
�شبكتكم  يف  لن�رشه  املقال  هذا  كتبت  قد  كنت 
تاأجيل  النفط  وزارة  ب��ق��رار  فوجئت  ولكنني 
االول  ت�رشين   23 يف  ال���وزارة  اع��ان  وحتوير 
 ،2017 ع��ام  منت�شف  اىل  ودف��ع��ه   2016
املبا�رش  التنفيذ  اىل  احلقول  بع�ض  واإ�شافة 
من قبل �رشكاتنا الوطنية الت�شغيلية. وتبع ذلك 
معرفة  دون  ومن  االجت��اه،  لهذا  البع�ض  تاأييد 
االأ�شباب املقنعة لهذا التاأجيل والتحوير. لذا فقد 
بدا يل ان هذا املقال اأ�شبح هام�شيًا. اال انني ما 
ال�شحيح يف  اننا ال نذهب باالجتاه  اعتقد  زلت 
اأوجز  النفطية والغازية.  عمليات تطوير احلقول 

يف ما ياأتي بع�ض االأ�شباب لذلك:
كيف  القادمة،  وال�شت  اخلم�ض  ال�شنوات  خال 
مبالغ  على  احل�شول  على  القدرة  النفط  لوزارة 
ا�شتثمار  يف  لت�شعها  دوالر  املليار  على  تزيد 

هذه احلقول؟
اإنتاجها على  ان احلقول املعلنة �شوف لن يزيد 
500 األف برميل يوميًا، و�شي�شاف هذا االإنتاج 
ليتزامن  الثالث  العقد  منت�شف  يف  االأكرث  على 
اإمكانية  من  النفطية  االأدبيات  تن�رشه  ما  مع 
ا�شتيعاب اال�شواق النفطية اىل املزيد من انتاج 

العقود  يف  ك��ان  كما  ال��ع��راق  و�شيبقى  النفط، 
او  احتياطية  انتاجية  طاقة  دون  من  ال�شابقة 
احل�شول على ح�شة مقنعة يف اال�شواق النفطية.
للتطوير  احلقول  هذه  باإ�شافة  اأنه  متوقعًا  كان 
ال���وزارة  ت�شتوعب  ان  املنتجة  احل��ق��ول  اىل 
اخلريجني  م��ن  امل��زي��د  الت�شغيلية  و�رشكاتها 
والعمالة العاطلة والتي ال جتد لها عمًا اال يف 

القطاع النفطي.
اما احلقول التي اأعطيت �شمن جولة الرتاخي�ض 
وقطع  غ��ازي��ة  حقول  فهي  وال��راب��ع��ة  الثالثة 
اىل  و�شولها  ك��ذل��ك  يتوقع  وال  ا�شتك�شافية 

االنتاج امل�شتدمي اال خال العقد الثالث.
ومتو�شطة،  �شغرية  حقول  عن  االإع���ان  ك��ان 
�رشوط  تعديل  ال���وزارة  على  ب��االأح��رى  وك��ان 
ال�رشكات  تتمكن  حتى  لل�رشكات  التاأهيل 
تكوين  او  ب��اال���ش��رتاك  واملتو�شطة  ال�شغرية 
العاملية  للم�شارف  ال�����ش��م��اح  او  ت��اآل��ف��ات، 
واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�رشكات  مع  باال�شرتاك 

يف هذه العطاءات.
اىل  بحاجة  الت�شغيلية  وال�رشكات  ال��وزارة  ان 
ماكات كفوءة الإدارة تطوير احلقول، و�شوف لن 
العقد  بداية  يف  اال  مهياأً  املاك  هذا  مثل  يكون 
االأجنبية  ال�رشكات  مع  عمله  خال  من  الثالث 

التي تعمل يف تطوير احلقول حاليًا.
و�شع  يف  ورغبتها  اإي��ران  اجلارة  اىل  نظرنا  لو 

