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مناقصههاينفتوگازعراقوآيندهبازار

جهانينفت


علي بينياز
چكيده :از زهبى اؼغبل ػراق تَظظ آهريکب تبکٌَى ظِ دٍر هٌبلصِ ًفتي ٍ گبزي در ايي کؽَر ثرگسار
ؼذُ ٍ دٍر چْبرم آى لرار اظت در شاًَيِ  2012ثرگسار گردد .ثراظبض ايي هٌبلصِّب ،تَليذ رٍزاًِ
ًفت ػراق گفتِ هيؼَد تب ظبل  2017ثِ  ٍ 12/5يب حتي  13/5هيليَى ثؽکِ خَاّذ رظيذ .گرچِ
رظيذى ثِ ايي ظمف از تَليذ از ًظر کبرؼٌبظبى ًفتي ،ثلٌذپرٍازاًِ ٍ غيرٍالؼي ارزيبثي هيؼَد .ثرخي
کبرؼٌبظبى رظيذى ثِ ظغح تَليذ  6تب  8هيليَى ثؽکِ در رٍز را ثِ ٍالؼيت ًسديكتر هيداًٌذ .ثب ايي
حبل ظئَال هغرٍحِ ايي اظت کِ تجؼبت چٌيي ثلٌذپرٍازيّبيي ثراي آيٌذُ ثبزار جْبًي ًفت ٍ لذرت
ًعجي ؼرکتّبي هلي در همبثل ؼرکتّبي ثييالوللي ًفت ثِ چِ صَرتي لبثل تصَر خَاّذ ثَد؟
ٍاًگْي آيب ترجوبى چٌيي الذاهبتي ثر حعت آيