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ن ال يـعرف معضـلة الترولي لـصاحبتـها الفيـلسوفة الشـهيرة فيـليبا فـوت و مُطَوّرتها
عـهد مـن بعـدها الـفـيلـسـوفة االمـريكـيـة جوديث جـارفـيس تومـاس الـتي كانت تـعـمل 
مـاساتـسـوشـتس فان هـاته الـفـيلـسـوفـة البـريـطانـيـة فـوت تفـتـرض وجـود عربـة قـطار
تـمـضي فـوق سكـتـها قـبل ان تـواجه مـفتـرق سـكك حـديديـة يـفـرق طريق الـعـربة الى
اجتـاهـ احدهـمـا مـربوط فـيه خـمسـة اشـخـاص ال يسـتـطيـعـون هـروبا و في الـسـكة
االخـرى عـلى االجتاه اآلخـر مـربـوط  شخص واحـد ال يـتمـكن هـو اآلخـر من االنفالت
عن السكـة.ان االشكاليـة التي تطـرحها الفـيلسـوفة فوت هي كـالتالي: ما هي االخالق
التي ينبـغي ان نتحلى بهـا ح يتحتم عـلينا االختـيار وسط اختيارات غـير صائبة? و
بالـتالي فـفي مثل احلـالة سـالفـة الذكـر: هل ينـبغي عـلى سائـق العربـة التـنحـي للـجهة
ـربـوط فـيهـا شـخص واحـد حـتى يـضـحي به مـقـابل عـدم الـتضـحـيـة بـخـمـسة ام ان ا
ـراد من صـنـاعـة االسـلحـة عـبـر الـتـاريخ هـو الـدفاع عن ـطـلوب?.كـان ا الـعـكس هـو ا
اجلـماعـة حـ يـتـعـرضون لـلـهـجـوم فتـطـورت الـنـظريـة الى صـنـاعـتـها مـن اجل جلب
منـافع لـلجـماعـة عـبر غـارات تثـمـر غنـائم حـتى تطـور االمر بـعـد كل ذلك  الى حروب
بـالـوكـاالت ال يظـهـر من خـلـفهـا غـرض واحـد بل اغـراض متـعـددة قـريـبة و مـتـوسـطة
دى لـلفرد و اجلـماعـة و الوطن بل و لـتكـتل من الدول في نـفس اآلن.من هنا وبـعيـدة ا
ظلم التي نعيشها اليوم فال يظهر للفعل خيوط تاتي اهميـة التخليق وسط قطع الليل ا
من خلفه تـظهر الفاعل بل يـنجلي للعـ فقط واقع مؤلم في السيـاق الدولي ال ينجلي
ا وجدته من تسبب في حـالته احلالية.كتبت عن معـضلة الفيلسوفة الـبريطانية فوت  ا
تشابه بليغ ب حل مضحك لرضيع بريئ قدم ابوه امامه معضلة التروللي على شكل
ـسار الـذي يـنبـغي ان يتـجه له صـاحب العـربة: هـل يتـجه مسـافرا لعـبـة و سأله عن ا
ثير في اجابة طلوب.وا ربوط فوقها اخلمسة اشخاص ام الـعكس هو ا فوق السكـة ا

الطـفل االجـنـبي النـاطق والـده بـاللـغـة االجنـليـزيـة علـى فيـديـو موقع
بــالـعـربي عـلى الـفـيـســبـوك هـو ان مـا كـان مـنه اال ان حـمل
ـفـرده بـعـد فك ربـاطه و ـربـوط فـوق الـســكـة  الـشـخص ا
ربــطه مـع اخلــمــســة اشــخــاص األُخــر و تــقــدم بــالــعــربـة
لـيخـبطـهم اجمـع فـرأيت تشـابهـا كبـيرا بـ احلل الذى
تـوصل الـيه الـطـفل الـبريء و بـ قـرارات الـدول الـعـظمى
في حـروب الـبتـرول الـرائجـة بـسالح و بغـيـره لبـست حـلة

ربيع او خريف.