ورغبتها  لا�شتثمار  وغازيًا  نفطيًا  حقًا   50
يف زيادة اإنتاجها بعد احل�شار املفرو�ض عليها 
عام  ومنذ  العراق  يف  فنحن  ث��اث،  او  ل�شنتني 
قطاعنا  يف  تخلفا  نعاين  االآن  وحتى   1980
االقت�شادي  واحل�شار  احل��روب  ب�شبب  النفطي 
نحجم  ان  االآن  ميكن  ال  االأم��ن��ي��ة.  وال��ظ��روف 
االمنية،  الظروف  ب�شبب  القطاع  يف  الن�شاط 

وهناك جمال للعمل يف مناطق اآمنة.
النفطية ال  تطوير يف حقولنا  يجري من  ما  ان 
يبدو م�رشقًا بل متعرثاً بالنظر الأنها عقود خدمة 
ولي�شت عقود ا�شتثمارية، وال ميكن للدولة حتى 
ا�شتثمارات  بو�شع  تلتزم  ان  العقد  هذا  نهاية 

�شخمة يف هذا القطاع.
جاء  التاأجيل  قرار  ان  هل  االأ�شف،  مع  ندري  ال 
ميكن  وال  النواب،  جمل�ض  او  احلكومة  قبل  من 
للوزارة ان تاأخذ مثل هذا القرار خال مدة �شهر 
النفطية  ال�شوق  حلالة  جدية  درا�شة  دون  من 

خال ال�شنوات الع�رش القادمة.
القرارات امل�شتعجلة واملعكو�شة  اإن تذبذب هذه 
و�شناعتنا  �شيا�شتنا  ث��ب��ات  ع��دم  على  ي��دل 
�شيكون  احل��ق��ول  تطوير  اأن  علمًا  النفطية، 
املحلية  ال�����رشك��ات  ق��ب��ل  م��ن  ب��اال���ش��ت��ث��م��ار 
واالأجنبية، و�شوف لن تتكفل احلكومة باأي كلف 

يف تطوير هذه احلقول.
املقال املعد �شابقًا للن�رش:

م�����ن�����ذ ع�����ام 
وحتى   2003
يتمكن  مل  االن 
بناء  م��ن  ال���ع���راق 
���ش��ي��ا���ش��ة ن��ف��ط��ي��ة 
وا����ش���ح���ة وع��م��ل��ي��ة 
النفطي  ن�شاطه  لو�شع 
ال�شحيح،  م�����ش��اره  يف 
االأ�شا�شية  الركيزة  ولكونه 
وبالرغم  العراق،  اقت�شاد  يف 
لبناء  امل�شتمرة  املنا�شدات  من 
ان  اال  للقطاع،  جديده  هيكلية 
النفط  اأ�شعار  يف  امل�شتمرة  الهزات 
2008 ويف  وخا�شة ما حدث عام 
الكثري من  الزم   2014 منت�شف عام 
نحو  التوجه  اىل  القطاع  يف  العاملني 
بقرارات  الطارئة  احل��االت  هذه  معاجلة 
التي  الرتاخي�ض  جوالت  منها  م�شتعجلة، 
النفط  ان��ت��اج  هبوط  اإي��ق��اف  على  �شاعدت 
ت�شور  وقد  االإنتاج،  وتائر  من  وزادت  اخلام 
الكثريون انها امل�شار الذي �شت�شري عليه الوزارة 
يف تطوير احلقول النفطية والغازية ويف جمال 
اال�شتك�شاف. اال ان هبوط االأ�شعار منذ منت�شف 

عام 2014 وحتى االآن قد بنينَّ بع�ض ال�شلبيات 
يف تلك العقود واملحاوالت امل�شتمرة يف تعديل 
بع�ض بنودها، وكذلك اأدى الو�شع اىل ان�شحاب 
العمل يف  ال�رشكات وحتجيم بع�شها من  بع�ض 
مقنعة  اأ�شباب  باإعطاء  الوزارة  تقم  ومل  العراق، 
ان  املفرت�ض  م��ن  ك��ان  االن�����ش��ح��اب��ات.   ل��ه��ذه 
النفط  ووزارة  النواب  وجمل�ض  احلكومة  تقوم 
الفيدرالية ووزارة النفط يف االإقليم بو�شع اأ�ش�ض 

