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التجاوزات  الحكومية على مفردات الحصة التموينية

 يف زمن الطاغية �شدام، كان ال�شعب يعاين من كل 
فر�ض  الكويت،  حرب  هزمية  وبعد  احلياة،  جوانب 
مت  وقتها  ويف  العراقي،  النفط  ت�شدير  على  ح�شار 
اأممية،  �ششروط  مقابل  النفط  لبيع  اتفاقية  فر�ض 
ت�شمن بع�ض احلقوق لل�شعب العراقي، فالتزم نظام 
الطاغية بتوزيع احل�شة التموينية اإىل قريب �شقوطه، 
ومل يتاأخر �شهرا واحدا، وكانت احل�شة مهمة للكثري 
اأ�شا�شية  العوائل، ملا حتويه من مفردات غذائية  من 

للعوائل الفقري وحمدودة الدخل.
 بعد ني�شان 2003 كانت الآمال كبرية جدا، بل فوق 
اخليال، حيث توقع اغلب الفئة امل�شحوقة واملقهورة، 
اإنها  قيل  حتى  الغذائية،  احل�شة  مفردات  تتو�شع  اأن 
العي�ض  رفاهية  حتقق  بحيث  مادة،  اأربعون  �شتكون 
جاره  الفقري  يفرح  حيث  الدخل،  وحمدودي  للفقراء 

باحلديث عن ح�شة  ترحم،  ل  وهم حتت هول حرب 
بح�شة  الفرج  ب�شائر  منتظرين  متنوعة،  متوينية 
كل  تبخر  لكن  املششحششرومششن.   بيوت  تغني  غذائية 
�شيء بعد ذلك، فمع و�شول النخبة احلاكمة املدعية 
لل�شمو والعبقرية، �شاعت كل اأحالم املحرومن، لكن 

ال�شوؤال الأهم ملاذا ح�شل كل هذا؟
اخلطيئة الأوىل للنخبة احلاكمة

احل�شة  مششفششردات  تقلي�ض  قشششرار  اعششتششبششار  ميششكششن   
بل  احلاكمة،  للنخبة  الأوىل  اخلطيئة  هو  التموينية، 
وت�شاعد احلقد ليتم التالعب بتوقيتاتها لت�شيع على 
املواطنن، بل وبلغ احلقد ذروته، عندما مت ا�شترياد 
�شاي م�رطن كي يوزع املوت على ال�شعب العراقي، 
بداية  الطاغية �شدام، فكان  يفعله حتى  وهذا ما مل 
احلاكمة  النخبة  مار�شته  الذي  اجلديد  واجلور  الظلم 
على مدار 13 عاما، مما جعل فئة وا�شعة من ال�شعب 
اجلماهري  تفعل  فماذا  رهيب،  �شغط  وحتت  حمبطة 

امل�شحوقة للظلم املوجه لها من قبل النخبة احلاكمة؟
من  كبرية  بكمية  م�شحونة  العراقية  الذاكرة  الآن   
عون  خري  و�شيكونون  معنا  اأنهم  ح�شبنا  فمن  الأمل، 

لنا، اإذا بهم ي�شلكون �شلوك العدو احلاقد.
الأموال اأين تذهب؟

مفردات  �راء  لهدف  تخ�شي�شها  يتم  اأموال  هنالك   
فامل�شوؤولية  يقيني،  الأمششر  هذا  التموينية،  احل�شة 
�ركات  مع  التعاقد  هي  التجارة  لشششوزارة  الأكششر 
التموينية،  احل�شة  مفردات  توفري  بهدف  عاملية، 
واملعلن اأنها من اأف�شل املنا�شئ، وهذا العمل م�شتمر 
منذ �شنوات، لكن منذ �شنوات واحل�شة تختفي رويدا 
العقود  اأن  مع  �شهري،  بتوقيت  تلتزم  ول  رويشششدا، 
اللتزام  يف  ف�شلت  الششوزارة  لكن  متوفرة،  والأمششوال 
بالتوقيت كما كانت الوزارة يف عهد الطاغية، حيث 
ال�شوؤال هنا  التوقيت،  كانت ملتزمة بامتياز بق�شية 
الأموال؟  التموينية فاأين تذهب  اإذا مل تتوفر احل�شة 

ملاذا اأهملت الوزارة ق�شية اللتزام بتوقيت التوزيع، 
وحتا�شب  باملو�شوع؟  تهتم  جهة  توجد  ل  وملششاذا 
مفردات  توفري  بق�شية  الذريع  ف�شلها  على  الششوزارة 

