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ييجف البحث إلى كذف السديج عغ السعمػمات الستعمقة بشفط العخاق ودور

العخاق السدتقبمي في سػق الشفط العالسية ،مغ خبلل عزػيتو في مشطسة أوبظ،
وتصػر ىحه العبلقة بزػء اتفاق أوبظ .وتأتي أىسية البحث مغ خبلل البيانات

الحجيثة الستعمقة بشفط العخاق ،والتخابط القػؼ بيغ دور الشفط في السذيج االقترادؼ
والدياسي العخاقي قبل وبعج عام  .2003يتألف البحث مغ اربعة مباحث وخاتسة

واستشتاجات وتػصيات .وتقتخح أىع االستشتاجات تحػيل عائجات الشفط الى نذاط

اقترادؼ أكبخ وأكثخ تشػعاً لمعخاق .ويدتجعي تشذيط القصاعات األكثخ احتياجا
والتشػيع االقترادؼ وزيادة الصاقة التكخيخية لو .فزبل عغ إيجاد بيئة تذخيعية

مبلئسة لعسل السؤسدات االقترادية ،بعج إقخار قانػن الشفط والغاز االتحادؼ.
والتفكيخ مميا "بإيجاد بجائل لخصػط انابيب ترجيخ الشفط الحالية وابخزىا السار عبخ

األراضي التخكية الى البحخ األبيس الستػسط .وإعادة احياء خط انابيب ترجيخ

الشفط العخاقي السار عبخ أراضي العخبية الدعػدية الى البحخ األحسخ ،فزبل عغ

اكسال خط انابيب البرخة – العؿبة عبخ األردن.

الكمسات السفتاحية :العخاق؛ الشفط ؛ االقتراد العخاقي؛ مدتقبل العخاق الدياسي.
https://regs.mosuljournals.com/,
)(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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The Role of Oil in the Reality
Economic and Political Future of Iraq
Assist. Prof. Dr. Habeeb Saleh .M. Al-Obaidi
Electrical Engineering Technical College/ Middle Technical University
hbeebsaleh@mtu.edu.iq

Abstract
The research aims to reveal more information about Iraq's
oil and Iraq's future role in the global oil market through its
membership in OPEC, and the development of this relationship in
light of the OPEC agreement. The importance of the research
comes from the recent data related to Iraq's oil, and the strong
correlation between the role of oil in the Iraqi economic and
political scene before and after 2003. The research consists of four
sections, a conclusion, results, and recommendations. The most
significant conclusions suggest transferring oil revenues to a larger
and more diversified economic activity for Iraq. It calls for
activating the key sectors, diversifying the economy, and
increasing its refining capacity. As well as "creating an appropriate
legislative environment for the economic institutions after
approving the Federal Oil and Gas Law, and considering seriously
finding alternatives to the current oil export pipelines, especially
that passing through the Turkish territory to the Mediterranean.
Moreover, reviving the Iraqi oil export pipeline going through
Saudi Arabia to the Red Sea, besides completing the Basra-Aqaba
pipeline through Jordan.
Keywords: Iraq; oil; Iraq's economy; Iraq's political future.

https://regs.mosuljournals.com/,
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

90

:

السقجمة

يعج العخاق مغ بيغ أوائل الجول التي أنتجت الشفط في الذخق األوسط ،وىػ

أحج أبخز مؤسدي مشطسة البمجان السرجرة لمشفط أوبظ ،ويستمظ احتياشات نفصية كثيخة

تزعو في السختبة الخامدة عالسيا والثاني عخبيا بعج السسمكة العخبية الدعػدية ،حدب

ترشيف مؤسدة  GFPالعالسية مصمع عام  .2022ويستمظ احتياشياً مؤكجاً مغ الشفط
يرل الى  248مميار و 800مميػن بخميل .وفي تقاريخ مخاكد البحػث والذخكات

وبعس السيتسيغ (حدب نطخية الحروة) يعج العخاق االول عالسياً في السدتقبل القخيب
مغ حيث االحتياشي الشفصي ،كسا انو االخيخ عالسيا مغ حيث نزػب الشفط ؼيو.
وعمى الخغع مغ كػن العخاق ،احج الجول الخئيدة في سػق الشفط العالسية ،اال ان

ضخوفاً عجيجة ابعجتو عغ لعب دور السشافذ القػؼ في الدػق العالسية لعقػد عجة
بدبب الحخوب والحرار ،ولكغ ىحا الجور عاد لمعخاق بعج عام  .2003استسخ وجػد
العخاق تاريخياً تحت مطمة االحتبلالت االجشبية الستعاؾبة ،ومغ اىسيا اشساع الجول
الغخبية مشح اكتذاف الشفط ؼيو نياية القخن التاسع عذخ ومصمع القخن العذخيغ،

والستسثمة باحتبلل العخاق مغ قبل بخيصانيا عام  ،2928 – 2924فزبلً عغ وضع
ثخوتو الشفصية تحت سمصة الذخكات االحتكارية ،وبسداومات سياسية سيادية ،حتى
ؾيام الشطام الجسيػرؼ بانقبلب عام  ،2958واصجار القانػن رقع  80لدشة .2962
وبالخغع مغ الشجرة السالية الستحققة مغ عػائج الشفط في تمظ الفتخة ،اال انو تع

تػضيفيا ألعسار العخاق مغ خبلل خصط خسدية تكممت بالشجاح في التخصيط والتشفيح
مدتشجة الى ارادة وششية شسػحة تعدزت بإعبلن تأميع الشفط عام  2972وانياء دور

الذخكات االجشبية االحتكارية وبالذكل الحؼ جعل العخاق محػ ار مغ محاور التخصيط

العجائي الغخبي والرييػني في محاوالت كبيخة لدجو في سمدمة حخوب غيخ مبخرة،

وضياع ثخواتو الستخاكسة ،وتحصيع بشاه التحتية فزبلً عغ تقجيسو لخدائخ بذخية كبيخة
أستسخت حتى غدوه واحتبللو عام  ،2003وبعج ذلظ وحتى يػمشا الخاىغ .ان محرمة
ىحه االحجاث والتصػرات الدياسية واالقترادية ،ستقػدنا الى تبشي مذاىج

(سيشاريػىات) محتسمة لسدتقبل نفط العخاق ،يصخحيا الباحث لبيان تأثيخ العخاق في
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السحيط االقميسي والجولي ،والعػدة الى لعب أدوار سياسية واقترادية ميسة تعيجه الى

مخكد الرجارة الجولية الحؼ يدتحق.

ىجف البحث :ييجف البحث إلى كذف السديج عغ السعمػمات الستعمقة بشفط العخاق
ودور العخاق السدتقبمي في سػق الشفط العالسية ،مغ خبلل عزػيتو في مشطسة اوبظ،
وتصػر ىحه العبلقة بزػء اتفاق اوبظ بمز ،وغيخىا مغ السحافل االقترادية

والدياسية ،فزبل عغ تدميط الزػء عمى الجاخل العخاقي ،ووصف حالتو االقترادية
والدياسية ،واستذخاف مدتقبمو.

اىسية البحث :تأتي اىسية البحث مغ خبلل البيانات الحجيثة الستعمقة بشفط العخاق،

والتخابط القػؼ بيغ دور الشفط في السذيج االقترادؼ والدياسي العخاقي قبل عام

 2003وبعجىا ،فزبل عغ االرباك والتزارب الحؼ يحيط بالسعمػمات الستاحة حػل
قجرات العخاق الشفصية ،وقج استشج الباحث عمى اىع مرادر السعمػمات الستعمقة بالشفط

وأحجثيا.

اشكالية البحث :تشصمق اشكالية البحث مغ أن غياب التخصيط االقترادؼ بعج عام

 ،2003وتحػل الشطام الدياسي واالقترادؼ ؼيو مغ نطام اشتخاكي مخصط مخكديا،
الى نطام (المخكدؼ) ديسقخاشي ليبخالي يقػم عمى اساس االقتراد الحخ ،دون ان
يراحب ذلظ اؼ مشيجية في االنتقال االقترادؼ والجيسقخاشي ،ادػ الى ضياع ثخواتو

الستخاكسة بعج عام  ،2003و بسػازنات مالية ىائمة تدػدىا العذػائية في التخريز
والفداد ،فزبل عغ تذتت قػاه الدياسية وتشاحخىا (وفق رؤية الجيسقخاشية التػافؿية)

وبخوز ضاىخة االقميع االقػػ عمى حداب السخكد ،معدزة

جسيػرية العخاق عام . 2005

بشرػص في دستػر

فخضية البحث :تشصمق مغ الخغبة الحؿيؿية في اعادة تأىيل التأثيخ االقترادؼ
والدياسي لمعخاق ،في السحيصيغ الجاخمي والخارجي ،بالذكل الحؼ يدتصيع مغ خبللو

ان يدتجسع قػاه ويعيج بشاءه االقترادؼ والدياسي ،بعج ان يشتيي مغ صخاعو الجاخمي

( الدياسي واالمشي) ،ليربح دولة نفصية مؤثخة وقائجة في محيصو االقميسي والجولي
ولحلظ تدتمدم الفخضية االجابة عمى االسئمة اآلتية-:
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ىل يدتصيع العخاق ان يدتجسع قػاه ويعيج بشاءه االقترادؼ ،بعج ان يشتيي مغ

صخاعو الجاخمي الدياسي واالمشي ،ليربح دولة نفصية مؤثخة وقائجة في محيصو
االقميسي والجولي؟ ىل يسكغ لمشفط ان يكػن محػ ار في العبلقات الجولية؟ ولساذا
استيجف العخاق بعج تأميع نفصو عام  2972مغ قبل الغخب؟

مشيجية البحث  :استشج البحث عمى مشاىج عجة ،فقج استخجم السشيج التاريخي لبيان

تأريخ نفط العخاق واىع االحجاث التي رافقت ضيػره ،فزبل عغ استخجام السشيج
الػصفي لبيان وضع الشفط العخاقي وسياسة العخاق قبل عام  2003وبعجىا ،وكحلظ

السشيج التحميمي لتحميل البيانات والػقائع بزػء تشامي وتصػر االحجاث التي رافقت
الشفط في العخاق ،ومغ ثع السشيج السقارن اذ تع استخجامو لبيان الفػارق التي اتبعت في

رسع مػازنات العخاق مصمع خسديشيات القخن الساضي مع مػازنات العخاق بعج عام
 ،2003واالىتسامات الدياسية التي رافقت انفاق امػال الشفط لكمتا الفتختيغ .اما
السشيج االستذخافي ،فقج استخجمو الباحث لبيان آفاق مدتقبل نفط العخاق ودوره

الدياسي فزبل عغ انعكاساتو االقترادية داخميا وخارجيا ،وجاء معد از ذلظ بسذاىج
مدتقبمية يصخحيا الباحث الستذخاف السدتقبل.

ليكمية البحث  :يتألف البحث مغ اربعة مباحث وخاتسة واستشتاجات وتػصيات.
تشاول السبحث االول تأريخ ضيػر الشفط في العخاق واالشساع الغخبية التي ىسيشت

عميو ،فزبل عغ االوضاع االجتساعية مسثمة بالقػة الػششية الدياسية التي ترجت

ليحه االشساع .اما السبحث الثاني فقج تشاول دور الشفط في بشاء وتشسية العخاق قبل عام

 2003وانعكاس وارداتو بسػازنات حؿيؿية جدجت نيزة العخاق وبشاءه .ؼيسا تشاول

السبحث الثالث اوضاع العخاق الشفصية والدياسية بعج عام  ،2003واثار الحخب التي
دمخت بشاه االقترادية والدياسية ،ودور الػاليات الستحجة في كل ذلظ .السبحث الخابع

تشاول مدتقبل العخاق الشفصي والدياسي واالفاق الستاحة امامو ،فزبل عغ ثبلثة

مذاىج يصخحيا الباحث لسدتقبل العخاق .وانتيى البحث بخاتسة تزسشت استشتاجات
وتػصيات.
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السبحث األول
الجحور التاريخية لمشفط في العخاق
ُعّج العخاق مغ بيغ الجول األولى في أنتاج الشفط ،حيث تذيخ الػثائق
التاريخية الى أن العخاق كان محصة صخاع دولية عمى االمتيازات الشفصية مشح الثمث

األخيخ مغ القخن التاسع عذخ ،وجخت أول محاولة لتصػيخ مشابع الشفط السعخوفة والتي

كانت تشتذخ في ىيت (غخب العخاق) والـ ـسـ ــػصـ ـ ــل (شسال العخاق) ،وشػزخػرماتػ

وكخكػك ،ومشجلي (شخق العخاق) ،في عيج الػالي العثساني ( مجحت باشا -2869

 ،)2872بسداعجة خبخاء ألسان .وتع إنذأء مرفاة في بعقػبة لترؽية الشفط السدتخخج

مغ مشجلي عام  .2932ثع جخت محاوالت أخخػ في مشابع الؿيارة ،أواخخ القخن التاسع
عذخ بسداعجة خبخاء فخندييغ.