�شحيحة للعمل يف القطاع من خال:
- اإ�شدار قانون موحد للنفط والغاز

- اعادة تاأليف �رشكة نفط وطنية لتوحيد ن�شاط 
ال�رشكات اال�شتخراجية

- تاأليف جمل�ض احتادي فيدرايل للنفط والغاز 
لو�شع �شيا�شة نفطية موحدة

- اعادة النظر يف هيكلية وزارة النفط وا�شاليب 
عملها 

- توزيع املوارد النفطية )علمًا اأنه ترددت انباء 
املوارد  توزيع  لقانون  النواب  جمل�ض  اإقرار  عن 

املالية خال االيام االخرية(
للمناكفات  وبالنظر  ال�شديد  االأ���ش��ف  وم��ع 
ال�شيا�شية وامل�شاكل االمنية امل�شتمرة، مل تتمكن 
من  اي  تنفيذ  من  النواب  جمل�ض  وال  احلكومة 

االأ�ش�ض املذكورة اآنفًا.
تناوب على وزارة النفط منذ عام 2003 وحتى 
نحو  التوجه  منهم  ق�شم  حاول  وزراء  عدة  االآن 
القطاع،  يعانيها  التي  امل�شاكل  بع�ض  حلحلة 
باعرتا�شات  جوبهت  التوجهات  ه��ذه  ان  اال 
كل  النفط  خ��راء  م��ن  كبري  ق�شم  فيها  ���ش��ارك 
واأ�شبحت  احلقيقة  و�شاعت  انفرادية،  ب�شورة 
الذي  املجتمع  حياة  من  جزءاً  املناكفات  هذه 
اال�شت�شارية  املنظمات  اىل  باالأ�شا�ض  يفتقد 
ال�شحيحة  االآراء  باإعطاء  حيادية  تكون  التي 
امل�شارات  او ت�شحيح  اجلديدة  بامل�شارات  �شواء 
وع��دم  القطاع  �شللية  اىل  اأدى  م��ا  اخل��اط��ئ��ة، 
ومن  لتطوره.   �شحيح  م�شار  و�شع  اإمكانية 
وحتى   2014 عام  من�شف  بعد  ج��داً  املاحظ 

االآن ما ياأتي:
خطة  و���ش��ع  م��ن  ال��ن��ف��ط  وزارة  مت��ك��ن  ع���دم 
جمال  يف  التو�شع  او  املتبقية  احلقول  لتطوير 
عدم  باجتاه  يدفع  البع�ض  ان  بل  اال�شتك�شاف، 
مت  ما  واب��ق��اء  جديدة  حقول  لتطوير  ال��ذه��اب 
اعطاوؤه خال جوالت الرتاخي�ض االربع وتخبط 
وزارة النفط يف تنفيذ قرارات ا�شرتاتيجية مهمة.
�شواء يف مناطق  لا�شتك�شاف  عدم وجود خطة 

العراق املختلفة او املكامن العميقة.
يف  جديدة  م�شايف  و�شع  ا�شتمرار  من  بالرغم 
يف  اال�شتثمار  قانون  ان  اال  اال�شتثمار،  جمال 
بالرغم  م�شتثمرين  ينجح يف جلب  امل�شايف مل 
تكن  مل  التي  للقانون  املتعددة  التعديات  من 
اي  ال��وزارة  من  جند  ومل  املطلوب،  بامل�شتوى 
ذهبت  انها  او  القانون،  جناح  لعدم  تف�شريات 
امل�شتهلكة  الدول  يف  م�شرتكة  م�شاٍف  بناء  اىل 
للنفط اإ�شوة باململكة العربية ال�شعودية والكويت 
وفنزويا. تباطوؤ كبري يف معاجلة الغاز الطبيعي 
امل�شاحب الإنتاج النفط اخلام او تطوير احلقول 

الغازية.
والقانوين  واالقت�شادي  الفني  امل��اك  تاآكل 
ال�رشكات  او  الوزارة  �شواء يف مركز  القطاع  يف 

