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الخبير النفطي ، تعقيب وتقويم إيجابي لمقال األستاذ فؤاد قاسم األمير*:  العضاض كامل. د

 ؛ "مالحظات حول دراسة الخسائر والهدر في قطاع الطاقة"العراقي األبرز

 : التعريف الموجز بموضوعة المقال وأبعادها وأهميتها .1

فً العراق والذي ٌمف دأب األستاذ فإاد لاسم األمٌر، وهو الخبٌر النفطً األبرز    

 فً طروحاته دائما على أرضٌة صلبه من الخبرة الغنٌة فً لطاع النفط العرالً وٌستند

دراسة ومتابعة حال صناعة الى حصافة فكرٌة وثمافة متنورة وتؤهٌل راق، دأب على 

نظام اللٌام ما ٌُسمى ببعد ، و2003النفط اإلستخراجٌة، وخصوصا بعد التغٌٌر منذ عام 

ٌحترم مبدا المواطنة، بعٌدا عن سؤنه سٌكفل الحرٌة الفكرٌة وب  له الذي ُهلل مراطًدٌمال

، على ولسنا اآلن معنٌٌن بتموٌم هذا النظام الذي أفرز .ةٌالتمٌٌزات الطائفٌة والعرل

إنمسامات طائفٌة عرلٌة، وّولد دٌممراطٌة محاصصة تتشوه بفعل  العكس من ذللن،

شوهاء، حولت النظام  سٌاسٌة تل لتفرض عملٌةالمافٌات التً جاءت مع المح

"التوافمٌة"، الى دٌممراطٌة كسٌحة ومشّوهه،  ،سمإب للتغطٌة، جدٌد بمفهوم ،الدٌممراطً

حساب مصالح الشعب العرالً، صاحب تموم على تماسم المغانم والتسوٌات على 

  المصلحة والسٌادة.

مثال االستاذ فإاد األمٌر، وغٌره من لكن، هذا األمر لم ٌمنع المتنورٌن الوطنٌٌن من أ 

الكتاب الوطنٌٌن من أمثال صائب خلٌل، من شرعنة االلالم النزٌهة والشجاعة لرصد 

، كمسودة لانون النفط بصددها السٌاسات النفطٌة ونمدها ومنالشة الموانٌن التً تصدر

ر المورد اإللتصادي الخطٌوالغاز وغٌرها من المشارٌع المعدة إلستغالل هذا 

وتصنٌع المنتجات  ،التصفٌة، فضال عن الغاز تداعٌاتها على مشارٌع وكذلن والناضب،

 وحتى اآلن. 2003منذ عام  ،النفطٌة

 مالحظات حول تحت عنوان؛ " المعد ،األمٌر ن هنا بممال األستاذ فإادونحن معنٌو   

مال أعده الذي ٌرد به ردا مفحما على م( 1) "الخسائر والهدر في قطاع الطاقة دراسة

فٌه، فً ممال له  السابك ورئٌس لجنة الطالة مجلس النوابالسٌد عدنان الجنابً، عضو 

. كما تناول الزمٌل صائب خلٌل (2)"الخسائر والهدر في قطاع الطاقةتحت عنوان، "

فمط بموة حججها أنما لٌس ، على حلمتٌن لحد اآلن، تتمٌز نفس الموضوع بمنالشات

عدنان الجنابي يزور األرقام  -1- الضباع والنفط" ت عنوان،تحبوطنٌتها،  اٌضا تنضح

 (.4و3ماذا يريدون وكيف نمنعهم") -2-و"الضباع والنفط ،ر لإلنقضاض"ض  حوي

 فً أسفل ممالنا هذا، هماٌلإ، بل اشرنا هنا والٌتسع المجال لعرض ممالً األستاذ صائب

من لبل  رى،من جهة أخ ،إلهمٌتهما، من جهة، ولإلستنارة بهما، عندما ٌمتضً الحال

 المارْي المتابع والحصٌف.

 نهدف هنا الى إبراز أهمٌة المنهجٌة الموضوعٌة :وآمانتها منهجية الطرح والمعالجة .2

هادفة وتنوٌرٌة  بمنالشات بطرح النمد ، وذلنالمائمة على األمانة العلمٌة فً الحوارات

ت ال أساس لٌاسً لها وال وفبركة أرلام وتمدٌراأبدون إستبطان أٌة أغراض سٌاسٌة 

 ثم تدعمها الحمائك الموثمة. فمن خالل لراءة ممال السٌد عدنان الجنابً بإمعان، ومن

ٌمكن التً و أدناه مشار إلٌهما بالمراجعلراءة رد السٌد فإاد األمٌر علٌه، وهما مماالن 

منهجٌات ، وجدنا فارلا بٌّنا فً حصافة نصوصهما بنفسه للمارئ الكرٌم الرجوع لمراءة
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ة بحجج تتسك مع . فالمنهجٌة العلمٌة للنمد تموم على دحض الحجج الممدمالطرح

التً تخمن ، ولٌس األرلام المنطمٌة المستوفاة من مصادرهاالحمائك المائمة، ومدعمة ب

بالمبالغة والهوٌل. وبمرائتنا الهادئة المتروٌة للممالٌن المشار إلٌهما، أو بصورة كٌفٌة

هجٌة العلمٌة لد الزمت الرد النمدي لألستاذ األمٌر، وغابت عن ممال ادركنا أن المن

 ٌخلو منال ٌعنً أن ممال الجنابً السٌد الجنابً، مع إحترامً لكل منهما. ولكن هذا 

أُخذت بصٌغتها  لو ا، فٌمالمستوفٌة لشروط النماش المنهجً الملٌلة بعض النماط

 الى اتهشاركا من الناحٌة الكمٌة المٌاسٌة، دلٌمة،حتى وإن كانت غٌر  ،العامة التعبٌرٌة

لطاع الطالة، وخصوصا بالنسبة للكهرباء  ٌرتطو لع خلل أوعٌب فً عملٌاتامو بعض

 والغاز، ولكن لٌس بالنسبة إلستخراج النفط الخام ومعدالت تصدٌره.

نعمبها بردود ونعلك علٌها، ثم ، سوف نوجز أهم نماط ممال السٌد الجنابً، وعلٌه   

سٌد األمٌر، ولد ٌمارن الماريء بٌن نوعٌة اإلستنتاجات التً توصل لها كل من ال

 الكاتبٌن.

نوجز أدناه أهم طروحات الجنابً خالصة بؤهم طروحات السٌد الجنابً؛  -2.1

إنتاج النفط الخام، حٌث والهدر فً لطاع الطالة الذي ٌشمل هنا  خصوص الخسائرب

نتٌجة الفشل فً زٌادة إنتاج النفط الخام بممدار  ربنصف ترٌلٌون دوالالخسائر هو ٌمدر 

نتٌجة اإلهمال وضعف  نصف ترٌلٌون أخرى ٌُمدر أٌضاوملٌون برمٌل ٌومٌا،  6

التخطٌط  بسبب تؤخر إنتاج ومعالجة الغاز الذي بات ٌُحرق نتٌجة اإلهمال، وبسبب عدم 

بترولٌة، وكذلن ونتٌجة لذلن صار العراق ٌستورد المشتمات ال ،إنجاز أي مصفى جدٌد

إلستالم اإلنتاج.  زانات النفطسبب عدم وجود خبنتٌجة تؤخر مشروع حمن الماء، و

، وعدم توفرها بالمولدات الغازٌة الحدٌثة، ٌضاف الى ذلن، النمص فً إنتاج الكهرباء

وبسبب عدم إنتظام تجهٌز الولود وإنخفاض ضغط الغاز، مما أدى الى خسارة تعادل 

، ل أنواعهامستمرة.  وهنان أٌضا أضرار غٌر نمدٌة؛ وهو ٌفصّ ألف مٌكاوط بصورة 

بممدار نصف هذه األضرار كل ل ات شخصٌة. وهو ٌموم بتمدٌم تمدٌردون تمدٌرها كمٌا

ترٌلٌون الى  ، حسب تمدٌراته،ا ٌجعل الخسائر والهدر الكلٌة تصلآخر، مم ترٌلٌون

 .2014الى  2004خالل المدة  ،لهذا المطاع دوالر

، تمدٌرات بل أن نعرض أهم نماط رد األستاذ فإاد األمٌر، نود أن نعرض، بإٌجازول   

السٌد الجنابً، مبوبة حسب موضوعاتها، حٌث سنعلك علٌها من وجهة نظر المنهج 

الكمً العلمً، لنثبت إبتعادها عنه، لٌغلب علٌها طابع التمدٌر الكٌفً، أو على وفك المثل 

عدم النظر إلٌها وكؤنها تمدٌرات علمٌة ممبولة،  "، مما ٌوجبطوب يكونالشعبً، "

 نظرا لكونها أعدت بمزاج ربما كٌفً، بهدف التهوٌل والمبالغة.

