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االشتراكية الجديدة واالقتصاد العالمي
جيه .برادفورد ديلونغ

ـ وفق��ا للنظرية االقت�ص��ادية ال�س��ائدة ،متي��ل العوملة
�إىل "رف��ع جمي��ع الق��وارب" ،وال تخلف ت�أث�يرا كبريا
على التوزيع العري�ض للدخل .ولكن "العوملة" لي�س��ت
عل��ى الإطالق �إزالة التعريف��ات اجلمركية وغريها من
احلواجز التي تع��وق الواردات ومتنح املزايا ملنتجني
حمليني نافذين �سيا�س��يا وال هم لهم �سوى البحث عن
الريع .فكما �أ�ش��ار الباحث االقت�ص��ادي داين رودريك
م��ن جامعة هارفارد م��رارا وتك��رارا ،تتكهن النظرية
االقت�ص��ادية ب�أن �إزالة الر�س��وم اجلمركي��ة واحلواجز
غ�ير اجلمركية تنتج مكا�س��ب �ص��افية؛ ولكنها ت�ؤدي
�أي�ض��ا �إىل عمليات �إعادة توزيع �ض��خمة ،حيث ت�ؤدي
�إزالة احلواجز الأ�ص��غر �إىل عمليات �إعادة توزيع �أكرب

ن�سبة �إىل املكا�سب ال�صافية.
وتختل��ف العومل��ة عندم��ا يتعل��ق الأم��ر بتحقي��ق
�أغرا�ض��نا� .إذ ينبغ��ي �أن ُتف َهم على �أنها عملية ُي�ص��بِح
فيها العالمَ مرتابطا على نحو متزايد من خالل التقدم
التكنولوج��ي ال��ذي يدفع تكاليف النقل واالت�ص��االت
�إىل االنخفا�ض.
م��ن امل�ؤكد �أن هذا ال�ش��كل من �أ�ش��كال العوملة ي�س��مح
للمنتج�ين الأجان��ب بت�ص��دير ال�س��لع واخلدم��ات �إىل
�أ�س��واق نائي��ة بتكلفة �أقل .ولكنه يفتح �أي�ض��ا �أ�س��واق
ال�ص��ادرات ويخف�ض التكاليف التي يتحملها اجلانب
الآخر .ويف نهاية املطاف ،يح�ص��ل امل�ستهلكون على
املزيد من الأ�شياء يف مقابل تكلفة �أقل.
وفق��ا للنظرية االقت�ص��ادية القيا�س��ية ،ال ت�أتي �إعادة
التوزي��ع �إال عندما تتطلب �ص��ادرات دول��ة ما عوامل

�إنت��اج خمتلف��ة �إىل ح��د كبري ع��ن وارداته��ا .ولكن ال
وج��ود ملث��ل ه��ذا االخت�لاف يف االقت�ص��اد العاملي
اليوم.
فف��ي الوالي��ات املتح��دة ،يعن��ي الفائ���ض يف ميزان
املدفوعات يف التمويل توظيف املزيد من الأمريكيني
كعمال بناء ،ومنتجني لل�س��لع الر�أ�سمالية ،وممر�ضني
وم�س��اعدين يف جم��ال ال�ص��حة املنزلي��ة .وعلى نحو
مماث��ل ،يعن��ي الفائ���ض يف اخلدم��ات عم��ل املزي��د
م��ن الأمريكي�ين لي�س فق��ط كم�ست�ش��ارين حا�ص��لني
عل��ى تعليم عال (و�أج��ور جمزية) يف معاقل ال�ص��لب
والزج��اج ،ولك��ن �أي�ض��ا كعم��ال نظاف��ة وعم��ال يف
الفنادق خارج متنزه يلو�ستون الوطني.
يف الوق��ت نف�س��ه ،رمبا ي�ؤدي العجز يف الت�ص��نيع �إىل
خل��ق املزيد من فر�ص الت�ص��نيع يف اخلارج ،يف دول
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حي��ث تكاليف العمالة منخف�ض��ة ن�س��بة لر�أ�س املال؛
ولكن هذا العجز يدمر عددا قليال ن�س��بيا من الوظائف
يف الواليات املتحدة ،حيث �أ�ص��بح الت�ص��نيع بالفعل
�ص��ناعة كثيفة اال�س��تخدام لر�أ���س املال .وكما �أ�ش��ار
اخلبري االقت�صادي روبرت هول من جامعة �ستانفورد
طوال ثالث��ة عقود من الزمن ،ف���إن الأمريكيني الذين
يعمل��ون يف بي��ع ال�س��يارات �أك�ثر م��ن �أولئ��ك الذي��ن
يعملون يف �صناعتها.
وعل��ى ه��ذا ،فمن الناحي��ة النظري��ة عل��ى الأقل رمبا
َخلَّ��ف التح��ول يف التوظي��ف يف الوالي��ات املتح��دةـ
من الت�ص��نيع القائم على خط��وط التجميع �إىل البناء
واخلدم��ات والرعاي��ة ،ت�أثريا ملمو�س��ا عل��ى التوزيع
الع��ام للدخل م��ن حيث اجلن�س ،ولك��ن لي�س من حيث
الطبقة .ما ال�سبب �إذن وراء املقاومة ال�سيا�سية القوية