وفي سشة  ،2905بجأت الدمصات العثسانية باستيخاد أجيدة حجيثة الستخخاج

الشفط مغ حقل الؿيارة بسداعجة الخبخاء األلسان ،ولكغ ؾيام الحخب العالسية االولى حال

دون أنجاز ىحا السذخوع (خميل .)20–29 ،2980 ،وصف األلسان العخاق مغ خبلل
بعثات عجة مغ الخبخاء والرحفييغ ،بأنو (بحيخة مغ الشفط) ،وبيشػا أن مدتقبل الشفط

في ىحه السشصقة أكثخ ربحاً مغ حقػل الشفط الخوسية (خميل .)20 ،2980 ،ومشح عام
 2902حاول السدتخ دارسي (بخيصاني الجشدية) الحرػل عمى امتياز داخل العخاق
مساثل المتيازه في إيخان ،ولكشو فذل أمام الشفػذ األلساني .وفي ىحه األثشاء قجم خبيخ

أرمشي يجعى سخكيذ كالػست جمبشكيان (كػلبشكيان)( *)2إلى الدمصان العثساني عبج

يخ يؤكج وجػد البتخول في العخاق ،وعشجىا بجأت اىتسام الدمصان بيحا
الحسيج الثاني تقخ اً
السػضػع ،فاصجر فخماناً عام  2904تؤول بسػجبو مداحات ميسة مغ أراضي العخاق
ذات االحتسالية البتخولية السيسة ،الى خديشتو الخاصة (الدساك.)39–38 ،2980 ،

وحدب ترشيف (الجكتػر دمحم ازىخ الدساك) م ـ ــخت قــرة الشفط العخاقي بثبلثة

محصات :االولى تبــجأ مع ق ــجوم البـعثة األل ـســانـيــة حـ ـتـ ــى بـ ــجايـ ــة ال ـ ـح ـ ــخب ال ـع ــالسـ ــية
األولـ ـ ــى ( ،)2924–2872والسحصة الثانية ابان الحخب العالسية االولى وحتى اتفاؾية
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سان ريـ ـسـػ ( ،)2920–2924أما السحصة الثـــالـــــثة فيي السجة التي شيجت ميبلد
ش ــخكة نفط العخاق السحجودة (( )2929-2920الدساك .)37 ،2980 ،وىي القرة

األولى لطيػر الشفط ،ومغ ثع بيعو تجارياً عام 2927مغ مجسػعة مرالح شخكات
()2
الشفط العالسية الكبخػ ،وسسيت الذخكة الفخعية بأسع شخكة نفط العخاق ( )IPCبشاءاً
عمى أتفاق امتيازات اذار /مارس  .2925ومخت تجخبة العخاق بسحصات أخخػ كان

أبخزىا االتفاؾية العخاؾية-لبخيصانية عام  ،2930التي ميجت النزسام العخاق إلى

عربة األمع الستحجة عام ( 2932وبسقتخح مغ مجمذ الػزراء العخاقي عام 2022

اصبح ىحا اليػم عيجا وششيا لمعخاق) ،وكل ذلظ جخػ لكي يتع استحػاذ بخيصانيا عمى

نفط العخاق ،كػنو حرل عمى استقبللو الدياسي ومغ ثع فان االتفاؾية العخاؾية-

البخيصانية عام  ،2930ىي اتفاؾية بيغ دولتيغ مدتقمتيغ .وفي ضػء ذلظ فقج عجل

االمتياز الشفصي جدئياً ،في نيدان /أبخيل  ،2932ويػنيػ عام  ،2938وبعجىا
أحكست شخكة نفط العخاق نفػذىا االقترادؼ عمى األراضي العخاؾية التي يحتسل وجػد
الشفط فييا شساالً وجشػباً (الخميحي.)276 ،2982 ،
عمى صعيج آخخ شكل العخاق وثخواتو الشفصية قزية صخاع سياسي بيغ الجول

الغخبية مسثبلً بألسانيا وفخندا ضج بخيصانيا ،قبل الحخب العالسية األولى .وبعج انتياء
الحخب خخجت ألسانيا مغ السشافدة بعج أن خدخت الحخب ودخمت الػاليات الستحجة
األمخيكية وىػلشجا ،في صخاع لمحرػل عمى امتيازات متكافئة مغ حقػل الشفط العخاؾية،
ولكغ بخيصانيا رفزت ىحه القدسة ،وتحت ضغػط عجيجة أىسيا قزية السػصل،

وضسيا إلى العخاق ،بعج أن كانت ضسغ مشاشق الشفػذ الفخندي ،فزبلً عغ مصالبة
تخكيا فييا ،نجحت بخيصانيا في مدعاىا إلعادة السػصل إلى نفػذىا ،لكي يكػن العخاق
بذكل كامل تحت نفػذىا ،بعج ان حرمت عمى ضسانات فخندية وأمخيكية بعجم

االعتخاض مقابل حرز في نفط العخاق (خميل .)229 ،2980 ،ويسكششا االشارة في
ىحا الرجد إلى انو كان ىشاك العجيج مغ السداومات الجولية عمى نفط العخاق ،اذ يذيخ

نػرؼ عبج الحسيج الخاوؼ إلى أن الػثائق الخسسية ال تكذف عغ ىحه السداومات بيغ

االنكميد وااليصالييغ ؼيسا يتعمق بسػضػع شخكة (أنساء الشفط) البخيصانية مثبلً ،غيخ أن
:
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ذلظ يبجو جمياً عشجما نعخف األوضاع التي سادت في أوروبا قبل الحخب العالسية
الثانية ،فقج أصبح لمشفط العخاقي أىسية كبيخة في أوروبا مشح أن بجأت شخكـ ــة نفط
العخاق ترجيخه أواخخ عام  ،2934وتـ ـشـ ـ ـ ــام ـ ــي الخوح العدكخية لجػ ألسانيا الشازية

وايصاليا الفاشية ،وتػتخ األوضاع الجولية بدبب حسمة ايصاليا عمى الحبذة في عام

 .2935وأشارت الرحف األلسانية إلى الجور الكبيخ الحؼ يسكغ ان يمعبو الشفط

العخاقي في ىحه الحخب (خميل.)272–272 ،2980 ،

وعميو فقج أحجثت الحخب العالسية الثانية تغييخات كبيخة في العبلقات بيغ

الجول السشتجة لمشفط والذخكات ،وازدادت أىسيتو فارتفعت أسعاره؛ ففي فشدويبل حجثت

ثػرة عام  ،2954وكان مغ أبخز شعارتيا تحخيخ الثخوة الشفصية مغ أيجؼ الذخكات

االحتكارية .وفي أيخان تع التفاىع مع االتحاد الدػفيتي الدابق عام  2946حػل

امتياز نفط السقاشعات الذسالية ،وتأسيذ شخكة سػفيتية–ايخانية لمشفط .وفي الكػيت
حرمت شخكة الشفط األمخيكية السدتقمة أميشػيل  Amin oilفي  2948/ 6/6عمى

امتياز حرة الكػيت مغ السشصقة السحايجة بيغ الكػيت والدعػدية ،ومشحت الدعػدية

ايزاً حرتيا مغ تمظ السشصقة السحايجة الى شخكة نفط غخب الباسؽيظ األمخيكية عام
 ،2949بذخوط أفزل مغ أميشػيل (نعسان .)22–20 ،2983 ،وبالزج مغ ذلظ
كانت عائجات العخاق الشفصية ال تتشاسب وؾيسة بخاميل الشفط السرجرة مغ حقػلو اذ

كان تأثيخ االتفاقات الشفصية لمكػيت والدعػدية مع الذخكات الشفصية العالسية ،فزبلً
عغ تأميع الشفط االيخاني عام  ،)3(2952االثخ االكبخ في ازدياد الػعي العخاقي،
ومصالبة االحداب العخاؾية بتأميع الشفط كسا حجث في أيخان ،ودارت مشاقذات في

مجمذ الشػاب العخاقي حػل مػضػع الشفط ،شالب فييا نػاب حدب االستقبلل وعجد

مغ الشػاب االخخيغ في  25أذار /مارس  2952بدغ الئحة قانػنية لتأميع الشفط ،بل

أن دمحم ميجؼ كبة ،زعيع حدب االستقبلل ،شالب في  2952/4/26بزخورة تأميع
مخافق الشفط (نعسان .)22 ،2983 ،وعمى أثخ ذلظ قادت السفاوضات الصػيمة بيغ

حكػمة العخاق

()4

والذخكة البخيصانية الى استجابة الذخكة ورضػخيا لمزغػط الذعبية

العخاؾية بتػؾيع اتفاؾية عام  ،2952اذ أقخ بسػجبيا تقجيع نرف األرباح الى الحكػمة

:
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العخاؾية ،بعج أن كان العخاق يتقاضى  39شمشاً ثع  58شمشاً عام  ،2949عسمة ورؾية
( 2900فمذ لمباون) بيشسا كان سعخ الباون في سػق بغجاد الحخة يديج عغ خسدة
دنانيخ ،فألحق ذلظ خدارة بالعخاق تقجر بسا يقارب ( )22مميػن ديشار لمسجة مغ

( 2950 – 2940خميل.)328–327 ،2980 ،
لقج تسيدت مخحمة القخن العذخيغ ،بعقج اتفاقيتيغ بيغ حكػمة العخاق وشخكات
الشفط االجشبية .األولى ىي اتفاؾية  25كانػن األول /ديدسبخ  ،2952مع شخكة نفط

خانقيغ ونفط الـ ـ ـ ـ اخفـ ــجيـ ـ ــغ السحجود وبحقػق واضحة لمحكػمة العخاؾية ولكغ بعج تمكؤ

ىحه الذخكة في تشفيح التداماتيا أصجرت الحكػمة العخاؾية أمخىا بإنياء امتياز الذخكة

في  20كانػن االول /ديدسبخ ( 2958الدساك .)72 ،2980 ،وتػلت الحكػمة

العخاؾية عسمية االنتاج مغ حقػل خانقيغ التي أصبحت ممكاً ليا .أما االتفاؾية الثانية،
وىي االىع عام  2952والتي عجت نافحة اعتبا اًر مغ  28شباط /فبخايخ مغ العام
نفدو ،ضسشت نرف االرباح لمحكػمة العخاؾية ،وأتاحت العجيج مغ الشقاط االيجابية

لرالح الحكػمة العخاؾية ،وكان ذلظ نتيجة لمتأثيخ االيجابي التي أحجثتو الزغػط

العخاؾية بفعالياتيا الدياسية والذعبية فزبلً عغ تجخبة تأميع الشفط االيخاني ،وكان ذلظ
واضحاً في استجابة الحكػمة البخيصانية بذكل سخيع ىحه السخة ودون مساشمة (نعسان،
 .)22–23 ،2983وكان النييار تجخبة مرجق في إيخان وإجياضيا ،أثخ سمبي عمى
تجخبة العخاق الشفصية ،مغ خبلل عػدة الذخكات االحتكارية األجشبية الستخجام أسمػب

السساشمة والتدػيف مع استحقاقات العخاق السالية ،وامتيازاتو التي أقختيا االتفاؾية .اما
الحخاك الدياسي القائع في خسديشيات القخن الساضي ،فقج كان ناقساً عمى تمظ
االتفاؾيات السحلة لمذعب العخاقي ،ونجج ذلظ واضحاً كسا يحكخه أسامة عبج الخحسغ،
في بيانات االحداب التي كانت ناشصة في تمظ السجة ،اذ رفزت ىحه االتفاؾية ،كسا
ورد في بيان حدب االستقبلل ،السعارض التفاؾيات الشفط الججيجة ،ولـ ـ ـ ـ ــع يقبل بأؼ

اتفاق سػػ تأميع الشفط ،وكان حدب البعث العخبي االشتخاكي في حيشيا حخكة ناشئة

اذ تأسدت عام  ،2947فقج ورد في بيانو رفزو التفاؾيات الشفط الججيجة والقجيسة معاً
ألنيا ضج أىجاف الذعب في التحخر الدياسي واالقترادؼ ،والن ىجفو ىػ التأميع

:
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والتأميع الجائع .أما الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني (البارتي) ،والحؼ لع تكغ لو صحافة
تشذخ أرائو ،فـ ـقــج تبشى فـي مؤتسخه الثالث الـ ـ ـ ــحؼ عقج في  ،2953/2/26تـ ــأمـ ــيع الشفط

لو ،أما الجبية الذعبية الستحجة والـ ـحـ ــدب الػششي الجيسقخاشي فقج دعت
العخاقي ىجفاً ُ
الى تييئة مدتمدمات التأميع قبل االقجام عميو ،بإلغاء السعاى ـ ــجات والقػاعج العدكخية
التي ىي في الحؿيقة مخاكد لحخاسة امتيازات الشفط (نعسان.)34-28 ،2983 ،

أستسخ ىحا الحال حتى ؾيام الشطام الجسيػرؼ عام 2958واصجار قانػن

( )80لدشة  2962مغ قبل عبج الكخيع قاسع والحؼ تع بسػجبو اعادة الديصخة العخاؾية
عمى مداحة  % 99،5مغ االراضي العخاؾية غيخ السدتغمة مغ قبل الذخكات

االحتكارية (السختزى .)73 ،2008 ،وكان ليحا

القخار ،وحخاك الجول الشفصية

االخخػ الخاغبة في التحخر مغ الذخكات الشفصية االحتكارية ،االثخ في انذاء مشطسة
البمجان السرجرة لمشفط (أوبظ  )OPEC -اذ كان لمعخاق الجور الخئيذ في أنذاء ىحه

السشطسة وذلظ مغ خبلل التفاىسات التي جخت مع السسمكة العخبية الدعػدية وايخان

والكػيت فزبلً عغ فشدويبل ،في اول مؤتسخ عقج في القاىخة عام  2959لمتباحث في
عشو قخار صجر بتاريخ ،2960/9/24
قزايا الشفط ثع أعؿبو مؤتسخ بغجاد الحؼ أنبثق ُ
لغخض أنذاء مشطسة تخعى مرالح الجول الشفصية السرجرة ،و صادق مؤتسخ كخاكاس

في فشدويبل عمى أنذاء مشطسة أوبظ في كانػن الثاني /يشايخ عام ( 2962البار،

 .)38 ،2986وكان انبثاق (مشطسة اوبظ) مغ قبل الجول الشفصية أمخ شبيعي ازاء
تعسج شخكات الشفط الجولية خفس اسعار الشفط الستكخر إللحاق االذػ بجول االنتاج،
وتجاىل ىحه الذخكات لمشجاءات الستكخرة مغ قبل ىحه الجول في رفع اسعار الشفط

وتحقيق عجالة مالية بيغ ىحه الذخكات ودول الشفط .

:
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السبحث الثاني
دور الشفط في تشسية العخاق قبل عام 2003
كانت العػائج الشفصية الستحققة مغ االستخخاج الشفصي لمسجة ()2958–2927

بػاسصة عقػد االمتياز االحتكارية ،مبالغ قميمة ؾياساً لحاجات العخاق وبشاءه السدتقبمي،
ونجرة ىحه األمػال الستحققة وصعػبة الحرػل عمييا نتيجة السفاوضات السخيخة التي

كابجتيا الحكػمات العخاؾية لمسجة الدابقة ،ومع ذلظ أخحت ىحه االيخادات السالية
بتراعج مدتسخ حتى شكمت  %60مغ حجع ايخادات مػازنات خسديشات القخن

العذخيغ .رافق ذلظ نسػاً باإلنتاج الشفصي ،اذ وصل عام  2950الى  240الف بخميل
/ؼ .وفي عام  2955بمغ معجل االنتاج  700الف بخميل /ؼ ،ثع ازداد االنتاج ليرل

الى حػالي مميػن بخميل /ؼ عام  ،2960ثع مميػن ونرف مميػن بخميل /ؼ عام

 ،2965ثع حػالي  2،75مميػن بخميل  /ؼ عام ( 2970الخميحي-277 ،2982 ،

 .)278ويعج عام  2950نقصة التحػل االولي في االقتراد العخاقي نحػ اإلنساء ،اذ
شيج ىحا العام ميبلد مجمذ االعسار ليأخح عمى عاتقو ميسة التخصيط والتشفيح بػية
تشسية اقتراديات الببلد .

وخررت لسيدانية العخاق جسيع عائجات الشفط ،اال انيا خفزت الى نحػ

 %70عام  2952بالشطخ الزديادىا السصخد ،وفي عام  ،2953تع إنذاء و ازرة
لؤلعسار واالسكان ،وبحلظ اصبح مجمذ االعسار مختبصاً بيا (الدساك،2980 ،
 .)327وفي باكػرة اعسالو ،قجم مجمذ االعسار الى الحكػمة العخاؾية ثبلثة ب اخمج
لمتشسية ،االول مغ السجة  2956–2952والبخنامج الثاني مغ  ،2959–2955اما

البخنامج الثالث مغ عام  ،2962–2956وىحا جاء متقجماً نتيجة لتدايج عائجات الببلد
مغ الشفط .وجاء البخنامج االول  2956–2952استشاداً الى تػصيات بعثة البشظ
الجولي لئلنساء والتعسيخ ( )I.B.R.D.حػل تشسية االقتراد العخاقي والتي يسكغ
إجساليا ،في تػسيع عسميات اإلنتاج الدراعي ،ومذخوعات الخؼ وخدن السياه ،وإقامة

الرشاعات التي يسكشيا البقاء دون الحاجة لمحساية الكسخكية ،واقامة قاعجة ضخورية
لمبشاء االقترادؼ مغ شخق وجدػر ،فزبلً عغ رفع مدتػػ التعميع السيشي وتعسيع
:
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اإللدمـ ــي .وبمغ أجسالي مخررات ىحا البخنامج نحػ  252,2مميػن ديشار.
ا
التعميع
وحطي القصاع الدراعي بشحػ  43,9مميػن ديشار مغ أجسالية ،في حيغ حطي كل مغ
قصاعي الرشاعة والشقل بشدب متفاوتة بمغت نحػ  30,4لؤلول 30,3 ،مميػن ديشار

لمثاني عمى التػالي .أمـ ـ ــا قصـ ـ ــاع السباني واإلسكان فقج حرل عمى  25,4مميػن
ديشار مغ أجسالي التخريرات (الدساك .)328–327 ،2980 ،وبمغت تخريرات
ِ
سابقو
البخنامج الثاني  ،2959-2955نحػ 298,9مميػن ديشار بديادة واضحة عغ

الثاني  ،2959-2955اذ حافع القصاع الدراعي والخؼ عمى السختبة االولى في

بشاء عمى تػصية دراستي المػرد
التخريز ،وجاء ذلظ حدب ندب تػزيع الخصةً ،
سػلتخ( ،)*()5وىيئة ارثخدؼ لتل ،اذ حرمت مذخوعات قصاعي الشقل والسػصبلت
واالسكان عمى اكثخ مغ نرف اجسالي استثساراتو بشدبة  % 50,7أؼ نحػ4,237

و 222,4مميػن ديشار لكل مشيسا عمى التػالي ،في حيغ ـبصت ندبة قصاع الرشاعة
بشحػ  ،% 23,6وحافع القصاع الدراعي عمى ندبتو تقخيباً ( %35,7الدساك،
 .)328-37 ،2980وقج استسخت ال ـسـ ـػازن ــات الــخس ــدية (خسذ سشػات) بعج ذلظ

نتيجة العػائج السالية التي غيخت مغ البشية التحتية لمعخاق ،فزبلً عغ السدتػػ العمسي
والتقجم الرشاعي والدراعي ،ورفاـية السجتسع بذكل عام.
وعمى الخغع مغ بقاء اسعار الشفط شبو ثابتة مغ عام  2950حتى عام

 2972بدعخ  2,80دوالر لمبخميل ،اال ان العائج الرافي لمعخاق كان  85,4سشتاً
لمبخميل ،بيشسا يحىب السبمغ الستبقي لمذخكات .وفي شباط /فبخايخ عام  2972جاءت

الديادة األولى في اتفاؾية شيخان ،والتي نرت عمى زيادة االسعار السعمشة  25سشتاً
لمبخميل ،واصبح عشجىا سعخ البخميل  2,8دوال اًر ،والجخل الرافي لمعخاق  2,74دوال اًر
مغ كل بخميل نفط (متػلي وأبػ العبل .)242 ،2985 ،لقج شكمت زيادة اسعار الشفط
(الثابتة) بعج تعجيميا مغ قبل مشطسة اوبيظ عػائج ميسة لمعخاق في مجال التشسية ،وبشاء
القجرات العدكخية ،وألول م ـخة تقفد األسعار بسعجالت ؾياسية غ ـ ـي ــخ مدبػقة ،إذ بـ ــمغ

سعـخ الشفط في مصمع عام  )20,8( 2974دوالر لمبخميل ،وكان ىحا الدعخ ىػ
انعكاس لقخار اتخحتو اوبظ في تسػز /يػليػ ( 2973الجمبي .)22 ،2989 ،لقج كان

:
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بأثخ ق اخ ار ت مشطسة أوبظ حػل رفع األسعار واستخجام الشفط كدبلح في حخب عام

 2973ردة فعل عشيفة مغ قبل الجول الغخبية الكبخػ السدتيمكة لمشفط ،تسثمت بإنذاء
وكاالت ومشطسات اق ــترــادي ــة وسـيـاسـيــة ،مجــابية الوبـ ــظ مـ ـثـل وكالة الصاقة

االمخيكية ( )6()EIAووكالة الصاقة الجولية ( .)7()IEAفزبلً عغ التجسعات االقترادية
الجولية مثل مشطسة التعاون االقترادؼ الجولي ( )OECDوالتي تع تشذيصيا بديادة
عجد االعزاء فييا بعج عام  .2974قفدت ايخادات دول مشطسة أوبظ مغ حػالي مميار

دوالر عام  ،2973الى حػالي  228مميار دوالر عام ( 2974الجمبي.)22 ،2989 ،
ثع قفدت أسعار الشفط لمسخة الثالثة مصمع عام  2977بشدبة  %20لجسيع دول أوبظ

باستثشاء السسمكة العخبية الدعػدية إذ أصبح الدعخ في مػانئ الخميج العخبي

( )22،80دوال اًر لمبخميل .الديادة الخابعة جاءت مصمع عام  ،2979وىي في الستػسط
 ،%20ولكشيا زيادة معقجة وبشدبة متفاوتة التراعج ،حتى أصبح في أكتػبخ ،2979
( )24،54دوال اًر لمبخميل ،ثع جاءت الديادة الخامدة في ديدسبخ  ،2980وىي في
حجود  %24،5وتتخاوح ما بيغ ( )5-2دوالرات لمبخميل وفقاً لسبجأ الدػق (العخض

بشاء عمى االتفاقات التي عقجتيا دول أوبظ مع السذتخيغ.
والصمب) ،أو ً
الديادة االكبخ رفعت ؾيسة العػائج بذكل كبيخ ججاً لجول أوبـظ ،ىـ ـ ـ ــي بعج عام

 2982وح ــتى مشترف الثسانيشيات اذ اصبح سعخ البخميل ب ـي ــغ ( )42 – 32دوال اًر
(متػلي وأبػ العبل .)243 ،2985 ،كان مغ بيغ نتائج الدياسة الغخبية السعارضة
الوبظ ،خفس االنتاج ،إذ بمغت مكامغ التخديغ االستخاتيجي ذروتيا في ىحه الجول،

وتع خفس استيخادىا مغ نحػ  32مميػن بخميل /ؼ عام  ،2979الى نحػ  25مميػن

بخميل /ؼ عام  ،2986وبحلظ أُجبخت في صػرتيا الحؿيؿية ،باستخجام دوالر ثابت
الؿيسة عشج عام  .2973وقج ضل الدعخ االسسي يخاوح ح ــػل  28دوالر خبلل السجة

مغ عام  ،2003 – 2986وان لـ ــع يتجاوز في صػرتو الحقـ ـ ـيـ ـقــية ( )5دوالرات بؿيسة
عام ( 2973عبجهللا .)52 ،2022 ،عاش العخاق حؿبة سبعيشيات القخن الساضي،
عمى ركيدة االضصخابات في أسػاق الشفط ،اذ تزاعفت اسعار الشفط الى أكثخ مغ

عذخة أضعاف بيغ السجة  ،2979 – 2973وحقق العخاق فييا فػائس نقجية برػرة

:
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احتياشات مغ الشقج االجشبي قـاربت  40مميار دوالر ،واستصاع فييا مغ بشاء بشية
تحتية بؿيسة مساثمة لسبالغ االح ــتياشـ ـ ــات في أعبله ،في حيغ بمغ متػسط دخل الفخد

الدشػؼ قخابة  3400دوالر أمخيكي ،وىػ يساثل  8000دوالر بأسعار عام 2003
وبقي القصاع الدراعي يذكل حػالي ( )% 30 –25مـغ مكػنات الشاتج السحمي ،في

حيغ ازدادت حرة الشفط وعائجاتو السالية في ذلظ السكػن ليبمغ ما بيغ %60–55

(صالح .)29 ،2009 ،وبأثخ تمظ الػفخة السالية واالزدىار الحؼ عع جسيع مخافق
السجتسع العخاقي ،دخل العخاق في مػاجية خصيخة كانت االولى في عقج الثسانيشيات،
()8

عشجما استشفجت الحخب مع ايخان عػائج الشفط الخيعية

دونسا تػافخ قجرة كاؼية عمى

تسػيميا ،في وقت عاشت أسػاق الشفط فتخة ركػد شػيل عبخ تمظ الحؿبة ،وانغساس

الببلد باالقتخاض واالستجانة مغ دول الجػار الشفصية لتعػيس تكاليف الحخب ،التي
مثمت عبئاً ال يدتيان بو مغ مصالبات السجيػنية الخارجية لمعخاقُ ،قِجرت بحػالي

 %45مشيا ،وكانت مفتاحاً لحخب ريعية ثانية مع دول الخميج الشفصية ،تسثمت باحتبلل
الكػيت عام  ،2990ادت في نتائجيا الى تخخيب محىل لسشطػمة االنتاج الشفصي في
لو مثيل في تاريخ الحخوب مغ ىحا الشسط .
كبل البمجيغ ،وعمى نحػ لع يدبق ُ
كمفت حخوب العخاق خدائخ كبيخة عمى مـ ــجػ اكثخ مغ عقجيغ قخابة تخليػن
دوالر ،سػاء بالتجميخ السباشخ ليياكل االقتراد وبـ ـشــاه التحتية ،أو ضياع فخص الشسػ

نفدو (صالح )22 ،2009 ،وأشار
والتشسية بسا في ذلظ تعػيق القصاع الشفصي
ُ
الجكتػر فاضل الجمبي( )9في نجوة أؾيست بمشجن ،أن العخاق خدخ خبلل السجة

( )2006-2980ما يقارب مغ  430مميار دوالر ،نتيجة عجم استخخاجو وترجيخه
لمشفط الخام وفق حرتو في االوبظ والتي بمغت  % 24,5في العام ( 2980قبل

الحخب العخاؾية االيخانية) ،إذ قجرت كسية الشفط غيخ السرجرة  28,5مميار بخميل،
ول ـ ـكـ ــغ ىــحه السجة ىي مجة الحخوب والحرار والعقػبات التي عصمت ترجيخ العخاق

ليحه الكسيات والحرػل عمى األمػال (حبيب.)2007 ،

:
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السبحث الثالث
أوضاع العخاق الشفصية والدياسية بعج عام 2003
بعج عام  2003دخل العخاق في حؿبة ججيجة ،أثخ التغييخ الدياسي

واالقترادؼ واالجتساعي الكبيخ ،إذ أصبح تحت االحتبلل العدكخؼ السباشخ مغ قبل

الػاليات الستحجة وحمفائيا ،بسػجب القخار  2483الرادر مغ مجمذ االمغ الجولي

تختب عمى غدو العخاق واحتبللو ،تعخض مشذأة الشفط االستخخاجية والتحػيمية لعسميات

مشطسة في أعسال الشيب والدمب والحخق ،سببت اض اخ اًر ربسا فاقت في حجسيا

لو خبلل الحخب االيخانية-العخاؾية ( ،)2988–2980وحخب
ومجياتيا ما تعخضت ُ
الخـميج الثانية ( ،)2992–2990ورافقت ذلظ عسميات تيخيب وبخاصة السذتقات

الشفصية (الجمبي .)53 ،2022 ،وجاءت ىحه االحجاث نتيجة لمتخصيط االمخيكي،

والحؼ استيجف دول الشفط خارج سيصختو قبل  َ،2003ومّثل العخاق اولػية في ىحه

الجول ،فزبلَ عغ مشاشق اخخػ مغ العالع .وجاءت الحاجة الستشامية الستيخاد الشفط،
وألكثخ مغ  %50في استيبلكيا السحمي ،ضاغصة بذكل كبيخ عمى صشاع القخار في

الػاليات الستحجة( ،بل ودخمت مادة الشفط في الحسبلت االنتخابية الخئاسية ،مع نياية

والية كمشتػن وبجاية حسمة بػش االبغ) وألجل ذلظ فأن مدتقبل الييسشة والؿيادة

االمخيكية لمشطام الجولي ستتػقف عمى مجػ نجاحيا في تػفيخ السرادر الكاؼية إلدامة

تقجميا وتفػقيا الرشاعي واالقترادؼ (كيػىان.)53 ،2022 ،

فزبلً عغ ذلظ فان تدايج الــصمــب االجشبي عمى مػارد الصاقة الصب ــيعـ ــية

نفدو
(الشفط) مغ قبل الريغ واليشج واليابان ،ناـيظ عغ أوربا ،والسراحب في الػقت
ُ
مشو في االسػاق العالسية ،جعل القػػ الكبخػ تبجأ سباقاً ججيجاً مغ
لقمة عجد السعخوض ُ
أجل الديصخة عمى السػارد الصبيعية ومشاشق استخخاجيا ،وكانت أولى حمقات ىحا

الد ـ ــباق في الذخق األوس ــط (حخبي العخاق وافغاندتان) (كيػىان )54 ،2022 ،مغ
قبل الػاليات الستحجة لكي تبدط سيصختيا عمى حقػل الشفط وتعصي رسالة عغ تفخدىا

:
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بيحه الديصخة لآلخخيغ الحيغ يحتاجػن الشفط .في ىحا الدياق يقػل روبخت مابخو

()20

لقج تع التخويج لحخب العخاق  ،2003بسدػغات مختمفة أمام العالع اجسع ،وىػ عالع

فاق ؼيو السذككػن عجد السؤيجيغ فقج أوضحت حكػمتا الػاليات الستحجة االمخيكية
والسسمكة الستحجة بعس االسباب التي دفعاىا ل ـذـ ــغ الحخب وىي -:

 -2احتفاظ العخاق بسخدونات مغ اسمحة الجمار الذامل.
 -2كان لمعخاق عبلقات مع تشطيع القاعجة.