 ل للماريء أن ٌفهمهاب أرلام الجنابً المبثوثة فً مماله، بصورة تسهّ ٌمكن أن نبوّ    

لمول بؤن . وٌجدر االحما وٌدرن مغزاها، عندما ٌمرأ منالشات السٌد األمٌر إلهم بنودها

الترٌلٌون الخسائر والهدر الكبٌر الذي تحدث عنه السٌد الجنابً تبلغ، حسب تمدٌراته 

 ، ولد صنفناها للتسهٌل كاآلتً:دوالر

 للخسائر والهدر و اإلهمال والفسادإجمالً الحسابات الممدرة 

 ملٌار دوالر       (ةعشرلوأخرى  ،خمس سنواتلمرة  مدد مختلفة؛)
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 131ألل ب هو بلدوالر،  ٌبلغ الترٌلٌونأن المجموع ال  من الجدول أعاله، ٌالحظ

 لتمكٌن السٌد الجنابً من المبالغة والتهوٌل.  ؟ملٌار دوالر، فهال نتساهل

التالٌة حول األرلام أعاله، دون أن نحاول تصوٌبها، إلنه  ونود أن نسجل المالحظات

من الناحٌة العلمٌة، ثمة منهجٌات إحصائٌة ورٌاضٌة مطلوبة إلعداد تمدٌرات من هذا 

 النوع، منها:

ما هً اإلفتراضات والمصادر وأسالٌب اإلحتساب؛ فهذه ال ٌوضحها معدها السٌد  .1

 الجنابً.

، هل تتوفر لدٌن سلسلة دالنفطً المزٌّ  لإلنتاج عٌةتولوإذا كنت تروم إعداد تمدٌرات  .2

، ربما بإسلوب اإلستكمال تمدٌرات النفط الذي لم ٌُستخرج زمنٌة سابمة لتبنً علٌها

 معلومة عن هذا األمر. ٌمدم هكذا عرض السٌد الجنابً ال ولكن؟ الرٌاضً

ضً الذي سعر النفط اإلفترا، فما هو المهدورر عوائد تصدٌر النفط كنت تمدّ إذا  .3

 ال معلومة هنا. ،مرة اخرى تبنٌته؟

 تمدٌرات الهدر وسإ األدارة، فكٌف إحتسبتها؟ إعداد وإذا كنت تروم .4

وإذا كنت تروم الممارنة ما بٌن إستٌراد المشتمات النفطٌة وإنتاجها محلٌا، فما هً  .5

 مصادرن الكلفوٌة، بمعٌاري الزمن واإلستثمارات؟

اج النفطً هو خسارة، لدرتها بنصف ترٌلٌون وإذا كنت تعتبر عدم زٌادة اإلنت .6

 فكٌف ؟دوالر، فهل النفط الذي بمً مطمورا لصالح األجٌال المادمة ٌُعتبر خسارة

، خصوصا تحدد لٌمتها بسعر تصدٌر متغٌر أساسا، حسب حالتً العرض والطلبت

وانه، بالوالع، إفتراض ٌمرب الى اإلعتباط، فثروة النفط ال تزال مخزونة فً 

 !  ؟هاحمول
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فً منهجٌات الدراسات الكلفوٌة واإلحصائٌة اإلحتمالٌة، ووفما لمناهج اإللتصاد   .7

الٌموم على  فً اي تمدٌر كلفويالبد من تمدٌره  هامش من الخطؤ المٌاسً، ثمة 

 ، فهل لدره السٌد الجنابً؟سجالت لصفمات حمٌمٌة ٌومٌة

 200الطالة الكهربائٌة بمن الملفت للنظر واإلستغراب، أن الجنابً ٌمدر الهدر ب .8

وحٌنما دلمدنا فً NIES ،(5 ،)ملٌار دوالر حسب تمدٌرات الخطة اإلسترتٌجٌة؛ 

حٌثٌات هذه الخطة، لم نجد مثل هذا التمدٌر المغالً جدا. فحجم الطالة الكهربائٌة 

ألف  2،5آالف مٌكاوات، ٌُهدر منها حوالً  10هو حوالً  2013الفعلً منذ عام 

هالن الشبكة والتجاوزات والتخرٌب وما الى ذلن، مما سبب مٌكاوات بسبب ت

 36ات. وأن اإلستثمارات فً هذا المطاع بلغت ساع 8-7إنمطاعات ٌومٌة بمعدل 

فحتى لو أرٌد مضاعفة هذه األستثمارات خالل  ،2004منذ عام  ملٌار دوالر،

دوالر، ملٌار  50، فإن المطلوب إستثماره لد ال ٌتجاوز ال2018 -2014السنوات 

ملٌار  200بؤعلى التمدٌرات، فكٌف تصبح الخسائر الممدرة من لبل السٌد الجنابً 

دوالر، علما بؤن الخطة اإلسترتٌجٌة المشار إلٌها إستهدفت رفع إنتاج الكهرباء الى 

، وهً مدة الخطة. حتى ولو غالٌنا، 2030 -2013ألف مٌكاوات، خالل المدة  15

ألف  30ألف مٌكاوات الى 10الطالة الكهربائٌة من وللنا أن المطلوب رفع إنتاج 

ملٌار 70اللد تبلغ ، فإن اإلستثمارات المطلوبة المادمة مٌكاوات خالل عشر سنوات

خسائر ولوع خالل هذه المدة المستمبلٌة. وعلٌه، تؤكد لنا بؤن تمدٌرات الجنابً ب

، اإلستراتٌجةال أساس لها فً الخطة  فً لطاع الكهرباء ملٌار دوالر 200لدرها 

من  لذلن فإن تمدٌراته هنا هً، ال تبحث فً خسائر الكهرباء أصال إلن األخٌرة

ملٌار دوالر هً خسائر فعلٌة تحممت فً 200، السٌما وهو ٌزعم أن النسج خٌاله

 ؟!2014 -2004لطاع الطالة الكهربائً خالل المدة 

جنابً شخصٌة وكٌفٌة، ات السٌد الوعلٌه، نخلص، من الناحٌة المنهجٌة، بان تمدٌر

 نها ال تموم على منهجٌة علمٌة.إل

 ولنعرض اآلن أهم نماط الرد النماشً الوارد فً ممال األستاذ فإاد األمٌر. -2.2

في زيادة إنتاج النفط الى فً مجال الرد حول الفشل الذي إدعاه السٌد الجنابً ؛ أوال

ستاذ األمٌر بؤنه لم ٌكن ؛ ٌبٌن األ4002الى  4002رميل خالل السنوات مليون ب 6

على  حسبما إدعى السٌد الجنابً، باإلمكان زٌادة اإلنتاج منذ منتصف الثمانٌنات،

مناسبة واإلمكانٌات متاحة، وذلن بسبب تدخل  الرغم من كون البنٌة التحتٌة كانت

السعودٌة ودول الخلٌج فً تخفٌض اسعار تصدٌر النفط الخام، ومن ثم تورٌط 

إئتالف دولً تموده  لادها زو الكوٌت، مما عرض البالد الى حربالعراق فً نفك غ

الوالٌات المتحدة لطرد الجٌش العرالً من الكوٌت ولتدمٌره، بل وأدى الى تدمٌر 

البنٌة التحتٌة تدمٌرا شامال، واتبعها بحصار إلتصادي ومالً إستمر لمدة ثالثة 

إلسماط نظام صدام فً غزو العراق عشر عام. وعلٌه، فإن البنٌة التحتٌة بعد 

، كانت فً حالة بائسة، وكان مجلس الحكم الممام برئاسة الحاكم األمرٌكً 2004

برٌمر ٌحاول تخصٌص صناعة إستخراج النفط على وفك دراسات معدة مسبما من 

لبل الشركات األمرٌكٌة، مثل هالبٌرتن، وكٌلون براون ورووت وبكتل، وأوكلت 
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ي ترأس أول حكومة مإلتة. بٌد ان مجلس الحكم، رغم المهمة للسٌد اٌاد عالوي الذ

