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Oil sector and the petroleum industry in Iraq  
between the painful reality and future prospects  

 
Dr.falah.K.Ali Alrubaie- Economics-faculty of Economics–Omar Almukhtar university 
Summary  
  Iraq today is a group of oil states funny and melodramatic paradox at the same time, despite what this 
country owned by huge oil reserves, has failed so far, the administration of the Gaza crude oil production to 
reach operational productivity to a level equivalent to the possibility of reserves. Also a petroleum industry is 
not less tragic, do believe that the country was one of the first oil-producing countries in the world and its 
national experience high over the rest of the region in the oil industry, we see today importer of petroleum 
products and has a disastrous deficit in those derivatives. Result of the terrorist operations and security 
turmoil that occurred after the American occupation in April 2003, oil refineries stopped working at full 
capacity, or half of their capacities sometimes, and led to a situation of almost total deficit of supplies of oil 
derivatives, forcing the government to rely on the import of those products of the neighboring countries. that 
those conditions can be met only by the presence of a strong government has a clear economic vision for the 
future of the oil industry in Iraq, and the results of the study showed that the future developments in the oil 
sector will remain linked to the fate of the development process and the reconstruction of the Iraqi economy, 
which in turn linked, the extent of success in the national reconciliation and the formulation of the national 
Iraqi political project based on democracy, development and national interest of common interests and away 
from the narrow ethnic and sectarian Without achieving those goals, it will be difficult to get the petroleum 
industry and the Iraqi economy of this long dark tunnel. After solving this problem will be easy to start in the 
implementation of actions required to complete the process of reconstruction which includes the 
reconstruction and rehabilitation of the oil fields and installations and re-establish the infrastructure 
destroyed in Iraq, an end to corruption and smuggling common in several regions, the dimensions of the 
petroleum industry on the impacts and political pressures, the founding National Oil Company as an 
interference in a federal Conventions regarding the operations of oil sector development and use of natural 
gas on a large scale in the broader economic sectors, as well as new refining capacities to meet the needs of 
domestic consumption and for export , Encourage Iraqi private sector and expanding its role in the petroleum 
industry, accelerating the issuance of oil and gas law , Act as legislation gives federal oil trust in the 
possibility of foreign investment in the oil and gas sector a necessity that should be met for the advancement 
of the oil sector suffering. 

 
 قطاع النفط والصناعة النفطیة في العراق بین الواقع المؤلم واألفاق المستقبلیة 

لیبیا/جامعة عمر المختار/ كلیة االقتصاد/  فالح خلف الربیعي.د  
 ملخص

 
ن ما یمتلكھ ھذا البلد مفرغم  یثیر وضع العراق الیوم بین مجموعة الدول النفطیة مفارقة مضحكة ومبكیة في نفس الوقت، 

للوصول بطاقتھ اإلنتاجیة إلى مستوى یعادل إمكانیة النفط الخام   إنتاجقطاع احتیاطیات نفطیة ضخمة ، أخفق حتى اآلن، في إدارة 
الصناعة النفطیة لیس بأقل مأساویة ،فھل نصدق أن بلدًا كان من أوائل البلدان المنتجة للنفط في العالم كما أن وضع .االحتیاطیات

ت الوطنیة العالیة ما یفوق باقي دول المنطقة في مجال الصناعة النفطیة،نراه الیوم مستوردًا للمشتقات النفطیة و ولدیھ من الخبرا
االحتالل األمریكي في ابریل فنتیجة للعملیات اإلرھابیة واالضطراب األمني الذي حدث بعد . لدیھ عجز فادح في تلك المشتقات

ذلك الى نشوء حالة من العجز شبھ الكامل  أدىبنصف طاقتھا أحیانًا،و  أوبكامل طاقتھا  توقفت المصافي النفطیة عن العمل ،2003
أن تلك الظروف ال .لإلمدادات النفطیة من المشتقات، مما اضطر الحكومة الى االعتماد على استیراد تلك المشتقات من دول الجوار

، و تبین من نتائج  ة عن مستقبل الصناعة النفطیة في العراق یمكن مواجھتھا إال بوجود حكومة قویة تملك رؤیة اقتصادیة واضح
التي   إعادة أعمار االقتصاد العراقيالتنمیة و مصیر عملیةبستظل مرتبطة  القطاع النفطي مستقبل التطورات في ھذا الدراسة أن 

قي على أساس الدیمقراطیة والتنمیة صیاغة المشروع السیاسي الوطني العراو، بمدى النجاح في المصالحة الوطنیة  ترتبط بدورھا
،سیكون من الصعب تحقیق تلك األھدافبدون وو المصلحة الوطنیة المشتركة ،و بعیدا عن المصالح اإلثنیة والطائفیة الضیقة 

تنفیذ في وبعد حل ھذه اإلشكالیة سیكون من السھل البدء . إخراج الصناعة النفطیة و االقتصاد العراقي من ھذا النفق الطویل المظلم
إعادة أنشاء البنیة  و إعادة تعمیر وتأھیل الحقول والمنشآت النفطیةاإلجراءات المطلوبة إلتمام عملیة إعادة البناء والتي تشمل 

إبعاد الصناعة النفطیة عن التأثیرات والضغوط  ، وضع حد للفساد والتھریب الشائع في مناطق متعددة التحتیة المدمرة للعراق،
الغاز الطبیعي  تطویر قطاع، سیس شركة النفط الوطنیة كشركة تدخل في اتفاقیات اتحادیة بخصوص العملیات النفطیةتأ، السیاسیة

المحلي وإلغراض الطلب تغطیة أضافھ طاقات تكریر جدیدة ل ، في أوسع القطاعات االقتصادیة ھ على نطاق واسعاستخدامو
تشریع قانون إتحادي النفط یعطي الثقة في إمكانیة االستثمار األجنبي في قطاع ك، التعجیل بإصدار قانون النفط والغاز  التصدیر

.النفط والغاز كضرورة البد منھا للنھوض بالقطاع النفطي المتھالك  
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ني الواقع املؤمل واألفاق املستقبلية قطاع النفط والصناعة النفطية يف العراق ب  
  

ما یمتلكھ رغم وضع العراق الیوم بین مجموعة الدول النفطیة مفارقة مضحكة ومبكیة في نفس الوقت،ف ثیری  
للوصول بطاقتھ قطاع انتاج النفط الخام  اآلن، في إدارة حتى احتیاطیات نفطیة ضخمة ، أخفق  ھذا البلد من