 -3اخفق الع اخق في تصبيق ق اخرات االمع الستحجة.
 -4كان صجام حديغ ديكتاتػ اًر وعخض شعبو إلالم ومعاناة رىيبة.
 -5كان العخاق بجأ الحخب مع ايخان ثع غ اد الكػيت.

 -6دعع انتفاضة الذعب الفمدصيشي ( مادياً ومعشػياً).

ويدتصخد روبخت مابخو قائبلً كانت االحبلم الكبخػ التي صاحبت ىحه الجوافع

وراء غدو العخاق ىي :

 -2ان تديع الحخب في تحديغ االمغ العالسي.

 -2أضعاف االرىاب ان لع يكغ بأحخاز الشرخ عميو.
 -3استخداد الشطام الجولي لمدمع العالسي.

-4تحخيخ الذعب العخاقي مغ شخور االستبجاد.

 -5انذاء ديسقخاشية مددىخة في العخاق ،وتميو بؿية دول الذخق االوسط دولة تمػ
دولة ،مثل قصع الجوميشػ.

 -6بعج تحخيخ مشصقة الذخق االوسط مغ خصخ العجوان العخاقي سشتستع باستقخار
عطيع (مابخو.)328–327 ،2006 ،

ويبجو ان االحبلم التي استشجت الى اوىام خصخ العخاق ،أنيارت ،اذ لع يتع

العثػر عمى أسمحة دمار شامل ،واصبح العخاق مس اًخ لمجساعات السدمحة ،بعج ان

فتحت الحجود العخاؾية ،ولع تطيخ الػقائع الحقاً ان ىشاك عبلقة بيغ الشطام العخاقي
الدابق والقاعجة ،بل العكذ فقج تجفق االنتحارييغ الى داخل العخاق ،وغيخىع مغ
:
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السقاتميغ (مابخو .)329 ،2006 ،ومغ الػاضح ان صشاع القخار في البيت االبيس

كانػا قمقيغ (ويعتقجون) ان استسخار تشامي القػات العدكخية لمعخاق ،والتيجيج الحؼ
يذكمو عمى استقخار السشصقة ،ىي مدػغات كاؼية لذغ الحخب وتغييخ الشطام .واتزح
ُ
الحقا ان امغ الصاقة في الخميج العخبي وتجفق الشفط مختبط مباشخة بدبلمة دول

الخميج وزيادة االنتاج ،ووجػد نطام صجام حديغ في الدمصة يذكل تيجيجاً لجول
الخميج ،ولغ تكػن الػاليات الستحجة أبجأ قادرة عمى تذجيع أنتاج الشفط العخاقي (كميخ،
 .)289 ،2002وفي نياية السصاف فإن صعػبة نجاح الجيسقخاشية في العخاق سيخمق

دكتاتػرية ججيجة ،فزبلً عغ تعحر وجػد سياسييغ ذوؼ خبخة إلنتاج عـ ـقـ ـ ــج اجتساعي

جــجي ـ ــج (دستػر) يزسغ التػافق الػششي بذكل حؿيقي ،وربسا سيتبع تغييخ الشطام

الدياسي في العخاق ،سػاء كان ذلظ غجاً او بعج عذخ سشػات حخب أىمية ،او ضيػر

دكتاتػر اخخ .وال يشذأ ىحا الخصخ الن االشاحة بالجكتاتػرية غيخ مخغػبة وانسا ألنو

ل ــع تـ ـ ــػضع خصط لمتعامل بفعالية مع الػضع الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي الحؼ

كان م ـ ــغ السفتخض ان يتصػر ،وحتسا كان ىحا الديشاريػ ىػ االقخب لمتحقق بعج غدو

العخاق (مابخو.)39 ،2006 ،

وؼيسا يتعمق بأثار الحخب عمى البشية االقترادية والشفط تحجيجاً ،فقج جاءت

التػقعات االمخيكية شبو عكدية بادغ األمخ ،اذ تعخضت الحقػل الشفصية وخصػط

األنابيب ،فزبلً عغ السرافي والخدانات الى تخخيب مدتسخ بعج الغدو ،فقج بمغت
اليجسات شبو اليػمية عمى خط األنابيب السار مغ كخكػك الى ميشاء جييان التخكي

( 85ىجػماً) لمسجة مغ أيار ،إلى كانػن أول ( 2003كميخ .)294 ،2002 ،لقج كان
الشداع شجيجاً بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية واألوربييغ (مغ غيخ السذاركيغ في غدو

العخاق) حػل الحخب عمى العخاق ،فقج كانت أصػات أوروبية عالية تخفس الحخب

وعارضتيا ،وكل ذلظ ألجل السرالح التي يعتقجون أنيا ستحىب بعيجاً عشيع ،عشجما
تذكل حكػمة عخاؾية ،عبخ شخاكة أمخيكية بخيصانية ،لترب في مرالح ىاتيغ

الجولتيغ بجشي أرباح ترل إلى  9تخليػن دوالر خبلل الخسديغ سشة القادمة مغ الشفط
:
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العخاقي فقط (ختاوؼ )372 ،2020 ،وىحا ليذ مدتغخباً ان الخئيذ األمخيكي بػش
االبغ قج اصجر ام اًخ يحسل الخقع  23303في  ،2003 / 5 /28يكفل لمذخكات
األمخيكية والبخيصانية الحرانة التامة بخرػص أؼ عسل تقػم بو في العخاق ،لقج

وضع الشفط العخاقي مغ الشاحية الذكمية تحت سمصة (المجشة الجولية لبلستذارة

والتػجيو) غيخ ان ىحه مديصخ عمييا مغ قبل االدارة األمخيكية السكػنة مغ تجار
الشفط والدبلح (ختاوؼ .)372 ،2020 ،أن مدالة أدارة ممف الشفط في العخاق بعج

 ،2003لع تعج خاضعة لئلرادة الػششية كسا كان سابقاً ومشح صجور اتفاؾية عام
 ،2952وان كان صشاع القخار في تمظ الحؿبة السمكية قج خزعػا لمزغػط السختمفة

مغ قبل الذخكات ،ودول ىحه الذخكات ،ولكغ السجة األولى التي أعقبت غدو العخاق
عام  ،2003اضيخت مصامع الجول الغخبية السحتمة لمعخاق بذكل واضـ ـ ـ ــح وصخيح،

فزبل عغ الرفقات السخيبة بيغ أركان البيت االبيس وشخكات الشفط ،حيث شالب
الشائب الجيسقخاشي االمخيكي (دنيذ كػسيشج) ،فتح تحقيق في اتفاؾية ىشت

()22

بدبب

عبلقة رئيديا بالخئيذ بػش االبغ .اما رئيذ االحتياشي الفجرالي (أؼ البشظ السخكدؼ

االمخيكي) الدابق كخيشدبان ،والحؼ نذخ كتابو الذييخ (عرخ االضصخابات مغامخة

في عالع ججيج) والحؼ اثار ضجة كبيخة وعارمة في البيت االبيس ،فقج قال" :ان ما
فو كل واحج بالخغع مغ انو مغ غيخ السبلئع معخفتو،
يحدنشي انو يقػل ام اًخ سياسياً ،يعخ ُ
ىػ ان حخب العخاق ،حخب نفصية بجرجة كبيخة" (األميخ.)29 ،2008 ،
لقج كان لتأثيخ الشفط سبب رئيذ ومباشخ في احتبلل العخاق مغ قبل الػاليات

الستحجة ،وىحا ما تؤكجه ترخيحات مجيخؼ شخكات الشفط االمخيكية إذ يقػل كشيث

ديـ ـ ــخ ،السجيخ التشفيحؼ لذخكة شيفخون تكداسكػ في خصاب ل ـ ــو ب ــكالفػرنيا ع ـ ــام
" :2998ان العخاق يستمظ احتياشيات ىائمة مغ الشفط والغاز ،احتياشيات اتسشى مغ

كل قمبي لػ تدتصيع شيفخون الػصػل الييا" .وبعج بزع سشػات مغ ذلظ كان أرتذي
دنيام ،رئيذ مجمذ أدارة شخكة كػنػكػفيميبذ بتخوليػم ،يعيج تخديج تمظ الكمسات

نفديا (رتميجج.)232 ،2006 ،

:
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وضسغ استعجادات الػاليات الستحجة لغدو العخاق ،شخعت و ازرة الخارجية

االمخيكية بتشطيع عجد مغ المقاءات بيغ عخاقييغ في السشفى ومػضفيغ مغ االدارة،
ودعت الييا مجراء واستذاريي الذخكات ،لمتخصيط لعخاق ما بعج الغدو ،عخفت ىحه

المقاءات باسع مجسػعات عسل مذخوع مدتقبل العخاق .وفي اكتػبخ /تذخيغ األول

 ،2002عقج اجتساع تسييجؼ لسشاقذة مدتقبل نفط العخاق ،ضع ىحا االجتساع افخاداً
مغ فخيق تذيشي (نائب الخئيذ) ومسثميغ كبار لذخكات أكدػن مػبيل ،وشيفخون

تكداسكػ ،وكػنػكػ فيميبذ ،وىاليبختػن ،وزعيع السؤتسخ الػششي العخاقي( ،احسج
الجمبي) وأكج الشاشق باسع السؤتسخ الػششي لمرحفييغ "ان اىل الشفط كانػا قمقيغ

بصبيعة الحال ولقج تجارسشا االمخ معيع" (رتميجج.)249 ،2006 ،

لقج كانت ىشاك وعػد قصعيا رجال السؤتسخ الػششي العخاقي لذخكات الشفط،

وىي أكثخ مغ مجامبلت حدب ترخيح ارجيخالج بايمي ،الخئيذ الدابق لعسميات

اكدػن في الخميج العخبي ،ورئيذ مجمذ ادارة بايمي بتخوليػم في ىيػستغ حالياً ،اذ
كان عخاقيػ السشفى يحاولػن التأثيخ عمى كبخيات شخكات الشفط االمخيكية قائميغ ليا،

"اعيجونا الى العخاق ولكع الشفط" ،وكذف بايمي ايزا اًن "جسيع الذخكات الشفصية
االمخيكية الكبخػ اجتسعت مع عخاقيي السشفى بباريذ ،ولشجن ،ومجن اوربية اخخػ،
وانيا كانت جسيعاً تـتدابـق عـمى مػشىء قجم ليا في العخاق" .واعتخف بايمي بانو "كان

البج مغ عقج تمظ االجتساعات والسشاقذات س اًخ ،لكغ أياً مغ الذخكات لع تكغ تدتصيع
االنتطار الى ان تدتػؼ الصبخة" مخافة ان تفػتيا الػليسة (رتميجج-249 ،2006 ،
.)250

لقج أثبتت كل الػقائع مغ لقاءات عمشية وسخية بيغ اركان البيت االبيس

وشخكات الشفط االمخيكية مغ جية ،ورجال السعارضة العخاؾية مغ جية أخخػ ،أن

بل عغ إزاحة العخاق كقػة ردع
مػضػع الشفط كان اولػية لغدو واحتبلل العخاق ،فز ً

مػاجية إلسخائيل .ويرخح كبار السحمميغ الشفصييغ والدياسييغ ،ان السدػغات السختمفة

التي روجت ليا الػاليات الستحجة لذغ الحخب عمى العخاق ،ال يعفي وجػد حؿيقة كػن
:
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العخاق دولة ميسة مرجرة لمشفط وىحا بحج ذاتو يعج مكدباً اضاؼياَ ويدتصخد روبخت

مابخو قائبلً" :ان العخاق يستمظ احتياشات نفصية جيػفيديائية كبيخة ،وتعج تشسية مػارد
العخاق الشفصية ،شخيقة مشصؿية لديادة عسمية تشػيع مرادر واردات الشفط لمػاليات

الستحجة االمخيكية ،وفي الػاقع لجول اخخػ وىحا ىجف مخغػب"(مابخو،2006 ،

 .)322-322–327ويخػ الكثيخ مغ السحمميغ االقترادييغ والباحثيغ ومغ بيشيع
الباحث في الحجيث عغ مػضػع اقتراد العخاق بعج  ،2003واستثسار السػارد السالية

ؼيو ،بالخكػن الى مبجأ التعاون الحؼ حرل في مجال االستثسارات الشفصية نياية عام
ُ
 ،2020ودخػل شخكات الشفط الجولية بجػالت التخاخيز ،وربسا ذلظ لغ يكػن كاؼياً
في نجاح استثسار السػارد الشفصية في بشاء العخاق الججيج ،ال سباب عجيجة ،اىسيا

غياب التخصيط االستخاتيجي ،،السيسا وان التػجو االقترادؼ قج تحػل بعج 2003

مغ اقتراد مخكدؼ الى اقتراد غيخ معمػم السبلمح ،وان كان دستػر العخاق 2005

قج اشار الى تبشي اقتراد حخ (دستػر جسيػرية العخاق ،)2005 ،ولكغ كل السؤشخات
الحالية تذيخ الى فػضػية االقتراد العخاقي ،بالخغع مغ وجػد مػازنات ؾياسية لع

يألفيا العخاق مغ قبل ،عمى االقل فقج بمغت مػازنات العخاق في االعػام ،2029

 223 ،2022مميار دوالر ،وأكثخ مغ  88مميار دوالر عمى التػالي ،بيشسا كانت
مػازنة  2020ىي نفديا مػازنة  ،2029وذلظ لعجم انجازىا ألسباب سياسية وفي

مقجمتيا استقالة الحكػمة ،ويذكل الشفط أكثخ مغ  %95مغ واردتيا ورغع ذلظ فأن

القصاعات االقترادية السيسة شبو معصمة ،مثل الدراعة والرشاعة ،والدياحة ،فزبلً
عغ عذػائية االنفاق الحكػمي وال ـ ـ ـ ــحؼ يذػبو الكثيخ م ـ ـ ـ ـ ــغ الفداد كسا أشارت العجيج

مغ التقاريخ االمسية ذات الرمة ومثال عمى ذلظ فان ندبة تخريرات السػازنات
الستعاؾبة بعج عام  ،2003لقصاعات الدراعة ،والرشاعة واالعسار ،ال تتجاوز %2

و %0،9 %2عمى التػالي لكل قصاع ،مقابل اكثخ مغ  %50لمسؤسدات العدكخية

واالمشية ،بيشسا كانت قصاعات الدراعة والرشاعة واالعسار ،تدتحػذ عمى اكثخ مغ

 %70مجتسعة في مػازنات العخاق مغ عام  2952ولغاية عام .)22(2979
:
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السبحث الخابع
مدتقبل العخاق الشفصي والدياسي
دخل العخاق مخة اخخػ الى سػق الشفط الجولية بعج عام  2003بقػة
وتحجيجا بعج عام  2008بفعل نسػ الصمب العالسي عمى الشفط وارتفاع االسعار ،اذ