للعومل��ة يف الق��رن احل��ادي والع�رشي��ن؟ �أرى �أربع��ة
�أ�س��باب .ف�أوال ،من ال�س��هل �أن يلقي ال�سا�س��ة اللوم عن
امل�شاكل التي تواجه �أي بلد على الأجانب واملهاجرين
الذي��ن ال يدل��ون ب�أ�ص��واتهم .يف ع��ام  ،1890عندما
كان ال�سا�س��ة يف �إمرباطوري��ة هاب�س��بورج يلق��ون
باللوم ب�ش��كل روتيني على اليهود ع��ن خمتلف العِلل
االقت�ص��ادية واالجتماعيةَ ،علَّق املعار�ض النم�ساوي
فردينان��د كروناويرت يف منا�س��بة �ش��هرية قائال�" :إن
معاداة ال�س��امية هي ا�شرتاكية احلمقى" .وبو�سعنا �أن
نقول ال�شيء نف�سه عن معاداة العوملة اليوم.
ثاني��ا ،كان �أك�ثر من جيل من النمو االقت�ص��ادي غري
العادل والأقل �رسعة من املتوقع يف ال�ش��مال العاملي
�س��ببا يف خلق احتياج �سيا�س��ي ونف�س��ي ق��وي لكب�ش
فداء .فالنا�س يريدون �رسدا ب�سيطا ل�رشح ال�سبب وراء
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د .حيدر حسين آل طعمة

انعق��دت م�ؤخرا قم��ة قادة جمموع��ة الع�رشين
 G20يف مدين��ة هامب��ورغ الأملاني��ة ،حت��ت
عن��وان "نح��و بن��اء ع��امل متوا�ص��ل" وناق���ش
قادة جمموع��ة الع�رشي��ن يف اجتماعهم ،الذي
و�ص��ف ب�أنه �أكرب جتمع دويل ،ق�ض��ية ا�ستقرار
االقت�ص��اد العامل��ي وموا�ص��لة تنظي��م �أ�س��واق
املال ،والق�ض��ايا املرتبطة بالتنمية يف العامل.
وق��د رك��ز قادة ه��ذه ال��دول على ع��دة حماور
اهمها �ض��مان اال�ستقرار االقت�صادي ،وحت�سني
اال�س��تدامة ،وحتم��ل امل�س���ؤولية ،و�إنعا���ش
التج��ارة ،وزي��ادة م�س��تويات اال�س��تخدام،
وحتقي��ق �أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة .2030
وت�ض��م املجموع��ة ك ًال م��ن� :أملاني��ا ،فرن�س��ا،
الياب��ان ،الواليات املتح��دة الأمريكي��ة ،كندا،