احل�شة او اللتزام بتوزيعها؟
ملاذا مت تقلي�ض مفردات احل�شة؟

مفردات  تقل�شت  ملششاذا  تششرى  هنا،  الكبري  ال�شوؤال   
العراق  اتفاقيات  اأن  التريرات  التموينية؟  احل�شة 
الدعم  تقليل  عليه  تفر�ض  العاملية  املنظمات  مع 
العراق  قام  التي  القرو�ض  بع�ض  اأن  اأو  احلكومي، 
الدعم  تقليل  ومنها  قا�شية،  ب�روط  كانت  بطلبها 
الكبري،  اخلطاأ  وهنا  العراقي،  ال�شعب  عن  احلكومي 
الغني،  العراق  بربط  اجلدد  العراق  حكام  عمل  حيث 
ال�شيطرة  عششن  وتبحث  ترحم  ل  عاملية  مبنظومة 
من  ال�شد  على  اتششفششاقششيششات  يف  فششالششدخششول  دومشششا، 
اأو طلب قرو�ض يف  م�شلحة املواطن يعتر خطيئة، 
التعقل  عن  بعيد  غبي  ت�رف  املالية،  الوفرة  زمن 

والوطنية، وهكذا ت�شببت الإدارة الفا�شلة للدولة منذ 
عام 2003 واىل الآن، يف ح�شول عملية ظلم كبرية 

لفئة وا�شعة من ال�شعب العراقي.
الآن، ماذا نعمل؟

املرتفة  الطبقة  بششن  الششفششجششوة  تو�شع  وبششعششد  الآن   
اجلديد،  النظام  اأوجدها  والتي  اجلديدة،  الرجوازية 
اأما  حمششدودة،  فئة  يد  يف  البلد  خششريات  جعل  الششذي 
الآن  بالعي�ض،  ت�شتمر  كي  تكابد  فاأنها  الأغلبية 
احلقوق،  لك�شب  ال�شاغط  املنظم  التحرك  وقت  حان 
 2003 بحلم  واملطالبة  التموينية،  احل�شة  ومنها 
ال�شوؤال،  ذل  عن  العائلة  تكفي  غنية  غذائية  بح�شة 
متكررة  حششمششالت  عششر  يششكششون  اأن  يجب  والششتششحششرك 
فكم  التظاهر،  فو�شوية  وترك  من�شقة،  وتظاهرات 
و�شعت  لأنششهششا  فائدتها  �شاعت  كششبششرية  مظاهرة 
الأخرية  كاملظاهرات  وف�شفا�شة،  متنوعة  �شعارات 
لو  اإىل اخللف، فت�شور معي  اإل خطوة  تنتج  التي مل 

مثل  حمششدد،  بهدف  للمطالبة  التظاهرة  هذه  كانت 
وزراء  وحما�شبة  التموينية،  احل�شة  مفردات  زيادة 
اللتزام بتوقيت  والت�شديد على   2003 التجارة منذ 
التوزيع، لكانت انفع لل�شعب والوطن، بدل ما ح�شل 

من ت�شييع للجهود.
 هذه ال�شطور حماولة لإثارة النتباه حول اأحد حقوقنا 
الذي �شلبته النخبة احلاكمة منا، فهل �شيحدث امر؟ 
دعواتنا وامنياتنا ال�شادقة يف ان توفق احلكومة يف 
جميع  تهم   كونها  التموينية  للبطاقة  احلياة  اعادة 
ابناء ال�شعب العراقي واتخاذ الجراءات احلازمة مع 
الفا�شدين واملتالعبن والتجار اجل�شعن، وهي دعوة 
يف الوقت ذاته لن تبذل كل اجلهود ويتكاتف اجلميع 
من اجل امن غذائي يطمح اجلميع يف اعتباره ال�شند 
كرميا  غذائيا  م�شتوى  للمواطن  يحفظ  الذي  والطار 
وان ل تبقى البطاقة التموينية جمرد م�شتم�شك رابع 