فھل نصدق ،لیس بأقل مأساویة الصناعة النفطیة وضع كما أن .ادل إمكانیة االحتیاطیاتاإلنتاجیة إلى مستوى یع
العالیة ما یفوق باقي دول  الوطنیةالبلدان المنتجة للنفط في العالم ولدیھ من الخبرات  أوائلأن بلدًا كان من 

. ھ عجز فادح في تلك المشتقاتالمنطقة في مجال الصناعة النفطیة،نراه الیوم مستوردًا للمشتقات النفطیة و لدی
توقفت  ،2003االحتالل األمریكي في ابریل واالضطراب األمني الذي حدث بعد  اإلرھابیةفنتیجة للعملیات 

ذلك الى نشوء حالة من العجز شبھ  أدىبنصف طاقتھا أحیانًا،و  أوالمصافي النفطیة عن العمل بكامل طاقتھا 
تلك المشتقات من دول  استیرادمما اضطر الحكومة الى االعتماد على  ت،الكامل لإلمدادات النفطیة من المشتقا

واضحة عن مستقبل  اقتصادیةبوجود حكومة قویة تملك رؤیة  إالأن تلك الظروف ال یمكن مواجھتھا .الجوار
.الصناعة النفطیة في العراق   

 
الحدیث  تأریخ العراق النفط في  دور  

خارجي باعتباره العامل الالحدیث، البد أن یسلط الضوء على العامل أن أي استعراض سریع لتأریخ العراق 
وبخاصة منذ نھایة القرن الثامن عشر، كان االھتمام األجنبي ف .األكثر أھمیة في تشكیل حاضر ومستقبل العراق 

االستراتیجي موقعھ الجغرافي  یعود الى أھمیة - الخاضع لھیمنة اإلمبراطوریة العثمانیة آنذاك -العراقببریطاني ال
. كان العراق متخلفًا بكل المقاییسفي تلك المرحلة  ى طریق الھند ،الواقع عل  

الدخول حیث مستوى ن یعیشون بمستویات متدنیة جدًا من یمعظم العراقی ظلحتى بعد تأسیس الدولة الحدیثة 
واقتصادیة واجتماعیة قادرة  مؤسسات مدنیة وسیاسیةأي لم یكن في البالد ،ف میة العامةعلیوالخدمات الصحیة والت

كان االقتصاد بدائیًا یتركز في و. األعراف العشائریة والتقالید القدیمة إدارة الدولة والمجتمع بوسائل تتجاوز على
فاعلة في المجال غیر الحكومات  كانتو. النشاط الزراعي القبلي والتجاري المحدود والصناعات الحرفیة القلیلة

. السلطة وقلة الموارد المالیة وغیاب السیاسات االقتصادیة علىھا التنافس للھیمنة االقتصادي ألسباب أھم  
، ظھر النفط كمصدر الجدید  للطاقة ، و أصبح العنصر اإلستراتیجي اإلضافي من عشر  في نھایة القرن التاسع

بسبب وجود الثروة النفطیة ق بالعرا بریطانیا وألمانیا وفرنساكل من تزاید اھتمام ف. المصالح األجنبیة في العراق
بدأ التحول نحو استعمال النفط كمصدر رئیسي للطاقة في الدول الصناعیة وتشغیل  ، بعد أن في والیة الموصل 

.ساطیل البحریة األ  
كنتیجة للتطورات التي رافقت نھایة ) 1932 -1921(تم تأسیس الدولة العراقیة الحدیثة  .في بدایة القرن العشرین

عالمیة األولى وانھیار اإلمبراطوریة العثمانیة وما تبعھا من تقاسم للنفوذ بین الحلفاء المنتصرین ، الحرب ال
منذ ذلك الحین، تعاظم التنافس األجنبي بین بریطانیا و ، ووضعت تلك الدولة تحت إدارة االنتداب البریطاني

 علىاستغالل النفط والذي انتھي باالتفاق حقوق  علىوفرنسا وھولندا والوالیات المتحدة األمریكیة لالستحواذ 
لدفع ) شركة النفط العراقیة بعدئذ(ترتیبات مشتركة بین شركات الحلفاء ممثلة بتأسیس شركة النفط التركیة 

  . ضرائب سنویة للدولة مقابل إنتاجھا وتصدیرھا للنفط الخام
  ة تشكل مصدرًا مالیًا كبیرًا للحكومات تركز، لم تكن اإلیرادات النفطیمن القرن المنصرم  بدایة الخمسینیات حتى

  . األبنیة العامة ومنشآت الجیش الحدیث نشاطھا في بناء
بتوقیع اتفاقیة مناصفة األرباح بین  1953أن الزیادة الكبیرة في اإلیرادات النفطیة التي تحققت منذ عام  غیر

الشروط الموضوعیة لدور النفط  وفرت) مجموعة الشركات األجنبیة(الحكومة وشركة النفط العراقیة 
اإلیرادات النفطیة في تمویل اإلنفاق الحكومي الجاري  ىاالعتماد المتزاید عل دفعت نحوو ، االستراتیجي

ولعل المفارقة التاریخیة في تطور ھذا الدور أن الدعوة ). برامج االستثمار العام(واإلنمائي ) المیزانیة االعتیادیة(
منھا تأمین  ، التي كان الھدف ة األجنبیة وانتزاع حقوق وحریة التصرف بالموارد النفطیةلتأمیم الشركات النفطی

السبب  يھ تكان -)1974- 1972(في مطلع السبعینات  تتحقق بعد أن–استقاللیة القرارات االقتصادیة الوطنیة 
ظروف سوق  علىالنفطیة و اإلیرادات على ،قطاعھا العام و حكومة العراقیةالكل من  زیادة اعتماد  الرئیسي في

. الدولة من جھة ثانیة علىالطاقة العالمیة من جھة، وزیادة اعتماد المواطنین في نشاطھم االقتصادي والمعیشي 
كان ذلك بسبب السیاسات االقتصادیة والمالیة السیئة للحكومات التي ظھرت نتائجھا خالل الحرب مع إیران و
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االقتصادي والتجاري الدولي ومنع تصدیر النفط الخام في أوائل آب  وتعاظمت لحد الكارثة بعد فرض الحصار
و بعد أكثر من ثالثة عقود من القمع والفساد السیاسي و الحروب و العقوبات االقتصادیة  . 1990عام ) أغسطس(

  .  في حالة خراب شامل یجد  العراق نفسھ  الیوم
  

؟ حاضر ومستقبل العراقأھمیة النفط في   
بلیون برمیل ، كما أن االحتیاطي النفطي غیر مكتشف أكثر  115تیاطي النفطي المؤكد في العراق ب یقدر االح

