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)  نشر معهد اإلماـ الشَتازي مقالة بعنواف 
لرجل األعماؿ العراقي والرئيس التنفيذي جملموعة ( فرصة ذىبية لسياسة نفطية صحيحة يف العراؽ 

اظتشاركة يف التنقيب  تناوؿ فيها األسباب الداعية إلقرار عقود( زتيد جعفر)النفطية« اعتالؿ»
واإلستخراج يف قانوف النفط والغاز العراقي ، وبدوران ننشره ليطلع رواد اظتركز على آراء مؤيدي 

.  إقرار مثل ىذه العقود ، نتمٌت أف يستفيد منها اصتميع 
 
 

-------------------------------  
 
 
 

رافقتها تظاىرات يف معظم اظتدف،  يتعرض مشروع قانوف النفط والغاز يف العراؽ ضتملة سياسية
وذلك هبدؼ إلغائو أو اجراء تعديالت أساسية دتنع اظتستثمرين األجانب من السيطرة على 

.  االحتياطات الضخمة
 

وقد تعرض رئيس الوزراء العراقي نوري اظتالكي إىل انتقادات عنيفة بعد إقرار مشروع القانوف يف 
.  ة الوحدة الوطنية ابالنفراطغتلس الوزراء، األمر الذي يهدد حكـو

 
يعترب التطوير األمثل الحتياطات العراؽ اعتائلة من النفط والغاز من أىم اظتفاتيح االقتصادية لتحقيق 

ذلك أنو أييت يف أعقاب عقود من سوء اإلدارة وقلة االستثمار يف اظتشاريع . مستقبل واعد للبالد
من ىنا القوؿ إف أماـ العراؽ اليـو فرصة . الرخيص النفطية اظتنتجة، زائداً االستغالؿ السياسي

.  ذىبية اندرة من أجل رسم سياسة نفطية صحيحة مبنية على اطر تنظيمية حديثة
 

ويرى اطترباء أف ىذه الفرصة قد تضيع يف حاؿ وضع القانوف على عجل أو إذا جرى تسييسو من 
ومن اظتتوقع أف يؤدي ىذا اطتلل . اانتوقبل اظتستفيدين، حبيث حيـر العراؽ من توظيف خَتاتو وإمك



إىل خلق ظروؼ أمنية سيئة تقود البالد إىل نزاعات داخلية ودتنع العراؽ من بناء نظاـ دديوقراطي 
.  صحيح خيدـ اجملتمع وينمي طاقاتو

 
عتذه األسباب وسواىا جيب اقتناص الفرصة الختاذ القرار الصائب وتطوير االحتياطات بطريقة 

.  مثالية
 

من الناحية العملية؟  « التطوير األمثل»لكن ماذا يعٍت و
 

إنو وببساطة، أف يكوف ىدؼ العراؽ األساسي والواضح ىو زايدة االنتاج إىل أقصى حد يف أقرب 
وال تتوافر أي طريقة أخرى غَت ذلك لتحقيق أقصى . وقت ؽتكن، من أجل زايدة عائدات الدولة

ىذا ال ديكن أف يتحقق إال بعد أف تقـو شركة النفط الوطنية و. عائد للدولة ولصاحل الشعب العراقي
العراقية ابلًتكيز على اضتقوؿ اظتنتجة حالياً وإعادة أتىيلها وزايدة انتاجها ليصل إىل أربعة ماليُت 

، إضافة اىل القياـ بدعوة شركات القطاع اطتاص (وىذه مهمة كربى يف حد ذاهتا)برميل يومياً 
الستثمار مئات الباليُت من الدوالرات الالزمة لتطوير اضتقوؿ الباقية والقياـ ( العراقية واألجنبية)

واليت بدورىا حتقق ( وليس مبوجب عقود اطتدمة)بعمليات التنقيب مبوجب عقود اظتخاطرة والربح 
.  أعلى قدرة استثمارية وتضمن أعلى عائد للدولة

 
لفصل الواضح الذي ال لبس فيو بُت إف اظتبدأ األساس لوضع إطار تشريعي انجح يكمن يف ا

واصتهة اليت ختضع للتنظيم ( وىي اضتكومة ؽتثلة ابلوزارة اظتعنية)سلطات وأدوار اصتهة التنظيمية 
وىذا يشمل رتيع الشركات االستثمارية مبا فيها شركة النفط الوطنية العراقية وشركات القطاع )