الت�شغيلية.
ت�شيي�ض القطاع واملناكفات ال�شيا�شية والطائفية 

والعن�رشية وانعكا�شاتها على القطاع.
القطاع  ن�شاط  يف  املناق�شات  طريقة  اثبتت 
النفطي بانها مل تكن ناجحة ب�شورة متكاملة، 
اىل  والو�شول  املبا�رشة  املباحثات  وان طريقة 
النواب  جمل�ض  قبل  من  واقرارها  العقود  اأف�شل 
هي الطريقة االف�شل للو�شول اىل اأف�شل النتائج. 
مل  ان  العقود  بان  يعتقد  ان  يحاول  من  وهناك 
تكن مربحة لكا الطرفني �شوف لن تكون عقود 
وت�شعيد  تعقيد  طرف  كل  �شيحاول  اذ  ناجحة، 
ح�شاب  على  مكا�شب  على  للح�شول  امل�شاكل 
بع�ض  وج��ود  الرتاخي�ض  عقود  واثبتت  االآخ��ر. 
اخللل فيها عندما مل حتدد وزارة النفط ال�شقوف 
ال�رشكات  ذهبت  وبالتايل  للحقول،  االنتاجية 
اىل ت�شخيم ال�شقوف االنتاجية املتوقعة واإعطاء 
ارقام خمتلفة ملا تتوقعه من كلف انتاجية، ومل 
ا�شعار  هبوط  احتمال  االهتمام  بنظر  يوؤخذ 
النفط، وبالتايل ا�شطرت الوزارة اىل الذهاب اىل 
تعديات  اىل  بطلبها  واال�شتمرار  العقود  تعديل 
اخرى، ما اأدى ذلك اىل ان�شحاب بع�ض ال�رشكات 
العراق  يف  العمل  من  بع�شها  وحتجيم  النفطية 
عقود  مع  مقارنتها  اىل  وتذهب  خدمة،  بعقود 

م�شاركة يف دول نفطية اخرى.
ال�شيا�شية  ل��ل��ظ��روف  ال��ع��راق  ا�شتغال  ع��دم 
او  للنفط،  املنتجة  للدول  �شواء  واالقت�شادية 
الدول امل�شتهلكة، للح�شول على اأف�شل العرو�ض 

ل�شاحله.
التوتر ال�شيا�شي بني االإقليم واحلكومة املركزية 
تطوير  يف  �شواء  القطاع،  يف  �شللية  �شبنَّب  ما 
العراق خارج  ال�شمالية من  احلقول يف املنطقة 
من  الت�شدير  كميات  يف  وال��ت��ذب��ذب  االإق��ل��ي��م، 

املنطقة ال�شمالية.
اختاط ال�شيا�شة النفطية بال�شناعة النفطية

الف�شاد االداري واملايل
ت�شيد الهفوات والف�شل وت�شخيم االأخطاء

الرتكيز على حل امل�شاكل االمنية وترك احللول 
للم�شاكل االقت�شادية اىل وقت الحق

القطاع  هذا  منو  يف  توؤثر  رئي�شية  عوامل  هناك 
او �شلله وهي:

العامل ال�شيا�شي، والعامل االقت�شادي، والعامل 
الفني، والعامل االجتماعي

القطاع يجب درا�شة هذه  وعند معاجلة م�شاكل 
العوامل جمتمعة، اال انه مع االأ�شف ال�شديد فاإن 
معاجلة  على  تن�شب  القطاع  لهذا  درا�شاتنا  كل 
العوامل  وتهمل  منها  اثنتني  او  امل�شاكل  اأح��د 
او  ناق�شة  دائمًا  درا�شاتنا  يجعل  ما  االخ��رى 
عدم  البع�ض  يرتاأي  فمثًا  للتنفيذ.  قابلة  غري 
على  واالإبقاء  اخرى  حقول  تطوير  يف  التو�شع 
ما مت التخطيط لتطويره، او التباطوؤ يف عمليات 
مثل  املختلفة،  العراق  مناطق  يف  اال�شتك�شاف 
العاملني  اال  االهتمام  بنظر  ياأخذ  ال  الراأي  هذا 
االهتمام  بنظر  ياأخذ  وال  والفني  االقت�شادي 
الذي  الوحيد  القطاع  هو  النفطي  القطاع  ان 
يوؤّمن عمًا لقطاعات ال�شعب املختلفة وخريجي 
التوظيف  بداًل عن  الفنية واالن�شانية  اجلامعات 

يف قطاعات م�شلولة وخلق بطالة مقَنعة. 
يعني  القطاع  تطور  فاإن  ال�شيا�شي  العامل  اما 
واالإن��ت��اج  للعراق  الكبري  االحتياطي  و���ش��ع 
قابلية  ووج��ود  الت�شدير  وزي���ادة  املت�شاعد 
انتاجية احتياطية كعامل مهم يف ا�شرتاتيجيات 

الدول امل�شتهلكة للنفط. 

