرً آب
(أؼسطس)  9001نحو ( )711دوالرا للبرمٌل الواحد ،وهو أعلى سعر ٌُسجل فً الترارٌ ،منرذ دخرول الرنفط
الخام األسواق التجارٌة عام  ،7180ثم ٌعود لٌنتكس السعر بحلرول أٌلرول (سربتمبر)  ،9001وبرالتزامن مرع
وقوع األزمة المالٌة العالمٌة ،لتسجل األشهر األربعة األخٌرة من عام  9001أسرع وأوطئ إنخفراض ألسرعار
النفط فً التارٌ أٌضرا ،عنردما هبطرت أسرعاره مرن ( )711دوالرا للبرمٌرل الواحرد إلرى ( )98دوالرا ولتسرجل
أول ظاهرة عالمٌة فً تذبذب األسرعار وبهرذا المسرتوى  .وعقرب فتررة األنهٌرار أبتردأت أسرعار الرنفط باالرتفراع
الترردرٌجً خرربلل عررام  9002لتسررتقر عنررد ُمعرردل ٌتررراوا مررا بررٌن ( )19-19دوالرا للبرمٌررل الواحررد ( ،)77ثررم
تستمر األسعار باالرتفراع لتصرل إلرى مرابٌن (29ـرـ  )770دوالر للبرمٌرل الواحرد خربلل الفتررة البلحقرة وحترى
الوقت الحاضر .
لقد عزز إرتفاع أسعار الرنفط فرً السروق العالمٌرة مرن ضرخامة اإلٌررادات النفطٌرة فرً جمٌرع دول اإلنتراج
النفطً بما فٌها العراق الذي بات بؤمس الحاجة إلى هذا الرٌع لتحسٌن وضعه األقتصرادي واالجتمراعً  ،بعرد
ما حل بهذا البلد الدمار والحصار وتفكح البنى التحتٌة والخدمٌة والصحٌة ..ال .
وفً العام  9001أرتفع إنتاج النفط العراقً لٌصل إلى مستوى قٌاسً منذ مرحلرة الحصرار وبنحرو ()9.1
ملٌون برمٌل ٌومٌا ،كنتٌجة للمكاسب األمنٌة التً تحققت نسبٌا ما بعد عام  ، 9001وٌفترض أن توظؾ تلرح
اإلٌرادات الضخمة الترً حصرل علٌهرا العرراق مرا برٌن العرام (  ) 9070 – 9001فرً بنراء منظومرة الخردمات
األساسررٌة وتحدٌرردا الكهربرراء وتوسررٌع نطرراق شرربكات الطرررق والجسررور وبنرراء قطرراع الصررحة وتطرروٌر مرافررق
التعلٌم وؼٌرها  ،إال أنها لن تؤتً بثمارها سوى نسربة ضرئٌلة جردا ال تروازي مرا هرو مطرروا ضرمن دراسرات
وخطط األعمار والتً وضعتها وزارة التخطٌط وهٌئرات اإلسرتثمار فرً المحافظرات العراقٌرة بمرا فٌهرا العاصرمة
بؽداد .

( .)70خضٌر عباس النداوي  ،الصدمة النفطٌة الثالثة ألسعار النفط  ،المجلة السٌاسٌة والدولٌة  ،العدد الثامن (بؽداد :كلٌة
العلوم السٌاسٌة بالجامعة المستنصرٌة  ،)9001 ،ص.11
( .) 77خضٌر عباس النداوي  ،تقلبات أسعار النفط وتؤثٌراتها المحتملة على مستقبل التنمٌة فً منطقة الخلٌج العربً  ،مجلة أراء
حول الخلٌج  ،العدد  (،89دُبً :مركز الخلٌج لؤلبحاث ،فبراٌر "شباط"  ،)9070ص .11
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النفطٌة على الوضع األقتصادي فً العراق
المحور الثالث /انعكاسات تذبذب األسعار ى

 .7العائدات المالٌة النفطٌة:
تباٌنت أنماط األستثمار فً القطاع النفطً عقب أكتشاؾ النفط فً العراق منذ عام  ، 7291وحتى
الوقت الحاضر بؤستخدام األنماط االستثمارٌة اآلتٌة :
 األستثمار بعقود االمتٌاز :وذلح بؤستخدام عقود االمتٌازات التقلٌدٌة التً أستمرت منذ عام ،7291وحتى عام .7297
التحول بعد عام  ،7297ألستخدام عقود تتم وفقا لمبدأ ُمناصفة األرباا،
 عقود ُمناصفة األرباا :جرى ّمما أدى إلى تزاٌد اإلٌرادات النفطٌة لتشكل أكثر من نصؾ الناتج المحلً اإلجمالً والمصدر األساس فً
تموٌل المٌزانٌة والمتؽٌر المسٌطر فً تكوٌن التجارة الخارجٌة للعراق .
 األستثمار ال ُمباشر :تزاٌدت اإلٌرادات النفطٌة العراقٌة بعد تؤمٌم النفط العراقً عام  ،7219وبخاصةعقب زٌادة أسعار النفط الخام فً األسواق النفطٌة الدولٌة فً عامً  7219و ،7212وأعقب ذلح
تصاعد درجة األعتماد على اإلٌرادات النفطٌة ولتمارس تؤثٌرها على األوضاع االقتصادٌة ورسم صورة
المستقبل  .وخبلل عقد الثمانٌنٌات من القرن الماضً تؤثر أنتاج وتصدٌر النفط وبشكل كبٌر باألوضاع
التً مر بها البلد خبلل الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة ( )7211-7210حٌث تدهور اإلنتاج النفطً حتى
وصل إلى ( )7.999ملٌون برمٌل ٌومٌا عام  ،7211وذلح لؽلق منافذ التصدٌر وحرب الناقبلت خبلل
مدة الحرب ،وبعد أنتهاء الحرب أرتفع اإلنتاج لٌصل إلى ( )9.2ملٌون برمٌل ٌومٌا عام .7212
إن الدمار الذي لحق بالقطاع النفطً بعد حرب الخلٌج الثانٌة  7227أدى إلى تخفٌض اإلنتاج إلى
صدر منها سوى ( )92ألؾ برمٌل ٌومٌا سنة  .7227ونتٌجة للتدهور
نصؾ ملٌون برمٌل ٌومٌا ولم ٌُ ّ
باألوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة وافقت األمم المتحدة على برنامج النفط ُمقابل الؽذاء والدواء لٌرتفع
اإلنتاج وٌصل إلى ( )9.8ملٌون برمٌل ٌومٌا سنة ٌ ،9007تم تصدٌر ( )9.078ملٌون برمٌل ٌومٌا .وبعد
نٌسان(ابرٌل)  9009تذبذب اإلنتاج النفطً بٌن ( 7.9و  )7.2ملٌون برمٌل ٌومٌا بٌن عامً 9009
(. )79
و 9009فٌما بلؽت الصادرات منها ( )7.1ملٌون برمٌل للمدة ذاتها
إن الزٌادة فً مساهمة القطاع النفطً خبلل سنتً  9009و 9008كانت فً حقٌقة األمر بفعل عوامل
خارجٌة تمثلت فً الزٌادة الكبٌرة وؼٌر المتوقعة فً أسعار النفط فً األسواق الدولٌة والتً انعكست بشكل
مباشر فً زٌادة العوائد الحكومٌة وتعزٌز مركزها المالً  ،حٌث إستمر العراق باالحتفاظ بالمستوى المرتفع
للعوائد النفطٌة لتصل فً سنة  9009نحو ( )91ملٌار دوالر أمٌركً  ،ولترتفع فً السنة التالٌة إلى
( )97.9ملٌار دوالر أمرٌكً  .فٌما وصلت عائدات الببلد من النفط الخام لعام  9001إلى نحو ( )91ملٌار
دوالر  .ونتٌجة لزٌادة صادرات العراق النفطٌة والتً بلؽت ( )7.190ملٌون برمٌل ٌومٌا والستمرار ارتفاع
أسعار النفط فقد بلؽت العائدات النفطٌة خبلل عام  9001بنحو ( )89ملٌار دوالر أمٌركً  ،ثم تراجعت خبلل
عام  9002إلى ( )19ملٌار دوالر بسبب انخفاض أسعار النفط فً األسواق الدولٌة بعد األزمة المالٌة
العالمٌة التً حدثت فً آب (أؼسطس)  ( 9001أنظر الجدول . )9
و على الرؼم من ضآلة البٌانات ودقتها حول مإشررات التنمٌرة االقتصرادٌة واالجتماعٌرة فرً العرراق  ،إال
أن الواقع ٌشٌر الى تدهورها فً التسعٌنات من القرن الماضً  ،فً حٌن عانت حالة مرن الربطء فرً السرنوات
األخٌرررة مررن القرررن الحررادي والعشرررٌن مررع وجررود بعررض المإشرررات لمإسسررة البنررح الرردولً  IBRDلعررام
 9001مررن أن هنرراح معرردالت مرتفعررة مررن البطالررة بلؽررت نحررو (  ) %77.9مررن مجمررل القررـوى العاملررة التررً
تتراوا أعمارها ما بٌن (  ) 89 – 71سرنة  ،وأكثرر هرذه البطالرة تنحصرر برٌن الفئرات الشربابٌة الترً تترراوا
أعمارها ما بٌن (  ) 91 – 90سنة إذ شكلت نحو ( )%72.8من الرجال و( ) %99.9من النساء.

