
 البحث عن حلول –مة األقتصادية العالمية زالعراق في مواجهة اآل

تاج "أن الدولة المنتجة للنفط بمعدالت ضتتتتتد حصتتتتتتها فو ال تتتتت   الدفاع عن، واختيار إنتاجهامعدالت  على إالبقاء أوبك منذ أن قررت

ل يعالو" مثل أمريكا وغيرها من الدولة التو تٌعد فيها تكلفة أستخراج النفط عالية مقارنة مع دول الخليج التو يصل فيها تكلفة أنتاج برم

 انخفضتتتتع أستتتتعارفو شتتتتهر ي ني   من ذروة، وعالوة على ذلك قيمتها.من  ٪25ما يقرب من  العق د اآلجلة للنفطفقدت .  $15النفط 

 .٪45أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط 

 

ل مثل دوت دأ  من المرجح أنولكن  -ال تتع دية اللالع الالعا ابك ر فو منةمة بوبك والتو تيريراتها على قرار بوبك ابخير واضتت ة 

سعار إذا بقيع بابخص، أيجاد حل الضغط من أجل فونيجيريا  وفنزويال و إيران هذا لتيرر م النات هذه الدول ب منخفضة النفط الخام أ

 بنخفاض الغير م   ب. ا

 اعداد عند من المخاطر واالشكاليات العديد الخطر هذا على ترتا و النفط( راسعا )خطر سمهأ خطر واحدا ت اجه العالم دول جميع
  تت  عأ النفط ستتعارأ فو التقل ات نأو للنفط خصتت  تتا المصتتدرة للدول االقتصتتادية تخاذ القراراتأ عند وأ لها العامة الم النات

 العالمو.  الم ت ى على للقلق مثيرة و متكررة ظاهرة

ن وذلك بعتمادها على خزي –دول منتجة للنفط مثل ال تتع دية من الممكن إن ت تتتمر فو لع ة )خفد معدالت ابنتا ( س وأستتعار النفط 

 ار النفط الخام عالمياً. وأحتياطو مالو ك ير يمكنها إن تتكل عليه فو أستقرار أقتصادها وم اجهة ابنهيار فو معدالت أسع

الدول المنتجة للنفط فو منةمة بوبك بالت ديد تعتمد بشتتكل ك ير فو أعداد م الناتها على أنتاج النفط ال ترتكز على أحتياطو  ن تت ة عالية

 أكثر الدول تضرراَ هو العرا  فو هذه الم اجهة.  –مالو ك ير لتدير مقدراتها المالية فو م اجهة هذا ابنهيار 

تراجع أستتتعار النفط بهذا الشتتتكل ستتتتضدر الى اضتتتطرابات ستتتياستتتية  $ 5850 -   تتراو  فو  أستتتعار النفط العالمية تنهار لمعدالت

 وأقتصادية أكثر مما ه  عليه واقع ال ال فو العالم. 

بعد أن ة ، وخا لألقتصاد العالموفو ابس ا  تشكل رعا حقيقو  أستقراره ومعدالتالخام عالمياً  أسعار النفط حالة عدم اليقين بشين

 برميل ي ميا، أر بمعنى  900،000 ن تت ة ستتيصتتل الى 2015فو عام  العالمو على النفط ان الطلا وكالة الطاقة الدولية ذكر تقرير

مياً لفو ال تتابقس وهذا ب د ذاته شتتكل ناق ر خطر بتذبا الت قعات بمعدالت أنخفاض أستتعار النفط عا مما كان مت قعا أقل 230،000

 قر أو متى ؟ تواليمكن التكهن على أر م ت ى سي 

  -:جملة من ابس اب التو يعزى لها هذا ابضطراب فو أسعار معدالت النفط فو ابس ا  العالمية 

ت اطض  .نهيار الطلا العالمو على النفط والذر نتج عنه ليادة المعروض النفطو والذر ستتتتيضتتتتغط على االستتتتعار فو ال تتتتن ات المق لةأ

 .االقتصاد العالمو ومعدالت االستثمار وبالتالو تراجع الطلا على الطاقة

العق بات و منها قضية روسيا و أوكرانياالمخاطر ال ياسية واضطراب المشهد الجي سياسو فو المنطقة العربية بشكل خاص وبالعالم 

  لي يا. ى روسياس كذلك سيناري  ايران والعق بات س ال ضع الغير م تقر فو الدولية عل

مقارنة مع  معدالت  ابشتتتهر ابخيرةفو  ٪7.2االقتصتتتاد الصتتتينو أيضتتتا، وه  ط معدالت النم  فو ابنتاج فيه ب يم أنخفد بمعدل  

 . 2014 عامفو الشهر العاشر من  ٪7.7نم  بابنتاج بن  ة 

 -بقراءة سريعة : –العالمية دالئل على هذا الرعا من أسعار النفط والتذبذبات فو ابس ا  المالية وأضطراباتها 

 CAC ةالفرن تتي ابستتهم. ٪1.1، فو حين انخفد مضشتتر داكا االلمانو ٪1.3بن تت ة أنخفضتتع    FTSE 100ال ريطانية ابستتهم
 وهذه تٌعد معدالت أنخفاض خطيرة.  .٪1.4بن  ة أنخفضع   40