 ÍdJA « wKŽ 

بغداد

W uJŠ rOOIð ÆÆ nBM*« rOOI² «

 ÍbN*« b³Ž
نصف  بل التقييم الذي ال يسير إطالق األحـكام جزافاً  ويسير أكـثر التقييم غيـر ا
قراطية نـظاماً  وليس أروع منها أداة للنقد يستنـد إلى حقائق  ليس أجمل من الد
والـتقيـيم والتـقو  لـكن خيطـاً أبيض يـفصل بـينـها وب الـفوضى واالسـتهداف . ال
شك أن حـريـة الـرأي من مــسـتـلـزمـات األنـسـنـة  لــكن هـذه احلـريـة تـتـحـول إلى أداة
ـقـراطـيـة في أحـد لـلـتـدمــيـر إذا كـانت بـهـدف الـنــسف والـتـسـقـيـط والـتـضـلـيل  الــد
مـضـاميـنـهـا  لك احلق في أن تـتـكـلم ولي احلق في أن ال أسـمع  لـكن حـريـة الكالم

البد أن تكون مستندة حلقائق ووقائع ال أكاذيب وتلفيقات بقصد االستهداف .
يـقـيـنـاً أن تـغـيـر سـلـطـوي جـوهـري طـرأ عـلى الـعـراق سـنـة 2018 بـلـحـاظ أن رئـيس
كوردي تـكـنوقـراط مـفكـر بـطروحـاته  دبـلومـاسي بـعالقـاته  تمـكن من الـوصول إلى
سـدة الرئـاسة وسط صـخب سيـاسي كـبيـر ب مـؤيد ومـعارض ومـشايع ومـناصب 
قراطية ال بتوافق فكان االحتكام لصندوق االنتخاب النيابي فأعتلى الرئاسة بأداة د
عركة بجولت فـحسمها صوت الوطن  وراح يشق طريقه سياسي مـسبق  خاض ا
هام بسرعة وقـوة مستنداً لصالحيته الدستورية وأدواته القانونية فأجنز العديد من ا

على الصعيدين السياسي والدستوري .
وفي انتخـابات سادها روح التـنافس  وب قامات كـبيرة وأسماء لـها تاريخ سياسي
ـراحـل بـذكـائه الـسـيـاسي ولـيـاقــاته االجـتـمـاعـيـة وعالقـاته  تـمـكن شـاب من حـرق ا
ـتـوازنة من اعـتـلى مـنـصـة مـجلـس النـواب فـكـان الـرئـيس األصـغر عـمـراً لـلـمـجلس ا

النيابي العراقي .
نـتفجي بـتشكـيل احلكومـة في يوم تنـصيب رئيس عـتاد كُلفَ الـسيد ا وعـلى خالف ا
اجلمهوريـة  وهي السابقة األولى منذ التغيير السياسي الشاق بعد سنة 2003 فال
ـدد الــدسـتـوريـة  وال تـهـديـد بـالـنـزول لـلـشـارع  وال حتـاكم خالف سـيـاسي خـرق ا
رات اجمللس النيابي هدي على قدميه قاطع  للمحـكمة االحتادية العليا  سار عبد ا
بـعد دقائق مـن تنصـيب رئيس اجلمـهوريـة ليُكـلف بتشـكيل احلـكومة في مـكتب رئيس

مجلس النواب ال في مكتب احلزب أو الكتلة السياسية األكبر .
هـدي لـيس مرشح هـدي عـدة سـوابق  فعـبـد ا لـقـد اجتـمع في تـكـليف الـسـيد عـبـد ا
حزب وال كتـلة كبرى  ولم يأت إلى سدة السـلطة بتنازالت أو تـعهدات وتواقيع  لكنه
رحلة رحلة االنتقالية  ا كان نتاج توافق ساسة وتيامن األغلب األعم على أنه رجل ا
ـوازنات على الـتسلـيح ومالحقـة األجنحة الـتي ستنـقل العراق مـن العسـكرة وإنفاق ا
ـسلحـة إلى مرحلـة البـناء واإلعمـار والتـرميم االقتـصادي  ويقـينـاً أن الظن بالـسيد ا
نـتفجي هـدي لم يأت من فـراغ لكنـه أستنـد لتـاريخ وجتربة وخـبرة  فـالسيـد ا عـبد ا
ـنـصـرف  وهـو ـلـكي ا ســلـيل أسـرة تـشـربت الـســيـاسـة  فـوالـده من قـادة الـعــهـد ا
عارضة بعد حركة ارسة وجتربة  عاش احلكم في عهـد ابيه ثم ا سياسي فـكراً و
ـاض 14 تـمـوز 1958 وتـنـقل بـ الـبالد حـامالً هم الـوطن لـيـجـالس الـكـبـار من ا
رحمهم الـله والقائـم  من أبنـاء الوطن والعـروبة  ولم يكن بـعيداً عن سـاسة العالم
ومناضليها  ويقيناً أن نقاشاً ال يدور حول ما يحمل من فكر اقتصادي فهو منظّر ال
يل للـهدوء في حل اإلشكاالت وجتـنب الصدامات مفكـر حسب  عالقاته متـوازنة  
ـيزات وأخـرى غـيرهـا حتـول نظـر الـساسـة وقـادة الـكتل صـوب الـسيـد عـبد  لـهـذه ا