�شمات  من  �شمة  امل��ايل  العجز  ك��ان  خلت  عقود  منذ 
منذ  اأكر  ب�شكل  العجز  هذا  تفاقم  وقد  العامة،  املوازنة 
يف  الكبري  االنخفا�ض  ب�شبب   2014 ع��ام  منت�شف 
ا�شعار  يف  الكبري  االنحدار  عن  الناجمة  النفط  واردات 
النفط العاملية، اإىل جانب ا�شتمرار تنامي حجم االنفاق 

احلكومي ب�شكل غري عقاين وغري مرر.  
وبع�ض  االقت�شاديني  مطالبة  اإىل  دف��ع  ذل��ك  وك��ل 
اال�شاح  عملية  تبني  اإىل  ال�شعب  وجماهري  ال�شيا�شيني 
وامل��ايل  االقت�شادي  الو�شع  ملعاجلة  االقت�شادي 
احلكومة  اعلنت  فقد  هذه  لل�شغوط  وا�شتجابة  ال�شعب. 
تخفي�ض  على  ا�شتملت  والتي  اال�شاح  لعملية  تبنيها 
من  النفطية  امل���وارد  ل��زي��ادة  وال�شعي  العام  االن��ف��اق 
امل��وارد  تنمية  عن  ف�شا  االنتاج  حجم  زي��ادة  خ��ال 
غري النفطية من قطاعات ال�شناعة والزراعة وال�شياحة 

وغريها.  وقد كان من املتوقع ان يتم تخفي�ض االنفاق 
العام  االن��ف��اق  جوانب  جميع  يف  وفعال  كبري  ب�شكل 
حجم  مع  يتنا�شب  الذي  بال�شكل  التق�شف  اإىل  واللجوء 
من  اي�شا  االي���رادات  حجم  وزي��ادة  القائمة،  امل�شكلة 
خال فر�ض ال�رشائب على الدخول العالية وعلى بع�ض 
ال�شلع الكمالية وغري ال�رشورية وفر�ض اأو زيادة الر�شوم 
الناجمة  واالرب���اح  التجارية  الن�شاطات  بع�ض  على 
وبع�ض   ))CAPITAL GAINS امل��ال  را���ض  عن 
اخلدمات التي تقدمها الدولة لبع�ض الفئات االجتماعية 
املي�شورة.  ومبوجب �رشوط �شندوق النقد الدويل يتعني 
على احلكومة ان تفر�ض �رشيبة على رواتب الرئا�شات 
اخلا�شة  والدرجات  والوكاء  والوزراء  والنواب  الثاث 
واأنها  الرواتب مبالغا بها  تلك  ال�شندوق يعد  وذلك الن 
املتقدمة  الدول  يف  نظرائهم  رواتب  على  ا�شعافا  تزيد 
ان احلكومة �شتطبق هذا املطلب  والغنية.  وال نعلم هل 
اأم ال.  كما وجهت احلكومة بتقلي�ض احلمايات ملختلف 

امل�شوؤولني بن�شبة معينة قد تقارب الثاثني يف املائة.
تكن  احلكومة مل  اتخذتها  التي  االجراءات  ان  واملاحظ 
بامل�شتوى املطلوب، اذ اكتفت ببع�ض اللم�شات اخلفيفة 
وغري املوؤثرة هنا وهناك جتنبا ل�شغوط ومعار�شة الكتل 
اعلنت احلكومة  ال�شيا�شية املتنفذة وغري املتنفذة.  فقد 
الثاث  الرئا�شات  رواتب  يف  متوا�شع  تخفي�ض  اجراء 
احلكومة  قامت  نف�شه  الوقت  ويف  اخلا�شة.   والدرجات 
با�شتقطاع ن�شبة من رواتب املوظفني )مبن فيهم �شغار 
اإىل  توجيهها  بذريعة  املتقاعدون  وكذلك  املوظفني( 
احل�شد ال�شعبي والنازحني ورمبا لتغطية النفقات لبع�ض 
اخلدمات، ف�شا عن فر�ض اأو زيادة الر�شوم على بع�ض 
تقع  االأخرية  واالإجراءات  الدولة،  تقدمها  التي  اخلدمات 