ٌمضً بحصر إستغالل  إصدار لانونبعض الموانٌن المإلتة، وأهمها شرع  ،ذلن

وتطوٌر الثروة النفطٌة بالحكومة العرالٌة اإلتحادٌة، كما صارت تعرف بعد إلرار 

مل التً دستور جدٌد للبالد. وفً هذا المضمار كانت الشركات األمرٌكٌة وفرق الع

الهٌمنة على إنتاج النفط العرالً تستهدف  ،بمشاركة بعض خبراء عرالٌٌن ،شكلتها

اي من اجل أن  (،PSC) عمود المشاركات باإلنتاج، محاولة فرض عن طرٌك

شرٌكا فً ملكٌة حمول النفط. ثم ٌستطرد األستاذ األمٌر فً بٌان  الشركات تصبح

ستولد للشرٌن األمرٌكً عوائد تصل الى مخاطر عمود المشاركات فً اإلنتاج التً 

أو فوائدها المجناة من إستثماراتها لتطوٌر الحمول الجاهزة  ها%، ما عدا عوائد40

 عمود". وٌمارن األستاذ األمٌر هذه العمود مع بعد تدخل مرحلة اإلنتاج التً لم

فط التً عمدتها وزارة النومع الشركات األمرٌكٌة وغٌرها،  الخدمة" التً أبرمت

 2009خالل عامً  ،العرالٌة، بمٌادة الدكتور حسٌن الشهرستانً فً جولتٌن

عب بمً ملكٌة النفط للشتُ  ، فً األلل،إلنها بكثٌر وهذه عمود، عموما أفضل. 2010و

فً إنتاجه  ٌد تساعدالعراق، وأن الشركات ستتلمى أجور خدمة عن كل برمٌل جد

. ومع ذلن فثمة عٌوب امرنة وغٌرهبتطوٌر حمول، مثل الرمٌلة والزبٌر وغرب ال

، لكنه اشار الى ومضار فً هذه العمود، لم ٌسهب فً تفصٌلها األستاذ األمٌر

التً تعوض  5-12تحفظاته على بعض بنود عمود الخدمة الفنٌة، وبالذات المادة 

الشركات عن الكمٌات اإلضافٌة التً ٌتعذر إستالمها أو خزنها لعدم توفر الخزانات 

فً إتفالٌات عمود الخدمة فً عدد من  أٌضا لد بحثنانحن بدورنا . وكنا المناسبة

 An Assessment of Oilمنها بحثنا المسوم؛ "ومماالتنا بعد عمدها، 

Production Policy in Iraq( ،"6فً مجلة مٌز )، MEES, 2011 أنظر ،

 من ى الرغم، حٌث لدمنا نمدا موضوعٌا لبنود عمود الخدمة الفنٌة، علالهوامش أدناه

بحث المفاضلة  فً التفصٌلولسنا بمعرض  .أفضلٌتها األكبر على عمود المشاركات

بٌن عمود الخدمة وعمود المشاركات فً اإلنتاج، لوال أن السٌد الجنابً تنكب 

اإلدعاء بؤن عمود الخدمة كانت فاشلة، ومن ثم ٌستدعً إدعاء البعض بؤن عمود 

ه بتفضٌلها، وإن كان ٌستتر بما ٌزعمه أن المشاركات أفضل منها؛ اي أنه ٌنو

عوة الى تسلٌم النفط للشركات األجنبٌة، دالبعض ٌدعو الى ذلن؛ اي أنه ٌستبطن ال

، والتً 2005إلنه ٌذكر بؤن سٌاسة عالوي التً دعى لها أثناء ترإسه الحكومة فً 

كان ٌجب أن  ،ولو على مراحل ،بالكامل الى تخصٌص الصناعة النفطٌة دعت

بك؛ من هنا ٌبدو واضحا دعوته لتسلٌم الثروة النفطٌة للشركات األجنبٌة، وهً تُط

ومع ذلن،  .التً تنظر الى النفط غٌر المستخرج خسارة إلرباح كبٌرة تطمع بها

، أي تبمى عمود الخدمة الفنٌة أفضل من عمود المشاركة باإلنتاج، إلن األخٌرة

تكون  ماالمجازفة والمخاطرة، حٌنعلى  ، فً الحمٌمة،هً عمود تموم المشاركات،

الحمول المزمع تطوٌرها والعة فً مناطك جغرافٌة معمدة، مثل لٌعان البحار أو 

هنان  أن تٌمن من وجود مخزونات بترولٌة، أيعدم مناطك وعرة، وأن هنان 

هً مجازفة كبٌرة فً العثور على النفط، بٌنما الحمول العرالٌة المعروضة للتعالد 
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، هنان أٌة مجازفة تولٌس ت مإكدة، بل وجاهزة لإلنتاج، بل ومنتجةذات إحتٌاطا

ومن هنا تنتفً الحاجة الى عمود مشاركة فً األنتاج، إذ أن تولٌع مثل هذه العمود 

هو بمثابة تسلٌم حمول جاهزة للشركات األجنبٌة. أما عمود الخدمة الفنٌة، فتعترٌها 

فاوض مع الشركات لمعالجتها، عٌوب أهون ٌمكن معالجتها من خالل إعادة الت

السٌما منها ما تنص علٌه من تعوٌضات للشركات فً حالة تملٌص اإلنتاج بسبب 

عدم توفر الخزانات. وعلٌه، من أجل تؤمٌن سٌادة العراق على ثروته النفطٌة 

توجب تجنب عمود المشاركات فً اإلنتاج، وهذا ما إنتهجته وزارة النفط بمٌادة 

 ً.الدكتور الشهرستان

ملٌار دوالر نتٌجة الهدر  (،14،5) ،دراسة وزارة النفط حول خسارة بشؤن أما

الحما هو والفساد التً تحدث عنها وزٌر النفط السٌد عادل عبد المهدي، فكما وضح 

عن اإلنتاج  ملٌون دوالر263تعوٌضات للشركات تمارب  لدفع جزئٌا كانت بؤنها

أي التً بمٌت فً المكمن  ،ٌات المملصةالكم لٌمة عنربما البمٌة ، وغٌر المستلم

مٌر بؤن وبٌن األستاذ األلم تستطع الحكومة إستالمها. وبسبب عدم توفر الخزانات 

الممصود هنا هً التعوٌضات للشركات العاملة فً العراق بموجب عمود الخدمة، 

إللٌم كردستان الذي فً تعالدة على وفك عمود المشاركة موال تشمل الشركات ال

النفط والغاز هو  أن التً تنص على من الدستور (111المادة )تة كت حكومإنته

 فً شمال، وبذلن لوضت سٌادة العراق على نفطه ملكٌة لجمٌع الشعب العرالً

العراق؛ وهذا موضوع ٌتطلب معالجة مستملة إلنه ٌنطوي على تعرٌض جزء مهم 

رالً، بما فٌها من ثروة العراق النفطٌة للنهب وبالضد من مصلحة الشعب الع

مصلحة الشعب الكردي فً اإلللٌم، وهذا أٌضا موضوع لم ٌتطرق له الجنابً فً 

، بل هو تجنب، تماما، الحدٌث عن عمود المشاركات التً أبرمتها مماله المشار إلٌه

 من البالد.  احكومة إللٌم كردستان وكؤن شمال العراق لٌس جزء

دوالر للبرمٌل على  011الى  النفط سعر عند إرتفاعالجنابً فً دراسته؛ " ٌدعً  

ملٌار دوالر بسبب سإ  011مدى خمس سنوات، كان الدخل الضائع للعراق ٌعادل 

". وٌجٌب األستاذ األمٌر بؤن مجموع عوائد التصدٌر للمدة اإلدارة وإنعدام التخطٌط

الى  2004ملٌاردوالر، وان العوائد للمدة من  57974ٌساوي   2014الى  2006

ملٌار دوالر. ولكن الخسارة التً ٌدعٌها الجنابً بممدار  63272تساوي  2014

ملٌار دوالر سنوٌا أو نصف ترٌلٌون لخمس سنوات تستدعً زٌادة التصدٌر  100

وق وبالتالً ( ملٌون برمٌل ٌومٌا، مما كان سٌإدي الى إغراق الس27740بممدار )