ارتفعت صادرات العخاق الشفصية متجاوزة مميػني بخميل /ؼ .وشكمت عائجات ترجيخ

الشفط مبالغ مالية ميسة وخرػصاً بعج شفخة االسعار مشترف العام  ،2008اذ
تجاوز سعخ بخميل الشفط الػاحج  250دوال اًر .وفي أحجث التقاريخ الجوليةُ ،عّج العخاق
مغ بيغ خسدة دول بالعالع تدتصيع زيادة انتاجيا ،وفي ذات التقاريخ عج العخاق أسخع

السرجريغ نسػاً في العالع (قشاة الحخة عخاق .)2023 ،واستجابة لمجور الحؼ يقػم بو

قصعو عمى نفدو مش ُح تأسيديا جاءت بيانات
العخاق ضسغ مشطسة أوبظ ،وااللتدام الحؼ
ُ
فخضتو السشطسة عمى نفديا لمسحافطة
تذيخ الى التدام العخاق بدقف االنتاج الحؼ
ُ
عمى االسعار ،اذ قمل مغ صادراتو الشفصية مع السسمكة العخبية الدعػدية لذيخؼ كانػن

االول /ديدسبخ  ،2022وكانػن الثاني /يشايخ  2023عمى التػالي ،وأضيخت البيانات

أن صادرات العخاق ثاني اكبخ مرجر لمشفط في السشطسة انخفزت بشدبة %20

وبـ( )2,35مميػن بخميل  /ؼ (وكالة البغجادية نيػز.)2023 ،

ويبجو أن عػدة العخاق الى سػق الصاقة الشفصية العالسية وشبيعة عزػيتو في

مشطسة أوبظ سيكػن ليا تأثيخ كبيخ في مدتقبل السشطسة نفديا .وفي ىحا الرجد
عخضت (دوريثا السبلخ) سيشاريػىيغ محتسميغ في سياق ترػرىا لسدتقبل العبلقة بيغ

العخاق والسشطسة ،فاذا كان العخاق سيؤثخ السذاركة في بشاء الييكل الدعخؼ ،سيبقى
عزػاً في السشطسة ويدتخجم ثقمو لجعع سياسة مغ شأنيا زيادة تجفق العػائج الشفصية

نفدو شمباً قػياً عمى الشفط في مجػ
الى أقرى حج مسكغ ،ويزسغ في الػقت
ُ
الصػيل ،ومغ ناحية أخخػ يسكغ لمعخاق ان يتحػل الى ذلظ الشػع مغ السجيديغ الحيغ
شأنو في ذلظ شأن أؼ عزػ سابق
يعتسجون الدعخ اساساً لمق اخرات التي يتخحونيا،
ُ

:
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مغ أعزاء السشطسة أو مػرد لمشفط مغ غيخ االعزاء فييا (السبلخ–273 ،2006 ،

 .)274ويبجو ان بعس السحمميغ ال يأخحون بالقخار الحؼ اتخح في وقت سابق حػل

إبقاء العخاق خارج الحرة السقخرة مغ قبل مشطسة أوبظ والحؼ يذكل  % 24،5مغ
حجع صادرات السشطسة .وبأية حال مغ االحػال يخػ (دانييل يخجيغ) أحج أبخز

السعمقيغ في شؤون الصاقة ،أن أضافة مميػني بخميل يػمياً الى حجع أنتاج العخاق
الحؼ كان عميو قبل غدوه دولة الكػيت ،قج يدتغخق ما بيغ سبع وعذخ سشػات بكمفة

ربسا تجاوزت ثبلثة مميارات دوالر .وىحا ال يعشي أن العخاق لغ يتشافذ عمى حرتو
في الدػق الشفصية فحدب ،بل وعمى اجتحاب استسارات ضخسة مغ شخكات الشفط

الجولية ايزاً (والتخفان فايفخ .)60 ،2006 ،اما بالشدبة الحتياشات العخاق الشفصية
السؤكجة والغيخ مؤكجة فقج وردت العجيج مغ التقاريخ التي تذيخ الى وجػد احتياشات
نفصية ىائمة لجػ العخاق،اذ كان لجيو احتياشيات تقجر ب  225مميار بخميل

عام ،2002ولع تشقح ىحه البيانات حدب رأؼ وكالة الصاقة االمخيكية (  )EIAاذ
يقجر عمساء الجيػلػجيا والخبخاء االستذارييغ تمظ االراضي غيخ السدتكذفة ندبياً في

الرحخاء الغخبية والجشػبية مغ العخاق بشحػ ( ) 200مميار بخميل احتياشي أضافي

مغ الشفط بشحػ ( ) 200مميار بخميل احتياشي أضافي مغ الشفط قابل
لبلستخخاج،وبحات الدياق اوردت الػكالة السحكػرة ان  %80 - %70مغ
االحتياشيات العخاؾية الحالية في الجشػب الذخقي ،و %20ىي في الذسال (كخكػك،
مػصل ،خانقيغ ) وبزػء ىحه البيانات وضع العخاق خصة لديادة انتاجو عمى مخاحل

وىي  9،6مميػن بخميل  /ؼ عام  ،2027و 22مميػن بخميل  /ؼ عام  ( 2020وان
تغيخت ىحه االرقام وسقفيا في وقت الحق مغ قبل و ازرة الشفط العخاؾية ) ،وحجع تكخيخ

الشفط داخل مرافي العخاق يقجر ب  600000الى  790000بخميل  /ؼ (وكالة
الصاقة االمخيكية .)2023 ،وضسغ سعييا الحثيث لتأميغ احتياجاتيا مغ الشفط
مدتؿببلً ،قامت السداحة الجيػلػجية األمخيكية في عام  2000بتحجيج ورسع خخائط لسا

مجسػعة  259نصاقاً في اكبخ األنطسة البتخولية الذاممة في العالع ،وذلظ ضسغ
:
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بخنامج وضع لتقييع السرادر العالسية الغيخ مكتذفة ،ونط اًخ الىسيتيا مغ الشاحية

البتخولية ،فقج نالت السشصقة العخبية حطاً واف اًخ في الجيػد التي بحلتيا مشطسة USGS

لتقييع السرادر البتخولية غيخ السكتذفة ،وبعج تحجيث البيانات مغ قبل السشطسة

السحكػرة عام  2006تبيغ ان حػض ما بيغ الشيخيغ ( العخاق ) يحت ـ ــػؼ عمى 28،89
 %مغ أجـ ـ ــسالي االحػاض الغيخ مكتذفة في السشصقة العخبية مغ الشفط ،بيشسا بمغ

حدام شي زاغخوس  %22،48وحػض الخبع الخالي  % 27،32ثع تمتيا األحػاض

األخخػ مغ السشصقة العخبية (الحسر .)266–265 ،2022 ،لقج تصخق الخبيخ

الشفصي شارق شفيق بػرقة عسل قجميا في جشيف مغ تذخيغ أول  ،2003قال فييا:

"لػ تع استخجام اسمػب التػزيع الحجسي وندب الشجاح السختمفة لعسميات االستكذاف،
فان حجع االحتياشات السحتسمة في العخاق قج ترل ما بيغ  360 – 280مميار

بخميل و(  238-243تخكيباً)" (الجمبي .)2022 ،اما بالشدبة لدياسة االسعار فقج

نفصو بأسعار تشافدية مع الجول الخميج ،لغخض جحب الدبائغ ،وتقجيع
شخح العخاق
ُ
عبلقاتو االقترادية والدياسية الجولية بسا يداىع في انجماج
تدييبلت تشعكذ عمى
ُ

العخاق بالسحيط الجولي وكان ذلظ واضحاً في االسعار التي أوردتيا نذخة مشطسة أوبظ
عمى مػقعيا (مػقع مشطسة أوبيظ .)2023 ،أن ىحه الدياسة كانت مػجػدة ايزاً قبل

عام  2003مغ قبل الشطام الدابق ولطخوف العخاق الدياسية واالقترادية في حيشيا.
بعج صجمة تسػز /يػليػ  2008لمجول السدتيمكة ،وارتفاع اسعار الشفط فػق 250

دوالر لمبخميل ،ثع انييار ىحا الدعخ الى  40دوالر لمبخميل لمعام نفدو ،وانتقال

الرجمة الى دول االنتاج ،بخزت اصػات مغ داخل وخارج اوبظ لمتخويج لدعخ 75
لمبخميل الػاحج ،بػصفو عادالً وواقعياً ولكغ ذلظ حدب رأؼ (حديغ عبجهللا) ال يدتشج
الى الػاقع ،وىحا الػصف (الدعخ العادل) يعج وصفاً ىبلمياً ال مكان لو في السعامبلت
التجارية لزبط تجفقات الشفط في االسػاق بسا يحػل دون عػتو الى ذروة تسػز عام
 ،2008وىي ذروه كانت حقاً مذخوعة لمجول السرجرة اذا ما استخجمت معاييخ تدعيخ

الجوالر عام ( 2973عبجهللا.)72 ،2022 ،
:
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وبحداب بديط يسكغ التعخف عمى حجع الػاردات الغخبية مغ الزخائب التي

تفخض عمى الشفط السدتػرد الييا والتي تحقق عائجات مالية اكبخ مغ تمظ التي تحققيا
الجول السشتجة لمشفط ،وىي سياسة تتبعيا الجول الغخبية واليابان باستثشاء الػاليات

الستحجة ،لتحقيق غخضيغ رئيديغ (حدب ما تجعي) االول تحقيق فػائس مالية عالية
عمى ح ـ ـ ـ ـج ــع وارداتيا مغ الشفط ،والثاني ىػ كبح جساح شمبيا السحمي عمى الشفط مغ

جية اخخػ عغ شخيق فخض الزخائب السختفعة عمى استيبلك الشفط ،فإذا أخحنا
نسػذج السسمكة الستحجة ،نجج ان ؾيسة الزخيبة عمى بخميل الشفط السدتػرد حػالي

 268،4دوال اًر لمبخميل حبلل عام  ،2008في حيغ لع يتجاوز سعخ بخميل الشفط CIF

استػردتو السسمكة حػالي  96،2دوال اًر لمبخميل خبلل العام نفدو .وكحلظ في
الخام الحؼ
ُ
السانيا وفخندا وايصاليا واليابان ،كانت الزخائب مختفعة ججاً عمى بخميل الشفط وبشدب
مختمفة .وفي احرائية ميسة لسجمة الشفط والتعاون العخبي ،تبيغ ان العػائج الدشػية
لفخندا مغ الزخائب السفخوضة عمى وارداتيا مغ الشفط الخام ،كانت اعمى خبلل كل

السجة ما بيغ  2008-2000مغ العػائج الدشػية لجولة الكػيت ،حتى عشجما تجاوزت
حجع الرادرات الكػيتية مغ الشفط الخام ،حجع واردات فخندا مغ الشفط الخام عامي

 ،2008 – 2006وىكحا بالشدبة لعػائج السانيا حيث تجاوزت عائجات االمارات مغ
ترجيخ الشفط الخام ،وعػائج السسمكة الستحجة اكبخ مغ عػائج ليبيا ،وك ــحلـ ــظ الــسسم ــكة
العخبية الدعػدية والتي تجاوزت صادراتيا حجع واردات

(فخندا والسانيا وايصاليا،

والسسمكة الستحجة) ،مغ الشفط الخام ،فان ىحه الجول االربعة تجاوزت ارباحيا مجتسعة

لمفتخة  2008– 2000العػائج الدشػية التي جشتيا السسمكة العخبية الدعػدية خبلل ذات

الفتخة (الديشػني.)63–58 ،2020 ،

وبيـحه الحدــابات البدــيصة يتزــح لشــا مـجػ زيــف االدعــاءات والدوبعــة االعبلميــة
والدياسة التي تثيخىا الجول السدتيمكة ضج الجول السشتجة ،وأوبظ تحجيـجاً ،ويبـخز االثـخ

مغ تمظ الجعاية ،في التأثيخ بدمػك دول اوبـظ وباالتجـاه الـحؼ يجعميـا ارضـخة لقـ اخرات

:
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الجول الغخبية السدتيمكة لمشفط ،فزبلً عغ تحسميا جسيع األثار الدمبية ،و وضـعيا فـي
محل اتيام دائع ،ازاء تباشؤ الشسػ في االقتراد العـالسي وغيخىـا مـغ التبعـات ،متشاسـية
اآلثار الدمبية التي خمفتيا في مجتسعات دول الشفط مغ فقخ وتخمـف ،وحـخوب واشسـاع
عمى مجػ اكثخ مغ قخن مـغ الدمـان ،كسـا فعمـت مـع العـخاق .وفـي احـجث تقخيـخ لػكالـة

الصاقة الجولية ( )2023يذيخ الى ضخورة اسخاع العخاق في زيادة استثشائية حتـى نيايـة
العقــج الحــالي وبػاقــع خسدــة اضــعاف انتاجــو الحــالي والبــالغ  3مبليــيغ بخميــل/ؼ ،مــع
سـخعة ا ازلـة معػقـات االسـتثسار ووضـػح الخصـط السػضـػعة لمػصـػل الـى تقيـيع شػيــل

االمــج لثخوتــو الييجروكخبػنيــة ،وضــخوف الدــػق العــالسي وبخاصــة فــي تعديــد االســتقخار

الدياسي وتصػيخ قاعجة مػارده البذخية.