رحلة اجلديدة . هدي ليقود ا ا
هدي سدة رئاسة هداً حيـنما اعتلى السيـد عبد ا وبالقطع أن طـريق الوطن لم يكن 
سـتحـقي الكتل الوزراء كـما طـريق التكـليف  فـتشـكيـلة احلكـومة لم تـذهب جمـيعهـا 
السياسيـة حسب مقاعدها النيابية  فكان للـمستقل من الكفاءات حصة  ويقيناً أن
وازنـة زاخرة بالوفـرة كما صور ذلك لم يكن ليـروق لبعض الـقادة  ولم تكن خزيـنة ا
ا يـزل يثـقلهـا أصالً وفائـدة  وبالرغم من إعالن البعض لـكن الدين اخلـارجي كان و
االنتصـار النهـائي على تنـظيم داعش اإلرهـابي لكن خالياه الـنائمـة لم تنتهِ بل راحت
لـمة شتـاتها  ولم يكن مـلف العاطـل عن العمل فـي محاولة يـائسة إعادة تـنظيـمها و
هـدي  بل هو في مـقدمـة التـحديات من اخلـرج وغـيرهم أقل حتـدي حلكـومة عبـد ا
ـا كـان صــراع الـشـرق والـغـرب أو الــعـالم واإلقـلـيم هـو الـتي واجـهـة حــكـومـته  ور
هدي  فالوقوف في منطقة وسط  ا يزل السيد عـبد ا التحدي األكـبر الذي واجهة و
وازنة بـ كفـتي الـصراع والنـأي بالـنفس مـهمـة ليس ـواجهـة  وا وجتـنيب الـعراق ا
أكثر منها مشقة  نعم ينظّر الساسة وتسيل أقالم احمللل نصائح وحلول وتنظيرات
عني باحلل . راقب غير ا ـواجهة والتجنيب لكنها غالباً ال تخرج عن حلول ا بآليات ا
هدي أو احلـكومات الـقادمة فـأزمة العـالم واإلقليم لـيست ولـيدة حكـومة السـيد عبـد ا
بـدأ والصراع بـعد سنة  2003 لكنـها أزمـة قامت ونهـضت وشيدت عـلى اختالف ا
يزهـا أنها أرادت أن تـتخذ من على النـفوذ  بل هي معـركة كـسر اإلرادات لكن مـا 
العـراق ساحـة للمـنازلة الـكبرى والـكلـمة النـهائيـة  وهذا هـو التحـدي األكبر حلـكومة
ـواقف ـهــدي بل الـتـحـدي األخــطـر لـلـوطن وســاسـته  فـيه تــتـكـشف ا الـســيـد عـبـد ا
ـعادن ويـبـرز الـغث من الـسـمـ  عـلى ظاللـة من راح يـتصـيـد الـسـقـطات وتـنـجـلي ا
باحلكومـة على أمل اإليقـاع بها  فاحلـكومة ولـدت من رحم الكتل الـسياسيـة الكبرى
شـيعيـاً وسنيـاً وكوردياً  وهي األكـثر شمـوالً على الكـفاءات  وليس بـعيد عـنها الغث
يقينـاً ففيـها الكفـوء الصالح  ومن دارت حوله الـشبهـات  وهي األكثر ميالً لـلسكون
والـــهــدوء في حـل اإلشــكــالـــيــات وجتــنـب إثــارة اخلالفــات بـل احلــيــد عـن الــصــخب
والنزاعـات  حققت الـعديد من اإلجنازات  نـعم قد يسـته أو يـهزأ البعض من رفع
واطن أمام اجلميع دون نـطقة األكثر عصـية على ا صدات وفـتح الطرقات وإتاحة ا ا
قـيـد أو شــرط  وهي نـطـاق كــثـيـراً مــا ظل مـدار شــبـهـات ودلــيل اضـطـراب ال أمن 
ستحقـات على ما لهم على الدولة  سواء دين سابق أو حصل الكـثير من أصحاب ا
اسـتحـقاق بتـثبيت أو تـعي  الـوكاالت راحت تتـهاوى بعـد عقد ونـصف من الزمان 
وأضحى ألصـحاب الكفـاءات أمل في أعتالء منـصب قيادي أو إدارة عـليا دون شرط
ـوضوعية عـايير ا االنتمـاء حلزب أو طائـفة أو قوميـة  نعم علـى ظالله من يدعي أن ا
تـرقب يلحظ أن ـتابع ا نصف ا سـادت واختفت احلـزبية والـطائفـية والقـومية  لـكن ا
عايير التي أخرت وخلفت وأضعفت األداء .  معيار األصلح بدأ يظهر قبال تراجع ا
ـرحـلـة من بـعض اإلخــفـاقـات وتـسـجـيل عـديـد لـكـن هـذه الـنـجـاحـات ال تـعـني خــلـو ا
طـلق غايـة ال تدرك ـثالـية أمـر محـال  والنـجـاح ا الحـظات  فـا السـلبـيات وتـثـبيت ا
ـا يـزل عـلى الـعراق  مـن استـهـداف بـيني  السـيمـا في ظل ظـرف مـثل الـذي خيّم و
ن وتربص خارجي  واسـتقطـاب دولي  ورغبة في عـدم التعـافي  فالكـثير الـكثير 
يـخشى عـودة العـراق قـوياً مـعافى  ويـقيـنـاً أنه على زلل  فـقد ولى دون عـودة عراق
الـعـدوان والـتـهــديـد والـتـلـويح والــتـلـمـيح  وعــاد عـراق الـرأي والـرأي اآلخـر  عـراق
تـباعدين جامع اخملـتلف  الـعراق الذي رأى أن ال طائل من السالم  عراق مـقرب ا

