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 ,الزميالت والزمالء الكرام

حول  على مداخالتهم القيمةكامل العضاض . داالستاذ فؤاد الكاظمي وكامل مهدي و .دكل من اشكر 
 على تعقيبيالقيمة  ةالمفصل مالحظاتهمحمد علي زيني على . دكما أشكر  ى األولتعقيبحول المقال و

بتفصيل أكبر بداها في مالحظاته األولى االتي ذكر قناعاته  زيني أعاد. دود أن اشير الى أن وأ .األول
 . ت سابقة نشرها أو تعامل معهاستعانة ببيانات ومقاالالبا

وال  عيد اثارتها االنُأالتعليق على مالحظات اثيرت سابقًا او  وفيما يلي سأتجنب قدر اإلمكان
في التعليق  التكرار ي اعتقد أنألن .ناهيرادها اداولكني عدلت عن حولها فيما اعددته من دالئل جديدة 

والسجال ال يغير القناعات وقد يقود إلى دورات من الجدل  ,في اغلب األحيان, على ذات المالحظات
ومالحظات عد آخر يتناول نقاطًا تساهم في نقاش قضايا ُب لىإساحاول ان أنقل النقاش لذلك  .المتبادل
 :لك في بيان الهدف من نشر المقالوكذ حول الغاز في العراق حتِرجديدة ُط

 تمهما كان يةتفاقاعلى أي المثارة نتقادات الإن الفساد المنتشر في العراق اآلن قد يبرر أغلب ا ":أوال
سيؤدي والمجتمع أن هذا الفساد الذي أضعف الدولة في حتمال الوارد الإذ سيثار دائمًا ا. رصينة

 كما انه يؤدي إلى. بنديةاألجنبية  الشركات واجهةغير قادر على مأغلبهم ن يإلى نظراء عراقي
جنبية لما لديها من قدرة مالية وفنية األ الشركةوبالنتيجة ستستطيع  مؤسسات ضعيفة وغير فعالة

 .لمصلحتها ,تفاقيةاالكانت رصانة  أي ,تفاقيةاستغالل االوقانونية وسياسية من 
, هو أفضل( bidding)العقود من خالل المناقصة  أنني كاقتصادي البد أن أقبل حقيقة أن منح ":ثانيا

 ززعوالذي )هذا مبدأ اقتصادي رصين . من االتفاق المباشر بدون مناقصة, في معظم األحوال
, مع اقتصاديين آخرين, قتصادلالجائزة نوبل , Vickery منح احد اهم من عملوا عليه هتناصر

 .(6991في 
وهذا بالضبط ما  .ا وكما هيحسب شروطه امهيقيتو دراستهاينبغي  يةتفاقاننا أمام ا غير ":ثالثا

 بقبمجلدين وُط  Iraq Oil Reportإذ تم دراسة مسودة العقد الذي نشره موقع . يهدف له المقال
 ,الواردة فيه شروط التصعيدوخاصة آلية التسعير  ,يكما ه ما ورد فيه من عالقات وبيانات

إنتاج /ستخدامالحول العالقات الفنية ومات أخرى غير متوفرة في العقد وافتراضات باإلضافة لمعل
وكان المقال واضحًا حول العالقات السعرية والفنية . الخ, مستقبل األسعار العالميةالغاز و
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توصل إلى نتيجة حول االتفاقية مفادها , الرقمي/وفي ضوء هذا التحليل االقتصادي. والمؤسسية
ولكن , ذ الظروف المختلفة باالعتبار فإن هذه اتفاقية معقولة من الناحية االقتصاديةبعد أخ: انه

اي بيان , كيف يتم التحسين تحديدًا من خالل تحليل الحساسية المقال ولقد بين. يمكن تحسينها
 افضلهو ان هذا  يدعي المقاللم . تبعات تغيير معدالت الضريبة والمساهمة في رأس المال

بالرغم من كل النوايا المعلنة والمناقشات التي , ن بعد  سنوات حرق الغاز التي يبدوولك .تفاقا
لدينا أخيرًا اتفاق سيستغل الغاز ويقلل من الحرق بدرجة ,  انها ال تنتهي, استمرت لعقود طويلة