على كاهل الفئات الفقرية.
اإىل  تلجاأ  ان  احلكومة  على  لزامًا  كان  انه  نعتقد  ونحن 
من  العام  االنفاق  لتقلي�ض  اخ��رى  ا�شافية  اج���راءات 
وتقلي�ض  جهة  من  امل��وازن��ة  يف  العجز  تقلي�ض  اج��ل 

حتقيقا  ال�شعب  اأف��راد  بقية  وبني  امل�شوؤولني  بني  الهوة 
املتوقعة  االفعال  ل��ردود  وجتنبا  االجتماعية  للعدالة 
بني  الفرق  ترى  وهي  الغا�شبة  ال�شعبية  اجلماهري  من 
الرفاهية املبالغ بها للم�شوؤولني وبني الظلم واالجحاف 
من  الكثري  وي��رى  ال�شعب.   جماهري  بقية  على  الواقع 
على  كان  انه  ال�شعب  وجماهري  واملحللني  املراقبني 
احلكومة ان تقوم باإجراء تخفي�ض اأكر بكثري مما جرى 
ابتداء  م�شتوياتهم،  مبختلف  امل�شوؤولني  حمايات  يف 
النواب  وجمل�ض  الوزراء  ورئا�شة  اجلمهورية  رئا�شة  من 
ونزوال اإىل الوكاء وروؤ�شاء الهيئات واملديرين العامني 
وهكذا.   ذلك الن حجم احلمايات ما يزال كبريا ب�شكل 
يف  ماألوف  هو  عما  جدا  وبعيد  معقول  وغري  مرر  غري 
ال  عليه  هو  ما  على  ا�شتمراره  وان  العامل  بلدان  جميع 
ميكن تريره على ا�شا�ض الو�شع االمني بل اأ�شبح بابا 
واأ�شبح  العام.   للمال  كبريا  وهدرا  واال�شتغال  للف�شاد 
ال�شيارات  م��ن  طويلة  مب��واك��ب  ي�شريون  امل�شوؤولون 

جبهات  اإىل  �شائرون  وكاأنهم  امل�شفحة  وال�شيارات 
القتال!  ولي�ض يف �شوارع العا�شمة.   واإذا افرت�شنا جدال 
احلمايات  هذه  كل  يرر  العراق  يف  االمني  الو�شع  ان 
العاديني  املواطنني  على  فماذا  واال�شلحة  وال�شيارات 
امل�شوؤولون  ك��ان  اإذا  ثم  اأنف�شهم!   حلماية  يفعلوا  ان 
اإىل  اإىل هذه الدرجة ملاذا يتقدمون  ال�شعب  خائفني من 
هذه املنا�شب؟  ليرتكوها اإىل غريهم ويذهبوا اإىل حال 
�شبيلهم وجزاهم اهلل خري اجلزاء، مع اننا ن�شمع دوما ان 
ال�شعب  ميثلون  وانهم  ال�شعب  من  منتخبون  امل�شوؤولني 
خوفا  يكن  مل  واإذا  ال�شعب؟   من  اخلوف  هذا  كل  فلماذا 

فهل هو الإ�شباع غرورهم؟
بابا  ا�شبحت  احلمايات  باب  ان  اليقني  علم  نعلم  اننا 
هذا  كل  ميلكون  ال  امل�شوؤولني  من  الكثري  الن  لارتزاق 
الق�شور  اإىل  انتقلنا  واإذا  للحماية.  املخ�ش�ض  العدد 
الكتل  وروؤ���ش��اء  امل�����ش��وؤول��ون  يحتلها  ال��ت��ي  وامل��ب��اين 
مقابل  دون  م��ن  املتنفذون  واال�شخا�ض  واالح����زاب 