الـعدوان وال حـصيـلة من اسـتعـداء اآلخرين إال الـقطـيعـة والعـزلة
واإلضــعــاف  وعـــلى من فــكـــر وخــطط وعــمـل عــلى حــرف
ـسـيـر أو اسـتـهـدافـهـا أن يـتـقـ أن عـقـارب الـسـاعـة لن ا
تـعـود للـخـلف  وأن عـودة لـزمن القـمع والـكـبت والـعدوان
ولت دون عـودة  وبـالــقـطع أن األشـكـال كـله ال يـكـمن في
اخلطـيئة لـكن اإلشكـال كله أن تـعلم الـزلل وتعـرف اخلطأ

وتتمادى فيه .            
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ـيـة لـلـحـد من اسـواق الـنـفط الـعــا
تقلبها.

3- وجـوب احـتـرام مـصـالح الدول
نـتجـة وحقـها في احلـصول على ا
دخـل عـــادل وثـــابت مـن ثـــروتـــهـــا
الـنــفـطـيــة في جـمــيع االوقـات مع
تــامــ اســتــمــرار حــصــول الـدول
ـســتـهـلــكـة عـلى امــدادات الـنـفط ا

بـصورة مـنتـظمـة وضمـان حصول
ــســتـثــمــرة في صــنــاعـة الــدولــة ا
الــنــفط عــلى عــائــد عــادل لــرؤوس
االمـوال الـتي تـستـثـمـرهـا في هذه