ان بمــػط شاقــة الع ـخاق االنتاجيــة بسعــجل  9مبليــيغ ب  /ؼ بحمــػل عــام ،2020

(وىــي تػقعــات وكالــة الصاقــة الجوليــة والحكػمــة العخاؾيــة فــي حيشيــا) ســيسثل اعمــى نســػ
مدــتجام فــي تــاريخ الرــشاعة الشفصيــة العالسيــة ،ويتػقــع التقخيــخ الػصــػل الــى مدــارات

مسكشــة النتــاج الــشفط اقــل مــغ التــي تشصــػؼ عمييــا العقــػد الحاليــة .الدــيشاريػ السخكــدؼ

(لمحكػمة العخاؾية) ،فأن إنتـاج العـخاق سيتزـاعف ليرـل الـى 6مميـػن ب  /ؼ بحمـػل

ع ــام  ،2020ويتر ــاعج لير ــل 8،3ممي ــػن ب /ؼ بحم ــػل ( 2035بي ــخول)2022 ،
وىحا ما لع يتحقق وألسباب عجيجة  .ويدتصخد فاتح بيخول( ،)23في تقخيخه ان تمكـؤ تشفيـح

العـخاق لمدـيشاريػ الــى مدـار متـجن  4مميــػن ب  /ؼ بحمـػل عـام  2020و 6،3مميــػن
ب/ؼ بحمػل عام  .2035وسيشعكذ االثخ التخاكسي عمى االقتراد العخاقي بفقـجان مـا

يقارب  3تخليػن دوالر مقارنة مع الديشاريػ السخكدؼ ،والـحؼ يفتـخض الحرـػل عمـى 5

تخليػن دوالر لمفتخة ذاتيا .ان حل الخبلفات القائسة بخرػص ادارة قصاع الشفط والغـاز
مـغ شـأنو ان يفـتح السجـال امـام امكانيـة كبيـخة لمشسـػ فـي شـسال العـخاق – رغـع اعتـخاض

الحكػمــة السخكديــة عمــى العقــػد السبخمــة مــغ قبــل حكػمــة اقمــيع كخدســتان ،إذ تعــج ىــحه
السشصقة واحجة مغ اكثخ السشاشق نذاشاً فـي مجـال استكذـاف الـشفط والغـاز فـي العـالع.
ويؤكــج التقخيــخ عمــى ان الع ـخاق ســيستمظ خــبلل العقــج الحــالي ح ـػالي  %45مــغ ندــبة
:
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الشســػ الستػقــع فــي الشــاتج العــالسي لمــشفط كــحلظ يعــج احــج السرــجريغ الخئيدــيغ لؤلس ـػاق

االسيػية سخيعة الشسػ خرػصاً الرـيغ متجـاو اًز روسـيا بعـج عـام  2030ليرـبح ثـاني
اكبخ مرجر لمشفط في العالع (بيخول.)2022 ،

مذاىج (سيشاريػىات) لسدتقبل العخاق الدياسي والشفصي
يعــاني الع ـخاق بعــج  ،2003مذــاكل سياســية وأمشيــة متشاميــة ،تسثمــت بالر ـخاعات

الجامي ــة والت ــي بمغ ــت ذروتي ــا ع ــامي  ،2007 – 2006فزـ ـبلً ع ــغ الت ــجخل االقميس ــي

والـجولي والــحؼ أســتباح أرض العـخاق لترــؽية حدــاباتو الدياسـية واالقترــادية واالمشيــة.

وإزاء كل ذلظ عجد العخاقييغ وحتى لحطة كتابة ىحه الدصػر في أيجـاد خارشـة شخيـق

تفطي الى عخاق مدتقخ وأمغ ،يعتسج السذاركة الدياسية الحؿيؿيـة بـيغ مكػنـات شـعبو.

ومغ بيغ كل البلعبيغ السحمييغ استصاع الداسة الكخد تبشي سياسة فخض االمخ الػاقـع

بجسـتػر العـخاق  ،2005وأنفــاذ جسيــع القـػانيغ التـي أتخــحىا االقمــيع قبــل  ،2003واقـخار

قــانػن لمــشفط والغــاز داخــل االقمــيع عــام  2007وقبــل اق ـخار القــانػن االتحــادؼ ،والــحؼ

اليدال معمقـاً حتـى كتابـة ىـحه الدـصػر  .لقـج أسـتغل الكـخد مـػاد الجسـتػر  222و،225

فزبلً عغ االتفاقات الثشائية التي عقجوىا مع الحكػمة االتحاديـة مسثمـة بذـخز رئـيذ

الــػزراء (نــػرؼ الســالكي) عــام  ،2007لتػؾيــع عقــػد نفصيــة ميســة مــع شــخكات عالسيــة

ومحمية ،واصبحت ىحه العقػد وسياسة الشفط والغاز في االقميع مثار صخاع سياسي بيغ

السخك ــد واالقم ــيع ،ت ــػج ب ــإق اخر مػازن ــة العـ ـخاق  2023دون تمبي ــة شمب ــات الك ــخد السالي ــة
السدــتحقة لذــخكات الــشفط االجشبيــة .أن الدــسة البــارزة لػضــع الع ـخاق بعــج  2003ىــي

انتقــال مذــاكمو مــغ الخــارج (أؼ مــع جي اخنــو والسجتســع الــجولي بذــكل عــام) الــى الــجاخل
وبــيغ فخقــاء العسميــة الدياســية .ومــع خدــارة الع ـخاق لمعجيــج مــغ فــخص التقــجم والتصــػر

بخدارة مػارده وابشاءه ،فزبلً عغ دوره الدياسي واالقترادؼ قبل  ،2003فأن الجسيع

خـارج العـخاق كـان يـخبح مـغ ىـحه السذـاكل التـي انعكدـت بديـادة أسـعار الـشفط وانحدــار
كسيــات نفــط العـخاق السرــجرة ،وتخاجعــو فــي مجــال تصــػيخ بشــاه التحتيــة الشفصيــة وتخمفــو

:
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عغ أحجث التقشيات ،والتي أتاحت لغيخه مغ الجول تدخيع وتائخ انتاجيا وتحديغ وتعجد

مشو .
نػعية السكخر والسعخوض ُ
إن تبشــي الع ـخاق سياســة نفصيــة فعالــة بعــج  ،2003تحتــاج الــى جيــػد جبــارة وقــج
تبــجو صــعبة ازاء التحــجيات الدياســة واالمشيــة فز ـبلً عــغ ضــعف السشطػم ـة القانػنيــة

واالداريـ ــة ،وبتػاضـ ــع يزـ ــع الباحـ ــث ثبلث ـ ـة مذـ ــاىج (سـ ــيشاريػىات) لسدـ ــتقبل الع ـ ـخاق
الدياسي والشفصي ،مغ خبلل رؤية سياسة واقعية تدتميع الساضي والحاضخ وتدتذخف

السدتقبل:

السذيج (الديشاريػ) األول -:وىػ الستذائع ،اذ نعتقج ان الترعيج الحالي والجفع
باألمػر نحػ الترادم مغ قبل القػػ الدياسية فزبل عغ التجخل االقميسي ،سػف يجخ

العخاق الى حخب أىمية تدتسخ لدشػات عجة ،بعج أن يتع فييا العدل الحاد شائؽياً
ولسشاشق واسعة مغ العخاق ،تشتيي بتجخل خارجي دولي أمسي لفس االشتباك وتقديع
االقميع العخبي الى أقميسيغ ،بعج أن يأخح االكخاد استقبلليع كجولة خبلل ىحه الحخب،

ويدتثسخوا مغ مشافعيا ،الجغخاؼية عمى حداب االقميع العخبي ،فزبلً عغ الدياسية
واالقترادية واالجتساعية ،وتكػن كخدستان ىي وجية التدػيات الدياسية والسؤتسخات

الجولية .بيحا الديشاريػ سػف لغ تتأثخ امجادات الشفط العخاقي بذي يحكخ ،اذ سيدتسخ

تجفق الشفط مغ الجشػب عبخ مػانئ البرخة ،وكحلظ مشاشق االنتاج الخئيدة االخخػ

(واسط ،ذؼ قار ،ميدان) والسختبصة بخصػط االنابيب الحالية والسدتقبمية السارة الى

الجشػب وىحه السشصقة ربسا لغ تتأثخ بالرخاع الجائخ في وسط الببلد  .أما الخط التخكي

(السشفح الثاني لشفط العخاق) فديكػن تحت سمصة دولة االكخاد ،وبتدػيات اقترادية

سػف تقبل تخكيا ضخ نفط كخكػك والحؼ سيقع تحت سمصة االقميع الكخدؼ ،فزبلً
عغ نفط الحقػل الستعاقج عمييا بعج عام  2003مغ قبل االقميع داخل أراضيو
واالراضي االخخػ الستشازع عمييا في كخكػك السػصل وديالى وصبلح الجيغ،

باألنبػب العخاقي السار عبخ أراضييا ،بعج تغييخ شؽيف في مداراتو وتػصيبلت

يشذؤىا اإلقميع لحلظ الغخض ستتعخض السشذآت الشفصية في الػسط بسا فييا االنابيب

:
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الى التخخيب ولكغ ذلظ لغ يزخ بإمكانية ترجيخ الشفط الخام مغ السشافح التي ذكخناىا

انفاً .وخبلل ىحا الديشاريػ سػف تتدارع وتيخة زيادة االنتاج والترجيخ الشفصي حدب
الخصط السخسػمة مغ قبل الػ ازرة االتحادية وإقميع كخدستان ،وىحا ما تتسشاه الذخكات

السدتثسخة فزبلً عغ الجول السدتيمكة ،والتي ييسيا نفط غديخ ورخيز ،وثبلث دول
ضعيفة يديل التأثيخ فييا وابتدازىا ،ولجييا مذاكل سياسية وأمشية دائسية ستشذأ بيغ
االقاليع عمى الحجود والسػارد السذتخكة ،فزبلً عغ صخاع داخل كل إقميع عمى الدمصة
والسال ،تسارسو الجساعات السختمفة داخل كل إقميع ،سيدتسخ ربسا ( )8سشػات مغ
تاريخ التقديع وفخض نطام سياسي ججيج داخل كل إقميع.

السذيج (الديشاريػ) الثاني  :وىػ نرف الستذائع ،حيث سيكػن بعج حخب أىمية
قريخة الدمغ  ، 2-2سشة ،تصبيق لسبجأ الجيسقخاشية التػافؿية ،بعج فخض نطام فيجرالي

عمى جسيع السحافطات باستثشاء إقميع كخدستان ،واستكسال خصػاتيا التي بجأتيا
الػاليات الستحجة االمخيكية عام  ،2003مغ خبلل تذكيل مجمذ الحكع ،ثع قانػن

إدارة الجولة العخاؾية لمسخحمة أالنتقالية ،ثع دستػر عام  ،2005والحكػمات التػافؿية
البلحقة حتى حكػمة الديج نػرؼ السالكي .ستكػن ىحه الخصػات بإدارة أمسية مغ قبل

مجمذ األمغ الجولي ،حيث يتع استكسال شخوط الجيسقخاشية التػافؿية بعقج ججيج
(التسثيل الشدبي الدياسي واالدارؼ والسالي ،ومذاركة سياسية واسعة مغ خبلل مجمذ
لمدياسات االستخاتيجية ،أدارة المخكدية واسعة الربلحيات لمسحافطات الـ( )25مع

إقميع كخدستان ،ثع حق االعتخاض (الفيتػ) الستبادل (األغمبية الستخاضية)) .ىحا
الديشاريػ سػف يذجع عمى تشسية الثخوة الشفصية بعج قانػن ججيج في مجال التشقيب
واالستخخاج فزبلً عغ التعاقج مع الذخكات االجشبية ،ولكغ سػف تخافق تمظ الخصػات
صخاعات جانبية داخل كل إقميع ،وبيغ االقاليع ،ولكشيا سػف تكػن أقل مغ وضعيا

في الديشاريػ االول ،وذلظ ،لػجػد حكػمة اتحادية ومحكسة اتحادية ترخفان االمػر

بذكل قانػني وسياسي شبو مديصخ ،وارادة دولية ضاغصة إلزالة العشف .الشفط ايزاً
سػف لغ يتأثخ كثي اًخ في مجال الترجيخ مغ السشفحيغ الخئيديغ الذسال والجشػب
ولكغ سيكػن االكخاد جدء مغ السرجريغ عبخ مشفح االنبػب العخاقي-التخكي وليع

انبػب مدتقل ومباشخ مع تخكيا.
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السذـــيج ( الدـــيشاريػ) الثالـــث -:وىــػ الستفــاءل ويفتــخض ان السذــاكل الحاليــة ســػف
تشحد ــخ بع ــج ب ــخوز اصـ ـػات وششي ــة عالي ــة تت ــألف م ــغ رج ــال دي ــغ وأك ــاديسييغ وش ــيػخ

معت ــجليغ فزـ ـبلً ع ــغ سياس ــييغ م ــؤمشيغ بػح ــجة العـ ـخاق والحـ ـػار البش ــاء ،وع ــابخيغ ف ــي
متبشي ــاتيع لبلنتس ــاء ال ــجيشي /الص ــائفي ،الق ــػمي /العخق ــي يجد ــخون الي ــػة ب ــيغ مكػن ــات
الذــعب ،ويعمشــػن عــغ تكتــل سياســي وششــي عــابخ لبلنتســاءات الزــيقة بيػيــة عخاؾيــة
بحتـ ــة ،يذـ ــكمػن الحكػمـ ــة ويعيـ ــجوا بشـ ــاء الجولـ ــة عمـ ــى أسـ ــذ وششيـ ــة عر ـ ـخية ججيـ ــجة.
وبالسقابل سػف تبقى ىشاك اصـػات اخـخػ متصخفـة مـغ كـبل جـانبي السجتسـع الع اخقـي،
ولكشيـا سـػف تكـػن معارضــة مـؤثخة فـي بــادػ االمـخ وبذـكل ســمبي ،ولكشيـا تخدـخ مــغ

قػاىا الكثيخ لرالح التيار الػششي العخيس والسعتجل ،والـحؼ سـػف تجعس ُـو السخجعيـات
الجيشيــة بذــكل عمشــي وواضــح وص ـخيح ،ويحطــى بقبــػل أمســي ،يتحــػل ىــحا القبــػل الــى

قبــػل اقميســي ودولــي قــػؼ .الــشفط فــي ى ـحا الدــيشاريػ ،لــغ يتــأثخ كثي ـ اًخ ،بــل ســػف تــدداد
فخص العخاق في زيادة إنتاجـو ،فزـبلً عـغ عـػدة العـخاق الـى السحـيط االقميسـي والـجولي
كجول ـ ــة محػري ـ ــة قػي ـ ــة ف ـ ــي السشصق ـ ــة والع ـ ــالع ،تق ـ ــػد العجي ـ ــج م ـ ــغ الفعالي ـ ــات الدياس ـ ــية
واالقترادية الجولية  ،ودولة جاذبة لمفخص االستثسارية واالزدىار االقترادؼ .