فهو إذن ٌكٌف حساباته ، سٌإدي الى إنخفاض العوائد كماالى إنخفاض األسعار، 

 اسً.ٌحسب مزاجه وردحه الس وتمدٌراته

ٌتحدث األستاذ  ،لوزارة النفط فً مجال بعض اإلخفالات واإلنجازات الكبٌرة ،اثاني

وإنصاف، فٌشٌر الى حاالت التلكإ والروتٌن واإلجراءات  ةاألمٌر بموضوعٌ

الى الفساد والتخوف  إضافة وغٌرها، والضرٌبة والبٌئة المعٌمة فً دوائر الكمارن

هدة تسجل لوزارة النفط فً ع كانت هنان إنجازات كبٌرة،بالممابل ولكن  والتهرٌب،

للدولة الدكتور حسٌن الشهرستانً، على الرغم من عدم كفاءة اإلطار المإسسً 
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وعدم اإلستمرار والتنازع السٌاسً الطائفً التحاصصً. وإنجازات الوزارة عدٌدة 

هو  ، فً رأٌه،هاأهمأن اذ األمٌر فً مماله، وٌكفً هنا أن نشٌر الى ستٌفصلها األ

بشفافٌة عالٌة، وولوف  ،2010و 2009عمود الخدمة الفنٌة فً عامً تنفٌذ جولتً 

ات األجنبٌة لفرض عمود بشجاعة أمام ضغط الشرك ،تحت لٌادته ،وزارة النفط

ل من األمر أن ثمة مآخذ إلنتاج للهٌمنة على الموارد النفطٌة. وال ٌملمشاركات ا

( 13ترفع اإلنتاج الى )س هاعلى جولتً عمود الخدمة، السٌما الثانٌة التً لُدر أن

 بعض المآخذ ٌبدي األمٌر ، ولهذا، وستغرق السوق وتخفض األسعاري .ملٌون ب

من و .الجولة الثانٌة عمد أصال ل ضرورة وأنه ٌرى أن ال، علٌها وبعض التحفظ

بنٌة تنفٌذ مشارٌع  -: أنوجز ما طرحه السٌد األمٌر ونثنً علٌهإنجازات الوزارة، 

إرتفعت سعتها من تحتٌة عماللة، والمضاء على التهرٌب وبناء الخزانات، حٌث 

فً رأٌنا. ، ولو أن المزٌد كان مطلوبا، ملٌون برمٌل (14)الى  ( ملٌون برمٌل 4)

فً بمستوى ما كانت علٌه  ولكن، كما اشار االمٌر الى أن إمكانٌات الوزارة لم تكن

ومع ذلن فإن إنجازاتها، فً حدود الظروف  .المرن الماضً ثمانٌناتو سبعٌنات

إعادة اإلنتاج والتصدٌرالى المستوى  -ب أٌضا؛ ومنها ؛المحٌطة بها، كانت ممٌزة

إنهاء حاالت السرلة وتهرٌب المنتجات النفطٌة؛  -جالذي كان علٌه لبل اإلحتالل؛ 

إنهاء الطوابٌر البشرٌة والسٌارات أمام محطات البنزٌن  -وات؛ هإنهاء الخا -د

. مما ٌوجب التمدٌر  للمولف الكٌروسٌنوالكازأوٌل وشراء حصة البانزٌن ستالم إل

 ،الشجاع للدكتور الشهرستانً الذي كان على رأس وزارة النفط فً سنوات حرجة

شجاع بإعتراضه على لحماٌة الثروة  النفطٌة، وهذا فضال عن مولفه الوطنً ال

عمود المشاركات التً ولعتها حكومة كردستنان مع الشركات األجنبٌة فً الحمول 

. نعم، هو مولف ( فً الدستور111صارخ للمادة )، بتعارض الوالعة تحت نفوذها

وختم  .أدناه المراجعفً مماله المشار إلٌه فً  شجاع ونكبره مع األستاذ األمٌر

 الوزارة بالمول؛ األمٌر تموٌمه إلنجازات

ٚفٟ ِؼشض ذص١ّٓ ِٛالف االظٙضج إٌفط١ح ٠عة أْ ال ٕٔغٝ ِٛلفٙا ِٓ ِغٛدج "

ٌمأْٛ إٌفػ ٚاٌغاص، ٚسفعٙا ذّش١ح اٌّغٛدج وٛٔٙا ذعش تّصاٌػ اٌؼشاق  2007

ٚصاسج إٌفػ ٚاٌؽىِٛح –ٚذغّػ تؼمٛد اٌّشاسوح تاإلٔراض ٚذعؼف دٚس اٌّشوض 

 ."-االذؽاد٠ح

كان ٌنبغً أن تراجع الوزارة خطط عملها بهدف من المول بؤنه  ةبٌد أنه، ال مندوح

 .وزارةالتانً مولعه المٌادي فً ستطوٌر إنجازاتها، وخصوصا بعد مغادرة الشهر

هو إلن ممال السٌد الجنابً ٌستبطن  من لبل األمٌر والدافع إلبراز هذه اإلنجازات

، آنذان رغم الظروف الصعبة، للمٌادات السابمة لوزارة النفط إسماط الدور الفاعل

 فً تحمٌك تلن اإلنجازات الكبٌرة.

سٌكون عرضنا وتعلٌمنا األخرى فٌما ٌلً من نماط النماش الرئٌسة  مالحظة:

مختزالن، نوعما، وٌتعلمان بإبراز ما هو جوهري وأساسً، تاركٌن التفاصٌل 

 إلٌهما.الممالٌن المشار بالرجوع الى الجزئٌة لمن ٌهتم بالتفاصٌل الواردة 
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تاٌغح اٌخطٛسج ػٍٝ ومن المرارات بنص للجنابً؛ "نبدا  :مشروع حمن الماء، ثالثا

ِغرمثً اإلٔراض واْ لشاس عؽة ٘زا اٌّششٚع ِٓ ششوح )أوغْٛ( اٌؼا١ٌّح ٚإٔاغرٗ 

تششوح  اٌّشاس٠غ إٌفط١ح اٌرٟ ٌُ ذىٓ ِؤٍ٘ح ٌٍم١اَ تٙزا اٌّششٚع ٚلذ ذغثة ٘زا 

صش ِٓ شالز عٕٛاخ. ٠ٚؼرمذ تؼط اٌخثشاء أْ ٘زا اٌمشاس ترأخ١ش اٌّششٚع ألو

اٌرأخ١ش أظش ٠ٚعش تّىآِ إٌفػ فٟ اٌعٕٛب تشىً لذ ٠صؼة ذؼ٠ٛعٗ الؼماً. 

؛ فٌرد األمٌر بؤنه ال "ٚالتذ ِٓ دساعح ف١ٕح ٌّؼاٌعح اٌّٛظٛع ٚذم١١ُ األظشاس

ٌختلف حول أهمٌة المشروع، وٌإٌد أن شركة أكسون موباٌل كبٌرة وعالمٌة، 

عمد خدمة فنٌة لتطوٌر حمل غرب المرنة، المرحلة  2010ها ولعت فً بداٌة ولكن

لرفع اإلنتاج فً هذا العمد الى  ،2011األولى، ثم جرى تعدٌل العمد فً آواخر عام 

وبعد فترة تم تولٌع مشروع ضخم معها لمشروع حمن الماء  م ب ي. (825،2)

ما  اولكنه  ً البصرة ومٌسان.لٌخدم عملٌاتها وعملٌات الشركات األخرى العاملة ف

ان منها تنرلع جغرافٌة، إث 6ومة كردستان فً ولعت عمدا مع حك حتىفتؤت 

وهما تركٌبة فً سهل نٌنوى فً منطمة غٌر متنازع علٌها؛  والعتان فً مناطك

 وهو تركٌب لرة فً كركون، بعشٌمة والموش، والثالث فً منطمة متنازع علٌها

ً ووزٌر النفط كرٌم ألعٌبً، ألن د من لبل الشهرستانولد ٌرفض هذا العم أنجٌر.