الصناعة.
ولـــلــــتــــاريخ اذكــــــــــــــر ان قــــطـــر
حـــضـــرت اجـــتـــمـــاع بـــغــــــــــــداد
كـمـراقـــــــــــب ولهـذا فـانهـا لـيست
ــؤسـسـ اخلـــــــــــــمــــــــسـة من ا
لـلــمــنــظــمـة لــكــنــهــا انـضــمت الى
نــــــــــــظـمـة عام 1961 عـضـويـة ا
بعـد اشهر قـلـــــــــــيـلة من قيـامها
ثم تـلـتـها انـدونـيـــــــــسـيـا وليـبـيا
1962  ثـم ابــــــو ظـــــــبي 1967 ثم
اجلـــزائـــر 1969 وتـــلــــتــــــــــــــهـــا
نــــيــــجــــيــــريـــا  1971واالكـــوادور
والـغــابـون  1973وبـذلـك بـلغ عـدد
ــنــظــــــــــمــة (13) االعــضــاء فـي ا
عضواً وهو الـعدد احلالي العضاء

نظمة. ا
نـظمة وفي الـــــــــبـداية كان مـقر ا
مــديـــــــــــنـة جـنــيف في سـويـسـرا
حـنى 1965 حــ  نــقل مـقــرهـا
الى مـديـنة فـييـنا عـاصـمة الـنمـسا
وذلك بــــــسب رفـض احلـــــكــــــومـــــة
الـسويـسـريـة مـعامـلـتـهـا كمـنـظـمة

دولية.
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كــــنت أحـــد الــــذين شـــهـــدوا والدة
مـنــظـمـة االوبك (OPEC) في مـثل
هــذا يــوم  14ايــلـــول/ســبــتـــمــبــر

.1960
في بـهــو االمـانــة بـبــغـداد اجملـاور
ـــــــــــثــلـو لــوزارة الــدفــاع عــقــد 
خـمس دول اجـتـــــــــــمـاعات دامت
خـمــسـة ايــام لـيـعــلـنــوا في الـيـوم
اخلـــــامـس تـــــاســــــــــــــــيس هـــــذه
ــــــنـــــــظــــــمـــــــة الـــــــتي واجـــــــهت ا
بشــــــــــجاعة االحتكارات النفطية

ومن ورائها الدول الغربية.
وللتاريح فان العراق كان له
الدور الـرئيـسي في تأسيس
األوبـك بـــدعـــوة وجـــهـــتـــهــا
حـكـومـة الـزعـيم عـبـد الـكر
قاسم الى ايـران والسـعودية
والـــكـــويت وفـــنــزويـال لــعـــقــد

اجتماع في بغـداد كرد فعل مباشر
لــتالعب شـركـات الــنـفط بـاالسـعـار
ــصـــاحلــهــا وجتـــاهل تــلك وفـــقــاً 

الـــزعـــيم فـي عــام  1961بـــاصــدار
الـقـانـون رقم  80بـتـحـديـد مـنـاطق
االسـتثـمار لـشـركات الـنفط بـعد ان
كـــانت تــســـيـــطــر عـــلى كل اراضي

العراق.
واتـــسم مــــوقف شـــركــــات الـــنـــفط
االحتكـارية بالتعـنت واستمرت في
تــخـــفــيض اســـعـــار الــنـــفط وكــان
أخـرهــا في شـبـاط 1959 وفي أب
ــنــتــجــة ــا دعــا الــدول ا  1960
للنفط الى ضرورة تـوحيد مواقفها
فـــبـــادرت احلـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة
بــــالــــــــــدعـــوة لــــذلك االجــــتــــمـــاع
الــتـاريــخي في بـغــداد خالل االيـام
14-10 ايـــــلــــول 1960وقـــــد مــــثل
الـــعـــراق فـي االجـــتـــمــــاع طـــلـــعت
الـشـيـبـاني وزير الـتـخـطـيط ووزير

النفط بالوكالة
ــنـظــمـة وقـد نص قــرار تــأسـيس ا
الذي  التوقيع عليه يوم االربعاء

14 ايلول 1960على ما يلي:
1- تـــنــســـيق وتــوحـــيــد
الـســيـاســات الـنــفـطــيـة
لـالقـــــطـــــار االعـــــضــــاء
وحتـــــديـــــد افــــــــــــضل
السـبل الكفـيلة بـحماية
مـــــصــــــالح اقــــــطـــــارهم

منفردة ومجتمعة.
2- ايـجـاد افــضل الـسـبل الـتي من
شأنهـا تأم استـقرار االسعار في