وإزاء كـ ــل ىـ ــحه السذـ ــاىج (الدـ ــيشاريػىات) الثبلث ـ ـة يعتقـ ــج الباحـ ــث ان السذـ ــيج

(الد ــيشاريػ) الث ــاني ى ــػ األق ــخب لمتحق ــق كػنـ ـ ُو يتع ــاشى م ــع مذ ــاكل العـ ـخاق الدياس ــية
واالمشيــة الحاليــة بذــكل واقعــي ،فز ـبلً عــغ وجــػد خص ـػات ســابقة تتذــبث بيــا بعــس
السكػنات العخاؾيـة ،والتـي تذـكل فـي جػىخىـا اركـان الجيسقخاشيـة التػافؿيـة والتـي تحققـت

ليــا عبــخ الدــشػات الدــتة عذــخ الساضــية ،وىــي الخيــار الػحيــج لحكــع العـخاق ديسقخاشيـاً
فــي السدــتقبل السشطــػر(والتي يصمــق عمييــا الجسيــع بالسحاصرــة ،والتــي اصــبحت عخفــا
سياس ــيا ض ــسغ معادل ــة تقب ــل القد ــسة عم ــى الجسي ــع وب ــبل معارض ــة بخلساني ــة حؿيؿي ــة)،
والســيسا ان ىشــاك تجــارب دوليــة ناجحــة فــي مجــال الجيسقخاشيــة التػافؿيــة وىــي كــل مــغ

(سػيدخا ،الشسدا ،بمجيكا ،ىػلشجا) واذا ما تجشبشا ت ـ ـج ـ ـخبة لبشـان غيـخ السػفقـة حتـى ىـحه

المحط ــة .يسك ــغ لي ــحا السذ ــيج (الد ــيشاريػ) اذا م ــا تييئ ــت الط ــخوف السػاتي ــة ان يتح ــػل
باتجاه الديشاريػ الثالث الستفاءل ،ولكغ ربسا بعج سشػات شػيمة مـغ التصبيـق فـي مجـال

:
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الجيسقخاشيــة والتــجاول الدــمسي لمد ـمصة ،ورســػخ السؤسدــات الجيسقخاشيــة .وضيــػر أجيــال
ججيجة تؤمغ بالحػار والتدامح والتعاير ونبح العشف.
الخاتسة واالستشتاجات

تعــخض الع ـخاق مشــح اكتذــاف الــشفط ؼيــو نيايــة القــخن التاســع عذــخ ،ثــع دخػلــو

ســػق الــشفط الجوليــة وترــجيخه ليــحه الســادة عــام  ،2927الــى اشســاع خارجيــة متعــجدة،
حت ــى دخـ ـػل العـ ـخاق تح ــت س ــمصة االس ــتعسار البخيص ــاني  ،2958 – 2924وأشس ــاع

الــجول الغخبيــة .ومــع نيايــة الحــخب العالسيــة االولــى ،بــجأت مخحمــة ججيــجة مــغ الر ـخاع
تسثمـت باالمتيـازات التــي حرـمت عمييــا الذـخكات االجشبيــة االحتكاريـة ؼيســا بيشيـا .كــان

الشفط العخاقي سبباً رئيداً فييا لسداومة العخاقييغ في الحرـػل عمـى االسـتقبلل الذـكمي

عـ ــام  ،2932وانزـ ــسامو الـ ــى عرـ ــبة االمـ ــع الستح ــجة لغـ ــخض اسـ ــباط الذـ ــخعية عمـ ــى
االتفاؾي ــة الثشائي ــة ب ــيغ بخيصاني ــا والحكػم ــة العخاؾي ــة ع ــام  ،2930وم ــغ ث ــع تع ــجيل ى ــحه

االتفاؾيــة لرــالح بخيصانيــا .وشــكمت ثــػرة مرــجق وتــأميع الــشفط االي اخنــي عــام ،2952

دافعاً قػياً لمقػػ الػششيـة العخاؾيـة بالسصالبـة فـي تـأميع نفـط العـخاق ،وبحرـة عادلـة مـغ
عائجات نفـط العـخاق ،وأدت ىـحه الستغيـخات فـي الشيايـة الـى اسـخاع بخيصانيـا لعقـج اتفاؾيـة

عــام  ،2952والتــي حرــل بسػجبيــا العـخاق عمــى نرــف االربــاح .لقــج انعكدــت أســعار
ال ــشفط بع ــج الخسد ــيشات ،بخص ــط خسد ــية وض ــعتيا الحكػم ــات الستعاؾب ــة عم ــى العـ ـخاق،

ضــسغ مػازنــات كــان يصغــي عمييــا الجانــب االقترــادؼ الحيــػؼ ،مثــل اولػيــة الد ارعــة،
الر ــشاعة ،فزـ ـبلً ع ــغ االعس ــار واالس ــكان والر ــحة والتعم ــيع ،وغيخى ــا م ــغ االنذ ــصة

الخجمية ،ولع يذكل االنفاق العدكخؼ او االمشي ،ىامر يحكخ في تمظ السػازنات والتي
سبقت عقج سبعيشات القخن الساضي ،عام  2972كان حجا فاصـبل لمعـخاق بتـأميع نفصـو

واستخجام الشفط مع بعس دول اوبظ العخبية العخب كدبلح في حـخب تذـخيغ ،2973

فزبلً عغ ؾيادتو واشتخاكو بق اخرات أوبظ .وبحمػل عام  2960كان انبثاق مشطسة اوبظ

ومع تمظ الدياسة وتبشيو لمقزـايا العخبيـة ،أصـبح العـخاق
في مؤتسخ بغجاد وتأسيديا َ .
احــج الخرــػم البــارزيغ لمسعدــكخ الغخبــي ،وتختــب عمــى ذلــظ العجيــج مــغ السذــاكل التــي

:
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رافقت تأريخـو البلحـق تسثمـت بـالحخوب والحرـار ،فزـبلً عـغ غـدوه واحتبللـو مـغ قبـل
الػاليات الستحجة االمخيكية وحمفائيـا عـام  . 2003أتزـح بذـكل ال لـبذ ؼيـو ان الـشفط

كــان الد ـبب ال ـخئيذ لغــدو واحــتبلل الع ـخاق ،فز ـبلً عــغ االىسيــة االســتخاتيجية لسػقعــو
الجغخافي ،وبشيتو العدكخية السػاجية لمػجػد االسخائيمي في السشصقة.

وقج أثبتت جسيع الحجج التي ساقتيا الػاليات الستحجة قبل الغدو ،بصبلنيا بعـج

ان تدـخبت العجيـج مـغ الػثـائق والترـخيحات التـي أدلـى بيـا كبـار رجـال البيـت االبــيس

بخرــػص نفــط الع ـخاق ،فز ـبلً عــغ المقــاءات والسذــاورات الد ـخية التــي عقــجتيا االدارة
االمخيكية والذخكات الشفصية قبل الغدو ،مـع عخاقيـي السشفـى لتختيـب االوضـاع الشفصيـة

فــي الع ـخاق بعــج الغــدو ،وتغييــخ الشطــام الدياســي ؼيــو  .وبعــج عــام  2003تذــكمت عــجة

حكػم ــات عخاؾي ــة أىتس ــت بسـ ـػارد ال ــشفط السالي ــة لتغصي ــة نفقاتي ــا ،وش ــكل ال ــشفط أغم ــب
مػازناتي ــا وحت ــى ع ــام  ،2022حـ ـػالي  %95م ــغ أجس ــالي ال ــػاردات ،وق ــج ارف ــق ذل ــظ
التغييخ دخػل الذـخكات الشفصيـة العالسيـة الكبـخػ بغصـاء أمخيكـي لتػؾيـع عقـػد مـع و ازرة

الشفط العخاؾية .وبخؤية مدتقبمية اعتبخت أغمب التػقعات أن العخاق ىػ مغ أكبخ البمجان

الشفصيـة التــي تزــع فــي أ ارضــييا احتياشـات تقــجر ب ـ ( )350 – 250مميــار بخميــل نفــط

(وىــي تقــجيخات مب ــالغ فييــا) ،فز ـبلً ع ــغ قجرتــو عمــى الشس ــػ وتمبيــة احتياجــات الد ــػق
الشفصية مدتؿببلً ،وتعجد مشافح ترجيخه  .ولكغ كل ذلظ التػقع لسدـتقبل العـخاق ،مخىـػن
بسدتقبل الرخاع الجاخمي ،اذ يذكل إقميع كخدستان جـدءاً شـبو مدـتقل فـي قج ارتـو ،والتـي

أكتد ــبيا م ــغ دس ــتػر جسيػري ــة العـ ـخاق  ،2005الس ــادتيغ  222و  ،225والستعمقت ــان
بالشفط والربلحيات وغيخىا مغ السػاد وىحا التعارض والتشازع بالربلحيات بيغ السخكد

واالقمــيع ،الي ـدال ســبباً حتــى ســاعة اعــجاد ىــحا البحــث ،حــائبلً دون اق ـخار قــانػن الــشفط
والغاز االتحادؼ .ويدـتسخ وضـع العـخاق الدياسـي بذـكل مختبـظ ومعقج(يعتسـج صـيغة

السحاصرة فـي ادارة الجولـة) وربسـا يدـتسخ ذلـظ فـي عـجم ايجـاد قاسـع مذـتخك يجسعيـع
لغــخض السزــي فــي بشــاء دولــة مجنيــة حجيثــة ،وىــحا بالتأكيــج يشدــحب عمــى عسميــة انتــاج

الشفط وتصػيخ بشاه التحتية ،فزـبلً عـغ الؿيـام بـأدوار سياسـية واقترـادية وأمشيـة اقميسيـة
:
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ودوليـ ــة .وتؤكـ ــج بعـ ــس التقـ ــاريخ الجوليـ ــة الـ ــى أن الع ـ ـخاق سـ ــيكػن دولـ ــة فـ ــي السقجمـ ــة
باحتياشات الشفط والغاز الحقـا ،وربسـا االول فـي االنتـاج بعـج عقـج مـغ اآلن ،ولكـغ كـل
ذلظ يخزع بالتأكيج الحج السذاىج( الديشاريػىات) التي يصخحيا الباحـث حـػل مدـتقبل

العخاق االقترادؼ والدياسي .

االستشتاجات

 .2السجال االقترادي
لغــخض تحػيــل عائــجات الــشفط الــى نذــاط اقترــادؼ أكبــخ وأكثــخ تشػع ـاً ،يعتســج

ـمكو الع ـخاق .ويدــتجعي تشذــيط القصاعــات االكثــخ
عمــى السدــار االســتخاتيجي الــحؼ سيدـ ُ
احتياج ـ ـ ـاً ،كإعـ ـ ــادة البشـ ـ ــاء واالعسـ ـ ــار والتشػيـ ـ ــع االقترـ ـ ــادؼ ،فـ ـ ــي مجـ ـ ــاالت الد ارعـ ـ ــة،

والرشاعة ،والدـياحة .فزـبلً عـغ القصـاع الشفصـي بديـادة أنتـاج الـشفط الخـام والترـجيخ،
وزيادة الصاقة التكخيخية لسشتجات عجيجة مغ مادة الشفط ،والتحػل مغ دولة مدتػردة الى

دولة مرـجرة لمسذـتقات فـي السدـتقبل .وبالتـالي إن إنذـاء مؤسدـات رصـيشة قـادرة عمـى
ادارة التشسيــة وس ـخيعة باالســتجابة لمقــجرات البذ ـخية الستشاميــة سيدــاعج بذــكل كبيــخ فــي

أدارة كـــفء وشـــفافة لئلي ـ ـخادات واالنفـ ــاق ،فز ـ ـبلً عـ ــغ وضـ ــع السدـ ــار الـ ــبلزم لتذـ ــجيع
وتصػيخ القصاعات الشاشئة غيخ الشفصية ورفجىا بالذباب الستعمع العاشل .كسا أن ايجاد

بيئة تذخيعية مبلئسة لعسل السؤسدات االقترادية بسا فييا قصاع االستثسار ،بعج إقـخار
خصــة اقترــادية اســتخاتيجية مبشيــة مــغ قبــل متخررــيغ فــي عمــع االقترــاد وحتــى لــػ

تصمــب االمــخ االس ــتعانة بــالخبخة االجشبي ــة ،يدــاعج كثيـ ـ اًخ فــي تخص ــي ح ـػاجد الخ ــػف
والتخدد لجػ السدتثسخيغ ،ويؤسذ لشيزة عسخانية بدقػف زمشية معمػمة.

السجال الدياسي

إن إجـ ـخاء مر ــالحة حؿيؿي ــة ب ــيغ أبش ــاء الذ ــعب الع اخق ــي باتجاى ــاتيع الدياس ــية

السختمفــة ،السؤيــجة والسعارضــة لمعسميــة الدياســية الحاليــة ،وإيجــاد قػاســع مذــتخكة لمحكــع
ضسغ عقج اجتساعي سياسي ججيج ،يزع الجسيع دون اسـتثشاء ،سـتكػن خصـػة اساسـية

لمخخوج مغ نفق العشـف واالنقدـام الدياسـي الحـالي .لـحلظ فـإن العسـل عمـى تبشـي مدـار
:
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الجيسقخاشيـ ــة التػافؿيـ ــة ،وتفعيـ ــل ألياتيـ ــا بذـ ــكل س ـ ـخيع ،مـ ــغ خـ ــبلل تػسـ ــيع صـ ــبلحيات

السحافطــات (إدارة ال مخكديــة واســعة) ،فز ـبلً عــغ تػســيع قاعــجة السذــاركة الدياســية،
وفــق معيــار التسثــل الشدــبي فــي جسيــع مؤسدــات الجولــة االتحاديــة ،وإخزــاع السػازنــة
السالية ليحا الذخط ،واالدارة ستداعج في تدخيع عسمية االسـتقخار الدياسـي واالقترـادؼ

فــي الــببلد .كــحلظ ضــخورة تبشــي مبــجأ الفيتــػ الستبــادل بــيغ السكػنــات السذــكمة لمشد ـيج
الع اخقــي (االغمبيــة الست اخضــية) إلنفــاذ القـػانيغ .وتػحيــج الخصــاب الداســي تجــاه الخــارج،
ورفــس التــجخل االجشبــي الدــمبي بسكػنــات الذــعب الع اخقــي ،وإعــبلء مبــادػ السػاششــة،
ورفــس ســيادة اليػيــات الفخعيــة عمــى اليػيــة الػششيــة ،وتذـخيع القـػانيغ البلزمــة لتحـخيع

ذلظ.

التػصيات :يػصي الباحث االخح بالتػصيات الػاردة ادناه :
السحػر الشفصي

 –2التفكيخ مميا بإيجاد بجائل لخصػط انابيب ترجيخ الشفط العخاقي الحالية ،اذ ان
السشافح الحالية ربسا تتعخض في الجشػب الى التػقف حال نذػب نداع مدمح بيغ ايخان

مغ جية والػاليات الستحجة واسخائيل مغ جية اخخػ ،اذ ىجدت االخيخة عمشا بإغبلق
مزيق ىخمد بػجو السبلحة الجولية في حال تعخضيا ألية ضخبة عدكخية .السشفح

الذسالي السار عبخ االراضي التخكية الى البحخ االبيس الستػسط ومغ ميشاء جييان،
فيػ اآلخخ معخض لمسرادرة مغ قبل الكخد في حال اعبلنيع ؾيام الجولة الكخدية.