ویتوقع البعض أن یتفوق االحتیاطي . بكثیر من المثبت ،ویعد بذلك ثاني دول العالم بعد المملكة العربیة السعودیة
ضي التي لم تلق مسًحا جیولوجیا في العراق على دول الخلیج األخرى بإكمال البحث والتنقیب في األرا

كامال،فكثیر من قطاعات الصحراء الغربیة لم ترسم لھا خرائط بترو جیولوجیة دقیقة، ویتوقع أن توجد فیھا 
  ملیار برمیل أخرى ، 100وتشیر التقدیرات األولیة إلى احتمال وجود . كمیات كبیرة من النفط

یصنف االقتصادیون حقول النفط  و .تریلیون قدم مكعب 110كما یقدر احتیاطي العراق من الغاز الطبیعي ب 
العراقیة في المرتبة األولى في العالم من حیث انخفاض تكلفة اإلنتاج لوجود الخام على مقربة من السطح وعدم 

ویمكن . حقال 15حقال بترولیا ال یستغل منھا بشكل كامل سوى  72و یمتلك العراق .وجود عقبات جیولوجیة
جم إنتاج النفط العراقي مقارنة بالمخزون إذا ما عرفنا أن اآلبار المنتجة في العراق تتراوح بین تخیل صغر ح

ورغم تلك . ألف بئر  100بئر، بینما یتوقع أن تصل اآلبار باستكمال البحث إلى ما ال یقل عن  1700إلى  1500
حقل :صرة على حقلین رئیسیین األولاإلمكانیات النفطیة الكبرى تبدو الطاقة النفطیة في العراق معطلة وقا

 337أما الحقل الرئیسي الثاني فھو حقل كركوك وبھ نحو . بئًرا منتجة 663الرمیلة في الجنوب وبھذا الحقل 
اكتشف في سنة (ھ منذ فترات طویلة یعلبئًرا، ویعاني الحقل الثاني من مشكلة تعرضھ لالستنزاف بسبب التركیز 

  .ویحتاج الحقل إلى دراسات حدیثة واستثمارات إضافیة. اروخاصة خالل فترة الحص) 1927
نجد أن ففي الحقول العمالقة والعمالقة جدًا ،تتمركز العراق النفطیة  احتیاطیاتأغلبیة  ین أنتبوالجدول أدناه ی

من %  68.7 من بینھاحقل متطور،  15من احتیاطیات البالد الثابتة الكلیة تتمركز في %  40 حوالي
 االحتیاطیات%  92، وأن   ملیون برمیل 5000التي تضم أكثر من  ، األولى العلیا مركز في الفئةتت اتاالحتیاطی

  .من الفئة العلیا األولى والثانیة الثمانیة ینتمركز في الحقلتالثابتة الكلیة 
  % 60.4منھا  البالد الثابتة الكلیة،  احتیاطیاتمن %  60تحتوي على   حقل غیر مطور 58 ھناك و

عند حساب %  86 وتصل تلك النسبة الىالعلیا األولى  التي تقع في الفئة متمركزة في الحقول األربعة
في مجموعة الحقول  من الفئة العلیا األولى والثانیةاالحتیاطیات الثابتة الكلیة المتمركزة في الحقلین أالثني عشر 

  .غیر المطورة 
 

)ملیون برمیل (مطورة و غیر المطورة  توزیع احتیاطیات العراق المثبتة ال)1(جدول   
 

 اإلجمالي أقل من 500 1,000-500 5,000-1,000 من أكثر 5,000 ملیون برمیل
 الحقــــول المطـــــورة

 15 3 4 5 3 عدد الحقول
أھمیتھا  النسبیة %

 من االحتیاطي المطور
68.7 23.4 6.7 1.2 100 

 الحقـول  غـــیر المطـــــــــورة
 58 39 7 8 4 قولعدد الح

أھمیتھا  النسبیة %
من االحتیاطي غیر 

 المطور

60.4 26 6.9 6.7 100 

 
Source: Adapted from Ghazi M. Haider, “Economics of Oil Fields’ Development Ventures in Iraq, in MEES, 23 
February2004. 
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النفطي نتاجفي اإل طورتالاتجاھات   

 3.7عندما وصل الى  1979كانون األول /في دیسمبر تھذروالعراق النفطي  یة، بلغ إنتاجمن الناحیة التاریخ
 في العراق النفطياإلنتاج نالحظ أن التطور األكثر أھمیة في تاریخ ) 2(رقم بالعودة الى بیانات الجدول و،ملیون 

ملیون برمیل یومیًا  3.2حوالي االنتاج إلى  مستوى التي أوصلت) 1981ـ  1976( خطة، قد حدث خالل ال
أن ظروف  إال، 1983یومیًا في العام /برمیل 5.5إلى  باإلنتاجالوصول خطط وكان من المكمتوسط لتك الفترة ،

، وما رافقھا من تدمیر للبنیة االرتكازیة في القطاع النفطي ،لم توقف طموحات 1980الحرب مع إیران في العام 
 1989أما الخطة الثانیة فقد بدأت في العام . اج والتصدیر أیضًاھذه الخطة فحسب،بل دمرت كل مرافق اإلنت

لكنھا . یومیًا/ملیون برمیل 6یومیًا، بھدف الوصول إلى طاقة إنتاجیة مقدارھا /ملیون برمیل 3،5بطاقة إنتاجیة 
لطین سنة،ومما زاد ا 13مرة أخرى ُأوقفت بسبب غزو الكویت وما تاله من عقوبات اقتصادیة دولیة امتدت إلى 

التي أدت إلى . وبخاصة نھب وتخریب للمنشأت النفطیة 2003الظروف التي رافقت االحتالل في العام  ، بلة
انخفاض الطاقة إنتاجیة بدرجة أكبر ،ثم تفاقمت مشاكل التركة التي خلفھا النظام السابق خالل فترة االحتالل 

  وتعثرت المسیرة بشكل أكبر من السابق
مع بعدھا یومیا انخفض  ملیون برمیل 3.5اإلنتاج النفطي  بلغ ، 1990عام الآب من  فيقبیل غزو الكویت و

أي بما ال ، 1996- 1991كمتوسط للفترة  ملیون برمیل یومیا فقط 0.57لیصل الى الحرب والحصار ظروف 
میل ملیون بر 2.7و 1.5بین  2002و 1996من إنتاج ما قبل الحرب، وتراوح اإلنتاج بین عامي % 9یزید عن 

). من إنتاج ما قبل غزو الكویت% 70و 35بنسبة تتراوح بین (  
ھ یعلمالیین برمیل، فإن الحصار الذي فرض  4.5رغم قدرة النفط العراقي على أن یتخطى إنتاجھ الیومي  و