�إيطالي��ا ،بريطاني��ا ،رو�س��يا ،الأرجنت�ين،
�أ�س�تراليا ،جن��وب �إفريقي��ا ،الربازيل ،ال�ص�ين،
كوريا اجلنوبية ،الهند� ،إندوني�س��يا ،املك�س��يك،
تركي��ا ،واململك��ة العربية ال�س��عودية واالحتاد
الأوروب��ي ،وت�ش��كل دول ه��ذه املجموعة %85
من حجم االقت�صاد العاملي.
وق��د اف�ص��حت نتائج قم��ة جمموع��ة الع�رشين
ب�أنه��ا واحدة من �أك�ثر القمم جذب��ا لالهتمام
يف ال�س��نوات الأخرية ،ب�س��بب امل�شاركة الأوىل
للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،الذي يتعامل
مع تعددي��ة الأطراف والتعاون الدويل بازدراء
�ش��ديد .وي�أتي ح�ض��ور ترامب قم��ة  2017بعد
ان�س��حابه بالفعل من �أحد االلتزامات الرئي�س��ة
لقمة العام املا�ض��ي وهو االن�ض��مام التفاقية
باري�س للمناخ ،ووعوده بتبني تدابري احلماية
التجارية ورف�ض تقدمي املزيد من امل�س��اعدات

للالجئني .وقد ان�ش��غل ق��ادة القمة بالتهديدات
التي ت�ش��كلها زيادة تداب�ير احلماية التجارية،
خ�صو�ص��ا مع �ص��دور تقري��ر مب��ادرة مراقبة
التج��ارة العاملية م�ؤخرا والذي حذر من ف�ش��ل
دول الع�رشي��ن يف الوف��اء بتعهداتها ال�س��ابقة
ب�ش���أن حرية التجارة .وحذر التقرير اي�ض��ا من
�آالف التداب�ير الت��ي تتوخى احلماي��ة والتي ال
ت��زال تعي��ق دخ��ول ال�ص��ادرات الأمريكية �إىل
دول �أخ��رى والت��ي ق��د تعط��ي ترام��ب امل�برر
ال��ذي يحتاج��ه لزي��ادة احلواج��ز عل��ى حركة
التج��ارة من واىل الواليات املتحدة االمريكية.
وتناول��ت قمة قادة  G20جملة من الق�ض��ايا
االقت�صادية كان ابرزها:
 -1منو االقت�ص��اد العاملي والتج��ارة الدولية
وتنظيم �أ�س��واق املال العاملي��ة وتقوية النظام
امل��ايل العامل��ي وتعزي��ر �آلي��ات الرقابة ملنع
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كمية
خليج ()BGUC

0.35

بغداد ()BBOB

0.64

سومر ()BSUC

0.90

متحد ()BUND

0.20

بذور ()AISP

7.13

407,261,790.00
123,800,000.00
تك��رار الأزم��ة
املالي��ة الت��ي
�ش��هدها الع��امل
ع��ام  2008وع��دم
ت��رك �أي قط��اع م��ن
قطاعات ال�س��وق املالية
العاملي��ة بعي��دا ع��ن
الرقاب��ة ،وحماربة التهرب
ال�رضيبي وتفادي املناف�سة
عن طريق تخفي�ض ال�رضائب.
 -2الرتكي��ز عل��ى حتقي��ق
من��و دائ��م وم�س��تمر ومت��وازن