وعتذا فإف مسودة قانوف النفط اضتالية دتثل (. ويراطتاص للنفط والغاز اظتتعاقد معها للتنقيب والتط
إضافة إىل . ابلتأكيد بداية طيبة على رغم أهنا تتضمن بعض االلتباسات الكبَتة الواجب تسويتو

يف اظتئة من احتياطات  90ذلك، فإف مالحق مسودة القانوف، كما اقًتحها البعض، تشَت إىل منح 
ومن الناحية . اقية مل تؤسس بعد وال ختضع للمساءلةالعراؽ اظتؤكدة اىل شركة نفط وطنية عر

العملية، وبعد األخذ يف االعتبار الوقائع اضتالية ونقص اظتوارد، فإف ذلك سيكوف مبثابة ضربة قاتلة 
ألي أمل يف التقدـ والتطوير السريعُت عتذا القطاع، بل إنو سيكوف مناقضاً ظتا ورد يف الدستور، 

االعتماد على أحدث »تعلقة ابلسياسة النفطية وتشريعاهتا اليت تتطلب امل 110وابلتحديد اظتادة 



ومن ىذا اظتنطلق، ىناؾ ذتانية مبادئ أساسية ديكن أف . «تقنيات مبادئ السوؽ وتشجيع االستثمار
:  تفعل أو تقوض ؾتاح سياسة العراؽ النفطية واإلطار التنظيمي عتا
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والضجيج السياسي الذي أثَت يف االسابيع واألشهر األخَتة على قانوف  ىناؾ قدر كبَت من اصتدؿ

النفط والغاز اظتقًتح وبقدر تعلق األمر ابلسياسة النفطية وإطارىا التنظيمي، فإف للعراؽ ىدفاً 
.  واضحاً وػتددًا، ىو زايدة العائد االقتصادي للشعب العراقي إىل أقصى حد ؽتكن

 
زايدة االنتاج اىل أقصى حد، يف اسرع : ساس بواسطة ثالثة عناصر ىيوحتقيق ىذا اعتدؼ يتم ابال

ىذا فقط ال غَت، من دوف تزويق أو . وقت ؽتكن، ويف ظل أفضل الشروط التجارية للدولة
.  تعقيدات مربكة

 
حتقيق الوحدة »وبصراحة، فإف كل األىداؼ األخرى اليت يتم االدعاء هبا والتصرحيات اظتنمقة حوؿ 

، وما إىل ذلك، ما ىي إال ػتاوالت «زتاية اظتصلحة الوطنية ضد اظتلكية األجنبية» و« الوطنية
تضليلية من ؼتلفات اظتاضي وأالعيب فجة لتحويل أنظار العراقيُت الذين ملوا من شتاعها طواؿ 

.  العقدين اظتاضيُت
 

لك لكل ثروة النفط والغاز ىي ـ»من الدستور العراقي تنص بوضوح على أف  109إف اظتادة 
.  ، وال يوجد خالؼ على من ديلك نفط العراؽ«الشعب العراقي يف رتيع اظتناطق واحملافظات

 
وديكن التعامل مع مسألة تقاسم االيرادات يف تشريع مستقل، وىو يف اضتقيقة حوؿ كيفية تقاسم 

، الذي سيتم على أساس نسب توزيع السكاف وكما نص عليو (كعكة االيرادات)« الكعكة»
.  تور العراقيالدس

 
ولذلك عندما يتعلق األمر بسياسة نفطية فعالة، فإف ما يهمنا ىو كيفية زايدة حجم ىذه الكعكة 
وصتميع العراقيُت، وأفضل السبل ىو اجياد إطار قانوين يشجع التنمية القصوى للموارد النفطية 

.  وال شيء سوى ذاؾ. للبلد
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حبكومة العراؽ أمراً مطلوابً ومهماً ابعتبارىا األداة القوية والفعالة لصوغ يعترب دور الدولة اظتتمثل 

.  سياسة البالد النفطية وتنظيم االشراؼ على القطاع النفطي بكاملو ورتيع الشركات العاملة داخلو
 

وكذلك وضع السياسات واظتعايَت الالزمة والًتكيز على زايدة اضتد األقصى للريع االقتصادي للدولة 
وإذا قررت اضتكومة اظتشاركة يف تشغيل وإدارة القطاع النفطي جتارايً بنفسها، . من ىذه العمليات