وكـان لـلـعـراق الـفـضل فـي اخـتـيار
فـينـا مقـرا لـلمـنظـمة اذ كـان االم
الــــعـــام لــــهـــا في ذلــــــــــك الـــوقت
ــرحــوم الــدكـتــور عــبــد الــرحـمن ا
الــــبـــزاز الـــذي كــــان يــــــــــــــشـــغل
مـنــصب االمـ الــعـام لــلـمـنــظـمـة
اضـافـة الى منـصب سـفيـر الـعراق
ـــنـــظـــمـــة قــد في لـــنـــدن وكـــانت ا
خــــــــــولـته اختـــــــــــــيـار مـقر في
دن االوربيـة لندن او روما احدى ا
او فـيـينـا وبـعد مـبـاحثـات اجـراها
البزاز رحـبت احلكومة الـنمساوية
ـــنـــظــمـــة في بـــتــــــــــــــضـــيـــيف ا
عـــاصــمــتـــهــا ووافــــــــــــــقت عــلى
مـنـحـهـا احلـصـانـة الـدبـلـومـاسـيـة
ـطــلـوبــة ومـعــامــلـتــهـا مــعـامــلـة ا
ـــنـــظـــمـــــــــــــات الـــدولـــيـــــــــــــة ا

االخرى.
وقــد ال يـعــرف الـكــثــــــــــــيـرون ان
الــعـراق حــسب نــــــــــص دســتـور
ـنظـمة من االقـطـار اخلــــــــــمـسة ا
ـــؤســـســ الـــذين يـــتـــمـــتـــعــون ا
بـــحـــــــــــق الـــنـــقض (الـــفـــيـــتـــو)
بــالــنــســبــة لـلــقــرارات االســاســيـة
ومـــــنــــهـــــا الــــقـــــراراخلــــــــــــــاص
بـــاالنـــضـــمـــام الى عـــــــــــضـــويـــة

نظمة. ا  طلعت الشيباني

الوفد العراقي

 عبد الكر قاسمعبد الرحمن البزاز

ـنـتـجـة ـصـالح الـدول ا الـشـركـات 
ومصـالح شعوبـها صاحـبة الثروة

احلقيقية.
كان رئيس

 الــوزرا
ء

الــزعــيم
عــــــبــــــد
الـكر

 قـــاسم قـــد خـــاض مـــفـــاوضــات
مـعقـدة وصـعبـة مع شـركات الـنفط
ـــفــاوضـــات الــتي انـــهــاهــا وهي ا

إربــاكــاً في األســواق). من جــهــتــهـا
أوضحت مديـرة وكالة دي . اي . ان
. أي بيا دورفنـغر ان (هناك تـنسيقاً
مع الـوكالـة الـدوليـة للـطـاقة ونـعمل
فـي هـذا اجملــال بــهــدف دفع عــجــلـة
اإلنـتـاج نحـو األمـام وننـشئ مـنـصةً
ــكــنــهم تــقــد لــلــتــجـــار بــحــيث 
احلــلـول في مـا يـتـعـلق بـالـتـغـيـرات

ناخية).  ا
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ويـرى مـراقـبـون في حتـلـيل اطـلـعت
علـيه (الزمان) ان (ابـو ظبي تسـتعد
ياه الـصاحلة لتـصدير الـكهربـاء وا
لـلــشــرب والـســقي لــبــاقي اإلمـارات
ودول اخلــلـيج نـتـيــجـة وجـود أزمـة
في توليد طاقة نـظيفة واالنتهاء من
مـعـضـلـة مـيـاه الـشـرب في الـبـصـرة
واضـــافـــوا ان (هـــنـــاك عـــلى األقـل)
مشروعا قدم ضمن القرض الياباني
قـــــبل عــــام 2010 لــــكـن ســــيــــاســــة
االسـتيـراد والـتـخادم الـتي بـدأت ما
ـولي بـعـد 2003 حـتى الــيـوم مع 
حاضنـات االحزاب يقف حـجر عثرة
أمـــام حــلــول مـــنــهــجـــيــة واضــحــة
اعـلن وصــريـحــة). من جـهــة اخـرى 
ركـزي في وزارة التخطيط اجلهاز ا
عن وصول إجـمـالي صادرات الـنفط
ـواد الـسلـعـية نـتـجات وا اخلـام وا
الكـثـر من مـئـة تـريـلـون ديـنـار خالل