( .)79مركز حمو رابً للبحوث والدراسات اإلستراتٌجٌة  ،التقرٌر السنوي  ، 9001بؽداد  ،ص . 901
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الوفرة المالٌرة مرن اإلٌررادات النفطٌرة وبخاصرة مرن خربلل
وما زالت الخدمات لٌست كما ٌنبؽً فً ظل
ى
ضعؾ قطاع الكهرباء  ،إذ أن أؼلبٌة العوائل العراقٌة تعتمد على ذاتها ومن دخولها المتاحة فً تؤمٌن حاجتها
الكهربائٌة وتحدٌدا فً فصل الصٌؾ الشدٌد الحرارة .
ومع الدعم الذي تقدمه الحكومة سواء من خبلل البطاقرة التموٌنٌرة الؽائبرة فرً معظرم مفرداتهرا أو قسرٌمة
المشررتقات النفطٌررة  ،إال أن هررذا الرردعم لررم ٌكررن موجهررا نحررو الحاجررات الملحررة واألكثررر ضرررورة كالخرردمات
األساسٌة ،السٌما الصحة والرعاٌة االجتماعٌة والوقود على اقل تقردٌر  ،وهرو مرا ٌزٌرد مرن حالرة االستعصراء
فً المستوى المعٌشً لؤلسر العراقٌة .
فقد حقق العراق موارد مالٌة كبٌرة ومنذ العام  9009وحتى قبٌل األزمـة المالٌة العالمٌة وإنخفاض أسعار
النفط فً العام  ، 9002بلؽت نحو أكثر من( )100ملٌار دوالر أمرٌكً  ،كانت هذه األموال كفٌلة فً أن ُتعٌد
العراق إلى حالة من التوازن فً عملٌة األعمار والتنمٌة األقتصادٌة واالجتماعٌة  ،إذ بلؽت فوائض العراق
المالٌة نحو(  )%1.1من إجمالً الناتج المحلً اإلجمالً ( )GDPفً العام  9001و ( ) %7.9من
إجمالً ( )GDPفً العام  ، 9001إال أنه ما بعد  9002شهدت الموازنة السنوٌة فً العراق انخفاضا
وعجزا مالٌا كبٌرٌن فً تؽطٌة نفقات بعض من القطاعات الضرورٌة (. )79
كما بدأت الحكومة العراقٌة ومنذ تشكٌلها عام  9009بمعالجة االختبلالت فً متؽٌرات األقتصاد الكلً
 ،وتحدٌدا التضخم الناجم عن الطلب مقابل إنخفاض فً القٌمة السوقٌة للدٌنار العراقً  ،والعمل على بناء
استقرار نقدي للعملة العراقٌة من خبلل تثبٌت سعر صرؾ العملة العراقٌة مقابل الدوالر األمرٌكً وذلح عند
مستوى سعر صرؾ ثابت نسبٌا بلػ نحو (  ، )7710دٌنار للدوالر األمرٌكً .
كما شرعت الحكومة العراقٌة فً إجراء إصبلحات تتناسب وتوجهات صندوق النقد الدولً(،)IMF
وبخاصة فٌما ٌتعلق بخفض دعم أسعار المشتقات النفطٌة وتحرٌر الواردات وإصبلا النظام المعاشً –
التقاعدي والوظٌفً ،مع تطبٌق شبكات الرعاٌة االجتماعٌة  ،وهو أمر ٌُحسب للحكومة من جانب ومن جانب
آخر،ال ٌزال هذا اإلجراء منقوصا من الجوانب الجزائٌة والقانونٌة والمعنوٌة  ،من حٌث معالجة رسم الخدمة
والوعاء الضرٌبً وبما ٌتناسب وحجم الخدمة التً ٌحصل علٌها المواطنون وهذا أٌضا ٌحمل المواطن وزر
تكرار دفع الرسم أو الضرٌبة لعدد من المرات التً تستقطع فٌها الدخول النقدٌة وبشكل ؼٌر قانونً(.)71
وٌضاؾ لما تقدم موضوعة الفساد المالً التً خٌمت على الوضع العام ألداء الحكومة العراقٌة  ،وأخذت
التساإالت حول مصٌر األموال المفقودة من المال العام وفً عموم قطاعات الدولة ولٌس حصرا على قطاع
واحد  ،األمـر الذي خلق بعض التحدٌات االقتصادٌة والسٌاسٌة واألمنٌة بٌن أطراؾ العملٌة السٌاسٌة .ورؼم
المكاسب التً حققتها الحكومة ضمن الملؾ األمنً فً مرحلة انعطاؾ تارٌخٌة ومشاهد من األوضاع المدنٌة
الحرجة تحت مسمى فوضى الطائفٌة .إال أنها أي التحدٌات ال تقؾ عند حدود تفعٌل تلح المكاسب األمنٌة ،
إ نما تحتاج إلى تفعٌل سلطات القانون وبصفة إجبارٌة الحتواء كل مسًء ومتهم فً سرقة المال العام ..

( .) 79كمال البصري ،دراسة عن النفط العراقً واألزمة االقتصادٌة القادمة  ،عرض وتحلٌل دراسة ( ) Wood Mackenzie
 ،دراسة منشورة على شبكة المعلومات الدولٌة ( االنترنٌت) وعلى الرابط:
http//:www.international info.net,html,8 July 2009
( .)71المصدر السابق نفسه.
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 .9الموازنة السنوٌة:
ى
إعتمد االقتصاد العراقً سابقا  ،وال ٌزال على النفط  ،وبخاصة فً السنوات األخٌرة وتؤثر بشكل
واضح بتذبذب أسعاره فً األسواق العالمٌة ،وبخاصة إن العائدات المالٌة النفطٌة فً العراق ُتشكل نحو
( )%29من إجمالً الموارد المالٌة فً الببلد ( . )79ورؼم اعتماد الموازنة العامة للعراق على الموارد
النفطٌة إال إن المتتبع ألرقامها السنوٌة للسنوات الخمس الماضٌة ( انظر الجدول ـٌ )9تضح ل ُه بؤنها كانت
ُمخٌبة لآلمال وال تتناسب مع حجم االحتٌاجات التً ٌتطلبها االقتصاد العراقً الم ُثقل بالمشاكل  .وعلى سبٌل
المثال ،كانت موازنة عام  9009بحدود ( )91.1ملٌار دوالر أمٌركً  ،ارتفعت فً عام  9008إلى
( )90.12ملٌار دوالر  .ثم ارتفعت فً عام  9001إلى ( )99.9ملٌار دوالر أمٌركً  .فٌما ُتفسر الزٌادة
الكبٌرة لموازنة  9001بسبب أرتفاع أسعار النفط باألسواق الدولٌة  .وكان ٌُفترض ُمضاعفة أرقام الموازنة
العامة إلى ( ) 10ملٌار دوالر لعام  9002إال إن االنهٌار ؼٌر المتوقع ألسعار النفط تسبب فً تحدٌدها بـ
( )92ملٌار دوالر أمٌركً  .واستمر تؤثٌر تذبذب أسعار النفط على الموازنة السنوٌة العراقٌة لعام 9070
والتً انخفضت إلى ( ) 99ملٌار دوالر  ،فٌما ارتفعت أرقامها لعام  9077إلى ( )82ملٌار دوالر عقب
االرتفاع النسبً ألسعار النفط فً األسواق العالمٌة .
(جدول )9
اإلنتاج والعائدات المالٌة النفطٌة السنوٌة للعراق
للسنوات 9002-9009

السنة
9009
9001
9009
9008
9001
9001
9002

اإلنتاج النفطً
(ألؾ برمٌل ٌومٌا)
)7( 7.911
9.701
7.279
7.089
7.197
)9( 9.191
9.119

العائدات المالٌة السنوٌة
(ملٌون دوالر/باألسعار الجارٌة )
)9( 1.891
71.197
91.091
97.919
)1( 91.098
89.000
19.129

المصادر :
(.)7اإلنتاج النفطً للسنوات  ،9001-9009كابً ألخوري ،بٌانات إحصائٌة عن الطاقة فً الوطن العربً
والعالم ،مجلة المستقبل العربً ،العدد (992بٌروت :مركز دراسات الوحدة العربٌة ،كانون الثانً
( ٌناٌر)  ) 9002ص.911
( .)9اإلنتاج النفطً لعام  9001و ،9002أستنادا إلىBp statistical review of World Energy , :
June , 2011. It is available at bp/staticalreview.
( .)9العائدات المالٌة للسنوات  ، 9009-9009جامعة الدول العربٌة وآخرون  ،التقرٌر االقتصادي العربً
الموحد ( 9001أبو ظبً :إصدار صندوق النقد العربً  ،كانون الثانً ( ٌناٌر)  ) 9002ص991
( .)1العائدات المالٌة للسنوات  ،9002-9009استنادا للتقرٌر االقتصادي العربً الموحد ،لعام ، 9002
ص.19