.  فإهنا بذلك تقوض دورىا كمنظم فعاؿ لو
 

وأثبتت التجربة على نطاؽ عاظتي أف إدارة القطاع العاـ ظتنشأة . إذ ال ديكنها القياـ ابظتهمتُت معاً 
وخَت دليل على ذلك اتريخ العراؽ . اجملاؿ لالستغالؿ السياسيجتارية ىي عملية غَت انجعة وتفسح 

.  الذي يزخر أبمثلة توضح ذلك
 

وعلى رغم وجود اقلية ابرزة تواقة حتماً لعودة ملكية الدولة، إال أف منوذج االقتصاد االشًتاكي 
.  والتخطيط اظتركزي واإلدارة اظتركزية للدولة قد وىلى وإىل األبد
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، وىو اظتستوى ذاتو الذي  إف انتاج العراؽ اضتايل من النفط يصل إىل حوايل مليوين برميل يف اليـو

، عاـ أتميم النفط، ال ديثل سوى جزء بسيط من اظتستوى الذي ينبغي أف 1975كاف عليو يف عاـ 
.  لنفط والغازيكوف عليو االنتاج يف العراؽ يف ضوء االحتياطات والقدرات الكامنة من ا

 
ويكفينا أف نتأمل انتاج روسيا اليت دتتلك احتياطات نفطية اقل بكثَت ؽتا لدى العراؽ بينما يفوؽ 

!  انتاجها ستة أضعاؼ انتاج العراؽ
 



يف اظتئة من احتياطات العراؽ اضتالية اظتؤكدة مت يف الواقع  60وىنا أريد الكشف عن حقيقة ىي أف 
يف اظتئة أخرى من  20طاع اطتاص، يف حُت يعود حتديد وجود اكتشافها من قبل شركات الق

.  االحتياطات اىل شركات تنتمي أصاًل اىل القطاع اطتاص
 

وينبغي أف ال يكوف ىناؾ أدىن شك أبف أعماؿ التنقيب عن النفط وتطوير حقوؿ النفط والغاز غَت 
ا ال بد من القوؿ إف كل ىذا وىن. اظتستغلة جيب أف يقـو هبا القطاع اطتاص من أجل مصلحة البالد

.  العمل جيب أف ينظم بدقة من جانب اضتكومة لضماف التقيد اباللتزامات التعاقدية
 

ولقد اثبتت التجربة على نطاؽ عاظتي أف اضتكومات تفتقر إىل الكفاءة اظتطلوبة يف إدارة اظتؤسسات 
.  التجارية، والعراؽ ابلتأكيد ال ديثل استثناء لذلك

 
ذلك، ففي مثل حاؿ العراؽ تكوف اضتاجة لالستثمار من قبل القطاع اطتاص أكثر  وعالوة على

اضتاحاً من أجل معاصتة النقص اضتاد يف اظتوارد اظتالية والتقنية والكوادر البشرية اظتؤىلة الذي تعاين 
.  منو الدولة العراقية

 
قية، ىو عن طريق منح والسبيل الوحيد إلشراؾ القطاع اطتاص مبا يف ذلك شركات النفط العرا

وأبي شكل كاف، كي تتوحد مصاحل شركات القطاع ( عقود الربح واطتسارة)عقود اظتخاطرة اظتالئمة 
اطتاص مع مصاحل الدولة مبا جيعل ىذه الشركات تضع كامل مواردىا اظتالية والتقنية واإلدارية يف 

.  خدمة ىذا اجملهود
 

الستثمار، طاظتا أهنا تستند إىل مبدأ اظتخاطرة وتوفر ومرة أخرى، ال يهم شكل العقود اظتعتمدة ؿ
.  اضتوافز اظتناسبة للمستثمرين مبا يؤمن االستفادة القصوى من حتسُت الريع االقتصادي للعراؽ

 
وىنا ال بد من القوؿ إف السرعة والكفاءة الفائقة مها أمراف متالزماف ويف غاية األمهية، كما ىي 

.  عظيم اظتنافسةاضتاؿ ابلنسبة إىل مسألة ت
 

وإذا ما تركنا دوؿ اطتليج الصغَتة مثل قطر أو اإلمارات اللتُت حققتا تطوراً سريعاً من فوائد 
مثل ( ذات التوجو االشًتاكي)استثمارات القطاع اطتاص، ؾتد اليـو حىت الدوؿ العربية الكربى 