يحتاجه املواطن لمتام معامالته الر�شمية.
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وحتى   2014 حزيران  منذ  العاملية  النفط  ا�شعار  انخف�شت 
 115 اىل  النفط  برميل  �شعر  و�شل  اأن  فبعد   ،58% نحو  اليوم 
48 دولراً، ما يعني  ب�شعر  الآن  اأ�شبح  19 حزيران  دولرا يف 
ان ال�شعار �شجلت اأطول فرتة لنخفا�ض الأ�شعار منذ 20 عاما.
النفط كاأية �شلعة اأخرى، يتاأثر بعاملي العر�ض والطلب، فعندما 
يزداد عر�شه يف ال�شوق تنخف�ض ا�شعاره، ولكن للنفط خ�شو�شية 
ت�شيري  يف  ا�شتثنائية  اأهمية  من  له  ملا  الخششرى  ال�شلع  عن 
ال�شيا�شة  اأدت  فقد  الطاقة،  على  يعتمد  الذي  العاملي  القت�شاد 
دوراً مهمًا يف التاأثري باأ�شعاره، لذلك ي�شمى بش)�شلعة �شيا�شية(.  
هناك الكثري من العوامل التي توؤثر يف ا�شعار النفط، كغريه من 
يف  التذبذب  خاللها  من  يقا�ض  باروميرتيات  وت�شكل  ال�شلع، 
ا�شعار النفط العاملية، منها الطلب على النفط، حجم املعرو�ض 
النفطي، عامل التوقعات، معدلت النمو يف القت�شاد العاملي، 
وزيادة املخزون النفطي يف الدول ال�شناعية الكرى، لكن هناك 
عاماًل مهمًا اآخر مل يلتفت اليه خراء ال�شوق النفطي كثرياً وهو 
عامل التهريب الذي ولج اىل هذا ال�شوق بقوة منذ عام 2014.  يف 
2014 احتل تنظيم )داع�ض( حمافظة نينوى  حزيران من عام 
الغنية بالنفط، اإذ تعد هذه املحافظة من اوائل املحافظات التي 
جرى التنقيب عن النفط فيها بعد 2003 وت�شم الآن نحو 27 
حقال م�شتك�شفا منها اربعة حقول منتجة يف القيارة وعن زالة 
وبطمة و�شفية وهناك 23 حقال م�شتك�شفا بالآبار العميقة، وقد 
حمافظة  يف  النفطي  الحتياطي  ان  احلديثة  الدرا�شات  اظهرت 
العراق من  احتياط  )%3.2( من جمموع  ي�شكل حوايل  نينوى 
التي يهتم  اكرث املناطق  النفط واحدة من  ت�شكل حقول  النفط.  
الت�شحيات  اأكر  لتقدمي  م�شتعداً  ويكون  "داع�ض"،  تنظيم  بها 
باأفراده من اأجل ال�شتيالء عليها، كونها من اأكرث امل�شادر جلبًا 
لالأموال، واأي منطقة تتوافر فيها حقول نفط اأو غاز تكون مبثابة 
هدف ا�شرتاتيجي لداع�ض، وهذا جنده يف �شوريا والعراق وليبيا.

احلقول  على  ا�شتيالئه  من  "داع�ض"  تنظيم  يحققه  ما  ويقدر 
النفطية يف �شوريا وحدها مبا يقارب )3( مالين دولر يوميًا، 
داع�ض  �شيطر  �شوريا  ففي  �شنويًا،  دولر  مليار  من  اأكششرث  اأي 
�شنوات  خششالل  النفط  حقول  على  اأخششرى  اإرهابية  وجماعات 
�شيطر عليها  التي  النفط  اأغلبية حقول  املا�شية، وتقع  ال�راع 
عليها  ال�شيطرة  اأن  علمًا  �شوريا،  من  ال�رقي  الق�شم  يف  داع�ض 
انتقلت من فريق اإىل اآخر عدة مرات، فتكون يومًا حتت �شيطرة 
ولكن  داع�ض،  �شيطرة  حتت  التايل  اليوم  ويف  الن�رة،  جبهة 
�شيطرتها  رقعة  وتو�شيع  لعملياتها  الأخششرية  هذه  تكثيف  مع 
النفط  حقول  على  يدها  اإحكام  من  متكنت  والعراق،  �شوريا  يف 

الأ�شا�شية يف �شوريا.
 تعتمد هذه املجموعات الرهابية على تعاون ال�شكان املحلين 
اإذ  املن�شاآت،  هذه  يف  يعملون  كانوا  الذين  الأ�شخا�ض  وعلى 
القدرات  من   )60%( يقارب  ما  على  )داع�ض(  تنظيم  ي�شيطر 
من  بقليل  اكرث  ت�شكل  والتي  �شوريا،  يف  النفطية  الإنتاجية 