( .) 79لمزٌد من التفاصٌل انظر :رسالة السٌد رئٌس الوزراء العراقً نوري المالكً المإرخة فً  ،9001/9/91والمرفقة مع
قرار مجلس األمن الدولً المرقم ( )7192فً  9001/79/99والمنشور على الموقع الرسمً لمجلس األمن الدولً فً شبكة
المعلومات الدولٌة ( االنترنٌت )وعلى الرابط:
www.un.org
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السنة
9009
9008
9001
9001
9002
9070
9077
المصادر:

جدول )9
( ى
الموازنة العامة للعراق للسنوات 9002-9009
الموازنة العامة
سعر صرؾ الدٌنار العراقٌة
الموازنة العامة
(ألؾ دوالر أمٌركً ) (****)
مقابل الدوالر األمٌركً
(ألؾ دٌنار عراقً )
91119191.980
)**(7119
)*(99217781000
90199929.900
7118
19929901000
99911919.970
7991
19081990981
19980192.990
7729
90119017729
92779199.910
7710
82789999199
99189991.980
)***(7710
87199979900
82719091.890
7710
10291120900

(*).أرقام الموازنة العامة للسنوات  ،9077-9009جرٌدة الوقائع العراقٌة ،الجرٌدة الرسمٌة لجمهورٌة العراق،
بؽداد ،األعداد 9228 ،فً  9009/9/71و 1078فً  9008/9/9و 1018فً 9001/9/79و 1081فً
9001/9/79و 1771فً  9002/1/79و  1719فً 9070/9/99و 1710فً .9077/9/71
(**) .أسعار الصرؾ للسنوات  ،9002- 9009األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة وآخرون  ،التقرٌر االقتصادي
العربً الموحد  ( 9070 ،أبوظبً  :إصدار صندوق النقد العربً  ، )9002 ،ص . 101
(***) .أسعار الصرؾ لسنتً  9077-9070استنادا ألسعار الصرؾ السائدة باألسواق العراقٌة .
(****) .احتسبت من قبل الباحثٌن استنادا للمعطٌات اإلحصائٌة فً العمودٌن األول والثانً من الجدول أعبله .

 -9السٌاسة االقتصادٌة الكلٌة وضعؾ التثبٌت الهٌكلً
إن ما ٌُزٌد المشكلة تعقٌدا ُوٌثقلها على كاهل األقتصاد العراقً  ،هو االلتزامات التً ٌولٌها صندوق
النقد الدولً( )IMFعلى السٌاسة االقتصادٌة من خبلل دفعات التموٌل ؼٌر المنضبط ( أي التً ال تتناسب مع
ما هو مطلوب فعبل من اإلصبلا الهٌكلً للسٌاسة المالٌة والنقدٌة)،كً ٌتحول العراق نحو أقتصاد السوق ،
بعد أن تقوم الدولة برفع أدوات وسٌاسات الدعم  ،وهو ما ٌُعد عبء مالً مشروط بفقرات إصبلحٌة  ،ال
ٌمكن أن ُتطبق ،ألعتبارات عدة  ،فً ُمقدمتها أن العراق ٌنفرد بكونه البلد الوحٌد فً العالم الذي عانى من
تبعات أطول الحروب فً القرن العشرٌن ولٌنتهً به المطاؾ منذ أوائل القرن الحادي والعشرٌنُ ،محتبل من
قبل الوالٌات المتحدة االمٌركٌة  ،والتً عمل جٌشها على تدمٌر كل مإسسات الدولة والسلطة فٌه مما ٌصعب
عملٌا تصور تطبٌق سٌاسات اإلصبلا الهٌكلً المفروض من قبل صندوق النقد الدولً بصورة فورٌة  ،وقد
ٌحتاج اقتصاده لسنوات طوٌلة لحٌن إستعادة عافٌته  ،وبخاصة إن هذا البلد قد ت ّعود على هذه الظاهرة منذ
مدة طوٌلة من الزمن  ،وال ٌعانً أساسا من ندرة فً األموال التنموٌة  ،إنما ٌعانً من عدم االستقرار األمنً،
فضبل عن التداعٌات الكارثٌة التً سببها االحتبلل األمٌركً منذ عام  9009وحتى الوقت الحاضر  ،والذي
انعكس حتما على ضعؾ االستثمار فً القطاعات اإلنتاجٌة والخدمٌة .
إن بلد كالعراق ٌعٌش المراحل األولى من إعادة األعمار والبناء بعد حرب مدمرة اقتصادٌا واجتماعٌا وبٌئٌا
وهو ما ٌُذكرنا بحال ألمانٌا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة كٌؾ خرجت ُمدمرة  ،فكان للمشروع المارشالً الٌد
الساحرة من انتشالها من مؤزقها االقتصادي وعدم تحمٌلها وزر ما جرى علٌها من سوء إدارة وتخطٌط
قادتها  .والعجب كل العجب أن توافق مإسسة نقدٌة كصندوق النقد الدولً ( ،) IMFعلى برامج تثبٌت
اقتصاد كلً فً العراق منذ أٌلول (سبتمبر)  ، 9001والحكومة العراقٌة لم تشكل بعد
( أي ال زالت تحت سلطة االئتبلؾ المإقتة) ،هذا أوال  ،وان وضع كالعراق كان ٌعٌش حالة أستثنائٌة فً
إعادة توازن اقتصاده الكلً ،على األقل فً ظروؾ بات المٌل المتوسط لبلستٌراد( )%700من أجل تامٌن
الحاجات االقتصادٌة ال ُمختلفة  ،وبخاصة الؽذائٌة والدوائٌة والخدمٌة شبه المفقودة ..

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة المجلد  71العدد 81
إتجاهاتىاإلوراداتىالنفطوةىالعراقوةىبعدى2003ىىى

597

فيىظلىتذبذبىأسعارىالنفطىالعالموةى
استكملت المرحلة الثانٌة بموجب اتفاق التموٌل االحتٌاطً مع
لقد كانت هناح ثبلثة مراحل للتثبٌت االقتصادي  ،ى
صندوق النقد الدولً فً  71أٌلول (سبتمبر) من العام  9001والذي مهد الطرٌق الستكمال المرحلة األخٌرة إلتفاق
إعادة جدولة الدٌون مع األعضاء الدائنٌن فً نادي بارٌس ).) Paris club creditor

وعلى الرؼم من أن هناح قبوال من صندوق النقد الدولً تجاه سٌاسة العراق المالٌة والنقدٌة واتجاهات
اإلٌرادات العامة  ،وهو ما صرا به نائب محافظ البنح المركزي العراقً الدكتور مظهر محمد صالح لوكالة
(اكانٌو) ،من أن صندوق النقد الدولً مقتنع بسٌاسة العراق النقدٌة كونها تسٌر وفق خطة اٌجابٌة وصحٌحة
 ،وهً تتناسب مع واقع االقتصاد العراقً(،)78إال إن ذلح قد ٌتناقض مع حالة العجز فً الموازنة العامة
السٌما فً العام ، 9077والتً بلؽت ( )79.191.218.900ألؾ دٌنار عراقً أي ما ٌعادل (  )79.1ملٌار
دوالر .على أن ٌؽطى هذا العجز من المبالػ النقدٌة المدورة من الموازنة العامة االتحادٌة لسنة  9070ومن
االقتراض الداخلً والخارجً  ،ونسبة من الوفر المتوقع من زٌادة أسعار النفط أو زٌادة اإلنتاج النفطً(.)71
السٌما وان المادة (/ 7أوال /ب) من قانون الموازنة العامة االتحادٌة لجمهورٌة العراق رقم ( )9لسنة 9077
حددت"احتساب اإلٌرادات الناجمة عن تصدٌر النفط الخام على أساس معدل سعر قدره ( )18.9دوالر للبرمٌل
الواحد ومعدل تصدٌر قدره ( )9900000برمٌل ٌومٌا (ملٌونان ومائتا ألؾ برمٌل ٌومٌا) بضمنها
( )700.000برمٌل ٌومٌا عن كمٌات النفط المنتج فً إقلٌم كردستان وتدخل كافة اإلٌرادات المتحققة فعبل
صندوق تنمٌة العراق ()DFIأو أي تشكٌل آخر ٌحل محله بعد خصم ( )%9عن تعوٌضات حرب الكوٌت أو
أٌة نسبة أخرى ٌقررها مجلس األمن وتسدٌدها إلى األمم المتحدة "(.)71
وكما هو معروؾ إن أسعار النفط فً األسواق الدولٌة تجاوزت الرقم المثبت بموجب قانون الموازنة
العراقٌة والمحدد بــ ( )18.9دوالر للبرمٌل الواحد لعام ‘ ،9077إذ أرتفعت أسعار النفط فً األسواق الدولٌة
ما بٌن ( ) 770 - 29دوالر للبرمٌل الواحد  ،مما وفر فائض مالً ٌتجاوز ما حدده قانون الموازنة السنوٌة ،
والذي ٌفترض استخدامه لتسدٌد أرقام العجز السنوي البالػ نحو ( )79.1ملٌار دوالر أمٌركً وتدوٌر
الفائض منه لمٌزانٌة .9079
كما أعلن البنح المركزي العراقً فً9077/1/9عن ارتفاع إحتٌاطٌه المالً بنحو ( )1ملٌارات دوالر
مبٌنا أن االحتٌاطً النقدي كان منذ نهاٌة العام الماضً نحو ( )90ملٌار دوالر لٌصل حالٌا إلى نحو ()91
ملٌار دوالر ،وهو ما ٌإكد التناقض حول عجز الموازنة  ،فً حٌن أن العدٌد من المسإولٌن ٌإكد نضج
(.)72
السٌاسة النقدٌة وتطورها وتناسقها مع السٌاسة المالٌة
إن العراق من الدول التً أثرت األزمة المالٌة العالمٌة على اقتصاده  ،السٌما من خبلل تبلعب الكارتل
الدولً بؤ سعار النفط والهبوط الحاد فً موارده المالٌة( كرافد رئٌس القتصاده الوطنً)  ،إذ أن تقلبات أسعار
النفط فً السوق العالمٌة قد شكل مردودا سلبٌا على المشارٌع النفطٌة العراقٌة ومدى إمكانٌة تنمٌة وتطوٌر
الحقول النفطٌة أفقٌا  ،لتشمل احتٌاطٌات مإكدة تضاؾ الى مستوى االحتٌاطً السابق والبالػ نحو 779
ملٌار برمٌل ..

