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 :* ي يناريو الخالص من استغالل العوائد النفطية: سعدنان الجناب 
 الدولة الريعية

 
كبر ألديها و 1914فيها عام  اإلنتاجبدا  الدول المصدرة للنفط اذ أقدممن كانت فنزويال 

فنزويال  أصبحت  .مليار برميل ثالثمائة( 300االحتياطات النفطية في العالم بما يقارب )

لفشل الدولة  األسوأوالنموذج  ،ية والدكتاتوريةالدولة الريع متالزمةمثال كالسيكي على 
 قرابةفنزويال في يخدم الشعب. اليوم يبلغ التضخم النقدي اقتصاد بناء في الريعية 

ويتراجع  (5/4/2017 ارديانغ% من الشعب )صحيفة ال82% والفقر يطال 300

ها ضوء ليعرف ان كان  وفي البالد فوضى عارمة ال ،العام % هذا10االقتصاد بقرابة 

 في نهاية النفق.
 
والتي شارك في تطويرها الخبير  ،النرويج بلد حديث نسبيا في صناعة النفط ،المقابلب

 1990النفطي العراقي البصري فاروق القاسم. واسست النرويج صندوق النفط عام 

. وبلغ % عند الضرورة4ن م بأكثريتم السحب منة  وال ،جميع عائدات النفطتودع فيه 

ان  علما   ،يقارب التريليون دوالر ي النرويجي ماداحتياطي صندوق النفط السيا

 ( ثمانية مليارات برميل.8االحتياطي النفطي للنرويج اقل من )
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الدكتور محمد علي  األخنشره  قرأت ما أعالهبينما اتابع التطورات في السيناريوهين و

ذهب  تفق معه في معظم ماأ .20/10/2017على شبكة االقتصاديين العراقيين يوم زيني 

 الى المالحظات التالية: أشير أننياال  هإلي
 

ثم فرض  ،الدكتور زيني على توزيع العوائد السنوية على افراد الشعبيعترض 
ما توجه  إذامعتبرا ان ذلك "سيولد تضخما حتما  ،الضرائب لتمويل ميزانية الحكومة

 الصرف بصورة رئيسية نحو االستهالك على حساب االستثمار".
 

الكتلة النقدية للدخل المتاح لالستهالك أن  إذخطأ منهجي واضح  فيهوهذا االستنتاج 

(disposable income .هو نفسه في الحالتين )الحكومي يذهب حاليا  إلنفاقاف

نفاق داخلي( حكومي او عبر المواطنين. وبما ان إاو  )استيراد بالكامل الى االستهالك
ا الن العرض يشكل ضغطا تضخمي نفاق االستهالكي الاالن إفحدود العراق مفتوحة 

 خالل االستيراد.من يسد الطلب 
 

تفصيلي في كتابنا  بشكل * قد تمت معالجتها*الدولة الريعية ان موضوعة الخالص من
والذي يدعو الى توزيع ايرادات النفط والغاز على المواطنين بشكل  ،نفسهبالعنوان 

( ومن ثم يمكن فرض Universal Basic Income-UBIاساسي شامل للجميع )دخل 

 تقر من خالل الموازنة السنوية او بتشريع دائم. هعلينسبة ضريبة 
مارية تخلق التعددية بخطط تنموية استثبل  واالحالم ياتنمتحل بالت مفاسد الدولة الريعية ال

 –ين العراقيين ن احالم االقتصاديإريع النفطي. في االقتصاد للخالص من االعتماد على ال
مادام  اإلطالقيمكن تطبيقها على  ال إسقاطاتافتراضية هي في رسم عوالم  –وغيرهم 

 ريع النفط يذهب الى الحاكم.
 

الدولة الريعية  : إماثالث لهما النرويج خيارين ال وسيناريوبين سيناريو فنزويال 
، الشعب أفرادالشامل لكل  األساسيالدكتاتورية الفاشلة او خيار الخالص بتطبيق الدخل 

 .ولكن بدل تخصيص الريع الى صندوق سيادي يتم تخصيصها للشعب
 

بمرحلة انتقالية في موازنة في العراق الشامل  األساسيتطبيق خيار الدخل  وباإلمكان

الى تشريع دائم يحول جميع عوائد النفط الى المواطنين  يصار فيما بعدو ،2018عام 
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قسم  مكن تخصيصكما ي .هذا الدخل الى ضريبة ثابتة او متغيرة وإخضاع ،بالتساوي

 % من سنويا( في صندوق سيادي.10يقل عن  من الدخل النفطي )ال

 

 باإلمكان جمع الفقرات التالية: ،2018وفي موازنة 

 
 التقديريالمبلغ   ت

 تريليون دينار 6 والخالص من الفساد وسوء اإلدارة ، تخصيصات البطاقة التموينية 1

 تريليون دينار 8 تخصيصات الرعاية االجتماعية ووضع حد لما فيها من تزوير وفساد 2

اإلنتاج إلغاء تخصيصات الكهرباء وتحويلها للتمويل الذاتي وإحالة  3
 للقطاع الخاص والجباية

 تريليون دينار 6

بيع النفط الخام لالستهالك الداخلي وفق األسعار العالمية وتحرير أسعار  4
 المنتجات من الداخل 

 تريليون دينار 9

 

تم  وإذا ا.كثير 2018موازنة عام تربك ال ف لها مبالغ وهكذا نرفع من الموازنة ونضي

تعتمد على السجل الحالي على المواطنين بالتساوي بحسابات توزيع جميع هذه المبالغ 
ع وتجاوزنا حد الفقر حسب تعريف البنك الفقر المدق ألغينانكون قد  ،ينيةللبطاقة التمو

النفط والغاز الى المواطنين  إيراداتالدولي. ويمكن فيما بعد تشريع قانون يحيل جميع 

وحققنا الخالص من الدولة  ،للضريبة األساسهذا الدخل  وإخضاع( UBIبالتساوي )

تقلنا الى وفي مقدمتها الدكتاتورية والدولة الفاشلة وان ،التي تنجم عنها والمآسيالريعية 
 .واإلنتاجدولة الجباية 

 
 )*( اقصادي وعضو مجلس النواب

 
المنشور على  دراسات عراقية، 2016 -الخالص من الدولة الريعية –عدنان الجنابي  ( أنظر**)

 .موقع شبكة االقتصاديين العراقيين
 

بأعادة النشر بشرط االشارة يسمح النشر محفوظة لشيكة االقتصاديين العراقيين. حقوق 

  2017ل تشرين االو 28الى المصدر. 