ص لالستثمار وضمن مصر وسورية وليبيا قد بدأت ابستقباؿ عدد كبَت من شركات القطاع اطتا
شركة تعمل يف قطاع النفط  64فمصر، على سبيل اظتثاؿ، لديها . إطار اتفاقات تقاسم االنتاج

.  والغاز، بدءاً من شركات دولية كبَتة إىل أصغر شركة اقليمية أو مستقلة
 

يها ومن خالؿ نشاطات ىذه الشركات واظتنافسة النارتة، حققت مصر تقدماً سريعاً يف زايدة احتياط
.  وانتاجها، وابلتايل زايدة عائدات الدولة بطريقة ال ديكن أف حيققها عتا احتكار الدولة

 
وابلفعل فإف اتفاقات تقاسم االنتاج ال تعترب من أدوات اعتيمنة اطتارجية، كما يزعم البعض كذاًب، ؽتا 

دتو اندونيسيا، أدى إىل تشويو شتعتها بشكل غَت مسؤوؿ، إذ أف ىذا النموذج من العقود قد أوج
.  «أوبك»وىي عضو ابرز يف منظمة 

 
بل إف مبدأ تقاسم االنتاج ىو وسيلة لضماف اضتد األدىن اظتطلوب ظتكافأة الشركة اظتستثمرة وزايدة 

.  عوائد الدولة
 

اما عقود عدـ اظتخاطرة اليت اقًتحها البعض كوسيلة . وأي وصف عكس ذلك ىو ػتض خياؿ
، وىي ػتدودة النجاح (اعادة شراء العقود)بشكل كبَت فهي اتفاقات أخرى واليت تتبعها ايراف 

من  110وتتبعها ايراف بسبب القيود الدستورية اطتاصة بذلك البلد ولكن يف حقيقة األمر اف اظتادة 
إلدارة ( ابالعتماد على أحدث تقنيات مبادئ السوؽ وتشجيع االستثمار)الدستور العراقي تقضي 

.  قطاع النفط
 
 
 
 

آلف نتناوؿ فرص حتسُت السياسة النفطية بعد االنتقادات اليت تعرض عتا مشروع قانوف النفط وا
.  الذي أقرتو اضتكومة العراقية مؤخراً 
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اف الغاية من انشاء شركة نفط وطنية عراقية ىي إلدارة واعادة أتىيل اضتقوؿ النفطية اظتنتجة حالياً 
ماليُت  4 -مليوف  3.5وؽتتلكاهتا، واالرتقاء مبستوايت انتاجها كي تصل اىل طاقة تًتاوح بُت 

نظران اىل اضتالة اظتزرية  وىذا يشكل حتدايً كبَتاً وفق اظتقاييس الدولية، وال سيما اذا ما. برميل يومياً 
الراىنة ظتنشآت العراؽ النفطية والكادر الوطٍت العراقي الذي تفكك من جراء اضترب والعقوابت 

.  واعتجرة غَت اظتسبوقة للعقوؿ العراقية
 
ولذا فإف مهمة انشاء شركة نفط وطنية عراقية . فضال عن االفتقار لألمواؿ ونقص التكنولوجيا

ولكن اذا ما احسن توجيهها وتنفيذىا، فإف ذلك من شأنو اف . وادارية ىائلة ستتطلب موارد مالية
يؤدي اىل ظهور واحدة من أكرب شركات النفط يف العامل وتكوف قادرة على تشغيل أكثر من نصف 

.  طاقة العراؽ االنتاجية اظتمكنة
 

ا عن ىذه اظتهمة الكبَتة، ولذا ينبغي على شركة النفط الوطنية العراقية أال حتوىؿ اىتمامها وموارده
وابلتايل ينبغي اف ال يسمح عتا مبمارسة اعماؿ أخرى مثل تطوير حقوؿ النفط، والقياـ أبعماؿ 

.  التنقيب، او االستثمارات االجنبية، أو اطتدمات العراقية البًتولية غَت اظتطورة
 

سة جتارية حتت كما جيب اف تبقى مبنأى عن التدخالت السياسية، وجيب كذلك اف تعمل كمؤس
وعتذا، ال بد من وضع معايَت . االشراؼ التنظيمي للوزارة، كسائر غَتىا من الشركات العاملة

