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بغداد ،تشرٌن الثانً3102

نشرت صحٌفة المدى بعددها 6192الصادر ٌوم 91من شهر تشرٌن األول الجاري
تصرٌحا لعضو اللجنة المالٌة فً البرلمان العراقً ،النائب ماجدة التمٌمً ،ونشرته
الصحٌفة من دون تمحٌص أو مراجعة لما ورد فٌه من معلومات ناقصة ومشوهة
واتهام باطل من قبل النائبة والصحٌفة لخصم سٌاسً للطرفٌن فً آن واحد ،عنوان
التصرٌح كان:
"التمٌمً :خسرنا  55ملٌار دوالر وازداد عجز الموازنة إلى الثلث بسبب تقدٌرات
الشهرستانً".
جاء بالخبر المنشور معلومات اقتصادٌة عن المٌزانٌة ملٌئة بالتحلٌالت البعٌدة عن
الواقع ،قد تعنٌنً كثٌرا لكنً أتركها للمحللٌن االقتصادٌٌن والمالٌٌن المتخصصٌن
فهم أقدر منً على التحلٌل فً مجال عملهم ،لكنً وجدت من الضروري الرد على
بعض ما جاء بالتصرٌح وهو تحدٌدا قول السٌدة النائب " :ان البالد خسرت 54
ملٌار دوالر هذا العام بسبب تقدٌرات خاطئة لنائب رئٌس الوزراء لشؤون الطاقة
حسٌن الشهرستانً حول كمٌة النفط العراقً المصدر الذي جرى على اساسه
احتساب قٌمة موازنة ."6191
بهذا الصدد نورد الحقائق التالٌة:
 .9صحٌفة المدى ذاتها كانت قد نشرت أخبار جمٌع التفجٌرات التً استهدفت
خط جٌهان التركً والتً قامت بها فً معظم األحٌان مجامٌع حزب العمال
الكردستانً المدعوم من قبل قٌادات كوردٌة فً إقلٌم كوردستان العراق،
وتفجٌرات أخرى قامت بها القاعدة ،فكلما اشتد الخالف بٌن اإلقلٌم والمركز،
كلما زاد عدد التفجٌرات لهذا الخط ،كما وأن السٌدة النائب لٌست بعٌدة عما
تنشره وسائل اإلعالم المقروءة والمرئٌة والمسموعة حول هذا الموضوع،

وبالتالً تكون قد إطلعت على جمٌع أخبار الخط الذي أصبح شبه معطل ،فما
أن ٌبدأ التصدٌر به بعد إصالحه ،حتى ٌتم تفجٌره مرة أخرى ،وأحٌانا بنفس
الٌوم ،هذه التفجٌرات قد تسببت بخسارة تصدٌرٌة للعراق تقدر بأكثر من641
ألف برمٌل ٌومٌا خالل السنة الجارٌة.
لكن ال الصحٌفة أشارت لهذه الحقٌقة لكون صاحبها موالٌا للقٌادات الكوردٌة،
وال السٌدة النائب وتجاهلوا هذه النقطة تماما ،فإذا كانت أسباب تجاهل المدى
لهذه الحقٌقة أصبحت معروفة ،فإن أسباب تجاهل السٌدة النائب أعتقد أنها
لٌست بحاجة لتوضٌح.
 .6من المعلوم أن السٌدة النائب كانت قد صوتت على مٌزانٌة العام 6191قبل
ستة أشهر تقرٌبا والتً تضمنت مادة تلزم حكومة إقلٌم كوردستان بتصدٌر
نفط عبر األنبوب الذاهب إلى مٌناء جٌهان التركً بكمٌة نفط تم تحدٌدها
ب 641ألف برمٌل ٌومٌا ،وصحٌفة المدى تعرف تماما ما جاء بقانون
المٌزانٌة لعام 6191أٌضا ،لكن اإلقلٌم لم ٌلتزم بهذه المادة فً المٌزانٌة
وامتنع عن تقدٌم النفط بالمطلق بحجة واهٌة وهً مستحقات الشركات العاملة
فً كوردستان ،تلك المستحقات التً لم تنكرها الحكومة اإلتحادٌة ،لكنها
طالبت بمستندات صرف هذه األموال لكً ٌتم تسدٌدها وفق القانون واألصول
المعمول بها فً الدولة العراقٌة ،وكان اإلقلٌم قد امتنع عن تقدٌمها كما هو
معروف للقاصً والدنً ،بل راح ٌبٌع النفط بأسعار مخفضة للخارج ونقله
بالحوضٌات ،كما وذهب اإلقلٌم أبعد من ذلك ،فمد أنبوب لنقل النفط إلى تركٌا
رغم عدم موافقة الحكومة اإلتحادٌة ومخالفة هذا العمل للدستور مخالفة
صرٌحة وواضحة.
 .1بالحساب البسٌط إن مجموع الخسارتٌن تقدر ب 411ألف برمٌل ٌومٌا ،وهً
أكثر بكثٌر من حجم العجز التصدٌري للنفط .لكن تقدر قٌمتها خالل هذا العام
تقرٌبا ب 92ملٌار دوالر سنوٌا ولٌس 54ملٌار كما قدرتها السٌدة النائب،
محسوبة على أساس سعر تقرٌبً للنفط مقداره 11دوالر للبرمٌل .بالرغم
من أتجاهل السٌدة النائب لكل الحقائق التً أوردناها ،ذهبت أبعد من ذلك

عندما ضربت الرقم بثالثة مرات تقرٌبا لٌصبح 54ملٌار دوالر عجز بدال
من 92ملٌار دوالر ،ضنا منها إن كل ما تقوله سوف ٌصدقه العراقٌٌن ،وإن
صحٌفة المدى قد فقدت حاسبتها اإللكترونٌة لذا لم تستطع حساب قٌمة العجز
بالتصدٌر النفطً وقٌمته المالٌة.
فً الواقع إن األسباب آنفة الذكر هً التً أدت إلى العجز ،ولٌس تقدٌرات الحكومة
والشهرستانً تحدٌدا ،ومما ال شك فٌه أن السٌدة النائب تعرف هذه الحقٌقة كما
تعرفها أٌضا صحٌفة المدى التً نشرت تصرٌح السٌدة النائب دون تمحٌص أو
مراجعة ،وكالهما ٌعرفان عن هذا الموضوع تفاصٌل أخرى أكثر بكثٌر مما تطرقنا
له ،وٌعرفان أن المادة 62من الدستور العراقً تجرم هدر المال العراقً ،وحجب
النفط عن التصدٌر ٌعتبر من أسوأ أنواع الهدر للملكٌة العامة ،والمسؤول عنه هو
حكومة كوردستان التً تدٌن لها صحٌفة المدى بالوالء المطلق.
كان من واجب صحٌفة المدى ،قانونٌا وعرفا وأخالقٌا ،نقل الكلمة الصادقة والحقٌقة
الكاملة التً تتعلق بأي موضوع ،خصوصا عندما ٌتعلق األمر بالمال العام ،لكن
الصحٌفة ،على العكس من ذلك ،ساهمت بتظلٌل الرأي العام حٌنما نقلت أنصاف
الحقائق بعد تشوٌهها لصالح جهات ٌعرفها القاصً والدانً.
األغرب من هذا وذاك ،هو أن السٌدة النائب توجه اصبع اإلتهام للدكتور حسٌن
الشهرستانً ،نائب رئٌس مجلس الوزراء للطاقة وتحمله مسؤولٌة العجز بتصدٌر
النفط ،وهً تعرف تماما أنه لم ٌستطع إٌقاف العملٌات اإلرهابٌة لمقاتلً البككة
ومقاتلً القاعدة التً تستهدف الخط العراقً ،وال ٌستطٌع إجبار حكومة إقلٌم
كوردستان على تسلٌم النفط للحكومة االتحادٌة.
مما ال شكل فٌه إن الدافع وراء هذا التصرٌح هو الكٌد بسبب الخصومة السٌاسٌة
سواءا من قبل السٌدة النائب أو الصحٌفة ،ما لم ٌكون هناك سبب آخر أكثر سوءا
من سابقه ،وهذا ما سنحاول أن نضع إصبعنا علٌه.
إن أعمال قطاع الطاقة هً التً تتحدث عن نفسها ،فمٌزانٌة الدولة ٌتم رفدها من
مبٌعات النفط وبنسبة ،%12حٌث أن قصص النجاح الذي تحققت فً هذا القطاع

تكاد أن تكون هً القصص الوحٌد للنجاح فً عراق المحاصصة الطائفٌة والتوافقٌة
السٌاسٌة المقٌتتٌن ،فلم ٌحقق أي قطاع آخر نجاحا ٌمكن أن ٌشار له بالبنان كما حقق
قطاع الطاقة فً العراق هذا النجاح المنقطع النظٌر ،والنفط منه فً الصمٌم.
قصص النجاح العراقً باستغالل نفطه أصبحت مثاال ٌحتذى فً العالم أجمع ،وها
هً لبنان أول دولة تتبع نفس الخطى بتطوٌر حقولها الغازٌة فً البحر المتوسط،
ألن التجربة العراقٌة قد أثبتت أنها غٌر قابلة لالختراق من قبل الفاسدٌن والمفسدٌن،
وهً التجربة التً درستها مختلف المؤسسات البحثٌة فً العالم وخرجت منها
بتوصٌات سٌعمل على ضوء منها العالم أجمع فً مستقبل الصناعة النفطٌة،
وخصوصا دول العالم الفقٌرة التً ٌكتشف النفط أو الغاز فً أراضٌها.
بدأ الفاسدون فً العراق بمهاجمة قطاع النفط وإدارته بعد أن تٌقنوا أن لٌس لهم
مدخال لهذا القطاع ،فراحوا ٌكٌلون التهم الباطلة لهذا القطاع وقٌاداته ،فوظفوا لذلك
فضائٌات وصحف صفراء رخٌصة وسٌاسٌٌن للنٌل منه ،فسمعت أحد السٌاسٌٌن
وزعٌم كتلة برلمانٌة مرموقة ٌتحدث فً أحدى الفضائٌات وٌقول ""إن الشهرستانً
قد ورطنا بعقود الخدمة""! فً حٌن هذا الرجل ال ٌعرف حتى لون النفط.
حقٌقة إنها ورطة للفاسدٌن الذٌن كانوا قد اتفقوا مع شركات عالمٌة لٌحصلوا لها
على عقود مشاركة باإلنتاج من خالل توظٌف نفوذهم السٌاسً ،مقابل نسبة%4
لهم ،لٌصبح كل منهم كولبنكٌان العراق الجدٌد ،مستر ،%4لكنهم فشلوا حتى
بالدخول من باب وزارة النفط ،لذا صبوا جام غضبهم على الشهرستانً الذي أفسد
علٌهم حلمهم لٌكونوا مٌلٌاردٌرات بلمح البصر من خالل ال %4التً اتفقوا علٌها
مع الشركات وقد ضاعت من أٌدٌهم.
إن نفط العراق الذي ٌسٌل له اللعاب من قبل الفاسدٌن والمفسدٌن هو القطاع الوحٌد
الذي بقً عصٌا علٌهم ولم ٌستطٌعوا واللعب فً ساحاته ،فقد استباحوا كل الساحات
ولعبوا فٌها حتى لم ٌبقى مجال من مجاالت الحٌاة فً العراق إال وعبث به الفاسدون
والمفسدون ،فال غروة أن ٌتضامن هؤالء المحترفون لجرائم الفساد ،فً محاولة
ٌائسة منهم لتشوٌه صورة القطاع الوحٌد الذي بقً نظٌفا فً العراق وعصٌا علٌهم.

لننظر جمٌعا من حولنا ونتحدث مع أنفسنا بصدق ،ونسال هذه األسئلة:
إذا فشل قطاع النفط بتحقٌق أهدافه بجلب األموال التً ترفد مٌزانٌات العراق
الجبارة ،فهل من قطاع آخر ٌستطٌع أن ٌفعل ذلك وٌعوض عنه؟
وإذا لم ٌستطع العراق الحصول على مٌزانٌة كمٌزانٌة العام 6191أو المٌزانٌة
القادمة من القطاعات األخرى ،فهل ٌستطٌع البلد الصمود أمام كل هذه التحدٌات
التً نراها الٌوم؟
لعلً استطٌع التخمٌن بأن الجمٌع ٌعرف اإلجابة ،فإذا كان النفط بهذه األهمٌة بالنسبة
للعراق ،وهو الذي ٌوفر أسباب القوة التً تمكن العراق من الصمود أمام التحدٌات،
فلم العبث بهذه الساحة من قبل السٌاسٌٌن الفاسدٌن والمفسدٌن؟
علٌهم أن ٌدركوا أن حلمهم بأن ٌكونوا مستر %4فً العراق الجدٌد سوف ٌكون
السبب بحرب أهلٌة وعراق ممزق ونارا تأكلهم قبل غٌرهم ،لذا أنصحهم باالبتعاد
عن ساحات النفط واللعب أٌنما شاؤا بعٌدا عن النفط.
علقت أمام رجل سٌاسً كبٌرا فً السن ،وهو أحد مؤسسً حزب البعث فً العراق
تحدٌدا ،ومن قادة الجٌل الثانً للحزب ،فقلت إن الذي أعطى قطاع النفط هذا الزخم
وألهمه كل قصص النجاح هذه هو قادة هذه المرحلة ،فرد علً بكل ثقة ،بما معناه،
ابدا إنه الشهرستانً والعاملٌن فً قطاع النفط فقط ،وندٌن أٌضا للمالكً قلٌال بدعمه
لهم.
سأحتفظ باسم هذا الرجل السٌاسً الواقعً لنفسً ،فلربما ال ٌرغب بذكر اسمه فً
هذا السٌاق ،وعلٌنا احترام رغبات الناس ،خصوصا ناس من هذا الطراز النخبوي
المرموق.
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