 -2اعادة احياء خط انابيب ترجيخ الشفط العخاقي السار عبخ ا ارضي السسمكة العخبية
الدعػدية والى البحخ االحسخ ،مغ ميشاء يشبع ،مغ خبلل التفاوض السباشخ وتدػية

الجيػن الستختبة بحمة العخاق ،او اية وسيمة اخخػ لمتدػية.

 –3العسل بججية عمى مج خصػط انابيب لمشفط والغاز (بعج ان يجخل الغاز حيد

الترجيخ مغ حقل عكاز في السشصقة الغخبية مغ العخاق) عبخ االراضي االردنية

وباتجاه ميشاء العؿبة عبخ البحخ االحسخ.

:
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 –4استعادة حقػق العخاق بخط انابيب الشفط السار عبخ االراضي الدػرية والى البحخ
االبيس الستػسط مغ ميشاء بانياس ،وتججيج االتفاقات الدابقة بعج انجبلء السػقف في

سػريا.

 -5انياء بشاء ميشاء الفاو الكبيخ وربصو بالقشاة الجافة السفتخض تشفيحىا ،والعسل

عمى جعميا مس اخ بيغ الذخق والغخب ،لشقل البزائع البخؼ  ،والشفط ،والغاز ،والصاقة
الكيخبائية ،وباتجاىيغ االول :غخبا عبخ سػريا الى البحخ االبيس الستػسط ،والثاني:
شساال عبخ تخكيا والى اوروبا بح اخ وبخا.
السحػر الدياسي

 -2ندع اسباب الرخاع الجاخمي ،وايجاد آلية ديسقخاشية تجسع الفخقاء الدياسييغ وتشدع
العشف.

 –2بث التصسيشات الى دول الجػار ،حػل عػدة العخاق االيجابي في بشاء مدتقبل
السشصقة ،وإعادة احياء كافة االتفاؾيات السبخمة بيغ العخاق ودول الجػار ،وبالحات
دول مجمذ التعاون الخميجي ،والتػؾيع عمى معاىجات سياسية واقترادية ججيجة معيا
ان تصمب االمخ.

 –3العسل عمى انجماج العخاق مع مشطػمة مجمذ التعاون الخميجي واالنزسام الييا
وذلظ لػجػد السذتخكات التي ال يتدع لحكخىا.

 –4العسل مع السجتسع الجولي ،وعقج شخاكات دائسة لغخض تحقيق مشافع سياسية
وامشية متبادلة السيسا في مكافحة االرىاب وحساية العخاق مغ التيجيجات الخارجية

:

122

اليػامر
( )1كػلبشكيان ( ،)1955–1869وكسا يصمق عمية في كتب الشفط سيج  ،%5ندبة الى حرتة
مغ شخكة نفط العخاق

السحجودة  .وىػ شخرية أرمشية قجمت خجمات الى العثسانييغ

والبخيصانييشج (السػسػعة الجولية الحخة ،د.ت).

( )2شخكة نفط العخاق  ،IPCوىي شخكة بخيصانية لع يكغ لمعخاق فييا سػى االسع.

( )3قام رئيذ وزارة إيخان دمحم مرجق ،بخصػة غيخ مدبػقة في السشصقة وذلظ بتاميع نفط ايخان
لمفتخة مغ  ،1953 – 1951ولكغ الجول الغخبية افذمت ىحه التجخبة وضيقت عمييا،
لتشتيي بشياية وزارة مرجق ولكشيا كانت بسثابة الذخارة األولى التي اليبت حساسة القػى
الػششية في السشصقة والعالع (خميل.)20–19 ،1980 ،

( ) 4اختتست السفاوضات بتػقيع اتفاقية مشاصفة االرباح وكان عخاب ىحه السفاوضات الذخرية
الػششية البارزة (نػري الدعيج )

رئيذ الػزراء العخاقي االسبق لعجة و ازرات في الحكبة السمكية (خميل.)20–19 ،1980 ،

( )5سػلتخ  :ىي مدتذار لمحكػمة العخاقية قجم تقخيخه بشاءاً عمى مجمذ االعسار في
 1954/4/14وقج انذػءه مغ اعجاده عام ( 1955الدساك.)319 ،1980 ،

( ،EIA )6ىي وكالة الصاقة االمخيكية ،تأسدت عمى خمفية أزمة الصاقة عام . 1973ولمسديج
يشطخ الى مػقع الػكالة عمى

شبكة االنتخنت (وكالة الصاقة االمخيكية.)2013 ،

( )7ىـي وكالــة الصاقــة الجوليـة ،تأسدــت عــام  ،1974وتزــع  28دولـة أضــافة لمػاليــات الستحــجة،
وىـي ايزـاً انذــأت لسػاجيــة أزمــات الــشفط ،وتقــجيع السذــػرة فــي مجــاالت الصاقــة لجسيــع دول
العالع (بيخول.)2012 ،

( )8الخيع :ىػ عائج االرض الدراعية ،وقج تصػر ىحا السفيػم بعج ضيػر الشفط ،لتربح تدسية دول
الشفط بالجول الخيعية ،ندبة لمعػائج التي تجشييا مغ استخخاج ىحه السادة (صالح)2009 ،

( )9فاضــل الجمبــي  -:خبيــخ نفصــي عخاقــي ،ومد ـ ول ســابق فــي اوبــظ ،ومــغ بــيغ اىــع محممــي
االسػاق الشفصية في لشجن والعالع.

( )10روبخت مابخو ،ىػ مجيخ معيجىاكدفػرد لجراسات الصاقة وزميل في كمية سشت انتػني بجامعـة
أكدفػرد (سيخ باحثي م تسخ الصاقة الجولي التاسع).

:

123

( )11ىشــت -:ىــي شــخكة ىشــت اويــل  Hunt oilاالمخيكيو،وقــج وقعــت عقــج مذــاركة مــع حكػمــة
 2007/9/8أي بعـــج

كخدســـتان ،حيـــث اعمشـــت ذلـــظ فـــي

شـيخ واحـج مــغ صـجور قـانػن الــشفط  .والغـاز الخـاك بــاقمييع كخدسـتان فــي ،2007/8/6
ويقع مكان استثسار ىحه الذخكة في مشاشق متشازع عمييا (األميخ.)2008 ،

( )12قػانيغ مػازنات العخاق لمفتخة مغ ( 2021- 2003مجمذ الشػاب ،د.ت)

( )13فــاتح بيــخول ،ىــػ م ـػاشغ تخكــي ولــج فــي انقــخة  ،1958وىــػ كبيــخ البــاحثييغ االقترــادييغ
ورئيذ قدع التحميالت االقترادية فـي الػكالـة الجوليـة لمصاقـة ،والتـي تتخـح مـغ بـاريذ مقـ اًخ

ليا وىػ يذخف ايزـاً عمـى سمدـمة نذـخات (استذـخاف مدـتقبل الصاقـة العالسيـة ) والتـي تعـج
عمــى نصــاق واســع مــغ افزــل اصــجرات الػكال ـة واىسيــا ،ومرــج اًر مػًػق ـاً لسعمػمــات الصاقــة

العالسية والتكيشات البعيجة السجى الستعمقة بيا  .وتدـتسج ىـحه الدمدـمة مـجخالتيا مـغ خبـخاء

اكثخ مغ عذخيغ محمالً يعسمػن لجى الػكالة ومغ كبار خبخاء الصاقة في شتى انحاء العـالع .
وكان قج عسل قبل التحاقو بالػكالة الجولية لمصاقة ،قج عسل في االمانة العامة المانـة مشطسـة
البمجان السرجرة لمشفط (اوبظ ) في فيشا عالع ( . 1995الباجث ) وقج زار العخاق نيايـة عـام

 2012وصـخح لمرـحفييغ فـي بغـجاد بـأمػر تخـز نفـط العـخاق ومدـتقبمو (آفـاق الصاقـة فــي
العخاق.)2012 ،

:

124

السرادر
آفاق الصاقة في العخاق  ،9( .kyol uO ygr nE qrrIتذخيغ األول.)2012 ،
ooo.k g.ryg

األميخ ،ف .ق .)2008( .حكػمة إقميع كخدستان وقانػن الشفط والغاز na sidruK eh
 .waLuahee aa adh ah ehr na nue ehr aeK geRدار الغج.

البار ،أ .)1986( .التصػرات في سػق البتخول ah K uh na nue oedva

 .ta aeaدار

الفشػن لمصباعة والشذخ.

بيخول ،ف .)2012( .تقخيخ وكالة الصاقة الجولية

International Energy Agency

.Report
www.ieg.org
الجمبي ،ع .ع .)1989( .مدتقبل الشفط وآفاق التشسية في الػشغ العخبي na ei ida ah
ah odaK ae K uh na ndel O

 .adernue ehr ta aeaفي  ،سمدمة الثقافة

الشفصية .دار الحخية لمصباعة.
الجمبي ،ع .ع .)2012( .بخنامج لسدتقبل العخاق بعج انتياء االحتالل e kyol aE Ey
Eao orO

Oe rh e n

 .nyrgyou oh y eمجمة السدقبل العخبي.404 ،

حبيب ،ك .)2007( .نجوة لشجن حػل مذخوع قانػن الشفط العخاقي الججيج

London

 .New Iraqi Oil Bill Symposium on theجخيجة االتحاد.
الحسر ،ت .)2011( .جيػلػجية بعس األحػاض التخسبية في الذخق األوسط وإمكاناتيا
البتخولية aaaeaLi ah a a aru ah edi aeKuhK uh na ourrea oeK ehr
oa ah uee

 . naud oa daeaiمجمة الشفط والتعاون العخبي.)138(37 ،

ختاوي ،م .)2010( .الشفط وتأًيخه في العالقات الجولية

Oil and its Impact on

 .International Relationsدار الشفائذ.
خميل ،ن .ع .)1980( .التاريخ الدياسي المتيازات الشفط في العخاق (The )1952–1925
) .Political History of the Oil Concessions in Iraq (1925–1952جامعة
بغجاد.

:

125

دستػر جسيػرية العخاقConstitution of the republic of Iraq, Pub. L. No. 8 ،
).(2005
رتميجج ،أ .)2006( .العصر إلى الشفط ،ماذا تفعل أمخيكا بالعالع لزسان أمشيا الشفصي؟ Thirst
for Oil, What is America Doing in the World to Ensure its Oil
?( Securityت .م .الحشبجلي (متخجع)) .دار العػم.
الخميحي ،م .)1982( .الشفط والعالقات الجولية ،وجية نطخ عخبية na

nue ehr

 .wh adhe uahee waee uahK eh ndel euaRفي سمدمة عالع السعخفة ، .السجمذ
الػششي لمثقافة والفشػن واآلداب.
الديشػني ،ط .)2010( .التصػرات في أسعار الشفط العالسية وانعكاساتيا عمى االقتراد
العالسي naud

ehr

odueaK

nue

wh adhe uahee

uh

ah K

ta aea

 .wa adeiKKuahK ah na aealee oeaha iمجمة الشفط والتعاون العخبي،
.)132(36

الدساك ،م .أ .)1980( .البتخول العخاقي بيغ الديصخة األجشبية والديادة الػششية nue wderu
a adauLh i

 .aa Raah eadauLh iah dae ehr te uaheeوزارة الثقافة

واإلعالم.
سيخ باحثي م تسخ الصاقة الجولي التاسع Research progress of the 9th International
 .Energy Conferenceمخكد اإلمارات لمبحػث والجراسات االستخاتيجية.
صالح ،م .م .)2009( .الخيع الشفصي واالستبجاد الذخقي

Oil Rent and Eastern

 .Despotismمجمة دراسات أقترادية.21 ،
عبجهللا ،ح .)2011( .التحجيات والفخك السحيصة بسدتقبل الشفط العخبي The Challenges

 .and Opportunities Surrounding the Arab Oil Futureمجمة السدتقبل
العخبي.384 ،
قشاة الحخة عخاق ،2( .آذار .)2013 ،الشذخة االقترادية .Economic Bulletin
كميخ ،م .)2001( .دم ونفط ،أمخيكا واستخاتيجيات الصاقة :إلى أيغ Blood and Oil,
?( America and Energy Strategies: Where Toأ .رمػ (متخجع)) .دار الداقي.

:

126

كيػىان ،ر .)2012( .مبشي لمسجيػل :مآالت الكيادة األمخيكية لمشطام الجولي Passive: The
implications of American Leadership for the International System
(أ .م .أبػ زيج ,متخجع) .مجمة السدتقبل العخبي.404 ،
مابخو ،ر .) 2006( .نفط الخميج في خخيصة ججيجة إلمجادات الشفط العالسية :االحتساالت البعيجة
السجى في بيئتو الدػق الستغيخة Gulf Oil in a New Map of Global Oil
Market

Changing

Its

in

Possibilities

Long-Term

Supply:

 .Environmentفي م تسخ الصاقة الدشػي التاسع ،تذخيغ األول  .2003مخكد اإلمارات

لمجراسات والبحػث االستخاتيجية.
متػلي ،م ،.و أبػ العال ،م .)1985( .جغخافية الخميج العخبي Geography of the Arabian
( Gulfط .)2مكتبة الفالح.
مجمذ الشػاب( . Parliamentد.ت).www.parliament.iq .

السختزى ،ع .)2008( .العالقات الشفصية في دول الجومغ (األوبيظ) qo orOt oO e

noq

 .)CruooO DrEO yo t )nnuDاألكاديسية لمصباعة والتأليف والشذخ.

السالخ ،د .)2006( .عخاق ما بعج الحخب مشطسة أوبظ الػضع الخاىغ واحتساالت السدتقبل
e iK ehr ei ida odaK ae K-oaK

 .Oed wder nooi iiddahمخكد

اإلمارات لمجراسات والبحػث االستخاتيجية.
السػسػعة الجولية الحخة ( .aoIoa eooد.ت)ooIoa eoo.ryg.ooo.oy.u .
مػقع مشطسة أوبيظ  ،11( .OPEC’s websiteآذار:)2013 ،
www.opec.org.opec_web/en/51
نعسان ،أ .ع .)1983( .تصػيخ سياسة العخاق الشفصية The Development 1963 -1952
 ،of Iraq’s Oil Policy 1952-1963رسالة ماجدتيخ مشذػرة .جامعة بغجاد.

والتخفان فايفخ .)2006( .عيج ججيج لذخكات الشفط الجولية في مشصقة الخميج العخبي ،الفخك
والتحجيات A New Era for International Oil Companies in the Arabian
 .Gulf Region, Opportunities and Challengesمخكد االمارات لمجراسات والبحػث
االستخاتيجية.

:

127

وكالة البغجادية نيػز .)2013( .ووكاالت األنباء العالسية. World News Agency
وكالة الصاقة االمخيكية ,2013( .فبخايخ  .)26تقخيخ : A Report.
www.eia.org

:

128