ومة اإلتحادٌة واإلللٌم، كح فً خالف بٌن الحوبكل وض خلتدهذه الشركة لد ت

إستغالل النفط وتصدٌره هو مسإولٌة الحكومة  أن بإعتبار ،زجت نفسها فٌهو

لشركة اإلتحادٌة، وفما للدستور. بكلمة أخرى، كما ٌرى األمٌر ونرى معه بان هذه ا

عن ذلن فمد  فضالتدخل فً الشإون الداخلٌة للعراق، بما ٌهدد وحدته. تبدأت 

. 2010عمد الخدمة الفنٌة المولع معها فً بداٌة عام  تؤخرت فً عملٌاتها لتنفٌذ

عسكرٌة عى لادة إللٌم كردستان بؤن شركة أكسون موباٌل تعادل ست فرق دوأ

خرٌن طالبوا مٌر وآعها. علما بؤن األلخالف موحدها، كنوع من الترهٌب ولتطوٌر ا

ادة العرالٌة الدستورٌة؛ إذ ٌتهمه الس ال ،هذه الشركة. ولكن الجنابً، كما ٌبدو دبطر

إللغاء محاوالت وزارة النفط ل ضتهرمعا لندن،بمإتمر نفطً فً  عبر، فً لماء

ة مالم ووضعها بمائمة المماطع وهذه الشركة بٌن الحكومة اإلتحادٌة العمود المختلفة

 ، حسب األمٌر، لد أنٌطبٌد أن مشروع حمن الماءتنسحب من عمودها فً كردستان. 

وأن التؤخٌر هو سنة ، 2014فً عام  ،سسونن بشركة بارجب عمدٌ، بموأخٌرا

كما أشار األمٌر بؤن التؤخٌر ال  ونصف ولٌس ثالث سنوات، كما ٌدعً الجنابً.

ء، ففٌما ن، ُشكلت لجان لمعالجة حمن الماومع ذل تؤثٌر مهم له على المكامن النفطٌة.

١ّاٖ فٟ وشِح ػٍٟ، أػ١ذ ذأ١ً٘ ِششٚع ؼمٓ اٌالزبٌر فمد و ً الرمٌلةٌتعلك بحمل

ً ا ( أٌف تش١ًِ ِاء ١ِٛ٠اً، ٠ىفٟ 700ِا ٠ماسب ِٓ ) األٚي ٌؽم٠ًٚغؽة ؼا١ٌا

ِٓ  أخز ؼمً اٌضت١ش( ١ٍِْٛ تش١ًِ ٔفػ ١ِٛ٠اً، وّا 1,4-1,3العرّشاس اٌؽمً إلٔراض )

  أِا أوغْٛ ِٛتا٠ً فغرأخذ ( أٌف تش١ًِ ِاء ١ِٛ٠اً.180وشِح ػٍٟ ِا ٠ماسب )

ً ِٓ اٌّاء ِٓ إٌٙش اٌصاٌس فٟ 250ألغشاض اٌؽمٓ ِا ٠ماسب ) ( أٌف تش١ًِ ١ِٛ٠ا

ِٕطمح "اٌّصة اٌؼاَ" ِٓ إٌاصش٠ح إٌٝ لٕاج شػ اٌثصشج. وزٌه ذؼًّ ٌٛن أ٠ًٚ 

 .األِش ػٍٝ أخز اٌّاء ِٓ إٌٙش اٌصاٌس إْ ذطٍة
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ئْ عؼح خضأاخ إٌفػ فٟ ِعّؼاخ اٌرصذ٠ش لذ ت روش األعرار األ١ِشوّا  خزانات النفط: رابعا؛

ٌه ٚصاسج ( ِشج، وّا أػٍٕد ر3,5( ١ٍِْٛ تش١ًِ، أٞ )14( ِال١٠ٓ تش١ًِ إٌٝ )4اسذفؼد ِٓ )

ح ٚاإلؼاٌح إٌّالصأِا  . ٌٚٙزا فئْ ٘زا األِش واْ ذؽد اٌذساعح ٚاٌرٕف١ز، ٚأورًّ ِؤخشاً.إٌفػ

عرّشاس فٟ اٌؼًّ، وٍٙا ذّد ِٓ لثً اٌؽىِٛاخ اٌغاتمح، ٌٚىٓ أورًّ اٌؼًّ ٚاٌثذء تاٌرٕف١ز، ٚاإل

فٟ اٌّششٚع ٚدخً ؼ١ض اٌرشغ١ً فٟ اٌفرشج األخ١شج. ٌٙزا واْ ِٓ األظذس اٌمٛي فٟ اٌذساعح أْ 

ْ اٌؽىِٛاخ ٘زٖ األِٛس واْ ِٓ اٌٛاظة ذٕف١ز٘ا تٛلد أتىش ِٓ ٘زا اٌٛلد، ١ٌٚظ اٌمٛي تأ

 .ِماي اٌغ١ذ اٌعٕاتٟوّا ٚسد فٟ  ،اٌغاتمح ٌُ ذأخز تٗ، ٌرثذٚ ٚوأٔٙا "ٔص١ؽح" ٌٍرٕف١ز

ٌرُ "ٔثذأ، ِرشج أخرشٜ، تّمٌٛرح ٌٍغر١ذ اٌعٕراتٟ فرٟ ِماٌرٗ اٌّشراس إ١ٌرٗ   مشكلة المصافً:  خامسا؛

٠ٕعض اٌؼشاق تٕراء أٞ ِصرفٝ وث١رش ظذ٠رذ سغرُ أْ ِصرفٝ اٌٛعرػ وراْ ظرا٘ض اٌرصرا١ُِ ٚتمشترٗ 

ِعّررغ ٌٍثرشٚو١ّ١ا٠ٚرراخ. ٚورراْ تاإلِىرراْ إٔعرراص ٘ررزا اٌّصررفٝ ٚغ١ررشٖ تاالعرررصّاس أٚ ِررٓ خض٠ٕررح 

٠شٜ االعرار األ١ِش تاْ ٘زا والَ ع١ٍُ ٚصائة ٌٛ اُخز ػٍٝ ػالذٗ. ٌٚىٓ اٌغؤاي ٌّرارا   ".اٌذٌٚح

وأد اٌّصافٟ ِذِشج ِٕز غضٚ اٌؼشاق إلصاؼح صذاَ، ٚوأد شؽح إٌّرعاخ إٌفط١ح وث١شج فرٟ 

ٌؼررشاق. ٌٚىررٓ اٌّؽرررً ٌررُ ٠ؽررً اٌّشررىٍح، إلٔررٗ ورراْ ٠ش٠ررذ دخررٛي اٌمطرراع اٌخررا ، )اٌؼشالررٟ ا

ٌٚررزا غرذا األِررش ِرٓ ِغررؤ١ٌٚح  ٚاألظٕثرٟ(، ٘رزا اٌّؼرررشن، إال أْ ٘رزا اٌمطرراع اٌخرا  ٌررُ ٠ذخٍرٗ،

ٌٓ ٠ذخٍٗ إلْ ػٛائذٖ ألً تىص١رش ِّرا  ،ٚاٌمطاع اٌخا ، اٌؼشالٟ ٚاألظٕثٟ اٌذٌٚح، ػٍٝ ا٠ح ؼاي.