فحدث وال حرج، ولو قامت احلكومة باإخاء هذه املباين 
وا�شتخدمتها لاأغرا�ض احلكومية اأو قامت بتاأجريها من 
بها  باأ�ض  ال  موارد  نزيه حل�شلت على  علني  مزاد  خال 
وحلققت نوعا من العدالة االجتماعية وق�شت على الف�شاد 
املركبات  من  الكبرية  االعداد  ان  كما  املجال.   هذه  يف 
املخ�ش�شة لكبار ومتو�شطي امل�شوؤولني مبا فيها تكاليف 
الوقود وال�شيانة واال�شتغال والهدر فاإنها ت�شكل مبالغ 
كبرية جدا ميكن ان توجه اإىل جوانب اأكرث اهمية وجدوى 
اقت�شادية.  وعندما نقارن كيف يعي�ض كبار امل�شوؤولني 
البلدان  يف  امل�شوؤولني  م��ع  ال��ع��راق  يف  وال�شيا�شيني 
يتنقل  )حيث  احلقيقية  الدميقراطية  والبلدان  املتقدمة 
وتت�شوق  مبفرده،  القطار  اأو  البا�ض  يف  ال��وزراء  رئي�ض 
يف  وت�شكن  ال�شوبرماركت  من  لوحدها  مريكل  اأجن��ا 
�شقتها اخلا�شة ولي�ض يف ق�رش يعود للدولة وهي رئي�شة 
املانيا العظيمة، اأدركنا الفرق ال�شا�شع بني االثنني، االمر 

الذي يثري اال�شتغراب والغ�شب يف ان واحد.  

املوؤدي  الر�شيف  على  �شريُه  ترامب  دونالد  وا�شل 
اىل �شارع املال يف مدينة نيويورك ليتوقف فجاأة 
من  الكثري  يقلب  وهو  االر�ض  افرت�ض  �شحاذ  اأمام 
من  بعني  الفقري  ذل��ك  اىل  ترامب  نظر  الا�شيء.  
�شفراً  متتلك  الرجل  اأيها  اإنك  اإي��اه:  حمدثًا  االأ�شى 
دوالر  مليون   900 مببلغ  مدين  وان��ا  ال��رثوة  من 
اغنى  باملح�شلة  فاإنك  كلها  ثروتي  فقدُت  ان  بعد 
منك.   اغنى  حقَا  انا  مبت�شمًا  ال�شحاذ  اجابه  مني!  
ولكن ماذا ان ح�شلت على املال ثم خ�رشته، حينها 
�شاأكون من الفا�شلني، ورمبا قد اخ�رش �شحتي وانا 
احاول ان اجمع الرثوة، وقد ال اعرف اإن كان النا�ض 
واخرياً،  اموايل؟   اجل  من  ام  ل�شخ�شي  �شيحبونني 
�شاأخ�رش  وعندها  ال�رشقة  اىل  اتعر�ض  ان  ميكن 
الرثوة ف�شًا عن خ�شارة مكاين الذي ا�شحذ فيه على 

ر�شيف �شارع املال.

ترك ترامب ذلك ال�شحاذ وهو ي�شابق اخلطى لالتقاء 
ب�شديق �شي�شاعده على ا�شتعادة ثروته جمدداً ولكنه 
ال�شائدة  الرئي�شية  التيارات  بان  يردد يف �رشه  ظل 
املنفعة  ت�شتخدم مناذج  االقت�شاد مازالت  يف علم 
ا�شتخدامها  عند  العقانية  العوامل  ودور  املتوقعة 
التحليل.   مناذج  واختبار  االقت�شادي  التحليل  يف 
اخرى  ك��رة  نف�شه  ُيحّدث  وه��و  ترامب  توقف  هنا 
ت�شتطع  مل  التحليات  تلك  من  العديد  ان  ق��ائ��ًا: 
التي  ال��رثوات  على  احل�شول  ميكن  كيف  تف�رش  ان 
تلك  ُت�شكل  وكيف  االقت�شادية  الطفرات  حتققها 

الرثوات جمدداً!
بعلم  ي�شمى  ما  ترامب ظهور  دونالد  يدرك  رمبا مل 
NEUROECONO -  االقت�شاد الع�شبي 