)200( األف برميل يوميًا.
العراق، فحينما �شيطر )داع�ض( على املو�شل يف متوز  اأما يف   
والأنششبششار(،  تكريت   ( اأخششرى  حمافظات  اإىل  وانتقل   ،2014
�شوريا،  يف  اكت�شبتها  التي  اخلرة  اإىل  املجموعة  ا�شتندت  فقد 
�شبق  التي  الالئحة  اإىل  جديدة  عراقية  نفط  حقول  واأ�شافت 
و�شيطرت عليها يف �شوريا، ومنها حقول نفط يف �شمال و�رق 
اإنتاج  قدرة  املو�شل… الخ. وتبلغ  القيارة يف  تكريت وحقول 
النفط من احلقول التي ت�شيطر عليها داع�ض يف املو�شل فقط نحو 
80 األف برميل يوميًا، وكل هذه الرقام هي ارقام تقديرية يف 
اأ�شبح  التنظيم  هذا  اأن  اىل  غربية  تقارير  فت�شري  الدنى،  حدها 
اغنى تنظيم ارهابي على م�شتوى العامل وتفوق موازنته ال�شنوية 

موازنات بع�ض الدول يف املنطقة من مثل لبنان والردن.
 ومن الطبيعي بعد �شيطرة )داع�ض( على املو�شل اأن جند هناك 
هوؤلء  ومب�شاعدة  املناطق،  �شكان  من  املتعاونن  من  قاعدة 
 )80( اإىل  )داع�ض(  مناطق  يف  النفط  لإنتاج  التقديرات  و�شلت 
األف برميل يوميًا، يتم مبادلة جزء منه مع جتار اأتراك موردين 
النفط  من  كميات  على  احل�شول  مقابل  النفطية  للم�شتقات 
اخلام، ويجري تكرير جزء ب�شيط منه يف من�شاآت �شغرية، فيما 
يتم ت�شدير كميات ل باأ�ض بها للح�شول على الأموال، وكانت 
 )20-40( بن  ما  يرتاوح  داع�ض  به  تبيع  التي  النفط  اأ�شعار 
وظل  دولر،   )100( بحدود  النفط  اأ�شعار  كانت  عندما  دولر، 
اأن  القول  وميكن  العاملية  النفط  اأ�شعار  انخفا�ض  مع  ينخف�ض 
ومايوؤكد  العاملي،  النفط  �شعر  بثلث  العراقي  النفط  تبيع  داع�ض 
خالل  من  عال�ض  حقل  نفط  من  لكميات  داع�ض  بيع  هو  ذلك 
ال�شاحنات احلو�شية ب�شعر )10000( دولر لكل حو�شية، وهو 
�شعر مغري للتجار الأتراك يف �راء كميات منه وت�شويقها حتى 

اإىل اإ�رائيل.
اأن�شاأ تنظيم )داع�ض(، من خالل تعزيز قب�شته على البع�ض  لقد 
من امدادات النفط يف العراق و�شوريا، امراطورية للتهريب عن 
كرد�شتان  عر  بها  يقوم  التي  القانونية  غري  ال�شادرات  طريق 
النفط  لتهريب  ال�رية  ال�شبكات  من  م�شتفيداً  والردن  وتركيا 
زمن النظام ال�شابق، فبعدما فر�شت الأمم املتحدة عقوبات على 
العراق خالل ت�شعينيات القرن املا�شي جلاأ النظام ال�شابق اإىل 
معها  التعاقد  مت  التي  الغربية  لل�ركات  �رية  عمولت  تقدمي 
النفط، وهذا ما يف�ر وجود بنية �شبكات تهريب  على �شفقات 
للبرتول هناك، ح�شب اإيكارد فورتز من مركز بر�شلونة لل�شوؤون 
الدولية. وبذلك من املمكن القول اإن النفط املهرب وجد طريقة 
اىل ال�شواق العاملية عن طريق �ركات التهريب الغربية، ومن 
اأن تداول مايقارب )280( الف برميل من النفط اخلام  املوؤكد 
يوميًا، تتميز بانخفا�ض ثمنها، �شيوؤثر على املعرو�ض النفطي، 
من  اليومية  العراق  �شادرات  من   )10%( بحدود  ت�شكل  فهي 

النفط واأكرث من ذلك بالن�شبة للنفط الإيراين والكثري من الدول الخرى 
امل�شدرة للنفط.