50,602,000.00
21,000,000.00
20,314,000.00

قيـ ــمة
بذور ()AISP

7.13

خليج ()BGUC

0.35

بغداد ()BBOB

0.64

بيبسي ()IBSD

2.45

سومر ()BSUC

0.90

لالقت�ص��اد العامل��ي وتعزي��ز فر���ص الت�ش��غيل
والتوظي��ف .فمن��ذ قم��ة وا�ش��نطن الت��ي عقدت
عام � 2008أ�صبحت التجارة العاملية �أحد �أهم
البنود على جدول �أعمال قمة املجموعة ب�سبب
العالق��ة الوثيقة ب�ين حرية التج��ارة العاملية
واحلد من البطالة.
 -3التغي�ير املناخ��ي و�سيا�س��ات التنمي��ة
و�أ�س��واق العم��ل وقوانينه��ا ومل��ف الهج��رة
وق�ضية اللجوء وحماربة االرهاب.
وركز نقا�ش قادة الدول الع�رشين على ان�سحاب
الواليات املتحدة م�ؤخرا من اتفاقية املناخ يف
باري�س ،وفر���ص اتباع بلدان �أخ��رى الواليات
املتح��دة يف و�ض��ع م�ص��احلها الذاتي��ة وعل��ى
نح��و مته��ور فوق ال�ص��الح العام؟ فق��د �أوردت
�ص��حيفة نيوي��ورك تاميز مق��اال ي�ش�ير �إىل �أن
ترام��ب قد ينج��ح يف �س��حب رو�س��يا واململكة
العربي��ة ال�س��عودية وتركيا ،وحتى �إندوني�س��يا
�إىل حتال��ف برتويل لإ�ض��عاف �أو �إلغ��اء اتفاق
باري���س للمن��اخ .مع ذلك جنحت الدبلوما�س��ية
االملاني��ة و�ش��عر الدبلوما�س��يون والنا�ش��طون
املناخي��ون يف جميع �أنحاء الع��امل باالرتياح
بع��د اعالن البيان اخلتام��ي للقمة ،والذي جاء
في��ه " زعم��اء ال��دول الأع�ض��اء يف املجموعة
 20ت��رى �إن اتف��اق باري���س ال رجع��ة في��ه ...
وت�ؤك��د جمددا التزامها الق��وي باتفاق باري�س،
والتحرك ب�رسعة نحو تنفيذه الكامل" با�ستثناء
تخلي الواليات املتحدة عن ذلك االلتزام.
من جانب اخر ،ا�ش��ار �صندوق النقد الدويل يف
�س��ياق اعمال القمة ،ب�أن التعايف االقت�ص��ادي
العاملي مي�ض��ي على امل�س��ار ال�صحيح ،ويت�سم
بات�س��اع نطاق��ه ،وم��ن املتوقع �أن ي�س��تمر �إىل
الع��ام الق��ادم .ولك��ن يف الوق��ت نف�س��ه ح��ذر
ال�ص��ندوق من عواقب الرتاخ��ي واملخاطر ،مبا
يف ذل��ك ارتفاع مواطن ال�ض��عف املايل ،وتدين
م�ستوى الإنتاجية ،وتزايد عدم امل�ساواة".
كما �ش��دد ال�ص��ندوق عل��ى �رضورة اال�س��تفادة
من فرتة النمو الراهنة كفر�ص��ة لزيادة حماية
القط��اع امل��ايل – مبراكم��ة احتياطي��ات ر�أ�س
امل��ال الوقائي��ة وتقوية امليزاني��ات العمومية
ل��دى ال��شركات والبن��وك؛ ومعاجل��ة م�س���ألة
الأج��ور احلقيقي��ة الراك��دة – الت��ي قد ت�ص��يب
التع��ايف بال�ض��عف وتغ��ذي م�ش��اعر ال�س��خط؛
والت�ص��دي مل�ش��كلة اخت�لاالت احل�س��ابات
اجلاري��ة املفرط��ة – م��ع قيام بل��دان الفائ�ض
وبل��دان العج��ز عل��ى ال�س��واء بدوره��ا يف ه��ذا
ال�ش���أن .ومتا�ش��يا مع ما ت�ض��منته "خطة عمل