نصرم.   العام ا
وقـــال اجلـــهـــاز فـي بـــيـــان امس ان
(اجــمـــالي صـــادرات الــنـــفط اخلــام
ـواد السـلـعيـة بـلغت ـنـتجـات وا وا
اكــثـر من مـئـة تــريـلـون ديـنـار خالل
ــا يــعـادل 85.2 ــنــصــرم  الـعــام ا
ملـيار دوالر بنـسبـة ارتفاع مـقدارها
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41.9 عن ســنــة  2017والــذي بــلغ
ـا يـعادل 60 71 تـرليـون ديـنار و
مــبــيــنــا ان (قــيــمــة مــلــيـــار دوالر)
الـصـادرات الـنـفـطيـة لـلـخـام بـلغت
99.1 تـرلـيـون ديـنـار لـسـنـة 2018
في ـا يــعـادل 83.8 مـلــيـار دوالر
ح بـلغت قـيمـة الصـادرات لسـنة
ا 2017 مقدار 70 ترليـون دينار 
مـشـيرا يـعادل 59.6 مـلـيـار دوالر)
الى ان (قـيمـة الصـادرات السـلعـية
األخـرى بـلغت 1212 مـلـيـار ديـنار
ـا يـعـادل 1025.4 لـسـنـة 2018 
مــلـــيــون دوالر مــســجـال ارتــفــاعــاً
ئـة عن سنة 2017 مقداره 247 با
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اكد وزير الكهـرباء لؤي اخلطيب ان
العـراق سيواجه صـعوبة في تـوليد
ما يكفي من الكهرباء إذا لم يواصل
اسـتـخـدام الـغـاز اإليـراني لـسـنوات
عـــدة. وقــال اخلــطــيب عــلى هــامش
ي في أبـوظبي مـؤتمـر الـطاقـة العـا
ان (قـضـيـة الكـهـربـاء أضـحت شـأنا
ســيــاســيــا فـي الــعــراق وســنــواجه
صــــعــــوبــــة جــــديــــة ان لم نــــواصل

استخدام الغاز االيراني). 
كــمــا بــحث اخلــطـــيب مع الــرئــيس
الـتـنفـيذي لـهـيئـة الـربط الكـهـربائي
اخلــــلـــــيــــجـي أحــــمــــد اإلبـــــراهــــيم
ــفــاوضـــات الــنــهــائــيــة اخلــاصــة ا
بـاتــفـاقــيـة إنــشـاء وتــشـغــيل خـطي
الـربط الـكهـربـائي بـ شبـكـة الربط
اخلــلـيـجي وشـبـكـة كـهـربـاء جـنـوب
الـعـراق. وأكـد اخلـطـيب خالل خالل
اللـقاء ان (لـلمـشروع اهمـية في دعم
أمن الــطـــاقــة في الـــعــراق وإيــجــاد
خـيـارات سـتـراتـيـجـيـة واقـتـصـادية
لـــتــزويـــد الــكـــهــربـــاء إلى الـــشــعب
مـثـمـنـا (جـهود وجـمـيع الـقـطـاعات)
هـيــئـة الــربط الـكــهـربــائي بـ دول
مجلس التعاون فـي توطيد التعاون
اشـــار مع الــــعــــراق). مـن جـــانــــبـه 
اإلبراهـيم الى (حرص مـجلس إدارة
الــهـيــئــة واألمــانـة الــعــامــة جملـلس
الــــتـــعــــاون اخلـــلــــيـــجي عــــلى دعم
شروع وتـنفيـذه على أرض الواقع ا
ـكن). وتــورد إيـران بــأسـرع وقـت 
ميـكاوات غـازا يكـفي لـتولـيد 2500 
فـضال عن تـزويـد الـعـراق بـإمدادات
مـبـاشــرة من الـكـهــربـاء تـبــلغ نـحـو
1200 مــيـكـاوات. ويـقــام في مـديـنـة

