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كة النفط الوطنية  عدنان الجناب     4 من 1 صفحة ثورة عىل الدولة الريعية –قانون شر

 

كة النفط الوطنية  *: قانون شر  -عدنان الجناب  
 ثورة عىل الدولة الريعية

 
 
التصويت على  قاىونوش كى ال الىالو الو الىل الة االىلن صر يا صى   5/3/2018يوم  تم  

كىى ال الىىالو الو الىىل الة االىىل  إلىى عىىو ا ال لىىوا إ ارنجىىوف  ىىر ت  يىى  قىىوا الىىىونوش علىى  
نتوج صالاىل صالتسويق من بل صا ا لل صفارا الالو التر تسىببت  ىر صتخللص ع للوت اإل

 مجىىىىت زىىىىولوفارا  ىىىىر عسىىىىف الا ىىىىوم السىىىىوبق  ىىىىر  أش  ربىىىىوأ صتىىىى ال  قىىىىوا الى ىىىىو  ماىىىىو إ
ذ نىىص الىىىونوش علىى  ت كىىلس كىى ال مسىىتىلل موللىىو صا اريىىو إ ،ث ونلالىىوت الىىى ش ال و ىىر
 صم تب ل ز جلس الوفراء.

 
ىى111الجفيىىف قىو تلةلىىل ال ىو ا ق قىىم  ىر قىىوا الىىونوش اللىى ا اأ ت ن مىىن الفكىتور التىىر نص 

ثولثىون على  لةىل -12"الىالو صالاىوف ملىل لل ىةع الة ااىر"  ىىف نصىت ال ىو ا ق أشعل  
نسىىىبل مىىىن أربىىىوت ال ىىى ال تىىىى ر ز ولىىىع ال وافنىىىل السىىىاويل "تىىىوف  علىىى  أكىىىسم متسىىىوصيل 

ص توريىىىى  أكىىىى اء  صأالىل ىىىىل لج لىىىىن ال ىىىىوا الن ال ىل ىىىىلن  ىىىىر الةىىىى ا " صر  جىىىىوف بلىىىىن 
ت ىف ه ال وافنىل ارت و  ىل  صتسىو عاف الو وا "صتى ر قوه الاسبل عل   وء مو ،اركسم

 "ل صل لخزيال الفصلل.
 



 
 

 في السياسة النفطيةأوراق 
 

 

 

 
كة النفط الوطنية  عدنان الجناب     4 من 2 صفحة ثورة عىل الدولة الريعية –قانون شر

 

ال ع ااىر مىىلم  ىر الةى ا   صىبم عاىفمو يولىف مسىوق و زوكىسم متسىوصيل  أشصقوا  ةار 
جلىىىس الىل ىىىل  ىىىر أربىىىوت كىىى ال الىىىالو الو الىىىل ال تبىلىىىل زةىىىف  ىىى    ىىى يبل   ىىىف قو م

صقىوا ال بىفأ الىع مةو لىل الفصلىل ال يةلىل   ا ار ال وافنىل السىاويل ارت و  ىل.إالاواب عاف 
صلل وا ن   ال وا ن. إل حسوب صفارا ال وللل بل  إل ز ش لةل ال ين ر يوقع مبوك ا 

 من االل م ثلله  ر مجلس الاواب الىبول باسبل "  يبل" عل   الل من رين الالو.
 

علىى  الاسىىع مىىن ريىىن الىىالو ، صمةسىىم اللوكىىفصش  ىىر السىىل ل التاللو ىىل ،صيتصىىور  الاىىواب
إ ىىىو ل أعبىىىوء علىىى  ال وافنىىىل ص التسىىىوبق  إلىىى صغولبىىىو مىىىو يىىى    ذلىىىل   "الكةكىىىل". صااتسىىىوم

 الى ص  لسف اللجوا ال تزايفا  ر عجز ال وافنل. إل صتضخل سو زوللجوء 
 

و ل أعبىىوء كىىةبويل التىىر أاىى ت مىى ا ا ز  ىى 2018صقىىوا زولضىىبو مىىو حصىىل  ىىر موافنىىل 
ز ىىكل  هم ىىو ياىىت  عاىى ،ص ئويىىل علىى  ارنلىىو  صالتوكىىن  ىىر الىىى ص  لسىىف تلىىل ال غبىىوت

صبولتىىولر ت  لىىل  ،حت ىىر اركىىت  ار  ىىر كىىوء ار ارا ال وللىىل صالتوكىىن  ىىر ابىىواب اللسىىو 
ش ال ىىىوا ن   ىىىزلضىىىل الىىىىونوش   ارللىىىول الىو مىىىل أعبىىىوء إكىىى ال ص سىىىو  الفصلىىىل ال يةلىىىل.