( .) 78وأضاؾ أن البنح المركزي ٌتبع سٌاسة تقلٌل التضخم وتوفٌر ؼطاء للعملة المحلٌة ووضع ضوابط اقتصادٌة تتناسب مع
السٌاسة المالٌة المتبعة  ..للمزٌد من التفاصٌل انظرتصرٌحات الدكتور مظهر محمد صالح لوكالة (اكانٌوز) على شبكة المعلومات
الدولٌة ( االنترنٌت) وعلى الرابط.www.aknews.com\ar\18\10\aknews :
( .) 71لتفاصٌل أكثر ٌمكن الرجوع إلى (المادة الثانٌة ،أوال ،هـ )من قانون الموازنة العامة االتحادٌة لجمهورٌة العراق للسنة
المالٌة  9077والمرقم(/9لسنة  )9077والمنشور فً جرٌدة الوقائع العراقٌة  ،العدد  1710فً . 9077/9/71
( .) 71جرٌدة الوقائع العراقٌة  ،الجرٌدة الرسمٌة لجمهورٌة العراق  ،العدد  ، 1710فً  71آذار (مارس) .9077
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كما أن تقلبات أسعار الصرؾ للدوالر األمرٌكً ى ،قد انعكس سلبا على سعر الصرؾ للدٌنار العراقً،
كون أن تقلبات األسعار النفطٌة المقٌمة بالدوالر هبوطا وارتفاعا  ،هو بسبب التبعٌة النفطٌة للبورصات
األمرٌكٌة وتحدٌدا فً ظل البٌع اآلجل  ،وما دام أن الدٌنار العراقً مرتبطا بعملة الدوالر األمرٌكً كقٌمة
نقدٌة (ؼطاء نقدي) وبالسعر السائد والخاضع لتلح التقلبات  ،األمر الذي انعكس سلبا على الموازنة العامة
وعلى تراجع برامج التنمٌة التً تعتمد بشكل رئٌس على الموارد المالٌة المتؤتٌة من القطاع النفطً كمورد
أحادي الجانب  .وإذ أكد المنتجون والمستهلكون فً إطار مإتمر لندن للمال والنفط والذي أنعقد فً العام
 ، 9001من أن أزمة االقتصاد العالمً ستلعب دورا سلبٌا على قطاع الطاقة  ،السٌما فً جانب تقلب األسعار
والتً ستإثر وبشكل مباشر على الموارد المالٌة العراقٌة فً ظل ظروؾ التنمٌة واالعمار  ،وهو ما ٌشكل
حالة من عدم االستقرار فً السٌاسة االقتصادٌة الكلٌة  ،وتحدٌدا فً جانبها االستثماري (. )90
إن اإلصبلا االقتصادي فً بل ٍد كالعراق خارج من حرب ومن قبله حصار اقتصادي ألكثر من ( )79عام
ٌحتاج إلى سٌاسة اقتصادٌة ُتطبق خطواتها بصورة تدرٌجٌة للتك ٌّؾ مع اقتصادات السوق ولٌس بشكل
ت داخلٌة تشمل معالجة التحدٌات الفكرٌة واألمنٌة،
صدمات ،على أن تبدأ هذه السٌاسات االقتصادٌة بإصبلحا ٍ
التحول نحو اقتصاد السوق على أن
فضبل عن إزالة كل القٌود والعقبات التً تحول دون تحقٌق الؽاٌة من ّ
تكون صٌاؼة دور الدولة عبر إتباع حزمة من األدوات االقتصادٌة التً تإدي إلى ضبط المتؽٌرات االقتصادٌة
الكلٌة وتحدٌدا المتؽٌر االستثماري لخلق قاعدة إنتاجٌة تعتمد اإلمكانات المتاحة من الموارد البشرٌة والمادٌة
والمالٌة كرٌع النفط وبلوغ مرحلة من االعتماد على الذات سواء فً استؽبلل مدخبلت القطاع الزراعً
ومدخبلت القطاع الصناعً التحوٌلً وهذا ال ٌمنع نشاط دور الدولة من التوجه الجزئً التجاهات المتؽٌرات
الكلٌة لتحقٌق التوازن النسبً على نطاق الناتج المحلً اإلجمالً ومحاولة تصحٌح االختبلل فً مٌزان
المدفوعات والذي بلػ نحو ( )%2فً العام  9001بالمقارنة مع عام  ، 9001وفً حٌن بلػ حجم الـ (
 ، )GDPنحو ( )87ملٌار دوالر أمٌركً  ،رؼم إن هذه الزٌادة تعود معظمها إلى ارتفاع العائدات النفطٌة بعد
ارتفاع الصادرات النفطٌة العراقٌة إلى ( )%7939فً العام  9001عن العام الذي سبقه (.)97ومع ذلح فؤن
هذه الزٌادة فً أسعار النفط وانعكاساتها على ارتفاع المدخوالت الرٌعٌة لبلقتصاد العراقً لم تحقق التصحٌح
المطلوب لؤلختبلالت الهٌكلٌة  ،إذ ال زالت مساهمة القطاع الصناعً اقل من ( ،)%9ومساهمة القطاع
الزراعً نحو ( )%1من مجمل الـ ( .)99( )GDP

(. )71د .مظهر محمد صالح  ،مصدر سابق.
( .)72ارجع إلى  :مقالة بعنوان " مدخبلت األزمة المالٌة العالمٌة وتؤثٌرها على االقتصاد العراقً  ،فً شبكة المعلومات الدولٌة
(االنترنت) ،على الرابط الؤللكترونً www.nasiriyah.net\htlm\16\5\2009:
( .)90لتفاصٌل أكثر ٌم كن الرجوع إلى  :مركز حمورابً للبحوث والدراسات اإلستراتٌجٌة  ،التقرٌر االستراتٌجً الثانً ،بؽداد،
حزٌران  ،9002 ،ص .999
( .)97المصدر السابق ،ص 999
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االقتصادٌة المختلفة فً تكوٌن الدخل القومً واعتماد
وتعكس حالة الضعؾ فً مساهمة القطاعات ى
العراق على الموارد المالٌة المتؤتٌة من قطاع النفط (الجدول ،)1 -والتوجه صوب القطاعات التشؽٌلٌة أكثر
مما توجهه صوب القطاعات االستثمارٌة وهو ما انعكس على أداء القطاع الزراعً فً ظل إهمال األراضً
الزراعٌة وتدنً مستوى اإلنتاجٌة أمام ارتفاع تكالٌؾ مستلزمات اإلنتاج وفقر التقنٌات المستخدمة ،فضبل عن
اعتماد وزارة التجارة العراقٌة على المنتجات الزراعٌة المستوردة كبدٌل لهذا الوضع القاهر للقطاع الزراعً
مع هجرات باآلالؾ من أبناء الرٌؾ نحو المدٌنة واالنخراط فً العمل فً قطاعات أخرى  ،ومنها قطاع
الجٌش وقوى األمن الداخلً  .وكمحصلة لما جرى فً إهمال هذا القطاع الحٌوي فؤن المرصودات
االستثمارٌة المطلوبة فً هذا القطاع تقدر بنحو ( )2.9ملٌار دوالر منها ( )9.9ملٌار دوالر فقط لمشارٌع
الري (.)99
وٌنطبق الحال ذاته على القطاع الصناعً الذي أ ُهمل هو اآلخر لصالح إستٌراد تام للسلع األجنبٌة على
حساب إهمال الصناعة المحلٌة وشٌوع حالة الفوضى وإختبلل اإلدارة الصحٌحة ما بٌن فح االرتباط للمشارٌع
الصناعٌة المملوكة للدولة وبٌن حالة الخصخصة على أ ُسس سلٌمة وهادفة إلنقاذ ما تبقى من المشارٌع التً
كانت تشكل تراثا للصناعة العراقٌة كالصناعات العسكرٌة ذات النمو ؼٌر المنطقً فضبل عن المشارٌع
الصناعٌة األخرى المتقادمة تقنٌا والتً باتت تشكل عبئا على االقتصاد القومً من حٌث األداء المتدنً لئلنتاج
السلعً ألكثر من نصؾ ملٌون عامل شبه عاطل .
(الجدول ) 1
نسبة مساهمة القطاعات االقتصادٌة
فً تكوٌن الــ (  )GDPللسنوات  9009ـــ 9001
9001 9008 9009 9001 9009 9009
القطاع
70.1
79.2
79.8 77.1 71.9 79.9
القطاع الزراعً
17.1
10.1
99.1 91.1 90.9 91.1
النفط الخام
9.9
9.9
9.1
9.1
1.8
1.9
الصناعة التحوٌلٌة
7.9
7.7
7.9
7.9 0.11
7.9
الكهرباء والماء
9.9
9.9
9.9
7.9 0.28
9.1
البناء والتشٌٌد
9.9
9.2
9.9
1.1
1.1
9.2
النقل والمواصبلت
91.9
91.9
99.7 90.2 91.9 71.9
قطاعات أخرى
المصدر  :جمهورٌة العراق  ،تقرٌر وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً،الجهاز المركزي لئلحصاء وتكنولوجٌا
المعلومات  ،المجموعة اإلحصائٌة ، 9001 ،ص ص 919-911