ابــو ظـبـي مـعـرض الــطـاقــة الـدولي
ــشــاركــة الـــعــديــد من الــشــركــات
االماراتية والسعودية لالطالع على
مشـاريع تـوليـد الطاقـة النـظيـفة من
ــيــاه اشـــعــة الـــشــمس وتـــنــقــيـــة ا
وتـستـمر بـأسلـوب جـديد ومـختـلف
ي فـعــالـيـات مــؤتـمـر الــطـاقــة الـعـا
ــشـاركـة 153 الــرابع والـعــشـرين 
رئــــــيس دولــــــة و72 وزيــــــراً و500 
تـــنـــفــيـــذي فـي أكــبـــر جتـــمع دولي
ـواجــهــة حتـديــات الــقــطـاع ورسم
مالمح مـسـتقـبل الـطاقـة في الـعالم.
وقـال وزيــر الـنـفط ثـامـر الـغـضـبـان
ؤتـمر أن (إنتـاج العراق من خالل ا
ولفت النفط يبلغ 4.6 برميل يومياً)
الى ان (إنـــتــاج الـــعــراق انـــخــفض
ــقـدار 150 ألف بــرمــيـل الــتــزامـا
وتــــابع انـه (كـــان بـــقــــرارات أوبك)
هــــنـــاك ادراك فـي اجــــتـــمــــاع اوبك
ـا ال الـســابق بــأن ســتــة أشــهــر ر
تـكـون كافـيـة لتـقـو اخلـفض الذي
طـــبـق وأنــنـــا نـــحـــتـــاج لـــشــهـــرين

آخرين).
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اكــــــد وزيــــــر الــــــطــــــاقـــــة الى ذلـك 
الـســعـودي اجلـديـد عـبـدالـعـزيـز بن
ســـلـــمـــان (الـــتـــزام بالده بـــاتـــفــاق
ـنــظــمـة في مــا  يــتـعــلق بــخـفض ا
كـشف وزير إنـتاج الـنـفط).  بـدوره 
ـزروعي الـطـاقـة اإلمـاراتي سـهـيل ا
عن أن بالده ال تـخـطط لـلـخروج من
إال أن هناك اتفاقاً ب أعضاء أوبك
ــنـتــجـ من خــارجـهـا ـنــظـمـة وا ا
بـشان مـستـقبـل الطـاقة في الـعالم)
مــــنـــوهـــا الـى ان ( دخـــول الــــنـــفط
اإليــرانـي بــ دول أوبك ســيــحــدث

ا حـيث بـلغت 348 مـلـيـار ديـنـار 
يــعــادل من 291.9 مــلــيــون دوالر).
ويـعـتـمد الـعـراق عـلى الـنـفط اخلام
ـئــة حـيث يـعـد من وبـنـسـبـة 95 بـا
الــدول الـريــعــيــة بـســبب اعــتــمـاده
بــشـكل كــبـيــر عـلى تــلك الـصـادرات
والتي تعرض اقتصاده إلى تقلبات
السـوق.وبلـغت الصادرات الـنفـطية
لـلـعــراق مـنـذ بــدايـة الــعـام احلـالي
ـاضي اكـثر من لـغايـة شـهر تـموز ا
ـعـدل 107 750 مــلـيـون بـرمــيل و
ماليـــ بــرمــيل شــهـــريــا مــحــقــقــة
مـلـيـار عـائــدات بـلــغت اكـثـر من 46 
ــعــدل 6.66 مــلــيــار دوالر دوالر و

ـعـدل السـعري حـيث بلغ ا شـهريـا 
باعة 62.22 دوالر بعد ان للكمية ا
ــــعــــدل بــــحـــدود 66 دوالرا كــــان ا
اضية لالشهر األخيرة من السنة ا
ومـــثــلـت الــصـــادرات من مـــيـــنــاء
ــئـــة من مـــجــمل الـــبــصــرة 97 بـــا
بينـما بلغت الصادرات الصادرات 
مـن مـيـنـاء جــيـهـان الــتـركي وحـقل

ئة. القيارة 3 با
وحـــقق شــهـــر أيــار أعـــلى نـــســبــة
عائـدات بـلغت اكـثر من  7ملـيارات
بينما سجل شهر شباط اقل دوالر 
نـــســبــة إيــرادات بــلــغت 6 مــلــيــار

دوالر.
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