القل  على  اأو  و�شوريا،  العراق  يف  داع�ض  على  الق�شاء  ان  يعني  هذا 
ابعادها عن املواقع النفطية، �شيوؤدي اىل فقدان ال�شوق النفطي قرابة 
)10( دولرات  النفط يوميًا وب�شعر ليتجاوز  الف برميل من   )280(

للرميل الواحد، فهل �شيوؤثر ذلك على ا�شعار النفط العاملية؟
�شحيح ان الطلب العاملي اليومي على النفط يبلغ )90( مليون برميل، 
باعتبار  املف�شل  هو  العاملية  ال�شواق  اىل  داع�ض  يهربه  ما  ولكن 
انخفا�ض �شعره اىل الثلثن مقارنة مبا ي�شدر ر�شميًا، و�شحيح ان ن�شبة 
النفط املهرب من داع�ض، على القل املعلن، ل ت�شكل �شوى )0.4%( 
النفطي  للمعرو�ض  ي�شكل �شدمة  اي�شًا  اأن ذلك  ال  العاملي،  النفط  من 
اإذ اثبتت النتائج القيا�شية اأن تغرياً مقداره وحدة واحدة يف  العاملي، 
عليه  العاملي  الطلب  يف  تغري  اىل  يششوؤدي  النفط  من  العاملي  النتاج 
مبقدار )1.6( وحدة، المر الذي يوؤدي اىل انخفا�ض ا�شعاره مب�شتوى 

اأكر من زيادة املعرو�ض النفطي.
 واإذا ازداد املعرو�ض العاملي من النفط مبقدار وحدة واحدة يوميًا فاأن 
الثر يف انخفا�ض ال�شعار �شيكون مبقدار )0.067( �شنتًا، فما بالك 
اذا ازداد)280( الف برميل يوميًا، وهذا ما يطلق عليه )اثر ال�شدمة( 

.SHOCK EFFECT
 لذلك ت�شكل عمليات التهريب التي تقوم بها )داع�ض( اأحد باروميرتيات 
الرهابي  التنظيم  هذا  يد  رفع  اأن  هنا  ونعتقد  النفط،  باأ�شعار  التحكم 
الدولية  اجلهود  وتكثيف  و�شوريا،  العراق  من  كل  يف  النفط  اآبار  عن 
ال�ركات  وحما�رة  املهرب  النفط  ت�شتقبل  التي  الدول  على  لل�شغط 

الغربية التي ت�شكل �شبكًة للتهريب هي من العوامل املهمة التي �شت�شفي 
ال�شنتن  ال�شعار طيلة  تلك  منه  عانت  الذي  املر�ض  النفط من  ا�شعار 

املا�شيتن.
ويف احدث التقارير القت�شادية، ك�شف تقرير لوكالة الطاقة الدولية، 
كبريا  حتديا  اأ�شبح  و�شوريا  العراق  يف  الرهابي  داع�ض  تنظيم  اأن 
لال�شتثمارات الالزمة للحيلولة دون نق�ض معرو�ض النفط يف العقود 
ال�رق  اإنتاج  باأن  حتذيرات  الطاقة  وكالة  اأطلقت  حن  يف  املقبلة، 
الأو�شط من اخلام ينبغي اأن يزيد يف العقد املقبل لتلبية الطلب املتوقع، 
"قا�رة"  ويفيد التقرير القت�شادي باأنه مازالت هناك وجهات نظر 
اإىل  الطاقة  اإىل ال�شتثمار يف وقت ت�شطر فيه �ركات  ب�شاأن احلاجة 

تقلي�ض اأعمال احلفر اجلديدة ب�شبب انخفا�ض اأ�شعار النفط.
ولن يكون اإنتاج النفط الأمريكي من التكوينات ال�شخرية - واملتوقع 
زيادته يف املدى الق�شري حتى مع تقلي�ض اأعمال احلفر وال�شتثمار - 

كافيا لتلبية الطلب.
 وذكرت الوكالة يف تقريرها اأنه ينبغي اأن يلبي منتجو ال�رق الأو�شط 
التقليديون الزيادة املتوقعة يف ال�شتهالك، واأن من املتوقع اأن ي�شهم 
العراق بنحو 50 باملئة من كميات النفط الإ�شافية املطلوبة، وا�شافت 

اأن ذلك يعني "اأننا نواجه م�شكلة يف الوقت الراهن". 
كبريا  حتديا  تخلق  واآخرين  داع�ض  عن  الناجمة  الأمنية  امل�شاكل  ان   
لال�شتثمارات اجلديدة يف ال�رق الأو�شط، واإذا غابت تلك ال�شتثمارات 
اليوم فلن نح�شل على منو الإنتاج الذي ت�شتد احلاجة اإليه خالل العقد 
منعدمة  �شبه  الأو�شط  ال�رق  يف  لال�شتثمار  ال�شهية  اأن  فيما  املقبل 

ب�شبب ال�شبابية يف املنطقة.انتهى