 -1اتجاه اإلٌرادات النفطٌة المتحققة بٌن القطاعات الحكومٌة:
إن الموارد المالٌة التً حققها العراق حتى العام  9002وقبٌل األزمة المالٌة العالمٌة وانخفاض أسعار
النفط ،كانت كفٌلة فً أن تحقق مستوٌات من التنمٌة فً هذا البلد الذي بلؽت فوائضه المالٌة نحو ()%1.1
من إجمالً ) )GDPفً العام  9001و( )%7.9من إجمالً من ( )GDPفً العام  ، 9001ولكن ما بعد
عام  ، 9002شهدت الموازنة العامة انخفاضا كبٌراَ  ،بل عجزاَ مالٌا َ حتى فً تؽطٌة النفقات فً القطاعات
الضرورٌة والتً بلؽت نحو( ،)1ملٌار دوالر،العتبارات االنخفاض فً أسعار النفط والتً احتسبت اإلٌرادات
الناجمة عن تصدٌر النفط الخام على أساس معدل سعر قدره ( )80دوالر للبرمٌل الواحد لعام  .9070وعلى
أساس معدل سعر قدره ( )18.9دوالر للبرمٌل الواحد ومعدل تصدٌر قدره (  )9.9ملٌون برمٌل ٌومٌا لعام
.)91(9077

( .) 99جمهورٌة العراق  ،وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً ،الجهاز المركزي لئلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات المجموعة
اإلحصائٌة السنوٌة  ،9001 ،ص ص  911و.919
( .) 99لتفاصٌل أكثر انظر  :قانون الموازنة العامة االتحادٌة لجمهورٌة العراق للسنة المالٌة  9077/والمنشور فً الجرٌدة
الرسمٌة لجمهورٌة العراق ،الوقائع العراقٌة العدد  1710فً 9077/9/17
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فً ضوء ما تقدم ،فقد انعكست تداعٌات انهٌار ىأسعار النفط أو تذبذبها على االقتصاد العراقً  ،كونه
ٌعتم ُد على صادرات النفط الخام فً كل إٌراداته من العملة االجنبٌة وٌظهر ذلح جلٌا بارتباط حجم الموارد
المالٌة النفطٌة السنوٌة بؤرقام الموازنة العراقٌة للسنوات السبع الماضٌة  ،فعندما ترتفع أسعار النفط  ،ترتفع
معها تخصٌصات الموازنة السنوٌة ،وعندما تنخفض أسعار النفط ،تتراجع معها أرقام تخصٌصات الموازنة
العراقٌة .
وٌعول علٌها كلٌا فً دعم
وكنتٌجة العتماد العراق على النفط كسلعة أحادٌة الجانب فً صادراته ّ ،
مٌزانٌته الحكومٌة  ،إذ هبط مإشر المٌزانٌة من نحو (  ) 27.9ملٌار دوالر عند مستوى لسعر النفط
وهو
الحقٌقً
(  ) 21.1دوالر للبرمٌل فً العام  9001إلى نــحو ( )19ملٌار دوالر  ،عندما أنخفض سعر برمٌل النفط
الحقٌقً إلى ما دون الـ (  90دوالر) فً العام  9002وتؤثٌره المباشر على توزٌع تلح العائدات وبشكل ؼٌر
متوازن على القطاعات االقتصادٌة والخدمٌة وبما ٌلبً الحاجة الملحة والطموا فً عموم مجاالت التنمٌة
(.)99
وقد عكست هذه المتبلزمة بٌن أرقام العوائد المالٌة النفطٌة وأرقام تخصٌصات الموازنة السنوٌة للدولة ،
ظاهرة أقتصادٌة سلبٌة جدا  ،بل وشدٌدة التعقٌد جراء اعتماد الموازنة السنوٌة على مورد واحد فقط هو
النفط  ،وفً بلد ؼنً بثرواته البشرٌة  ،وبموارده الطبٌعٌة الهائلة والممكنة التوظٌؾ فً كافة المجاالت
التنموٌة.
كما أن الموازنة العامة السنوٌة ما بٌن العام (  ) 9077 – 9009بما فٌها التكمٌلٌة لم تكن متوافقة
ومنصفة مع حجم وإمكانٌة  ،بل وأهمٌة القطاع االقتصادي والخدمً  ،إذ أن بعض القطاعات المهمة لم تؤخذ
فرصتها من توزٌع اإلٌرادات النفطٌة رؼم أهمٌة تلح القطاعات كالقطاع الزراعً والصناعً وقطاع البٌئة
خاصة و فً ظل ظروؾ بٌئٌة ؼٌر سلٌمة وتحتاج إلى نفقات عالٌة تساهم فً إعداد بٌئة مبلئمة فً بلد عانى
الحروب والدمار وتعرضت أجوائه وأرضه إلى مختلؾ أنواع األسلحة والمواد المشعة والسامة  ،فضبل عن
تعرض الحزام األخضر بمختلؾ مناطقه الحدودٌة إلى العبث باآللٌات العسكرٌة للقوات األمرٌكٌة وحلفائها منذ
حرب الخلٌج الثانٌة عقب أحداث الكوٌت  ،7227وكذلح الحرب على العراق وسقوط النظام السابق عام
 ، 9009ناهٌح عن التلوث البٌئً الناجم عن المٌاه اآلسنة وسوء خدمات مٌاه الصرؾ الصحً  ...ال .
وعلى سبٌل المثال  ،فقد بلؽت حصة قطاع البٌئة من الموازنة العراقٌة لعام  9001نحو( )0.099ترٌلٌون
دٌنار عراقً  ،وأرتفعت هذه النسبة لتصل إلى نحو  0.029ترٌلٌون دٌنار عراقً فً العام  ،9070بالمقارنة
مع قطاع األوقاؾ الذي بلػ نحو (،)0.929ترٌلٌون فً العام  9001لٌصل إلى نحو ( ) 0.997ترٌلٌون عام
 .)98(9070وفً كل األحوال فقد حصل هذا القطاع على فرصة أعلى من قطاع البٌئة من مجمل الموازنة
العامة..رؼم أن السٌاحة الدٌنٌة ٌمكنها أن تساهم بنسبة كبٌرة جدا لتؽطٌة نفقات قطاع األوقاؾ بدال من أن
تعتمد على إٌرادات النفط  ،والتً ممكن أن تتجه لصالح قطاعات أخرى تحظى باألهمٌة ذاتها .كما أن ارتفاع
العوائد النفطٌة لمرحلة ما ٌ ،مكن أن ُتعد حالة إنعاش لبلقتصاد العراقً وأوضاع شعبه االجتماعٌة والمعاشٌة
 ،السٌما وأن العراق ٌمتلح من الطاقات البشرٌة اإلبداعٌة ما ٌمكنه أي هذا البلد على استعادة البناء وتحقٌق
التنمٌة المنشودة .

( .)91أنظر :سٌؾ نصرت توفٌق ،الحرب ا ألمرٌكٌة على العراق :الدوافع اإلستراتٌجٌة واألبعاد االقتصادٌة ،رسالة ماجستٌر (غ م
)  ،كلٌة العلوم السٌاسٌة  ،جامعة النهرٌن  ، 9070،ص ص . 711 – 718
( .)98نقبل عن  :د .إبراهٌم السامرائً  ،ورقة اتجاه اإلٌرادات فً الموازنة العراقٌة  ،قدمت فً ندوة الموازنة العراقٌة لعام
 ، 9070مركز الدراسات السٌاسٌة والقانونٌة  ،جامعة النهرٌن  ،ماٌس . 9070
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االقتصادٌة والخدمٌة فً ظل تذبذب أسعار النفط
 -9السٌاسة االقتصادٌة الحكومٌة حٌال القطاعات ى
ٌعانً العراق من تحدٌات كبٌرة فً سٌاساته االقتصادٌة ومن الناحٌتٌن الفنٌة واإلدارٌة تجاه إدارة
القطاعات االقتصادٌة والخدمٌة  ،وهو ناجم عن محصلة تحدٌات ورثت عن عدم وجود سٌاسة اقتصادٌة
واضحة تسعى نحو تحقٌق نمو اقتصادي أساسه مساهمة القطاعات االقتصادٌة فً الناتج المحلً اإلجمالً ،
فضبل عن عدم وجود جهاز إداري كفؤ من المبلكات التنفٌذٌة ،مع تدنً المستوى المهنً وؼٌاب التخصصٌة
فً إدارة المبلح التنفٌذي القطاعً ،وعناصر أخرى عززت من معاناة وتحدٌات السٌاسة االقتصادٌة تمثلت
بالفساد اإلداري والمالً والى درجة بات المواطن العادي ٌلمسها وبكل أسؾ .
إن اعتماد الدولة العراقٌة على اإلٌرادات المالٌة المتؤتٌة عن صادرات النفط وتراجع هذه اإلٌرادات كنتٌجة
لتذبذب أسعار النفط تارة وتراجع الكمٌات المصدرة من النفط تارة أخرى  ،انعكس على تردي األداء
ٌعول علٌها
االقتصادي للقطاعات التنموٌة وتحدٌدا قطاع الزراعة والصناعة والخدمات ،كقطاعات رئٌسة ّ
البناء االقتصادي العام لمإشرات النمو والتنمٌة فً العراق .

أ -القطاع الزراعً والمنتجات الحٌوانٌة
تراجع أداء هذا القطاع نتٌجة لسلسلة من التحدٌات واألزمات واألمراض التً واجهته كتفشً األمراض
وشحة الوقود والمٌاه وضعؾ األداء الحكومً  ،السٌما فً مجال الدعم  ،ناهٌح عن الظروؾ الطبٌعٌة التً
أحاطت سلبا بالزراعة العراقٌة منها شحة األمطار وتصاعد نسبة الملوحة فً التربة  ،مع ارتفاع سنوي
بمعدالت درجة الحرارة فً ظل انعدام الؽطاء النباتً كحزام أخضر لعموم البلد .
كما أن هناح تراجع فً إمكانٌات الثروة الحٌوانٌة  ،إذ أنخفض عدد األؼنام خبلل العقود الثبلثة الماضٌة
بمعدل (،)%90والماعز بمعدل ( )%80واألبقار بمعدل ( ، )%90إذ أن هذا االنخفاض ٌعود فً أؼلب األمر
إلى قلة المراعً ونقص األعبلؾ السٌما فً فصل الشتاء  ،فضبل عن انتشار األمراض بٌن الحٌوانات التً
أهلكت أعداد هائلة منها (.)91
وٌعانً القطاع الزراعً والحٌوانً من نقص الموارد المالٌة وضعؾ اتجاهات االستثمار المخططة لتطوٌره
وتنمٌته فً ظل الحاجة المتزاٌدة لبلستهبلح البشري التً تعتمد على المستوردات األجنبٌة لسد احتٌاجاته ،
وهو ما ٌزٌد من أعباء الموازنة بالنسبة الرتفاع ؼٌر مبرر أحٌانا فً المٌل المتوسط لبلستٌراد لؽٌر صالح
الحساب الجاري لمٌزان المدفوعات العراقً .

ب -القطاع الصناعً
تقلصت المشارٌع الصناعٌة فً عموم العراق وبشكل كبٌر وملحوظ ومنذ العام  ، 9009أبان حرب احتبلل
العراق وما خلفته من دمار ،فقد تعرض معظم هذه المشارٌع ومنها الصناعٌة الكبٌرة واإلستراتٌجٌة للنهب
والسلب والتدمٌر  ،إذ تشٌر التقدٌرات إلى أن حوالً ( )%80من المشارٌع اإلنتاجٌة الكبٌرة ال زالت معظمها
متوقفة كلٌا أو جزئٌا .
وهناح العدٌد من التحدٌات والمعوقات التً تواجه القطاع الصناعً فً العراق منها؛ عدم وجود خطة
صرٌحة لتنمٌة القطاع الصناعً رؼم وجود الخطة الخمسٌة لعام ( 9070ــ  ) 9071كما إن الوضع األمنً
ؼٌر المستقر نسبٌا،وال تتوفر البنى التحتٌة كدافع أمامً للتنمٌة  ،وضعؾ العناصر اإلدارٌة التنفٌذٌة لمفاصل
هذا القطاع ووجود البدائل من اإلنتاج الصناعً المستورد الؽٌر خاضع للرقابة النوعٌة وعوامل أخرى قد
()91
ساهمت بشكل مباشر وؼٌر مباشر فً تلكوء أداء هذا القطاع وعدم مساهمته فً إجمالً الدخل القومً .
وال ٌزال هذا القطاع ٌعانً من نقص كبٌر فً الموارد المالٌة إلعمار وتنمٌة بعض المشارٌع الصناعٌة
الحٌوٌة اإلستراتٌجٌة والتً ٌمكن أن توفر لؤلسواق العدٌد من البضائع المحلٌة دون اعتماد البدٌل األجنبً .

( .)91مركز حمو رابً للبحوث والدراسات اإلستراتٌجٌة ،التقرٌر االستراتٌجً العراقً الثانً  ،ملؾ األداء االقتصادي الحكومً ،
بؽداد ،حزٌران  ، 9002ص ص . 790-792
( .)91المصدر السابق ،ص ص .797-790
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جـ  .القطاع الخدمً
ى
ٌعانً القطاع الخدمً رؼم أهمٌته البالؽة تخلفا بنٌوٌا وعلى كل المستوٌات ومن الناحٌتٌن الفنٌة
والتقنٌة واإلدارٌة فً ظل تفشً الرشوة وأشكال الفساد المالً واإلداري والمحسوبٌة ،حتى بات هذا القطاع
عول علٌه فً عملٌة التنمٌة .
ال ٌستطٌع النهوض بدعم القطاعات األخرى التً ت ّ
لقد دمرت الحرب من خبلل استهداؾ المواقع العسكرٌة العشوائٌة والمقصودة كل مفاصل البنى
التحتٌة وخدمات رأس المال االجتماعً بما فٌها طرق المواصبلت البرٌة ،والموانئ  ،والجسور ،وقطاع
الكهرباء والماء ،ومراكز االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة ،والبٌئة التً انعكست على تدهور الخدمات الصحٌة،
فضبل عن تناقص أداء قطاع التعلٌم كمكمل ألداء القطاعات األخرى ضمن مجال البحث والتطوٌر ،والذي لم
ٌرتق إلى مستوى األداء المطلوب فً ظل انخفاض الدعم المالً والعلمً لتطوٌر مفاصل هذا القطاع الحٌوي
بمخرجاته من العمالة التخصصٌة وبكل المٌادٌن  ،على أن المجال الصحً ال ٌختلؾ فً معاناته عن المجاالت
األخرى من نقص فً وسائل العبلج والرعاٌة والمكافحة والمستلزمات الطبٌة  ،وضعؾ نطاق التوسع فً
المبانً من المستوصفات والمستشفٌات التً انحسرت معظمها على القطاع الخاص تحت جشاعة السمة
الربحٌة على حساب الجوانب اإلنسانٌة  ،فضبل عن نقص الخدمات الصحٌة فً مناطق األرٌاؾ والقرى ..
وتشٌر تقارٌر صندوق األمم المتحدة عن منظمة الصحة العالمٌة (الٌونسٌؾ) إلى التدنً الحاد فً مستوى
أداء الخدمات والرعاٌة الصحٌة فً العراق  ،السٌما فً المناطق ذات الكثافة السكانٌة الفقٌرة..األمر الذي
خلؾ انتشار لبعض األمراض الفتاكة كالكولٌرا والحصبةٌُ ،ضاؾ لها أمراض وأوبئة ضمن نتائج الحروب
المدمرة وما خلفه الٌورانٌوم المنضب من أمراض سرطانٌة وتشوهات خلقٌة ألطفال حدٌثً الوالدة (.)92
وعلى الرؼم من التحدٌات التً واجهت قطاع الخدمات العراقً خبلل العقود الثبلثة الماضٌة  ،إال إن ما
ُرصد لهذا القطاع من موارد مالٌة لؽرض إصبلحه وتنمٌته لم تكن بالمستوى المطلوب  ،رؼم أن االستثمارات
التً ت تطلبها مجاالت القطاع الخدمً العراقً واسعة وتستوعب عدد كبٌر جدا من العمالة العاطلة وبكل
التخصصات  ،وهو ما ٌُعد مإشرا على تلكوء األداء الحكومً ؼٌر المسإول عن ما ٌواجه قطاع الخدمات من
تردي فً األداء وعدم المساهمة الحقٌقٌة فً أجمالً الدخل القومً .
ومما سبق ٌتضح لنا أن القطاعات االقتصادٌة على العموم لن تحرظ بؤهمٌرة الدولرة العراقٌرة فرً لمرحلرة
مررا بعررد العررام  ، 9009رؼررم ترروافر المرروارد المالٌررة ( رٌررع الررنفط)  ،وان السٌاسررة االقتصررادٌة الكلٌررة كانررت
قاصرة فً تحقٌق ما تحتاج إلٌه تلح القطاعات من دفعات مالٌة لتحفٌز متؽٌر االستثمار وبهردؾ تطوٌرهرا إلرى
المستوى الذي ٌحافظ على فاعلٌة تلح القطاعات فً المسراهمة فرً إجمرالً النراتج المحلرً العراقرً  ،وهرو مرا
ٌتطلب إعادة النظر فً التحلٌل االقتصادي الكلً لعناصر الدخل القومً ومن خبلل إعادة توزٌع الموارد المالٌة
عبر رفع النفقات االستثمارٌة على حساب النفقات التشؽٌلٌة وبصورة نسبٌة  ،وبحسرب أولوٌرات القطراع الرذي
ٌحقق األهداؾ التنموٌة فً هذه المرحلة مرن ترارٌ العرراق المعاصرر بعرد ظرروؾ قراهرة مررت علرى البلرد مرن
حصار وحروب وحرمان لدور العراق اإلقلٌمً والدولً وعدم االستؽبلل لكفاءاته البشررٌة ومروارده المادٌرة
وتوظٌفهررا توظٌفررا سررلٌما كثررروة وطنٌررة ضررمن قطاعاترره االقتصررادٌة  ،وإذ تعررد هررذه المرحلررة هررً األصررعب فررً
ضٌاع فرص العراق التنموٌة  ،وهدر ألمواله وحقوق شعبه على مدى التارٌ .