2002- 1997خالل الفترة  ملیون برمیل 2.5- 2یتراوح بین  اإلنتاج جعل   
الرمیلة : ، وتتمثل أھم الحقول في%65راقي الحالي بنسبة تزید عن تمثل الحقول الجنوبیة عصب اإلنتاج الع

 220(، الزبیر )یوم/ ألف برمیل 225(، القرنة الغربیة )ملیون برمیل یومیا 1.3(الرمیلة الجنوبي  الشمالي و
ألف  40(، أبو غراب )یوم/ ألف برمیل 50(، جبل فوقي )یوم/ ألف برمیل 50(، مجنون )یوم/ ألف برمیل

تأتي من %) 35(والنسبة الباقیة ). یوم/ ألف برمیل 30(، لھیث )یوم/ ألف برمیل 40(، أبو زرقان )یوم/ لبرمی
 50(، جامبور )ألف 100(، باي حسن )یوم/ ألف برمیل 720(الحقول الوسطى والشمالیة كحقول كركوك 

). آالف 10(، عین زالة )ألف 20(حقول شرق بغداد ) ألف 30(، صدام )آالف 4(، خباز )ألف  
، الى ما بین2003كانت التوقعات تشیر الى احتمال حدوث زیادة في اإلنتاج بعد عام وبعد سقوط النظام    
ملیون  3.2نحو البالغ الكویت  غزومستوى اإلنتاج قبل  أن، مع العلم 2006برمیل یومیًا بحلول  لیونم 4 -3 

الى سقوط النظام ملیون برمیل یومیًا قبل  2.8نتاج من أن ھذه التوقعات لم تتحقق، وانخفض اإل إال. برمیل یومیًا
وتشیر التوقعات الى استمرار انخفاض مستوى اإلنتاج العراقي إذا . ملیون برمیل یومیًا في الوقت الراھن 2

 2و 1.5ین ب 2006عام مستوى اإلنتاج تأرجح خالل  أنوتفید التقاریر . ھ الیومیعلاستمرت األمور على ما ھي 
تدھور إلى المشاكل الحالیة التي یعیشھا العراق والتي یمكن تلخیصھا ھذا  ال ویعود السبب في.رمیل یومیًاملیون ب
:كاآلتي  

 كلفة أضرارھاوقدرت تھجومًا  165والتي بلغت  2005الھجمات اإلرھابیة على المنشآت البترولیة في : أوًال
الى أن خطوط األنابیب كانت األكثر تعرضًا تشیر إحصاءات وزارة النفط  و. بلیون دوالر  6.25 بحوالي

أما خطوط . 2005بلیون دوالر للعام  3.12للھجمات واألضرار، فقد بلغت قیمة األضرار للخطوط الداخلیة نحو 
وقد .ملیون دوالر 400وبلغت أضرار حقول النفط نحو . بلیون دوالر 2.71التصدیر، فقد بلغت أضرارھا نحو 

تخریبیة، إیقاف الصادرات من الحقول الشمالیة، وحصر التصدیر من الجنوب بما ال العملیات الأسفر عن تلك 
كما أثرت سلبًا في إنتاج المصافي، ما أدى الى نشوء أزمة وقود خانقة، إضافة . ملیون برمیل یومیًا 1.4یتعدى 

الى استیراد كمیات كبیرة  ودفع ذلك الحكومة العراقیة. الى أزمة توفیر الغاز المنزلي وانقطاع التیار الكھربائي
.من البنزین والمشتقات النفطیة األخرى من الدول المجاورة  

حالیًا من الحاجة الى إعادة التأھیل  نفطیةعدم وجود نظام جید للصیانة والتطویر، إذ تعاني الصناعة ال: ثانیًا
حافظة على مستویات أعلى من إلى عاملین رئیسین لعدم التمكن من الم النفط ویشیر خبراء . والتطویر التقني

یعول معظم ھؤالء  و. سوء إدارة المكامن في الحقول المنتجة، وغیاب عملیات صیانة الضغط: تدفق اإلنتاج
مسؤول عن تدني مستوى إنتاج أھم حقول النفط الجنوبیة الرئیسة كحقل جنوب الالخبراء على أن الجانب الفني 
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وذلك لقلة الموارد المالیة (لعراقیة لسبب انعدام كفاءة طاقة حقن المیاه رمیلة، الذي یعتبر اكبر حقول النفط اال

رمیلة وغرب القرنة اللذین الوال یقتصر ذلك على ھذا الحقل فقط بل یشمل أیضًا حقلي شمال ). والظروف األمنیة
طریق زیادة وعلى رغم محاولة شركة نفط الجنوب التصدي لمشكلة تدني اإلنتاج من .لھما مشاكل إنتاج مماثلة

رمیلة وحقول أخرى في محافظة میسان، إال ان ذلك وكما تشیر التقاریر، أدى الإنتاج آبار كثیرة في حقل شمال 
ألف برمیل  80الى  100من  ھال میسان، على سبیل المثال، انخفض إنتاجوفحق. الى نشوء مشاكل فنیة أخرى

لة للحد من انخفاض إنتاجھ، إال ان مرحلة التنفیذ قد بئرًا في محاو 60تطویر لوقد منحت الشركة عقد . یومیًا
ویشیر الخبراء الى أن أي زیادة متوقعة في . أجلت لشھور عدة ثم استؤنفت أخیرًا لكن بخطوات بطیئة جدًا

.مستوى إنتاج الحقل لن تواكب االنخفاض المتزاید من مستوى إنتاج حقل جنوب الرمیلة  
فالفساد المستشري والفوضى السیاسیة واإلداریة . ة على إیجاد كفاءات جدیدةھروب الكفاءات وعدم القدر: ثالثًا

التي ساھمت في بناء القطاع دى للكوادر المتقدمة التي تعم البالد خلفت شعورًا بالیأس واإلحباط، ال سیما ل
 خفاق اإلو وإدارتھ، وتحدیدًا في الفترة األخیرة في ظل التغیر السریع في تقلب المناصب في وزارة النفط

.سلطة مركزیةلتأسیس ال  
  

 2006-1950الخط الزمني لمعدالت أنتاج النفط العراق للفترة )2(الجدول رقم  
ملیون ( النفط  أنتاج

 )برمیل
 متوسط الفترة الزمنیة

0.71 1950-1963 
1.5 1964-1976 
3.2 1976-1981 

1.36 1982-1987 
2.7 1988-1990 

0.57 1991-1996 
2.4 1997-2002 
1.5 2003-2006 

 
-:المصدر   

 1-الفترة (1950-1990)عباس النصراوي " االقتصاد العراقي ، النفط التنمیة ، الحروب ، التدمیر ، األفاق " دار الكنوز األدبیة ، بیروت ،1995
)2002-1990(الفترة -2  