%، ت١ّٕرا ٠100رعراٚص اي  IRRفٟ إٔراض إٌفػ اٌخاَ، ؼ١س ٠ىْٛ ِؼذي اٌؼائرذ اٌرذاخٍٟ ٌٛ دخً 

%(. فعرال ػرٓ ظرثٓ اٌمطراع اٌخرا ، فرئْ وٍرف 15-10فٟ ِعاي اٌّصرافٟ ٘رٛ فرٟ ؼرذٚد اي)

اإلٔشاء ِشذفؼح فٟ اٌؼشاق، ِماسٔح تذٚي اٌؼاٌُ األخرشٜ، ٚورزٌه تغرثة ػرذَ اإلعررمشاس ٚإٔؼرذاَ 

ذٛفش اٌخذِاخ ٚاٌثٕٝ اٌرؽر١رح إٌّاعرثح، ٚإسذفراع وٍفرح اٌؼّاٌرح، ٚغ١ش٘را  ، ٔا١٘ه ػٓ ػذَاألِاْ

ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؼ١مح. وّا أْ اٌّؽرً فررػ اٌثراب ٚاعرؼا أِراَ إعرر١شاد اٌغر١اساخ ِٚؼرذاخ اٌرى١١رف 

، ٚأظٙضج اٌر١ٌٛذ، ِّا صاد ِٓ اٌطٍة تٛذائش ػا١ٌح. وّا إصداد اٌطٍة ػٍرٝ اٌىٙشتراء تٕغرة ػا١ٌرح

ٚورراْ ِررٓ اٌّفرررشض أْ ٠ص١ررش ٘ررزا اٌؽرراي  ٛلررٛد، فرفالّررد األصِررح.اٌاٌررٝ  ظررحِّررا ظرراػف اٌؽا

اٌؽىِٛرراخ ٌٍغرر١ش تئٔشرراء اٌّصررافٟ. ٌٚىررٓ اٌعررٛاب اٌغررؽشٞ ٘ررٛ أْ اٌفررشض عرر١أذٟ تؼررذ صررذٚس 

لأْٛ ٠غّػ ٌٍمطراع اٌخرا ، اٌؼشالرٟ ٚاألظٕثرٟ، تاٌرذخٛي فرٟ ؼمرً ذصرف١ح اٌرٕفػ. ٌّٚرا صرذس 

١ٙالخ ٚسفرغ اٌؼٛائرذ ٌرُ ؼٍٝ اٌرشغُ ِرٓ ص٠رادج اٌرغرفاٌمطاع،  اٌمأْٛ اٌّثرغٝ ٌُ ٠أخ أؼذٌ ِٓ ٘زا

ٚتؼذ فشً دػٛج اإلٔفراغ اإللرصادٞ فٟ ظٍة اٌّغرصّش٠ٓ، إذخزخ اٌؽىِٛح اٌؼشال١ح  ٠أخ اٌفشض!

. 2018اٌزٞ ٠رٛلغ أْ ٠ىرّرً فرٟ أٚاعرػ ػراَ  اٌغاتمح اإلظشاء اٌالصَ ٌرٛل١غ ػمذ ِصفٝ وشتالء

إلؼرالي، لاِد تض٠ادج غالاخ اٌّصافٟ اٌؽا١ٌح، ٚإظافح ٚؼرذاخ ت١ذ أْ اٌؽىِٛاخ اٌغاتمح، تؼذ ا
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ٚواْ األ١ِش ٠طاٌة اٌؽىِٛح ١ٌظ فمػ تثٕاء ِصرافٟ، إٔراظ١ح ظذ٠ذج، تغثة ذأخش تٕاء اٌّصافٟ. 

ِغرؤ١ٌٚح  ،عّذج اٌّؼرّذج ػٍٝ اٌغراص. ٚ٘رزٖ، تشأ٠رحٚإّٔا اٌرٛعغ فٟ صٕاػح اٌثرشٚو١ّا٠ٚاخ ٚاأل

 ٌٚىرٓ اٌذٌٚرح اٌمطراع اٌخرا  اٌرزٞ ٌرُ ٠رأخ، فرئْ ظراء فرأ٘ال ترٗ. ذٕرظرش ِعرٟءذظً ال ٚ ،اٌذٌٚح

لاِد تئظافح ػذد ِٓ اٌٛؼذاخ إلٔرراض ترأض٠ٓ تّٛاصرفاخ ػا١ٌّرح، ترشلُ أٚور١ٕرٟ ػراي، ٌرعٕرة 

شرأخ ٚؼرذاخ ترىٌٕٛٛظ١راخ أخرشٜ أٔ، ترً ٚإعرخذاَ ساترغ أشر١الخ اٌشصرا   تٛؼرذاخ األصِرشج

رٛسد ِٕرعاخ ٔفط١ح ت١ٍّراساخ اٌرذٚالساخ عر٠ٕٛا، وّرا . ٔؼُ، ٔغٌرؽغ١ٓ اٌشلُ األٚور١ٕٟ ٌٍثٕض٠ٓ.

ٚظرغ ٠رضداد عرؤا  فؼٕرذِا ذمراسْ وٍرف اإلٔرراض  َ٘رً ٘رٟ خغراسج أِرا ٠مٛي األ١ِش، ٌىٕٗ ٠رغائً 

فرٟ اٌّرذٜ اٌمش٠رة. ٚؼغرثّا ٠رشٜ األ١ِرش،  أوثرش ٔغرث١اٚاإلعرصّاس ٚتؼذٖ اٌضِٕٟ، عرىْٛ اٌىٍف 

ٌرره ال ذرىاِررً تررذْٚ رإر ، صررافٟ إلٔررراض اٌّشرررماخاٌّ تأٔررٗ ِررٓ ٔاؼ١ررح إعرررشذ١ع١ح، التررذ ِررٓ تٕرراء

 تاٌّذ١٠ٓ اٌّرٛعػ ٚاٌثؼ١ذ. اٌصٕاػح إٌفط١ح، ٚأْ اٌرىا١ٌف عررعائً 

"إْ ؼشق اٌغاص ال ٠فمذٔا ٠مٛي اٌغ١ذ اٌعٕاتٟ فٟ ٘زا اٌصذد   تؤخر إنتاج ومعالجة الغاز: ؛سادسا

ؼرشق اٌغراص تٙرزٖ اٌى١ّراخ ٚال ٠رضاي ل١ّح اٌغاص اٌّؽشٚق فمػ تً ٠غثة ذٍٛشاً ٘رائاًل فرٟ اٌث١.رح. ٚ

٠عؼً اٌؼشاق ِٓ أوثش تٍرذاْ اٌؼراٌُ ذ٠ٍٛصراً تاٌغراصاخ اٌّغرثثح ٌالؼرثراط اٌؽرشاسٞ. ٚترذاًل ِرٓ أْ 

٠ىْٛ اعرؼّاي اٌغاص ِٓ ػٛاِرً ذخفر١ط اٌرٍرٛز إٌاشرٟء ِرٓ ؼرشق اٌٛلرٛد األؼفرٛسٞ، أصرثػ 

 ٝ اٌؼشاق ٚػٍٝ اٌؼاٌُ"!!ؼشق اٌغاص ٚتااًل ػٍ

 ِغ اٌعٕاتٟ تأْ ؼشق اٌغاص ٠شىً فؼرال ٘رذسا  ذفالٗ، فٟ ٘زا اٌصذد،تئ ٠ع١ة األ١ِش

، ٌٚىررٓ وٛٔررٗ ٠غررثة ذٍٛشررا ٘ررائال فررٟ اٌث١.ررح فررٟ اٌؼررشاق ٚخغرراسج ظغرر١ّح ٌٍؼررشاق

زٞ دسط ف١ررٗ ٘ررزا اٌررٝ وراتررٗ اٌررٚإؼرثاعررا ؼشاس٠ررا، فٙررٛ أِررش ِثرراٌر تررٗ. ٠ٚشرر١ش 

ؼرثاط اٌؽرشاسٞ ٓ أْ اإل"، ؼ١س ت١  اٌرؽذٞ األوثش ٌٙزا اٌمشْ اٌطالح اٌّٛظٛع  "