145,180,272.00
142,381,632.00
79,132,000.00
46,444,716.00
45,541,800.00

أسـ ــعار
السعر بالمثقال الواحد

عدم ا�س��تفادتهم من الرخاء ال��ذي وعِ دوا به ذات يوم،
ووجود مثل هذه الفجوة ال�ض��خمة املتزايدة االت�س��اع
ب�ين �أبن��اء الطبق��ة العلي��ا املتزاي��دة ال�ثراء وكل من
عداهم.
ثالث��ا ،تزام��ن �ص��عود ال�ص�ين االقت�ص��ادي مع فرتة
كان ال�ش��مال العامل��ي ينا�ض��ل خاللها للو�ص��ول �إىل
م�س��توى الت�ش��غيل الكام��ل للعمالة .وخالف��ا ملا زعم
�أتباع فريدري�ش فون هاي��ك و�أندرو ميلون دوما ف�إن
التعديالت االقت�صادية ال حتدث عندما ترغم عمليات
الإفال���س العمال��ة ور�أ���س امل��ال عل��ى اخل��روج م��ن
ال�ص��ناعات املنخف�ض��ة الإنتاجية والت��ي يقل الطلب
عليه��ا ،ب��ل حت��دث �إذا عملت طف��رات االزده��ار على
اجت��ذاب العمالة ور�أ�س املال �إىل ال�ص��ناعات العالية
الإنتاجية التي يرتفع الطلب عليها.
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هامبورغ" ،فقد �أكد �ص��ندوق النقد الدويل على
خم�س �أولويات وهي:
 -1التعجي��ل بالإ�ص�لاح التج��اري :ويتمث��ل
جان��ب �أ�سا�س��ي م��ن ه��ذا اجله��د يف تخفي���ض
احلواجز و�إعانات الدعم وغريها من الإجراءات
التي تت�س��بب يف ت�ش��ويه التج��ارة .وبالإمكان
تعزيز النظام التج��اري العاملي ب�إعادة ت�أكيد
االلت��زام بالتطبي��ق اجلي��د للقواع��د التنظيمية
الت��ي ت�ش��جع عل��ى التناف���س مع تهيئ��ة مناخ
يحقق تكاف�ؤ الفر�ص.
 -2زي��ادة اال�س��تثمارات املنتج��ة يف البني��ة
التحتية :حيث �سي�ؤدي ذلك �إىل زيادة التوظيف
والنم��و عل��ى امل��دى الق�ص�ير ورف��ع م�س��توى
الإنتاجية على املدى املتو�سط.
 -3ت�ش��جيع االحتواء املايل :حي��ث تعد زيادة
فر�ص احل�ص��ول على التمويل ،وخا�صة للمر�أة،
مبثاب��ة مطل��ب حي��وي لدع��م النم��و القاب��ل
لال�ستمرار – و�س��وف ت�ؤدي �سيا�سات االحتواء
املايل �إىل خلق ماليني فر�ص العمل اجلديدة.
 -4اال�س��تثمار يف ر�أ���س امل��ال الب�رشي :وذلك
من �أجل ت�س��ليح ال�سكان مبهارات �أف�ضل ت�سمح
لهم مبواجهة حتدي��ات التحوالت التكنولوجية
واالقت�ص��ادية الهيكلية القائمة .ويكت�س��ب هذا
الأمر �أهمية خا�صة يف �سياق زيادة التحول �إىل
الو�سائل الآلية وا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي.
 -5تعجيل �إ�صالحات �سوق العمل :وي�شمل ذلك
التو�س��ع يف �إمكانية نفاذ الأ�شخا�ص �إىل �سوق
العمل ،وزيادة مرونته ،واحلد من الأن�شطة غري
الر�س��مية .ومن �أهم الأبعاد يف هذا ال�ش���أن �س��د
الفجوة بني اجلن�س�ين من حيث م�شاركة املر�أة
يف �س��وق العم��ل – وهو �أمر جي��د لزيادة النمو
واحلد من عدم امل�ساواة وتنويع االقت�صادات.
ورغ��م تع��دد �أجن��دة قم��ة ق��ادة دول الع�رشين
لهذا الع��ام اال ان الهدف اال�س��ا�س كان تطويق
النزع��ة الرتامبية النته��اج �سيا�س��ات حمائية
وتغلي��ظ القي��ود عل��ى اال�س��تريادات االجنبية،
لي�س فقط خ�ش��ية من �ضعف م�ستويات التجارة
والنم��و الت��ي قد ترتت��ب على هذه ال�سيا�س��ات،
وامنا اي�ض��ا توخي ًا ال�ستعار حرب جتارية بني
االقت�ص��ادات الك�برى كرد فعل على �سيا�س��ات
الواليات املتحدة .من جانب �آخر كان التخوف
من امكانية انفراط عقد اتفاقية باري�س للمناخ
ع�بر ان�ض��مام دول ع��دة للمح��ور االمريك��ي
املعار�ض لهذه االتفاقية اهمية خا�صة لراعية
القمة امل�ست�ش��ارة االملاني��ة اجنيال مريكل وقد
بذل��ت املانيا جهود متميزة �ص��بت يف النهاية
اىل متت�ين ع��رى االتفاقي��ة املذكورة وال�س�ير
قدم ًا يف اجراءات التنفيذ.
ام��ا �ص��ندوق النقد ال��دويل فقد او�ض��ح ،وعلى
ل�سان الغارد رئي�س��ة ال�صندوق ،بان االقت�صاد
العامل��ي بحاج��ة ما�س��ة الي��وم اىل �سيا�س��ات
اقت�صادية م�شرتكة لتجاوز ال�سكون االقت�صادي
القائ��م عرب تفعي��ل اتفاقات التج��ارة والرقابة
امل�ش�تركة على ا�س��واق املال وامل�صارف بغية
حتقي��ق مع��دالت من��و م�س��تدام والتكي��ف م��ع
التغريات الهيكلية التي ت�ش��هدها االقت�ص��ادات
ال�ص��اعدة (كال�صني والهند) وانتهاج �سيا�سات
اقت�ص��ادية عاملي��ة معدة خ�صي�ص��ا ال�س��تباق
االزم��ات املالي��ة وامل�رصفية التي قد ت�ص��يب
االقت�صاد العاملي يف امل�ستقبل.