-2  -Valerie Marcel "The Future of Oil in Iraq Scenarios and Implications” The Royal Institute Of International Affairs, 
No. 5, December 2002 

)2006-2003(الفترة -3  
3- Ministry of Planning and Development Cooperation” Iraq’s National Development Strategy2005-
2007” 
http://www.export.gov/iraq/pdf/iraq_development_strategy_063005.pdf 
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ترة 1950- 2006 الخط الزمني لمعدالت أنتاج النفط العراق للف
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كلفة الحروب والعقوباتت  

سنة، انھیارًا في االقتصاد  12ألكثر من صدام وعقوبات األمم المتحدة التي استمرت نظام أحدثت حروب 
ویرى . النفط، خسر العراق جزءًا كبیرًا من عائداتھ المالیة فبسبب التوقف الجزئي والكلي في تصدیر. العراقي

بلیون  18االختصاصیون أن الحرب مع إیران وعقوبات األمم المتحدة حرمت العراق من تصدیر ما یقدر بنحو 
لكن إذا . بھ ھذه الصادرات وتعتمد قیمة العائدات المفقودة بطبیعة الحال على السعر الذي كانت ستباع .برمیل

، فإن خسائر العراق تصل إلى نحو 2002و 1980نا في الحسبان المعدل الشھري لسعر النفط بین عامي أخذ
. بلیون دوالر من العائدات المحتملة 400  

االنتقالیة التي تشكلت بعد سقوط النظام ، في معالجة مشكلة إنتاج النفط على رغم المبالغ  اتقد فشلت الحكومو
، التابعة »كي بي آر«وقد دفعت مبالغ كبیرة إلى الشركة األمیركیة . ھذا الغرضالمالیة الضخمة التي صرفت ل

ملیون برمیل في الیوم،  2.8لشركة ھالیبورتن، الستعادة الطاقة اإلنتاجیة التي كانت متوافرة قبل الحرب، أي 
وفي .رة للمتمردینلكن النتائج المحققة كانت طفیفة بسبب الفساد واإلدارة السیئة، ناھیك عن األعمال المدم

فمن حقول النفط المنتجة حالیًا والحقول المكتشفة . اإلمكان زیادة إنتاج النفط وتصدیره في وقت وكلفة قلیلین نسبیًا
. مستثمرین أجانبغیر المستغلة، یمكن أن تتجاوز قدرة العراق على اإلنتاج ستة مالیین برمیل یومیًا بمساعدة 

د خــــــطط قبل الغزو للوصول إلى إنتاج ســـــتة مالیین برمیل في الیوم، وقد والـــواقع أن نظام صدام كان ق
وإذا كانت تقدیرات النظام العراقي السابق  .فاوضت ألجل ذلك شركات نفط روســـیة وفرنسیة وإیطالیة وإسبانیة

ھا یعلفقط صادقت  ووقعت ثالثة اتفاقات،  بلیون 40 حوالي لتطویر مستوى إنتاج ھذا القطاع بلغت 2002عام 
، وآخر مع شركة النفط )ألغتھ الحكومة من طرف واحد ألسباب سیاسیة(الحكومة السابقة، وھي اتفاق مع لوكویل 

) وإلف توتال فینا(أما مسودات االتفاقات مع فرنسا . الوطنیة الصینیة، والثالث مع شركة النفط الوطنیة الفیتنامیة
وقد سعت الحكومة السابقة . على اساس عقود مشاركة اإلنتاج، فإنھا فلم توقع) ربسول(وإسبانیا ) إیني(وإیطالیا 

االتفاقیات والعقود  األتي یقدم مسحا بالشركات و والجدول .الستغالل ھذه االتفاقات جمیعھا ألغراض سیاسیة
.ول النفط الرئیسیة لمستثمرین األجانب وبحسب حقالموعودة أو الممنوحة   
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  2002اتفاقیات االستثمار األجنبي والعقود وكلف تطویر المقدرة للحقول الرئیسیة  في عام ) 2(جدول 

 كلفة االستثماریة المقدرة االحتیاطي الفعلي للنفط العراقي
 بلیون دوالر ) ملیار برمیل الحقل
 4 30 مجنون

 3.7 15 غرب القرنة
 0 11 شرق بغداد

 2.5 10 كركوك
 2 10 الرمیلة

 3.4 6 نھر عمر
 2 5 الحلفایة

 1 4 باس حسن
 0.5 2 بزركان
 1 2 خباز

 1.9 2 الناصریة
 2.5 2 خورمالھ
 0.5 1.5 أبو جرب

  
 

Source:-Valerie Marcel "The Future of Oil in Iraq Scenarios and Implications” The Royal Institute Of International 
Affairs, No. 5, December 2002 
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-: اآلتیةیواجھ تحدیًا ھائًال یتمثل في تغطیة التكالیف  2003في ابریل  األمریكياالحتالل بدأ العراق بعد   
إعادة بناء بنیتھ التحتیة المدمرة، بما فیھا تلك المتعلقة بقطاع النفط، ) 1(  
الي الناتج المحلي الحقیقي، وخلق تحقیق برنامج استثمار كثیف في مجال التنمیة االقتصادیة لتنمیة إجم) 2( 

 فرص تشغیل للكتلة السكانیة العاطلة والمتنامیة، 
خدمة الدیون الخارجیة وسداد تعویضات الحرب، ) 3(  
تمویل االستیراد الضروري لالستھالك والسلع الرأسمالیة المستوردة، وبخاصة  المتعلق بتطویر القطاع ) 4( 

.الصناعي والزراعي   
.یكفي من العمالت األجنبیة لدعم العملة الوطنیة ومكافحة التضخم إیجاد ما) 5(   

بھا  وبخاصة فیما یتعلق بإعادة أعمار  تقدیرات مبالغوبدأت الجھات الرسمیة األمریكیة بعد االحتالل  تطرح 
دة بلیون دوالر، بغیة إظھار عجز العراق توفیر تكلفة إعا 200 ت تلك التقدیراتتجاوزفقد  القطاع النفطي 

قطاعھ النفطي واقتصاده الوطني،وكمبرر ضمن مبررات مزعومة عدیدة انطلقت أساسا من مصادر  أعمار
االحتالل لتبریر خصخصة القطاع العام العراقي، بعامة، والقطاع النفطي، بخاصة، لصالح الشركات األجنبیة، 