وضوابط اظتساءلة عتا كغَتىا من اظتؤسسات التجارية، لضماف كفاءة أدائها وعدـ تبديد اظتوارد 
.  الوطنية

 
ة، كأي كياف جتاري آخر، كي وعلى شركة النفط الوطنية العراقية اصتديدة اف تعمل وبسرعة كبَت

ويف اظتقابل، ينبغي . تصبح معتمدة على نفسها ماليا، وأف ال تعتمد على أي دتويل من خزينة الدولة
.  اف يسمح عتا يف حتقيق األرابح كغَتىا من الشركات الصناعية االخرى

 
أماـ الدولة وليس )وهبذه الطريقة، ستكوف شركة النفط الوطنية العراقية مسؤولة اماـ اظتسامهُت 

وعليو، جيب اف تكوف الشركة الوطنية حرة يف ادارة . لبياف كفاءة عملياهتا ونتائجها( وزارة النفط
.  أعماعتا بكفاءة من دوف تدخل االحزاب السياسية

 



كما جيب أال يكوف رئيسها وزير النفط او . وجيب اف يقر تفويضها وسلطتها وىيكلها تبعا لذلك
أخرى، وجيب اف يتم تعيُت اعضاء غتلس ادارهتا لفًتات ػتددة غَت قابلة اي شخصية سياسية 

.  للتجديد وىكذا
 

وفوؽ كل اعتبار جيب أف ال تقـو شركة النفط الوطنية العراقية وأبي حاؿ من االحواؿ، بدور اصتهة 
الحتادية التنظيمية، إذ جيب اف تبقى ىذه اظتهمة مستقلة وضمن مسؤولية اعتيئات التنظيمية للدولة ا

مثل غتلس النفط والغاز، والوزارات اظتعنية على مستوى الدولة واحملافظات ويف هناية اظتطاؼ، ديكن 
خصخصة شركة النفط الوطنية جزئيا يف السنوات التالية من خالؿ توزيع ملكيتها بشكل واسع 

.  وشفاؼ بُت العراقيُت وبطريقة االكتتاب العاـ
 

يف اظتئة من احتياطي  90و 80طراؼ وبدوافع سياسية ظتنح ما بُت وأخَتًا، فإف ػتاوالت بعض اال
العراؽ مبا يف ذلك حقوؽ النفط غَت اظتطورة اىل شركة النفط الوطنية من خالؿ مالحق مقًتحة على 

كما ستؤدي اىل تكريس . القانوف، ستقضي على أي أمل يف حتقيق تقدـ اقتصادي سريع للعراؽ
ر قطاع الطاقة اضتيوي يف العراؽ واعادة العراؽ اىل اظتركزية والنموذج التخلف وتقويض امكانية تطوي

.  القدًن اظتتمثل بسيطرة الدولة
 

على رغم انو حىت نظاـ البعث االشًتاكي قد بدأ ابلتخلي عن ىذا النموذج يف ذتانينات القرف )
للدستور العراقي  ، بل اف ذلك سيكوف جردية ترتكب حبق الشعب العراقي وانتهاكاً واضحاً (اظتاضي

.  يف كل االحواؿ
 

وسيخسر العراؽ سنوات من فرص التقدـ، وسيضيىِّع العراقيوف الباليُت من أمواؿ الدولة اليت ىم 
علينا اف نرفض ىذه األفكار . أبمس اضتاجة عتا الستعادة االزدىار والرخاء وأبسرع وقت ؽتكن

اننا ال نستطيع اف »: ائزين جائزة نوبل مرةوكما قاؿ أحد احل. البالية من مناذج االقتصاد اظتركزي
.  «!ؿتل مشاكل األمس ابلعقلية نفسها اليت خلقت ىذه اظتشاكل
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تًتاوح تقديرات أمواؿ االستثمارات اظتطلوبة للتطوير الكامل والسليم للقطاع النفطي العراقي بُت 
ف دوف اطتوض يف مناقشة األرقاـ، فمن الواضح اف عشرات اىل مئات الباليُت من الدوالرات ـو

احتياجات العراؽ ىائلة وىو يعاين اليـو ابلفعل من ديوف كبَتة من اضتجم نفسو، وأولوايت عليا 
.  متنافسة على امواؿ الدولة مثل البنية التحتية واألمن والصحة والتعليم