( -)92انظر التقرٌر السنوي الصادر عن صندوق األمم المتحدة | منظمة الصحة العلمٌة (الٌونٌسٌؾ)  ،جنٌؾ . 9070/9002
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الخـاتمة
ى
من خبلل ما تقدم ٌ ،بدو أن إلتزامات الحكومة العراقٌة فرً المرحلرة الراهنرة لرم تكرن بمسرتوى الوعرود
التً قطعتها على نفسها  ،وبخاصة فً مسالة تامٌن الخدمات األساسٌة من البنى التحتٌرة كالكهربراء والصرحة
وخرردمات البٌئررة  ،فمعظررم الرردخول تررذهب إلررى الخرردمات التررً ٌفتقرهررا المررواطن ممررا ٌررإثر علررى خررط المٌزانٌررة
الشهري ،ولم تعد اإلٌرادات المتحققة مرن رٌرع الرنفط رؼرم ضرخامتها قرادرة علرى معالجرة المشراكل والمعوقرات
التً ٌواجهها المجتمع كونها لم توظؾ أساسا كنفقرات اسرتثمارٌة فرً مجراالت اقتصرادٌة وخدمٌرة حٌوٌرة  ،برل
ركزت توظٌفها على النفقات التشؽٌلٌة ..هذا من جانب  ،ومن جانب آخر لم تكن هناح خطط اقتصادٌة صررٌحة
وواضحة المعالم بخصوص بناء وتعمٌر ما دمرته الحرب األمرٌكٌة على العراق سواء فً مرحلة مرا بعرد عرام
 ، 7227أو ما بعد عام  9009رؼم أن العراق الٌوم أمام عهد جدٌد ولدٌه خطة لؤلعوام (9070ـــ.) 9071
اوال :االستنتاجات
ٌ .7حتل العراق موقع متمٌز برٌن الردول النفطٌرة فرً العرالم ،سرواء أكران ذلرح مرن حٌرث أمكانٌاتره النفطٌرة
المإكردة أو االحتٌاطٌرة وٌررؤتً فررً المرتبررة الرابعررة عالمٌرا بعررد المملكررة العربٌررة السررعودٌة وفنررزوٌبل
وإٌررران  ،وٌمتلررح احتٌاطٌررات مإكرردة قوامهررا ( )719.7ملٌررار برمٌررل  ،واحتٌرراطً محتمررل ٌ ،بلررػ
( )909.101ملٌار برمٌرل وفقرا الحصراءات  .9070ومرن المبلحرظ أن مسراهمة العرراق فرً األنتراج
النفطً الترزال ضرئٌلة مقارنرة بحجرم االحتٌراطً المإكرد والمحتمرل الرذي ٌمتلكره مرن الرنفط الخرام فرً
الوقت الحاضر .
ُ .9تصنؾ التكالٌؾ الحدٌة إلنتاج برمٌل النفط الخام فً العراق بكونها من اقل التكرالٌؾ فرً العرالم فهرً ال
تتجرراوز دوالر واحررد لكررل برمٌررل نفررط خررام  ،مقارنررة بتكلفررة حدٌررة تزٌررد عررن ( )9دوالر فررً فنررزوٌبل
ونٌجٌرٌررا  ،ونحررو ( )77دوالر فررً الحقررول البرٌطانٌرة ونحررو ( )79دوالر فررً دول حرروض قررزوٌن
وآسٌا الوسطى وتشكل هذه الظاهرة أحد العناصر المإثرة فرً جرذب ال ُمسرتثمرٌن  ،فضربل عرن كونهرا
من العناصر الداعمة ألسعار النفط العراقً .
 .9واكبت العائدات النفطٌة العراقٌة حركة تذبذب أسرعار الرنفط فرً األسرواق الدولٌرة وأصربحت تابعرا لهرا.
فترتفع مع ارتفاعها  ،وتنخفض بانخفاضها  .فقد شهدت العائدات المالٌة للعراق تحسرنا ملحوظرا فرً
قٌمة صادراتها النفطٌة خبلل عام  9001والتً بلؽت ( )89ملٌار دوالر أمٌركً فً حرٌن انخفضرت
عام  ،9002بعد انهٌار أسعار النفط فً األسواق الدولٌة لتصل إلى ( )19.129ملٌار دوالر أمٌركً
 .وقد أرتبطت تخصٌصات الموازنرة العراقٌرة مرن الناحٌرة العملٌرة براإلٌرادات النفطٌرة العراقٌرة الترً
ُتشكل نحو ( )%29منها .
ٌ .1تمثررل المررؤزق الررذي ٌواجهرره العررراق ،والعدٌررد مررن الرردول النفطٌررة  ،فررً أن مررداخٌل الررنفط تعتمررد علررى
السوق الخارجً ال ُمتقلب  ،وأن أسعار النفط فً األسواق الدولٌة هً األساس  ،لذلح ٌضطر العرراق
إلى تبنً سٌاسة ُمحافظة عند إعداد موازنته أو وضع خطط التنمٌة وإعادة األعمار ،رؼرم الشركوح
بؤستقرار أسعار النفط فً األسواق العالمٌة  ،وبخاصة فً أعقاب األزمة المالٌرة العالمٌرة وترداعٌاتها
المستمرة منذ آب ( أؼسطس )  9001وحتى الوقت الحاضر .
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 .9كما أن العراق لم ٌتمكن على مدى ثمانٌن عاما ىخلت  ،أي من ُذ بدٌة تصردٌر الرنفط عرام  7291وحترى
الوقت الحاضر  ،من تحقٌق صناعة نفطٌة ُمتطورة تساهم بدعم قُدرات االقتصاد بردال مرن إضرعافه ،
صدر المادة الخام فقط  ،لذلح أحدثت هذه اإلشركالٌة آثرار سرلبٌة كبٌررة علرى قطاعرات االقتصراد
حٌث ُت ّ
السلعٌة األخرى كالزراعرة والصرناعة بسربب وجرود وفررة مالٌرة سراهم بهرا القطراع النفطرً ممرا ابعرد
الدولة والمجتمع عن تطوٌر تلح القطاعات األساسٌة .