مجاالت تطوير القطاع النفطي في العراق
إيهاب علي النواب

م��ن الأ�س��باب التي يتم�س��ك به��ا املدافعون عن اال�س��تثمار
الأجنب��ي يف القط��اع النفطي العراقي ه��ي ارتفاع تكاليف
�إعادة �إعم��ار القطاع النفطي وتطوي��ره ،ف�ض ًال عن �إن ثلثي
احلق��ول النفطي��ة العراقية هي حق��ول نفطية غ�ير مطورة،
وب�سب��ب احلاج��ة اىل مبالغ هائلة لتطويره��ا ،يعجز العراق
عن توفريها ب�سبب الأو�ضاع التي مير بها البلد وعلى كافة
الأ�صعدة ،ف�أن اخليارات التي تبدو متاحة للعراق يف جمال
تطوير قطاعه النفطي هي كالأتي :
 -1التمويل من امليزانية العامة
م��ن �أب�س��ط ط��رق متوي��ل اال�ستثم��ارات النفطي��ة يف العراق
ه��و تخ�صي���ص مبل��غ �سنوي م��ن امليزاني��ة العام��ة للدولة
ت�ستخ��دم لتطوي��ر القطاع النفطي ،ذل��ك لأن مقومات جناح
ه��ذه اال�ستثمارات تكون م�ضمونة ولع��دة �أ�سباب من �أهمها
انخفا���ض درجة املخاطرة التي قد يتعر�ض لها ر�أ�س املال
امل�ستثم��ر ،لوج��ود كميات كب�يرة من االحتياط��ي النفطي،
ف�ض ًال ع��ن �إن عمليات البح��ث والتنقيب متت��از بانخفا�ض
درج��ة املخاط��رة وانخفا���ض تكالي��ف اال�ستثم��ار مقارنة

بالعوائ��د املتحقق��ة م��ن النف��ط ،يف ح�ين ي��رى املدافعون
عن اال�ستثم��ارات الأجنبية �إن تخ�صي�ص ج��زء من ميزانية
الع��راق لتموي��ل اال�ستثم��ارات النفطي��ة �سيت��م خ�صم��ه من
خم�ص�صات النفق��ات االجتماعية (ال�صحة والتعليم) ،بينما
العراق ب�أم�س احلاجة لهذه اخلدمات.
 -2االقرتا�ض من الداخل واخلارج
ميك��ن ل�رشكة النفط الوطنية �أو احلكومة العراقية االقرتا�ض
من �أجل متويل ا�ستثماراتها يف القطاع النفطي وكالأتي :
 االقرتا�ض من البنك املركزي وا�ستخدام النفط امل�ستقبليك�ضمان.
 االقرتا�ض من الوكاالت وامل�ؤ�س�س��ات الدولية ك�ص��ندوقالنقد والبنك الدوليني.
 ا�صدار �سندات حكومية.ويف احل��االت الث�لاث تكون كلفة التطوير منخف�ض��ة وفرتة
اال�س�ترداد �رسيع��ة وبالت��ايل تكون ف�ترة الت�س��ديد �رسيعة
اي�ض��اً ،ويب�ين املخت�ص�ين ان��ه اذا اقرت�ض��ت �رشك��ة النفط
الوطنية  3مليارات دوالر لتطوير حقل جمنون لينتج مبقدار
 700-600ال��ف برميل يومي ًا على �س��بيل املث��ال على �أن
ي�س��دد القر�ض بع�رش �س��نوات وب�س��عر فائدة مرك��ب مقداره