. تتقدمھا االحتكارات األمریكیة  
لعراقي، ربما توضح بشكل مقنع إمكانیة إعادة بناء ھذا القطاع وفق أن دراسة بسیطة لمواصفات قطاع النفط ا

ملیون برمیل یومیًا دون أن یتطلب  10- 6أحدث أشكال التكنولوجیا وبفترة زمنیة قیاسیة وبمستوى من اإلنتاج 
. ذاتیًاقطاع النفط أو توفیر جزء یسیر فقط من التكالیف المطلوبة  ألعمارمن العراق توفیر موارد مالیة ذاتیة 

:وتفسیر ذلك یكمن في المبررات التالیة  
أن الكمیات الضخمة من االحتیاطي النفطي المتاحة في العراق تعني أن أي تحسن في عملیات تكنولوجیة  - 1

. اإلنتاج سیقود إلى زیادة معدالت االسترداد الحالي  
.قرب النفط من سطح األرض مقارنة بالدول النفطیة عمومًا - 2  
.بذلك أن تكلفة إنتاج البرمیل من النفط العراقي ھي واحدة من أكثر التكالیف انخفاضًا في العالمویرتبط  - 3  
والمعنى . حقل فقط 15حقًال مكتشفًا، في حین أن اإلنتاج قاصر على  80تتواجد في العراق أكثر من  - 4

وانخفاض تكالیف تطویر  االقتصادي لھذا الوضع من وجھة نظر التكالیف، غیاب مخاطرة مرحلة االستكشافات
.الحقل النفطي، مقابل تصاعد عوائده في مرحلة اإلنتاج  

وھذا یفسر تنافس شركات النفط الدولیة الحصول على عقود نفطیة في فترة المقاطعة وفي ظل النظام العراقي  
دول نفطیة  وھذه المواصفات توفر فرص تأمین االستثمارات المطلوبة بإتباع أسالیب معمول بھا في. السابق

أخرى في المنطقة وفي العالم، مثال ذلك، عقود الخدمات وعقود المشاركة مع شركات وبیوت تمویل أجنبیة، 
على أن تطرح ھذه العقود من قبل المفاوض العراقي للمنافسة بین الشركات النفطیة الدولیة، وتوزیعھا بشكل 

یر سبل سرعة اإلنجاز من جھة أخرى، عالوة على أن مناسب بین أكبر عدد منھا تحاشیًا لالحتكار من جھة وتوف
. ھذه الطریقة یمكن أن تضع مسؤولیة توفیر الموارد المالیة االستثماریة المطلوبة على عاتق الشركات المتعاقدة

ومن المتوقع في ظل ھذه العقود المضمونة الربحیة أن یكون التنافس حادًا لصالح العراق، سواء من حیث 
ة اإلنجاز، طالما ھي مربحة وبدرجة عالیة للشركات المعنیة أیضًاالشروط أو سرع  

-:في الوقت الحالي بما یلي األمور ألیھویمكن تلخیص ما وصلت    
استمرار تدني طاقات التكریر للمصافي العراقیة واستنزاف موارد العراق في استیراد البنزین وزیت الغاز،  -أ

 2.4ملیون دوالر شھریًا ، أو  22المنتجات النفطیة یكلف العراق حوالي  یراداستفوفقًا لتقاریر وزارة النفط ، فأن 
ومن المتوقع أن یستمر ھذا االستیراد . دخل النفط السنوي من% 10ملیار دوالر سنویًا، وھو ما یعادل حوالي 
.ریثما یتم بناء وحدات جدیدة في المصافي  

.والمعالجة الصحیحة للمشاكل اإلدارةفي غیاب استمرار تدني طاقات االنتاج من الحقول المنتجة -ب . 
بطء عملیات تطویر االنتاج في الحقول المنتجة وتعطیل تطویر الحقول المكتشفة التي تحتوي على اكثر من -ت

من االحتیاطي العراقي% 50 . 
أن ھذا . ھاوتطویر إلصالحھاھدر كمیات كبیرة من الغاز المصاحب بسبب تخریب شبكات الغاز والحاجة -ث

. الواقع یطرح الحاجة الى البحث في وجھین رئیسین للسیاسة النفطیة في العراق  
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- :مشكالت الصناعة النفطیة في العراق  
فرغم أن العراق ینتج النفط منذ قرابة تسعة  ، إلحباطلي میدان الصناعة النفطیة ،مثیرة أن تجربة العراق ف  

یًا بتصدیر ذلك المورد االستراتیجي على ھیئة منتجات أو مشتقات نفطیة عقود إال انھ لم ینجح في الشروع جد
،كما لم ینجح في األقل في استثمار النفط كمادة أساسیة یمكن أن تستخرج منھا آالف الوصفات التي تعد المادة 

دد محدود من األولیة آلالف الصناعات  وفیما عدا العدد المحدود من المصافي المتھالكة التي تستخدم إلنتاج ع
فان رقعة الصناعة النفطیة بقیت في أضیق حدودھا التي ال تتجاوز مثیالتھا ) . كمًا ونوعًا ( المنتجات النفطیة 

 أصابو مما یزید األمور قتامة ما . بضمنھا تلك التي ال تمتلك النفط على اإلطالق في أفقر الدول في العالم و
اھر التخبط والالعقالنیة والمزاجیة في اتخاذ القرارات والسیاسات الثروة النفطیة من ھدر وفساد فضال عن مظ

إیالما، ما حصل في العھد السابق، من  وأشدھا أخطرھاولعل . العوائد النفطیة وإنفاقالمعتمدة الستخدام 
 ممارسات منكرة للتالعب بھذه الثروة الثمینة، سواء في نطاق الحروب الغبیة والطائشة

ھائل أم عملیات الفساد واإلفساد والعبث المالي من غیر رادع أو وازع من ضمیر وطني واإلنفاق العسكري ال
أن تلك الظروف جعلت من المحاوالت المتتابعة الساعیة إلى جعل الصادرات العراقیة تستند إلى التنویع .وأنساني

تصدیر النفط الخام فقط اإلنتاجي ،بحیث تشتمل تلك الصادرات على المنتجات النفطیة بدًال من التركیز على 
-:،مصیرھا الفشل ألسباب نوجز بما یأتي   

إصرار مجموعة الشركات النفطیة األجنبیة التي كانت تمتلك امتیازات واسعة في عملیة استخراج وتصدیر - 1
ر ،على تصدیر النفط بشكل خام ،و العتبارات تتعلق باالتفاقیة غی1973النفط في العام  تأمیمالنفط العراقي قبل 

  .حینذاك المتوازنة التي كانت تربطھا بالعراق 
عملیة استثمار وتطویر الصناعات النفطیة على مجموعة من السیاسات اإلداریة الخاطئة والسلوك  اعتمدت- 2