ثانٌا :التوصٌات
أضررحى سررعر الررنفط فررً األسررواق الدولٌررة (الخارجٌررة ) ،ورؼررم تررؤثره الشرردٌد بصرردمات العرررض  ،هررو
ال ُمثبررت الرردٌنامٌكً الوحٌررد ال ُمعتمررد ألؼررراض أحتسرراب عوائررد الموازنررة العامررة العراقٌررة علررى الصررعٌد
(الداخلً ) ،أي أن الموازنة تتؤثر دائما ب ُمتؽٌر خارجً ،واألكثر من ذلح إن هذا ال ُمتؽٌر هو خارج سٌطرة
الدولرة العراقٌررة،رؼم إنهررا مالكرة سررلعة الررنفط الخررام  .وهرذه الحقٌقررة ،رؼررم مرارتهرا ٌصررعب مررن الناحٌررة
العملٌة تجاوز تؤثٌراتها العملٌة فً المدى المنظور ،مما ٌتطلب:
 .7سٌاسٌا :وضع المصلحة العراقٌة العلٌا فً ُمقدمرة أهتمرام الكترل السٌاسرٌة المختلفرة والمتقاطعرة ،
والعمل على تحقٌق أتفاق بٌنها إلقصراء الخبلفرات السٌاسرٌة الداخلٌرة عرن القطراع النفطرً لضرمان
استقراره ،كون ِه المورد المالً الوحٌد لكل أطٌاؾ الشعب العراقً.
 .9اقتصادٌا :ضرورة أن تؤخذ الدولة العراقٌة على عاتقها زمام المبادرة كونها من ٌمتلح وٌحق لره
رسمٌا التصرؾ بالعائدات المالٌة للرنفط لتكٌٌرؾ السٌاسرات االقتصرادٌة وفرً كافرة القطاعرات فرً
الببلد للسنوات القادمة بوضع خطرط تنمٌرة اقتصرادٌة بعٌردة المردى لعشرر سرنوات أو أكثرر  ،تؤخرذ
بنظر االعتبار الظرروؾ الذاتٌرة والموضروعٌة الترً مرـر بهرا العرراق وبخاصرة ترداعٌات االحرتبلل
األمٌركً ،وبهدؾ االستفادة القصوى من العائدات المالٌة للنفط علرى أن تكرون األولوٌرة القصروى
إلعادة أعمار الببلد  ،وبخاصة قطاع الخدمات رأس المال االجتماعً واالقتصادي ووضرع األسرس
لنهضة اقتصادٌة شاملة بتوظٌؾ كل أنشطة القطاعرات الصرناعٌة والزراعٌرة والسرٌاحٌة وؼٌرهرا
والتً ستنعكس دون شح على رفع معدالت نمو الدخل المحلً ن وارتفاع مستوى المعٌشة لعمروم
شرائح المجتمع العراقً .
 .9أما بخصوص القطاع النفطً ٌ ،تطلب األمر السرعً الردإوب إلصردار قرانون جدٌرد للرنفط والؽراز ،
لمواكبة التطورات التً حدثت فً العراق فً السنوات العشر األخٌرة  ،وبما ٌتٌح للقطاع النفطرً
من ممارسة دوره الرائد لتطروٌر مجمرل قطاعرات االقتصراد العراقرً ،إضرافة إلرى تحفٌرز االسرتثمار
األجنبررً وتؤهٌررل الشررركات الوطنٌررة والتررً ٌعررول علٌهررا لرردعم مسررٌرة النهرروض فررً كافررة قطاعررات
االقتصرراد العراقررً  .والتركٌررز علررى وضررع خطررط تسررتهدؾ تطرروٌر قطرراع الررنفط فررً األجررل القصررٌر
عمودٌا لرفع مستوى اإلنتاج بالتوازي وأهمٌة النفط بالنسبة للموازنة العامة كونه ٌشكل المصردر
الرئٌس للعوائد المالٌة وذلح لتحاشً تؤثٌرات تذبرذب أسرعار الرنفط فرً السروق العالمٌرة،إلى جانرب
وضع خطة بعٌدة المدى تسرتهدؾ تحقٌرق رفرع قردرات صرادرات العرراق النفطٌرة مرن الرنفط الخرام
والؽاز الطبٌعً وكذلح زٌادة الصادرات النفطٌة من المشتقات النفطٌة .
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مصادر البحث
ى
 .7إبراهٌم السامرائً  ،ورقة اتجاه اإلٌرادات فً الموازنة العراقٌة  ،قدمت فً ندوة الموازنة
العراقٌة لعام  ، 9070مركز الدراسات السٌاسٌة والقانونٌة  ،جامعة النهرٌن  ،ماٌس . 9070
 .9التقرٌر السنوي الصادر عن صندوق األمم المتحدة  /منظمة الصحة العلمٌة (الٌونٌسٌؾ)  ،جنٌؾ
. 9070/9002
 .9األمانة العامة لمنظمة األوبح ،تقرٌر حول إمكانٌة رفع اإلنتاج النفط الخام وتطوٌر تكرٌر النفط ،
مكتب المنظمة  /جنٌؾ  ،آب (أؼسطس) . 9001 ،
 .1الموقع الرسمً لمجلس األمن الدولً ،فً شبكة المعلومات الدولٌة ( االنترنٌت ) ،قرار مجلس
األمن الدولً المرقم ( )7192فً  9001/79/99والمنشور على الرابطwww.un.org:
 .9جمهورٌة العراق ،وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً ،الجهاز المركزي لئلحصاء وتكنولوجٌا
المعلومات المجموعة اإلحصائٌة السنوٌة.9001 ،
 .8جمهورٌة العراق ،وزارة العدل ،قانون الموازنة العامة االتحادٌة لجمهورٌة العراق للسنة المالٌة
 9077والمرقم( )9لسنة  9077والمنشور فً جرٌدة الوقائع العراقٌة ،العدد  1710فً
.9077/9/71
 .1جمهورٌة العراق ،وزارة العدل ،جرٌدة الوقائع العراقٌة ،الجرٌدة الرسمٌة لجمهورٌة العراق،
العدد  ،1710فً  71آذار (مارس) .9077
 .1جامعة الدول العربٌة ،التقرٌر االقتصادي العربً الموحد  ( ، 9001 ،ابوظبً :إصدار صندوق
النقد العربً  ،وآخرون .)9001 ،
 .2جامعة الدول العربٌة  ،التقرٌر االقتصادي العربً الموحد  ( ، 9070 ،ابوظبً  :إصدار صندوق
النقد العربً  ،وآخرون .)9070 ،
 .70جعفر ضٌاء جعفر ود .نعمان النعٌمً  ،برنامج أعادة االعتمار التجربة والتطلعات ،دراسة مقدمة
لندوة مستقبل العراق بمركز دراسات الوحدة العربٌة  ،بٌروت  ،تموز.9009 ،
 .77حسٌن الشهرستانً ،احتٌاطٌات العراق النفطٌة الجدٌدة ،صحٌفة الشرق األوسط ،لندن،
.9070/70/9
 .79خضٌر عباس النداوي  ،الصدمة النفطٌة الثالثة ألسعار النفط  ،المجلة السٌاسٌة والدولٌة ،العدد
الثامن (بؽداد :كلٌة العلوم السٌاسٌة بالجامعة المستنصرٌة .)9001 ،
 .79خضٌر عباس النداوي  ،تقلبات أسعار النفط وتؤثٌراتها المحتملة على مستقبل التنمٌة فً منطقة
الخلٌج العربً ،مجلة أراء حول الخلٌج ،العدد  ( ،89دُبً :مركز الخلٌج لؤلبحاث ،فبراٌر
"شباط" .)9070
 .71خضٌر عباس النداوي  ،السٌاسة النفطٌة فً العراق بعد  9009بٌن المحددات السٌاسٌة
واإلبعاد االقتصادٌة ،مجلة آراء حول الخلٌج ،العدد  ( 81دُبً  :مركز الخلٌج للبلبحاث  ،أٌار
"ماٌو" .)9070
 .79سٌؾ نصرت توفٌق ،الحرب األمرٌكٌة على العراق :الدوافع اإلستراتٌجٌة واألبعاد االقتصادٌة،
رسالة ماجستٌر (غ م ) ،كلٌة العلوم السٌاسٌة ،جامعة النهرٌن.9070 ،
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منظمة التجارة العالمٌة  ،مجلة أخبار النفط والصناعة،
 .78صباا نعوش  ،تصدٌر النفط وفق أحكام ى
العدد  ،117،السنة الحادٌة واألربعٌن (أبو ظبً :وزارة الطاقة اإلماراتٌة ،تشرٌن أول
"أكتوبر". )9070
 .71كابً ألخوري ،بٌانات إحصائٌة ،عن الطاقة فً الوطن العربً والعالم ،مجلة المستقبل العربً،
العدد  (،992بٌروت  :مركز دراسات الوحدة العربٌة  ،كانون الثانً "ٌناٌر".9002
 .71كمال البصري ،دراسة عن النفط العراقً واألزمة االقتصادٌة القادمة ،عرض وتحلٌل دراسة
(  ،)Wood Mackenzieدراسة منشورة على شبكة المعلومات الدولٌة ( االنترنٌت) وعلى
الرابطhttp//:www.international info.net,html,8 July 2009:
 .72عصام الجلبً ،وزٌر النفط العراقً األسبق  ،والموسومة  :قراءة فً صناعة النفط فً العراق
والسٌاسة النفطٌة  ،والمقدمة إلى ندوة مستقبل العراق فً تموز  9009فً مركز دراسات
الوحدة العربٌة .
 .90عبد الفتاا دندي  ،توزٌع اإلٌرادات اإلجمالٌة لبرمٌل النفط وحصة األقطار األعضاء منه  ،مجلة
النفط والتعاون العربً  ،المجلد ( )99العدد  (797الكوٌت  :منظمة األقطار العربٌة ال ُمصدرة
للبترول "االوابح" خرٌؾ . )9002،
 .97علً بن طبلل الجهنً " هل ٌمكن زٌادة االحتٌاطات البترولٌة ؟ " صحٌفة الحٌاة ،لندن فً
9001 / 1 / 79
 .99مركز حمو رابً للبحوث والدراسات اإلستراتٌجٌة  ،التقرٌر السنوي  ، 9001بؽداد .
 .99مركز حمورابً للبحوث والدراسات اإلستراتٌجٌة  ،التقرٌر االستراتٌجً الثانً ،بؽداد ،حزٌران
.9002
 .91مظهر محمد صالح  ،تصرٌحات نشرتها وكالة (اكانٌوز) والمنشورة فً شبكة المعلومات
الدولٌة ( االنترنٌت) وعلى الرابطwww.aknews.com\ar\18\10\aknews :
 .99مدخبلت األزمة المالٌة العالمٌة وتؤثٌرها على االقتصاد العراقً  ،بحث فً شبكة المعلومات
الدولٌة (االنترنت) ،على الرابط الؤللكترونً www.nasiriyah.net\htlm\16\5\2009:
Bp Statistical Review of World Energy, June 2011, P, 22 .98
statistical review. /. It is available at www.bp,com