اللىىىىوم كىىىىول يتسىىىىوزىوش  ىىىىر فيىىىىو ا حصىىىىل " ىىىىافص  ال ىىىىوا ن" صتىللىىىىل قصنوازىىىىهن زةىىىىف 
 صمن ثم متوزةل صم وكبل السل ل التاللو ل. ،"  يبل" ال كومل
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كة النفط الوطنية  عدنان الجناب     4 من 3 صفحة ثورة عىل الدولة الريعية –قانون شر

 

الىضىىوء علىى   إلىى كىىاوات الللىىل  اللصلىىو  اركىىسم ال تسىىوصيل الىل ىىل يىى    اىى أشك ىىو 
اللىىىى  ال ىىىفيف صتىلىىىلص اللىىىوار  الصىىىورال  ىىىر الىىىفال مىىىن اىىىالل ت بلىىىق مبىىىفأ الىىىفال 

 نuniversal basic incomeق1 اركوكر ال ومل
 

صقىىو  ،اىى ار مبىىو م قومىىل ماسىىو البىىفء بت كىىلس ق ىىافص  ارللىىولنإص ىىر نلىىس ال ىىو ا تىىم 
صاىىىىولل البىىىىفء بو ىىىىن نسىىىىبل لصىىىىافص    الصىىىافص  السىىىىلو   للىىىىوالن عولىىىىفات الىىىىالو.

صمىىىن ال بىىىو م السومىىىل الجفيىىىفا  ىىىر قىىىوه ال ىىىو ا قىىىو   ارع ىىىور لل  ىىىورين اركىىىت اتلجلل.
 إلى ح موش ال ىل لن  ر ال  و  وت التر ت تان عن تسللم عولىفات الىالو صالاىوف  لسىو 

 او ال وا الن  ىر ارالىلم  إل صكل    قوا   ال وافنل ارت و  ل من حصل أكس سم.
عل  ال ىل أكىس سم  ىر  ال وافنل ارت و  ل لل صلوا إل عل  تسللم عوالف الالو صالاوف 

 إربوت ك ال الالو الو الل الة االل.
 

قاىىوأ مىىوا  ااىى   مس ىىل  ىىر الىىىونوش مىىو  جةىىل كىى ال الىىالو الو الىىل الة االىىل مسىىتىلل 
صلىىلس لىىه  ،صر  كىىوش الىىوفي  عضىىوا  ىىر مجلىىس ا ارتسىىو ،موللىىو صإ اريىىو عىىن صفارا الىىالو

"حلفا"  ر اى ار مىن اى ارات  في صإذا صلف الو  ال ق زولتفال  ر ا ارات مجلس ار ارا. 
مجلىىس الىىوفراء لجةىىل كلوكىىل ال ىى ال  إلىى ش مىىن حىىق الىىوفي  تىىىف م مىتىى ت  ال جلىىس  ىى

صيكىىوش اىى ار مجلىىس الىىوفراء ملزمىىو ل جلىىس ا ارا ، ماسىىج ل مىىن السلوكىىل الةومىىل للفصلىىل
 ال  ال.
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 في السياسة النفطيةأوراق 
 

 

 

 
كة النفط الوطنية  عدنان الجناب     4 من 4 صفحة ثورة عىل الدولة الريعية –قانون شر

 

عىىن اىىل ب ملىىل  و  تسىىتى ن ال ىى ال مبلاىى أشاىى   ىىر قىىوا الىىىونوش قىىو صال بىىفأ ال سىىم اآ
صيىى ر قىوا ال بلىا زورتلىو  مىن صفيى  ال وللىل صصفيى  الىالو  اإلنتىوج،لتا لىل اللىل  تاتجه

صقىوا   كىاوات. الثصيسىت   قىوا ال بلىا ل ىفا ثى ،صيى ه مجلس الىوفراء ،صصفي  التخ لو
 كىىىوش ع لسىىىو  صر ،"أربىىىوت" ال ىىى ال كىىىتةت ف علىىى  الىىىوءا ار اء صتىللىىىل الكللىىىل أش ةاىىىر 

 م و اف يتسبع  ر التسلع صالتبوي . نcost plusق الكللل فالفعل  اكوس 
 
ن ىىو  ع ىىل ال ىى ال قىىو "ل لىىن أرا ىىر ل سوريىىل الةىى ا  صملوقىىه ارالل لىىل صل  ىىه  إش

ن ىو  ع ىل ال ى ال ر  ختصى   ىر ال ىىول "ال وللىل" ز ا ىو   أشصقوا  ةاىر ، الىور "
 اصرن من الفكتور.-112ال و ا ق

 

رللس م از الب وث صالفراكوت  رللس لجال الالو صال وال الالوبلل السوبق.  )*(
 عضو مجلس الاواب  .نمبف ( الة االل

 
 كورااإل ز  ط الا   ز عو ا الة االلن.   س م اراتصو يلن ل بكل م لوظل الا   حىو  

 . 2018ذار آ 10 ل  ال صفرإ
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