  .ملموسة
ديل آخر يقارن وإذا كان هناك ب. االقتصادية حول الجدوىتخاذ القرار ا يتم ,في اعتقادي ,هكذا: رابعًا

يقوم على  للمحلل االقتصادياألمر بالنسبة . معايير متفق عليها/البديالن اقتصاديًا بموجب معيار
 في ضوءحكم  داروإصوالتوقعات المستقبلية االحتمالية  االتفاقيةلمعطيات ومتأن  هادئتحليل 

ولقد . سيرى ذلك واضحًا لمقالي والقارئ. والتحليل والحسابات المنهجية رقام والعالقاتاأل نتائج
هناك جوانب سياسية واجتماعية وقانونية . األول ركزت على هذه المسألة في المقال وفي التعقيب

يش إلى تشو ما يؤديإن  .تالمجاال هوأعتقد أن هناك من هم أقدر مني في هذ. ينبغي دراستها
االقتصادية الجوانب  اي ,وليالامرة واحدة في فترة التحليل  كافة الجوانب التحليل هو تناول

هل . تخاذ القرارالأسس واضحة  ال تتوفربحيث في النهاية  تمعةمج ,الخ, واالجتماعية والسياسية
ض لقد أعترألسباب سياسية أم اقتصادية أم قانونية أم اجتماعية؟ ض أو يقبل المشروع يرف

أعيد القول أن تناولي للجانب  .الكثيرون على اتفاقية الغاز قبل سنة حتى بدون معرفة تفاصيلها
هو دور دور االختصاصي غفال اهمية الجوانب األخرى ولكن ااالقتصادي فقط ليس هدفه 

ظواهر ومسائل فعالية كبيرة في العالم لدراسة  المنهجية التاليةلقد أثبتت  .قتصاديالمحلل اال
كل متخصص يبين رأيه في مجاله المهني ثم يقوم منسقون آخرون قادرون على مزج : يرةكث

 يتاحالخ بحيث /بيئية/قانونية/اجتماعية/سياسية/الجوانب المختلفة لتقديم صورة متكاملة اقتصادية
جوانب في مزج كل الاما . يقوم على تسوية مناسبة لكافة الجوانب ختيارا تحديدلمتخذ القرار 

التقلب في عرض  بل يؤدي إلى ,إلى نتيجة مثمرةفلن يقود  ولى من التحليل والدراسةحل األالمرا
 .تخاذ القراراسس في األ
يساند  مقنعومتسق  مشروعتقديم تفاقية العلى ا( detractors) المعترضينأعتقد أن على  يأن :خامسًا

وتبعاتها ( أو العقد)تفاقية الادراسة  دأ منتبهم خطوة في ذلك لكن أو. يهااعتراضاتهم عل ويبرر
ينبغي تقديم بديل مدروس  ,وبعد معرفة نتائج التحليل االقتصادي الشامل لالتفاقية. كما هي
 .وإقناعًا بهذا تكون اعتراضاتهم أكثر قوة. لهاومنافس 
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بشكل غاز , من طاقته اإلنتاجية% 03المشروع ينصرف الى /ه االتفاقيةإن التصدير في هذ :سادسًا
ومع . أساسًا بشكل غاز جاف, %03في حين يخصص لالستهالك المحلي , LNG عي مسالطبي

العملة األجنبية في استثمارات كلفة في تمويل  مهماني أعتقد أن تصدير الغاز الطبيعي المسال 
خط التصدير أن  غير ,عبء التمويلوفي غيابه تتحمل الميزانية  ,المشروع الجانب العراقي في

على التخلي عنه أو تأجيله إذا كان االستهالك المحلي بحاجة إلى مجمل الطاقة يمكن االتفاق 
التأجيل لن يثير مشكلة من جانب الشريك األجنبي طالما /من الناحية المالية فإن اإللغاء. اإلنتاجية

االعتراض المهم من قبل هذا الشريك . تفاقيةالكان يتلقى عوائده بموجب االسعار المبينة في ا
 . ينبع من اعتبارات استراتيجية خارجيةربما 