ICS
خليط  من  ت�شكلت  التي  ال�شلوكية  العلوم  من  وهو 
علوم االع�شاب وعلوم االقت�شاد، اذ حاول هذا العلم 
املنفعة  تعظيم  ازاء  الت�رشف  م�شرتكات يف  ايجاد 

ومقايي�ض اال�شتجابة الع�شبية والتي تركز جميعها 
يتكون  فالدماغ  الدم.   تدفق  يف  الدماغ  دور  على 
حقًا من مقاطع وانظمة عديدة تتعامل جميعها يف 
توجيه �شنع القرار.  فالعديد من القرارات ُتتخذ يف 
اإطار ظروف حمفوفة باملخاطر، لذلك تتجه النزعة 
تعظيم  بغية  املخاطر  حتمل  �شوب  اإما  االن�شانية 
والت�شحية  املخاطر  جتنب  نحو  النزعة  او  املنفعة 
بجانب من املنافع.  فقد ك�شفت البحوث والدرا�شات 
الكثري  هنالك  ان  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
ال�شائعة  واالمناط  وال�شاذة  اال�شتثنائية  االمور  من 
من الت�رشفات التي غدت جميعها ال تتاءم ومبداأ 
املتجنبة  النزعة  تلك  منها  والتي  املنفعة  تعظيم 
كان  التي   RISK AVERSION للمخاطر 
ميار�شها �شحاذ وول �شرتيت وهو يفرت�ض الر�شيف 
بات  ال��ذي  املجازف  ترامب  دونالد  واجهه  حني 
مفل�شًا. وهكذا يو�شح لنا علم االقت�شاد الع�شبي ان 
درجة  يف  تختلف  الدماغ  يف  متعددة  مناطق  ثمة 

حت�ش�شها اإزاء مو�شوع حتديد املخاطر او حالة الا 
باتخاذ  املتعلقة  االن�شانية  الت�رشفات  ازاء  يقني 
القرار االقت�شادي، والتي تتوقف على �شكل وتركيب 

وطبيعة الق�رشة اخلارجية ملقدمة العقل الب�رشي.  
احتماالت  على  الفقراء  فيه  يركز  الذي  الوقت  ففي 
على  االغنياء  يركز  �شئيلة  كانت  مهما  اخل�شارة 
فكل  اي�شًا.   �شئيلة  كانت  مهما  الربح  احتماالت 

فريق ينظر اىل القدح اململوء ن�شفه باملاء. 
 فالفقراء يعتقدون ان عليهم معرفة كل �شيء مقدمًا 
و�رشورة احل�شول على تلك املعلومة عند كل ردة 
تكاليفه  الرتفاع  ح�شوله  يتي�رش  ال  امر  وهو  فعل 
يف حني يبقى االغنياء وحدهم من ميتلك املحفظة 
ملنافعهم  املعِظمة  قراراتهم  التخاذ  املعلوماتية 
وهي   UTILITY MAXIMISATION
حكر يف متناول ايديهم و�شبكة اع�شابهم يف تعظيم 
التي  ادمغتهم  ق�رشة  تركيب  ك��ان  مهما  ثروتهم 

وعَدنا بها علم االقت�شاد الع�شبي!
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عملية االصالح االقتصادي ومدى الجدية في االجراءات التقشفية
د. مدحت كاظم القريشي

ما هو مستقبل قطاع النفط في العراق
فاضل علي عثمان البدران

الجزء االول

أغنياء وفقراء في علم االقتصاد العصبي!
د. مظهر محمد صالح

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

637.75
3.38
0.53%

2,733,311,862
3,746,239,053

507
34
6
16
12

0.53
3,131,650,000.00

0.86
79,300,000.00

6.25
75,600,000.00

0.58
75,000,000.00

0.46
72,250,000.00

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)TASC( اسيا

)BIBI( اثمار

)BGUC( خليج

0.53
1,659,554,560.00

6.25
472,491,008.00

6.00
109,643,744.00

5.75
81,850,488.00

0.86
68,508,000.00

)BMFI( موصل

)TASC( اسيا

)AISP( بذور

)SKTA( شماكس

)BBOB( بغداد
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