� %10س��نوي ًا ف�س��وف تبلغ خدم��ة الدين (الأ�ص��ل+الفائدة)
ح��وايل  352ملي��ون دوالر �س��نوياً� ،أي بح��دود  1.6دوالر
للربميل ولذلك ف�أن الريع الذي �ستح�ص��ل عليه �رشكة النفط
الوطني��ة ه��و  67.5دوالر للربمي��ل عن��د �س��عر  80دوالر
للربميل.
ومع هكذا �أ�س��عار لن ترتدد البنوك من اقرا�ض �رشكة النفط
الوطنية �أو احلكومة العراقية وذلك على �أ�س��ا�س ما �سيتحقق
م��ن ري��ع ك�ض��مان ،وهنا ي��رى املدافع��ون عن اال�س��تثمار
االجنب��ي �إن اقرتا���ض الع��راق �س��ي�ؤدي اىل تراك��م الدي��ون
ال�ص��افية بو�ص��ف العراق من �أكرب ال��دول املدينة يف العامل
وبالتايل ف�أن املقر�ضني �سوف ميتنعون عن �إقرا�ض العراق
ما مل يعقد اتفاقية لت�سديد ديونه ،هذا اذا مااخذنا التطورات
االخ�يرة احلا�ص��لة يف ا�س��عار النف��ط عاملي�� ًا وتدهوره��ا
املفاج��ىء وه��ذا ماي�ش��كل زعزع��ة الثق��ة يف ا�س��عار النفط
ومدى حت�س��نها يف املدى املتو�س��ط والبعيد مما يعمق عدم
الرغبة لهذه امل�ؤ�س�سات يف اقرا�ض العراق م�ستقبالً.
 -3التعاقد من ال�رشكات االجنبية
يف ظل هذا اخليار ميكن للعراق ا�ستخدام عقود مع ال�رشكات
النفطي��ة االجنبية على �أن تكون هذه العقود �أكرث مرونة من

عقود امل�شاركة باالنتاج ،كما هو احلال يف ايران
وال�س��عودية والكويت ،كعقود اخلدمة التقني��ة وعقود اعادة
ال�رشاء وعقود املجازفة ،وهي عقود طورت كنتيجة للحاجة
املا�سة اىل ر�ؤو�س االموال واخلربات والتكنولوجيا احلديثة.
غ�ير �أن العراق عر���ض قطاعه النفطي لال�س��تثمار االجنبي
م��ن خالل ج��والت الرتاخي�ص بع��د حوارات وم��داوالت مع
كبار م�س���ؤويل ال�رشكات النفطية ،لي�ستقر الر�أي بعدها على
ا�س��تدعاء تل��ك ال��شركات للعم��ل يف العراق مبوج��ب عقود
اخلدمة الفنية�ُ ،س��ميت بالرتاخي�ص النفطية ت�ستمر ملدة 20
�سنة مددت بعد ذلك اىل � 25سنة وك�أنها عقود �إمتياز.
ان اله��دف اال�س��ا�س من عق��ود جوالت الرتاخي���ص النفطية
ه��و زي��ادة الطاق��ة االنتاجي��ة للحق��ول العراقي��ة وم��ن ثم
زيادة االنتاج وال�صادرات واحل�صول على عوائد �أكرب ،اذ ان
اله��دف كان يتمثل يف �أن ي�ص��ل انتاج العراق من النفط اىل
 12ملي��ون برميل يف نهاية  ،2016اال ان الذي ح�ص��ل يف
بداية  ،2014هو و�ص��ول االنتاج اىل معدالت غري م�س��بوقة
ترافق ذلك مع انخفا�ض اال�س��عار ب�ش��كل دراماتيكي نتيجة
اف��راط العر�ض النفطي وتزايد انت��اج الواليات املتحدة من
النفط والغاز ال�صخري.