 
ؿ الدولة او خطوط االئتماف ويف كل االحواؿ، وكمبدأ اساسي، ينبغي اف ال تستنزؼ أموا

لالستثمارات التجارية يف الوقت الذي تتوافر فيو استثمارات القطاع اطتاص اظتتاحة، وىذه سياسة 
متبعة حالياً على نطاؽ واسع، اقليمياً وعاظتيًا، بل وحىت يف بلداف متقدمة تتوافر فيها األمواؿ 

.  واألفراد اظتؤىلوف فعالً 
 

ساطة مبدأ اقتصادي جيد وىو األفضل من اجل ضماف كفاءة حتقيق ولكن ظتاذا؟ ألنو وبكل ب
.  أفضل النتائج وحتقيق االستغالؿ األمثل ألمواؿ الدولة

 
اذ ال : وىذا سبب آخر لتحديد وتقييد دور اضتكومة يف االستثمار والتشغيل يف قطاع البًتوؿ

ع اطتاص وبكفاءة اكثر وبعائد جدوى من إضاعة أمواؿ العراؽ يف استثمارات ديكن اف يقـو بو القطا
.  اقتصادي أكرب للعراؽ
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أو ( للمصاحل االجنبية)تتهم بعض الردود على قانوف النفط والغاز اظتقًتح أبنو يبيع ثروة العراؽ 

اذ اف اايـ اضتكومات . وىذا ػتض ىراء ابلطبع(. يف اظتئة من ثروة العراؽ النفطية 70التخلي عن )
ستعمارية اليت دتلي شروطها قد ولت ومنذ أمد بعيد، وجيب أف ال يغطي اطتطاب السياسي اال

فالدوؿ اظتنتجة للنفط والواثقة ليست حباجة . القومي الفارغ على واقعية اظتنطق االقتصادي العملي
وليبيا  للتفكَت هبذه الطريقة، واذا كانت الدوؿ العربية اليت تتبع النهج االشًتاكي مثل مصر وسورية

ديكنها أف حتقق تطوراً اقتصادايً بتطبيق ىذا النوع من عقود اظتخاطرة، فمن اظتهُت حقاً اف نفًتض اف 
.  العراقيُت غَت قادرين على القياـ بذلك ومن أجل اظتصلحة الوطنية العليا

 



ثل اكرب اف العراؽ إبمكانو وينبغي عليو اف ينتزع أفضل الشروط التجارية من الشركات ابعتباره ًن
حوض للنفط غَت مستغل يف العامل ونظراً لقلة تكاليف االنتاج ولوجود احتياطيات كبَتة ويف ضوء 

.  ارتفاع اسعار النفط يف الوقت اضتاضر
 

فعلى سبيل اظتثاؿ، لتطوير حقل رئيسي، تكوف نسبة الربح النفطي اظتمنوح لشركة خاصة تقـو 
وىذا يعٍت اف الدولة حتتفظ . ستسة يف اظتئة او حىت أقل ابالستثمار مبوجب اتفاؽ تقاسم االنتاج ىي

يف اظتئة او أكثر من عائدات االنتاج من اضتقل بعد حساب التكاليف، ومن دوف اجملازفة  95بػ
.  ابالستثمار من قبلها

 
وعلى النقيض من ذلك، فإف كل سنة من التأخَت يف تطوير ىذا اضتقل النفطي ىي خسارة اقتصادية 

معدالت البنك اظتركزي العراقي اليـو تقًتب يف )يف اظتئة  10عب العراقي ال تقل عن دائمة للش
(.  يف اظتئة 20اضتقيقة من نسبة 
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يتناوؿ اظتشروع اضتايل لقانوف النفط والغاز قضااي كثَتة بطريقة حديثة متطورة، لكنو ال يزاؿ يتضمن 
فاصتانب االجيايب فيو انو دييز دتييزاً واضحاً بُت اصتهة التنظيمية . امضة تتطلب اظتعاصتةجوانب غ

واصتهة اطتاضعة للتنظيم، وابلتايل يقضي على التضارب والغموض اظتتعلقُت إبشراؼ اضتكومة، وىو 
يسعى اىل كسب استثمار القطاع اطتاص يف رتيع جوانب عمليات ما قبل االنتاج، مبا يف ذلك 

تشجيع القطاع العراقي اطتاص، كما انو يتضمن اقامة شركة نفط وطنية عراقية ( وىو األىم)
ودينحها السلطة العادة أتىيل اضتقوؿ العراقية اظتنتجة حاليا وىذا يف حد ذاتو ديثل مهمة كبَتة كما 