الحقول الثالثة الغاز المصاحب من إنتاج  ةيافك مدع احتمال ةلاح ةيقافتالا يف تريثُأ :سابعًا
في تزويد المشروع بحاجته من الغاز الخام بحيث ( 6الرميلة والزبير وغرب القرنة )المخصصة 

ذلك ال أرى  ,رمتسم لكشب كلذ ثودح مدع ةلاحوفي . من حقول أخرى هيتم اللجوء إلى توفير
إن االستهالك المحلي من الغاز وعوائد الجانب العراقي خاصة و ,ةيقافتالانقطة تؤخذ على 

ومع ذلك . من مصادر أخرى إذا لم يسد النقص ,نخفاض استغالل الطاقة اإلنتاجيةبا سيتأثران
الذي المصاحب يمكن اشباعها من الغاز  اإلنتاجية ن طاقة المشروعأ ,لب الظنبأغ, فإني أعتقد

هذه  منخاصة وأني بينت في المقال ان اإلنتاج النفطي المطلوب  ,من الحقول الثالثة سينتج
أكثر قلياًل من ) المحدد في جوالت التراخيص( PPTs)سيكون اقل من اإلنتاج االقصى  الحقول

مع العلم أن تقريرًا صدر مؤخرًا عن وكالة الطاقة الدولية عن آفاق  .(نصف اإلنتاج األقصى
إنتاج النفط في العراق يرجح بإسقاطه المركزي احتمال حدوث زيادة ملموسة في اإلنتاج خاصة 

  1.في الحقول الجنوبية في البصرة

النقطتين  ستجابتي لها من خاللفي المقال وستكون احول تحليل الحساسية  تريثأ لئاسمهناك : ًاثامًن
 :التاليتين

هو قرار سيادي من قرارات  الضرائب او غيرها من ضريبة الدخلمستوى تحديد  ان (8-6)
بزيادة معدل  خالل اسبوع واحد قامت ليبيا في 6901على سبيل المثال، في سنة . الدولة

هذا  ُطِبَق ولقد% 61.0إلى % 61.0إلى % 1..6من  (royalty)اإلتاوة الريع أو 
 .في ليبيا النفطية العاملة القرار على كافة اتفاقات المشاركة القائمة مع الشركات األجنبية

                                                           
 ]لإلسقاط[السيناريو المركزي في : "راق ورد ما يليفي تقرير صدر حديثًا أعدته وكالة الطاقة الدولية عن الع  1

وإن أكبر . 2282م ب ي في  3.8وإلى  2222في  (م ب ي)يوم /مليون برميل 1.6سيتضاعف إنتاج العراق إلى 
 :أنظر, "البصرة من مجمع الحقول العمالقة في الجنوب حول ستأتيزيادة 

International Energy Agency, IEA (2012) Iraq Energy Outlook, Executive Summary, October, P. 1. 
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أن المقال  القولأن اكرر  ودأ :لاقملا في يةاسسحلا ليلحتب ةقلعتملا لوادجلا دوجو مدع  (.-8)
 عددلمقاالت األخرى في ا حجمصفحة في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط  61يتكون من 

 ةلقتعلماالتي  لوادجلا عرض أن. فقط اتصفح 1حوالي  ,الذي ظهر فيه المقال, المجلة
تحليل الحساسية سيحتاج إلى صفحات أخرى من غير الممكن اتاحة مجال لها في ب

ن م اتاحتهااالطالع على الجداول المعنية فاني استطيع  يف ةبغر كانه تناكفإذا . المجلة
  .رشامبالل صاتالا لخال

 ةبوعص قلخ امم "بالعرض" طبوعةم لاقملا ةياهن يف الكبيرة لوادجلا ترهظ :ةينف ةظحالم :ًاعسات
 لكشب اهتءارق ضرغلب د ف  حةصف "ريودت" نكمي ةقيقحلا يفو .اهتءارق يف ءالمزلا ضعبل

في  متراجعين ينبشكل سهم ةالموجود "rotation التدوير" إيقونةاستخدام  لمن خال اعتيادي
 .درجة 93ر الصفحة دوُِّتعلى اإليقونة حيث أن كل نقرة . ب د ف صفحةالشريط العلوي ل

 .مع التقدير
 علي مرزا
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