 إك ت ن م بيل، أك ر شتركة ع أستهم شتركةانخفضت –اض أضت  لذلك معدالت ابستهم لشتركات النفط والطاقة العالمية العمالقة بابنخف

شلم رجير للخدمات النفطية )88.31 من معدالتها ٪1 أمريكا بن  ةنفط فو  . 81.33، إلى ٪2.02( انخفضع بن  ة SLB. شركة 

 .٪1.59 بن  ة  نخفدأ – SPDR ETFوشركة بنريجو سيليكع 

فو أستنزاف طاقاته يعت ر عام أستثنائو  2014العرا  فو م اجهة هذه اآللمة ابقتصادر يٌعد الخاسر ابك ر لجملة من ابس ابس عام 

سية الداخلية  –من معركة م اجهة ابرهاب  – وخزينه المالو الى تراكمات سض أدارة مالية وأقتصادية وهدر  –الى ابضطرابات ال يا

شركاء فو ال لطة ك ير فو مقدرات و سية وال شترك فو أحدارها كل ابحزاب ال يا ات الى أنعدام ال كمة فو بناء الم الن –م ارد ال لد ي

س لألع ام الماضية ار أسعار بيع للنفط الخام )باسعان ابجدر بها أنتهاج م دأ ك –عار للنفط الخام المصدر عالية التو أعتمدت معدالت أ

مليار دوالر أمريكو ابنس وبناء  50   ليت تتتتتنى لل ك مة فو تخفيد معدالت العجز التو تجاولت ال ت فةية( أقل من معدالت ال تتتتت

 أقتصادر فو م اجهة اآللمة ابقتصادية ال الية.  أحتياط مالو كان له إن يك ن عامل أستقرار

خزينة دولة شتتتتتت ه  –م عالمياً( معدالت النفط الخاآللمة )أنخفاض الخط ات العملية التو على ال ك مة العراقية أتخاذها لم اجهة هذه ا

  -عدم أستقرار فو معدالت التصدير للنفط : –مفل ة 

 العمل بشكل جدر وك ير فو رفع معدالت ابنتاج للنفط وتصديره لفترة ال ن ات ابربعة القادمة. 

ران. وعدم ابعتماد على خط الشمال والمناطق الغربية ال ع ديةس الك يعس أي –أيجاد منافذ بديلة لتصدير النفط الخام من جن ب العرا  

 التو اليت قع لها ابستقرار ال ياسو القريا. 

أعتماد م دأ ابستتتثمار المزدوج فو دعم قطاعات الدولة والم سستت تتات الخدمية وبرنامج بناء المنة مة ابقتصتتادية للدولة ومشتتاريعها. 

ريع ابقتصتتتتتادية ل ناء مشتتتتتاريع الدولة العمالقة. ل ل جملة من التعثرات فو أعادة بناء ابستتتتتتثمار المزدوج بمعنى النفط مقابل المشتتتتتا

وتط ير ال نية الت تية للمنة مة ابنتاجية للنفط والطاقة وغيرها من القطاعات المهمة ابخرى مثل الصتتتتتتناعةس ابستتتتتتتثمارس التجارةس 

 والصناعات ابستخراجيةس والزراعة.

و لألستهالك تفاء الذاتأستثمار للنفط الخام الم تخرج بشكل يتناسا مع حاجة ال لدس وال   ل الى مرحلة ابكال عو بست داث برنامج 

مليار دوالر ستتن ياً بستتتيراد المشتتتقات النفطية ل تتد حاجة ابستتتهالك  8العرا  ي تتتهلك بمعدل أكثر من تقات النفط الخام. الم لو لمشتت

ابنتاجية للنفط فو بلد يقع فو المرت ة ال تتتابعة من الدول المنتجة للنفط عالمياًس والخام تتتة عالمياً الم لو وهذه تعت ر خلل فو ال تتتياستتتية 

 للخزين المضكد النفطو. 

شلة لم سس ات الدولة المهمة  أعادة النةر فو القطاعات الغير منتجة والتو تشكل عاء على ميزانية الدولةس التخلص من ابدارات الفا

شو واللال فو م سس ات الدولةوأعادة النةر فو ا الضرائا أعادة بناء منة مة   .سل ب ابدارة وأنةمتهس  القضاء على الف اد المتف

ت وابقاليم منها أقليم كردستتتتتتان العرا  لرفد م النة الدولة وتفعيله بشتتتتتكل جدر وواضتتتتتحس وفرض برنامج الضتتتتترائا على الم افةا

 وأستمرارية تقديم الخدمات. 

استتتتتيتراتيجية رابتة فو بناء الم سستتتتت تتتتتات ابقتصتتتتتادية للدولةس وأعتماد ابستتتتتاليا ال ديثة العالمية فو هذا ال ناء والتخلص من أنتهاج 

 بيروقراطية )الم ا صة(.

 ةاليمكن م اجهة هذه ابلمة ابقتصادية فو العرا  من دون أدوات عمل نقصد بها )أدارة عليا( لم سس ات الدولة الخدمية وابقتصادي

 تمتلك أعلى درجات المهنية فو العمل. 

 المهندس علي جبار الفريجي 

 جامعة هارفارد  – فو اآللمات  أدارة م سس ات الدولة تخصص

http://ali.alfrajai.com/     alfrajai.ali@gmail.com  
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