يف تطوير  ولكن لألسف، يبدو ايضاً اف مشروع القانوف خيوؿ شركة النفط الوطنية اضتق. ذكر سابقاً 
اضتقوؿ غَت اظتستغلة، وحىت اجراء عمليات التنقيب، ولكن من دوف مساءلة او ختطيط مدروس 

.  حوؿ التكاليف من خزينة الدولة
 

واذا مل حتدد ىذه التفاصيل بشكل واضح ال لبس فيو، ديكن . «يكمن الشيطاف يف التفاصيل»وىنا 
فاذا ما اعطيت شركة : ؽ بو وىو نظاـ سيطرة الدولةاف تعيدان وبسهولة اىل النظاـ القدًن غَت اظتوثو



النفط الوطنية العراقية اضتق لالستيالء على كل شيء حينئذ سوؼ لن نتقدـ وال خطوة واحدة 
.  لألماـ وعندىا سيكوف قانوف النفط والغاز لتنظيم االستثمار يف ىذا القطاع من دوف جدوى

 
القطاع اطتاص العراقي   -8

 
لكنو مهم كذلك لتحقيق سياسة انجحة وذلك بتطوير وتشجيع قطاع خاص  وىناؾ عنصر أخَت

عراقي حقيقي ويف رتيع جوانب صناعة النفط العراقية، وكما ىي اضتاؿ ألي صناعة نفطية انجحة 
.  وىذا سيتيح أفضل فرصة لزايدة العمالة العراقية. تسهم يف ؾتاح الصناعات النفطية يف العامل

 
ية اجيابية مضاعفة، ونقل التكنولوجيا، واظتنافسة العاظتية يف االدارة والقوى ويوفر مردودات اقتصاد

واعتيمنة )فضاًل عن انو يشكل ايضاً أفضل رد على اظتنتقدين اطتائفُت من األجانب . العاملة
(.  األجنبية

 
وعلى رغم ورود اشارات حوؿ تشجيع القطاع اطتاص العراقي يف مشروع القانوف اضتايل، إال أف 

غياب اآلليات لتنفيذ ىذا البند يضع شكوكاً حوؿ جدية صانعي السياسة يف التطبيق العملي عتذه 
.  اظتبادرة

 
جيب أف يكوف تدريب أو اعادة تدريب كوادر النفط والغاز من العراقيُت العاملُت شرطاً مفروضاً 

عطاء األولوية اضتقيقية، على رتيع الشركات واظتشاريع العاملة يف الصناعة النفطية يف العراؽ، مع ا
.  واظتشاركة الفعالة للقطاع اطتاص العراقي الذي حيتاج إىل الرعاية والتشجيع كي يتطور مهنياً 

 
وطاظتا أف القطاع اطتاص العراقي ال يزاؿ يف مراحل نشأتو األوىل، جيب البدء بربانمج رشتي، كأف 

يئة اظتالية الدولية لتشجيع تنمية قدرات الو -يكوف على سبيل اظتثاؿ برعاية وتوجيو البنك الدويل 
القطاع اطتاص العراقي يف رتيع جوانب الصناعة النفطية، مبا فيها عمليات ما قبل االنتاج وعمليات 

وعالوة على ذلك، وإلضفاء قوة حقيقية عتذا . التنقيب، وليس فقط خدمة عمليات ما بعد االنتاج
على األقل يشجع شركات النفط العاظتية لتأسيس شراكة التوجو االجيايب جيب أف يلـز القانوف او 

.  مع شركات القطاع اطتاص العراقية اظتؤىلة، وتطوير قدراهتا
 



انو ال ديكن أف يكوف ىناؾ اطار تنظيمي فعاؿ لقطاع النفط يف العراؽ : ويف اطتتاـ وخالصة القوؿ
ًن، وال ديكن اضتديث عن من دوف فصل واضح بُت دور اصتهة التنظيمية واصتهة اطتاضعة للتنظ

سياسة نفطية انجحة لتطوير ىذا القطاع من دوف توافر عدد كبَت من الشركات اظتتنافسة لتحقيق 
أكرب قدر من االنتاج للعراؽ، وحتت رقابة سلطة تنظيمية حكومية ػتايدة وقوية، يكوف جل تركيزىا 

 .على زايدة العائد االقتصادي للدولة وظتصلحة الشعب العراقي