.الواضحة اإلستراتیجیةاالرتجالي غیر المنتظم ،وغابت عنھا   
ذلك الى حدوث ضغط شدید على طاقات المكائن تدھور البنیة االرتكازیة للصناعات النفطیة وتقادمھا،و ادى - 3

 األمروالمعدات في ذلك القطاع بقصد استثمار طاقاتھا بحدود قصوى دون إدامة تلك المعدات أو تحدیثھا ،و ھذا 
جعل البنیة االرتكازیة تحتاج إلى ملیارات الدوالرات لضمان استعادة طاقات اإلنتاج ،أما طاقات التكریر 

.تحتاج إلى أفق مالي وزمني وفني أخر والتصنیع فھي قضیة   
اقتصار االستثمار في الصناعات النفطیة على المشاریع الحكومیة الوطنیة ، و غیاب األنواع األخرى من - 4

،المشاریع المشتركة بین القطاع  األجنبي مشاریع القطاع الخاص المحلي ،مشاریع القطاع الخاص:المشاریع مثل
.األجنبيلمحلي و الحكومي والقطاعین الخاص ا  

- :ما یأتي مشكالت الصناعة النفطیة في العراق ب إیجاز ویمكن  
 

:داریة والتمویلیة اإلالمشكالت / أوًال   
-:یأتيوتعود الى ما    
غیاب استراتیجیة تنظیمیة موحدة تجمع الخطوات والقرارات المتخذة لتنمیة ھذه الصناعة في اطر زمنیة  - 1

.ة وكمیة وتسویقیة رقمیة محدد  
من ناحیة ومع باقي فروع الصناعة التحویلیة من ناحیة  الصناعة النفطیة أنشطةبین  اإلنتاجيغیاب التشابك  -  2

.ثانیة  
افتقار إدارات الصناعة النفطیة إلى التدریب الفني والتقني واإلداري بشكل یعزز قدراتھ أو یرفده بقدرات  - 3

.ومھارات جدیدة   
.إلى الحمایة األمنیة الالزمة إلدارة العمل ھناك و افتقارھا عات الحالیة مواقع الصناتشتت وتبعثر  - 4  
تسرب الكثیر من الخبرات الفنیة المتقدمة التي كانت تعمل في القطاع النفطي إلى قطاعات ال صلة لھا - 5

بھا وصقل بتخصصاتھا ، أو إلى خارج العراق ، بالرغم من أن كل تلك الخبرات قد تم إنفاق مبالغ طائلة لتدری
.مھاراتھا   

.شیوع حاالت الفساد اإلداري  ضعف وتعثر تمویل تنمیة قطاع الصناعات النفطیة،و- 6  
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-:یأتيوتعود الى ما  -:المشكالت الفنیة / ثانیًا   
) .ومن ثم التطویر ( الحاجة المتنامیة إلى المعدات الالزمة لضمان االستمرار .  أ  

تزام بالقواعد المعیاریة النوعیة الدولیة ، واالقتصاد على إنتاج منتجات ذات التذبذب النوعي،وتراجع االل.  ب
.مواصفات نوعیة متخلفة وقدیمة   

) عدم ثبات المستوى النوعي لإلنتاج ( افتقار الصناعة النفطیة إلى المستوى المعیاري المنتظم في اإلنتاج .  ج  
 

- :المحددات المستقبلیة للصناعات النفطیة في العراق  
تعمیر وتأھیل الحقول والمنشآت النفطیة وتطویر  إعادةالسیاسة النفطیة في العراق،ھو  أولویاتمن بین أولى 

القطاعات  أوسعحقول جدیدة واستكمال برامج االستكشاف والتنقیب عن النفط واستغالل الغاز الطبیعي في 
تدریب وتأھیل مالك نفطي جدید وتشجیع االقتصادیة وبناء معامل تكریر جدیدة لالستھالك المحلي والتصدیر و

 إمكاناتبعین االعتبار  یأخذتشریع قانون نفطي واضح وشامل ، أھمیةالقطاع الخاص المحلي،والتأكید على 
و .التي لحقت بتلك الصناعة،وشحة الموارد المالیة واإلھمالالعراق الھیدروكربونیة الكبیرة ،و حالة الدمار 

المحددات التي تواجھ  أھمویمكن تلخیص .العراقیة الموجودة داخل العراق وخارجھاالستعانة بالكفاءات  ضرورة
  - : یأتيبما  األھدافعملیة تنفیذ تلك 

  - :یأتيوتعود الى ما  -:داریةاإلمحددات ال/ أوًال
ل تحتاج الصناعات النفطیة إلى تدریب عالي الجودة لضمان تنمیة مھارات القوى العاملة واإلدارات في المجا. 1

  . اإلداري والفني
مناٍخ امن یمكن أن تجري فیھ العملیات بشكل طبیعي أو شبھ  یحتاج تطویر الصناعات النفطیة إلى وجود. 2

  .مستقر في أسوء األحوال، وھذا ما ال تحظى بھ فرص تطویر الصناعات النفطیة لحد اآلن في العراق
حدد بوضوح موقف الحكومة من خصخصة یحتاج تطویر الصناعات النفطیة الى ضرورة وجود منھج ی. 3

،وخصخصة  أالستخراجيالقطاع النفطي ، على أن یعمل ھذا المنھج على الفصل بین عملیة خصخصة القطاع 
قطاع المنتجات النفطیة التابع من حیث التصنیف الصناعي لقطاع الصناعة التحویلیة،بحیث تشمل عملیة 

الخدمات الملحقة بعملیة  أما. وإنتاجھعدا قطاع استكشاف النفط الخصخصة جمیع مجاالت الصناعة النفطیة،فیما 
و التسویق وشبكات  األنابیبخطوط  المصافي ومد أنشاءانتاج النفط الخام ، كعملیات الحفر  والتنقیب ،و 

جزئیًا، وبخاصة أن العراق یحتاج الى  أوتخصخص كلیًا  أن، فیمكن األخرىالتوزیع والتكریر و الخدمات 
تستجیب سریعًا للظروف  أنفطیة نشطة تتمیز ببیئة تنافسیة لدیھا قدرة النمو التقنیة السریعة، وتستطیع صناعة ن
 .أن عدم وضوح المنھج بھذا الشأن جعل آلیات ووسائل االستثمار في القطاع النفطي غائبة لحد اآلن.المتغیرة