)اٌفؽُ، إٌفػ  ٠ٕشأ ػٓ إٔثؼاز شأٟ أٚوغ١ذ اٌىاستْٛ ػٕذ ؼشق اٌّٛاس األؼفٛس٠ح،

ٔظف ػٕذ ؼشلرٗ، ألْ اٌغراص اٌطث١ؼرٟ ٠ؽررٛٞ ٌٚىٓ اٌغاص ٠ُؼذ األ ٚاٌغاص اٌطث١ؼٟ(،

ػٍٝ ِٛاد ١٘ذسٚواست١ٔٛح، فؼٕذ ؼشلرٗ ٠ٕثؼرس غراص شرأٟ أٚوغر١ذ اٌىراستْٛ، ٌٚىرٓ 

غ١ش اٌعاس تغرثة إؼررشاق ا١ٌٙرذسٚظ١ٓ، فىٍّرا إصدادخ ٔغرثح ٠ٕرط ِؼٗ تخاس اٌّاء 

ا١ٌٙذسٚواست١ٔٛرح، لرً اٌعرشس تإٌغرثح ٌاؼرثراط اٌؽرشاسٞ  ا١ٌٙذسٚظ١ٓ فٟ اٌّٛاد

ػٕررذ إٔررراض اٌطالررح ٔفغررٙا ِررٓ ؼررشق ِخرٍررف اٌّررٛاد اإلؼفٛس٠ررح. ٠ٚررشٜ األ١ِررش تأٔررٗ 

ٝ ؼصررً إٌرثرراط ػٕررذ اٌعٕرراتٟ  صررؽ١ػ أْ ؼررشق اٌغرراص فررٟ اٌؼررشاق ٘ررٛ ِررٓ أػٍرر

اٌّؼذالخ فٟ اٌؼاٌُ، ٚ٘ٛ تاٌطثغ ٠ّصً خغاسج وث١ش ج ٌالرصراد اٌؼشالرٟ، ٌٚىرٓ ِرا 
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٠ٕرررط ػٕررٗ ِررٓ إؼرثرراط ؼررشاسٞ ٘ررٛ الشررٟء ِماسٔررح تاٌى١ّرراخ اٌرررٟ ذٕرعٙررا اٌررذٚي 

١ِٛ٠را فرٟ  اٌصٕاػ١ح، اٞ أْ أ١ّ٘رٗ ِٓ ٔاؼ١ح ؼعرُ شرأٟ أٚوغر١ذ اٌىراستْٛ إٌّررط

اذفال١ررح و١ٛذررٛ ٌررُ ذؼررش أ٠ررح ؼرررٝ أْ  ١ح،ِماسٔررٗ ِررغ اٌررذٚي اٌصررٕاػ ،ظرر.١ٍح اٌؼرراٌُ ،

ف١ّرا ٠رؼٍررك تٙرزا اٌّٛظرٛع. وّررا ٚأْ  ،أ١ّ٘رح ٌٍرذٚي إٌا١ِرح، ِٚررٓ ظرّٕٙا اٌؼرشاق

االذفال١ح اٌعذ٠ذج اٌرٟ ٠ؼًّ ػٍٝ إؼالٌٙا ِؽً اذفال١رح و١ٛذرٛ، ذررشن اٌرذٚي إٌا١ِرح، 

 . ٚال ذش١ش ِٓ تؼ١ذ أٚ لش٠ة إٌٝ اٌؼشاق

 ٚإلذثرراع ع١اعرراخ  اخش، إلعرصررذاس ذشررش٠ؼوأررد ٕ٘رران ِؽرراٚالخ، فررٟ ساٞ األ١ِرر

ٌررُ  1984ٚ 1970اٌٍررزاْ أُعرصررذسا فررٟ ػرراِٟ  ١ٌّٕٓررغ ؼررشق اٌغرراص. ٌٚىررٓ اٌمررأٛٔ

ٚظٛد ِشرشٚػٟ غراص اٌشرّاي ٚغراص اٌعٕرٛب فرٟ ؼاٌرح ػّرً  إال أ٠ْؽال اٌّشىٍح. 

ظ١ررذج عرراػذ فررٟ ذم١ٍررً اٌؽررشق، إر ورراْ إعرررؼّاي اٌغرراص فررٟ ِؼاِررً أٔررراض األ١ِٔٛررا 

ٚإعررخذاَ اٌغراص فرٟ  ٚت١عرٟ ٚفرٟ ِؼاِرً اٌثرشٚو١ّ١ا٠ٚراخ، ٌثصرشج،ٚا١ٌٛس٠ا فرٟ ا

اٌىص١ش ِٓ اٌّؽطاخ لذ عاػذ فٟ ذم١ًٍ ؼرشق اٌغراص. ت١رذ أْ إعررخذاَ اٌغراص لرً تؼرذ 

لؼررد  ُٚ اإلؼرررالي تغررثة ذٛلررف ػّررً ِشررشٚػٟ غرراص اٌشررّاي ٚاٌعٕررٛب. ٚػٕررذِا 

/ 22/9صشج فٟ األذفال١ح األ١ٌٚح ت١ٓ ٚصاسج اٌصٕاػح ٚششوح شً إلعرصّاس غاص اٌث

٠ش٠ذْٚ إعرصّاس ٘زا اٌغاص  وأٛا ، ػاسظٙا وص١شْٚ، تعُّٕٙ األ١ِش، إل2008ُٙٔ

ػرّررادا ػٍررٝ ِشررشٚع غرراص اٌعٕررٛب اٌررزٞ ورراْ اٌررٕفػ ِثاشررشج، إ ِررٓ خررالي ٚصاسج

ذرُ ذٛل١رغ  2011ٔات١رة. ٌٚىرٓ فرٟ أٚائرً ِرٛلفا تغثة ػعرض اٌعراغطاخ ٌرٙرشأ األ

% ؼصرح اٌشرش٠ه 51ه األظٕثرٟ، ٚ% ؼصرح اٌشرش49٠ػمذ ششوح غاص اٌثصشج  )

ٌرغرر١١ً ٚذصررذ٠شاٌغاص  ١ٍِرراس دٚالس  ١ٍِ4رراس دٚالس، ِٕٙررا  12، تىٍفررح (اٌؽىررِٟٛ

سص١ف ذؽ١ًّ اٌغاص اٌطث١ؼٟ فٟ اٌثصشج. ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌرأخ١ش، ٔر١عرح  تئٔشاء

و١ّاخ ِٓ غاص تؼرط اٌؽمرٛي ٌٍعٙراخ  اٌرخٛف ٚاٌّؼاسظح، تذأخ اٌششوح ترغ١ٍُ

( ِمّك  ١ٍِْٛ لرذَ ِىؼرة. ت١رذ 3000 -2000س تى١ّح ذؼادي )اٌؽى١ِٛح، ٚ٘ٛ ِمذ  

رطٍة ؼرال ظرزس٠ا. ٠أْ األِش ٌُ ٠ٛلف ذصاػذ و١ّاخ اٌغاص اٌّصاؼة إٌّرط، ِّا 

 عررىٌْٛٚىٓ دساعح اٌطالرح اإلعررشاذ١ع١ح ٌٍطالرح ت١ٕرد أْ اٌؽاظرح اٌّغررمث١ٍح ٌٍغاص

،  (9اٌخرراَ، ) ؼرررٝ ٌررٛ تٍررر إٔررراض اٌررٕفػ وث١ررشج، ٚعررٛف ال ٠رررٛفش غرراص ٌٍرصررذ٠ش،

 سص١ف ٌٍرصذ٠ش غ١ش ظشٚسٞ.إٔشاء َ.ب.ٞ.، ِّا ٠عؼً ِششٚع 

 :  ؛ مالحظات وتقويم ختامي3
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  ٔخٍص تؼذد ِٓ اٌّالؼظاخ

أْ تؽررس األعرررار األ١ِررش اٌعرراد فررٟ سدٖ ػٍررٝ ِمرراي اٌغرر١ذ اٌعٕرراتٟ، ظرراء غ١ٕررا  .1

تاٌؽمائك ٚاٌّطاسؼاخ اٌّٛظٛػ١ح اٌٙادفح ٚإٌّصفح، ؼ١س أػطٝ ٌم١صش ِرا 

ش، ٚأترشص دٚس ٚصاسج اٌرٕفػ تم١رادج اٌرذورٛس ؼغر١ٓ اٌشٙشعررأٟ، إٔصرافا ٌم١ص

وّا ٠ّصً تؽرس األعررار األ١ِرش، تشا٠ٕرا، ّٔٛرظرا ِرٓ اٌطرشغ إٌّٙعرٟ  ٌٍؽم١مح.

 األ١ِٓ، ِّا ٠ؼىظ ١ٌظ فمػ ػٍّٗ ٚخثشذٗ اٌؼ١ّمح، تً ٚأخالل١رٗ اٌؼا١ٌح.

2.  

ال صرذل١رٙا إلٔٙرا ٌرُ أْ ذؽش٠ٕا ٚذذل١مٕا ٌرمرذ٠شاخ اٌغر١ذ اٌعٕراتٟ أ ٙرش تعرالء  .3

 عا١ٔذ ٚاٌّؼٍِٛاخ اٌّٛشمح.ذغرٕذ اٌٝ أعاط ؼغاتٟ ػٍّٟ، ٚذفرمذ اٌٝ األ

ٌىٓ، ٘زا ال ٠ّٕؼٕرا ِرٓ ذأ١٠رذ اٌغر١ذ اٌعٕراتٟ فرٟ غشؼرٗ أٚ إشراساذٗ ػرٓ ٚظرٛد  .4

ٚظرٛد  ِرٓ شغُاٌرذٍىؤ ٚػذَ وفاءج فرٟ ِعراي ذع١ٙرض اٌطالرح اٌىٙشتائ١رح، ػٍرٝ 

 اٌىٙشتاء. لطاع فٟ فٟ اإلعرصّاس ِؼ١ماخ أ١ِٕح ٚٔمص

ٔشٜ أْ اٌغ١ذ اٌعٕاتٟ لذ غاٌٝ، ٌٚٗ اٌؽك، فٟ ؼشق اٌغاص، ٌٚىٓ ٌٛ ػٍّٕا تأْ  .5

ذش١ٍ٠ررْٛ لررذَ ِىؼررة، ٚأْ 112اٌخررض٠ٓ اٌىاِررً ٌٍغرراص اٌطث١ؼررٟ ِمررذس تؽررٛاٌٟ 

ِررغ رٌرره ٔرفررك ِؼررٗ تأٔررٗ  % ِٕررٗ ٌؽررذ ا٢ْ، ٌٚىٕٕررا1ذس ال ذرعرراٚص اي ٔغررثح اٌٙرر

لرح ٔظ١فرح ٌٍؽاظرح اٌّاعرح ٌٍغراص، وطا ال٠عٛص اٌرؼشض ٌّصرً ٘رزا اٌٙرذس، ٔظرشا

 اٌّرٛعػ ٚاٌثؼ١ذ. ٚفاػٍح ٚسخ١صح ػٍٝ اٌّذ١٠ٓ

التذ ِٓ اٌرأو١ذ ػٍٝ غث١ؼح اإللرصاد اٌؼشالٟ اٌش٠ؼ١ح، أٞ تئػرّرادٖ شرثٗ اٌىٍرٟ  .6

ػٍٝ ذصذ٠ش إٌفػ اٌخاَ إٌاظة، ِّا ٠مرعٟ ذثٕٟ إعرشذ١ع١ح ؼ٠ٛ١رح ٌعرّاْ 

ظررٛس٠ٓ  األٚي ٘ررٛ ذٛ ١ررف أوثررش ، ٚرٌرره ِررٓ خررالي ِِٕغرررمثً األظ١رراي اٌمررادَ

ٔغرثح ِرٓ ػٛائرذ ذصررذ٠ش اٌرٕفػ اٌخراَ ٌاعررصّاس فررٟ اٌمطاػراخ اإلٔراظ١رح غ١ررش 

إٌفط١ح، واٌضساػح ٚاٌصٕاػح ٚاٌرش١١ذ ٚاٌثٕاء، ٚاٌصأٟ ٘ٛ اٌؼّرً ػٍرٝ ذؽم١رك 

  فاٌصررٕاػاخ اٌرررٟ ذؼرّررذ ذصرر١ٕغ اٌررٕفػ ال ذصررذ٠شٖ٘ررذف إعرررشاذ١عٟ  ٚ٘ررٛ 

اٌثرشٚو١ّ١ا٠ٚرراخ ٚغ١ش٘ررا، وّررا ذؼرّررذ تؼررط ِشرررماخ اٌررٕفػ ال ؼصررش ٌٙررا، و

إٌشاغاخ اٌخذ١ِرح، وإٌمرً ٚاٌّٛاصرالخ ٚغ١ش٘را ػٍرٝ ِشررماخ اٌرٕفػ أ٠عرا. 

 ٚ٘ىزا.
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وٕا لذ أعرٙثٕا تذساعراذٕا فرٟ ٘رزا ا١ٌّرذاْ ترأْ اٌىفراءج  خرا١ِح  ٔش١ش تّالؼظحٚ .7

اإلداس٠ح إلداسج لطاع اٌطالح ػِّٛا ال ذمف ػٕذ ػرثح صٕاػح اإلعرخشاض اٌررٟ 

ّٙررررررح ٚص٠ررررررش اٌررررررٕفػ ، ٚتٔغررررررث١ح ٚصاسج اٌررررررٕفػ تىفائررررررح اظررررررطٍؼد تٙررررررإ

وش٠ُ إٌؼ١ثرٟ، إّٔرا ٠عرة اٌٛص٠ش اٌزٞ ذالٖ األعرار ِٓ شُ اٌشٙشعرأٟ ٚاٌذورٛس

 عرا ٌرطر٠ٛش اٌثٕرٝ اٌرؽر١رحا٠ٚأْ ذّرذ ١ٌظ فمػ ٌّؼاٌعرح اٌغراص ٚاٌىٙشتراء، ترً 

غ ػٍررٝ ٚعررؼاخ اٌخررضْ ٚإٌمررً ٚاٌرصررذ٠ش، تّررا ٠ؼٕررٟ أْ ٘ررزٖ اٌّغررؤ١ٌٚح ال ذمرر

ٓ ٠خرضرترً ٠عرة أْ ذرؽٍّٙرا ٚصاساخ أخرشٜ، وإٌمرً ٚاٌ ،ٚصاسج إٌفػ ٚؼرذ٘ا

ا، ؼ١س ٠ّىٓ ذغرع١الخ إخفالراخ وص١رشج فرٟ ٘رزا اٌّعرّاس، ال ّٚاٌث١.ح ٚغ١ش٘

  ِعاي ٌٙا ٕ٘ا.

٠ؼرّررذ أْ ػٍررٝ  ً ذمررذ٠شٔا ٌىررً ؼررٛاس ِٛظررٛػٟ ٚ٘ررادفٚأخ١ررشا، ٔررٛد ذغررع١ .8

وّا ٌّغٕا٘ا ِرٓ ِطاٌؼرح ِمراي األعررار ، حإٌّا٘ط اٌؼ١ٍّح ٠ٍٚرضَ تاألِأح اٌؼ١ٍّ

فررؤاد لاعررُ األ١ِررش، ٚٔأِررً أْ ٠رثٕا٘ررا األعرررار ػررذٔاْ اٌعٕرراتٟ، خصٛصررا ٚأٔررٗ 

شخص١ح ٌٙرا دٚس فرٟ ِعٍرظ إٌرٛاب ٚفرٟ شرؤْٚ اٌطالرح، ِرغ شرذ٠ذ إؼرشاِرٟ 

 ٌٍع١ّغ.
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اٌٛاسدج فٟ وً اٌّٛاد إٌّشٛسج ػٍٝ ِٛلغ شثىح االلرصاد١٠ٓ اٌؼشال١١ٓ الذؼثش تاٌعرشٚسج االساء 

 رؽًّ اٌّغؤ١ٌٚح اٌؼ١ّح ٚاٌما١ٔٛٔحػٓ سأٞ ١٘.ح اٌرؽش٠ش ٚأّا ػٓ واذثٙا ٚػٛ اٌزٞ ٠