تخاذ القرار المناسب من غموض تأرجح القرار االقتصادي وعدم وجود جھة مرجعیة واضحة یمكنھا ا. 4
المشھد السیاسي وتداخالتھ ، وتعاقب مجموعة حكومات غیر مستقرة زمنیا وال تمتلك الصالحیات الكافیة التخاذ 

.قرارات طویلة اآلجل  
  

-:مالیةالمحددات ال/ ثانیًا  
-:یأتيوتعود الى ما    
.الصناعة العراقیة  الىبشكل مكثف االستثمار األجنبي  غیاب المناخ االستثماري المالئم لدخول. 1  
.ضعف التخصیصات المالیة الحكومیة لتنمیة وتوسیع قطاع الصناعة النفطیة. 2  
.للبنوك المحلیة  تمویلیةغیاب االستثمار المحلي المرموق، وتدني اإلمكانیات ال. 3  

 
  -:قانونیةالمحددات ال/ ثالثًا

وضوح األمور الدستوریة والقانونیة بشأن مفاوضات أن ظروف عدم االستقرار األمني والسیاسي و عدم 
عن اتخاذ إي قرار طویل  اآلنلحد االستكشاف واإلنتاج مع شركات النفط الدولیة جعل الجھات الرسمیة تحجم 

  - :األجل بشأن تطویر الصناعة النفطیة ، و ارتبط ذلك بمجموعة من  المحددات وھي 
.التنقیب واالستخراج والعائدیةالمحددات القانونیة المتعلقة بحقوق . 1  
.بھ حجم االستثمار األجنبي المسموح حجم الشركات الخاصة، و المحددات القانونیة المرتبطة بملكیة و. 2  
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.الموانع القانونیة أمام المتعاقدین مع وزارة النفط وباقي مؤسسات الحكومة العراقیة. 3  
.في تمویل قطاع الصناعات النفطیة يصرفمقطاع الالالموانع القانونیة أمام توسع مشاركة . 4  
  .الموانع القانونیة أمام مراقبة أداء القطاع النفطي من قبل مؤسسات المجتمع المدني . 5

بعد طرح الدستور العراقي الجدید ، فنصوص الدستور المتعلقة بالقطاع  بشكل أكبر تلك اإلشكالیاتو تعمقت 
النفط " لىا یشیر ذال 110الفقرة  منھا النص الوارد منھا ، بیة النفطي تنطوي على شيء من الغموض والضبا "  

وھو نفس النص الوارد في قانون إدارة الدولة " ھو والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل األقالیم والمحافظات
ة اتحادیة للمرحلة االنتقالیة، و ھذا النص یحتاج الى إعادة صیاغة ووضوح لیتم فھمھ بأن النفط والغاز ھو ملكی

 ولیس ملكیة إقلیمیة
من الدستور المجال لحدوث توترات نتیجة النفتاح ھذه الفقرة على تفسیرات متباینة فھي  111كما تفتح الفقرة 

وحكومات األقالیم  االتحادیةإدارة النفط والغاز وتوزیع الثروة مسؤولیة مشتركة بین الحكومة  أن  تنص على
تھا ستكون مسؤولیأن  واضحال منالتي ،سكت عن الثروات المستقبلیة تلحالیة ووالمحافظات المنتجة للثروات ا

في غیاب  اإلقلیمالتي تنص على أولویة قانون  112حصریة لحكومات األقالیم والمحافظات حسب نص الفقرة 
یعني أن سیاسات نفط العراق لن تكون في ید حكومة ھذا  و. نص واضح في السلطات الحصریة والمشتركة

، ستضع الحكومة المركزیة 110من المادة  2لكن بحسب الفقرة . كزیة أو تحت قانون أو سیاسة موحدینمر
وحكومات المناطق المنتجة للنفط بشكل مشترك إستراتیجیات وسیاسات لتطویر الثروة النفطیة والغازیة بما 

 ، الحرة واستثماراتھان طریق تشجیع أحدث تقنیات السوق عیضمن أقصى درجات االستفادة لشعب العراق 
وفر تحتى ال ت - ،صیاغتھا تلك الفقرات البد من إعادة  التي تثیرھا  واإلشكالیاتالتي  االعتراضاتوبسبب 

، فھناك حقول تمتد بین  في المستقبل وإدارتھافرصة لحدوث توترات فیما بین المحافظات بما یخص ملكیتھا 
وع نقل ھذه الثروة عبر األنابیب في حالة الملكیات اإلقلیمیة نشأ عقد ومصاعب في موضیسأكثر من محافظة مما 

.لنقاط التصدیر   
  - :ما العمل  إلعادة بناء الصناعة النفطیة في العراق 

النجاح في  یرتبط مصیر عملیة إعادة أعمار االقتصاد العراقي بعامة والقطاع النفطي بخاصة الیوم، بمدى
 المصلحة الوطنیة المشتركة ، و الدیمقراطیة والتنمیة و على أساس العراقيالوطني  المشروع السیاسيصیاغة 

المصالح اإلثنیة والطائفیة الضیقة  فبدون المصالحة الوطنیة ،سیكون من الصعب إخراج الصناعة  بعیدا عن
یري في تقدوبعد حل ھذه اإلشكالیة سیكون من السھل . النفطیة و االقتصاد العراقي من ھذا النفق الطویل المظلم

   -:البدء بتنفیذ اإلجراءات المطلوبة إلتمام عملیة إعادة البناء والتي تشمل على ما یأتي ، على الحكومة العراقیة
األمن واالستقرار السیاسي واالجتماعي للبالد استعادة - 1  
إعادة أنشاء البنیة التحتیة المدمرة للعراق، -2    

تعددةوضع حد للفساد والتھریب الشائع في مناطق م-3   
بعاد الصناعة النفطیة عن التأثیرات والضغوط السیاسیةإ-4   
تأسیس شركة النفط الوطنیة تكون كشركة قابضة تدخل في اتفاقیات اتحادیة بخصوص العملیات النفطیة- 5  

الفصل بین مھام وزارة النفط وشركة النفط الوطنیة الواجب تأسیسھا-6   
النفطیةإعادة تعمیر وتأھیل الحقول والمنشآت -7   

استخدام الغاز الطبیعي في أوسع القطاعات االقتصادیة -8   
التصدیر وإلغراضأضافھ طاقات تكریر جدیدة لسد حاجات االستھالك المحلي -9   

تدریب وتأھیل مالك نفطي جدید - 10  
تشجیع القطاع الخاص العراقي وتوسیع دوره في الصناعة النفطیة- 11  
ي الثقة في إمكانیة االستثمار األجنبي في قطاع النفط والغاز كضرورة البد إتحادي النفط یعطقانون تشریع - 12

.منھا للنھوض بالقطاع النفطي المتھالك  
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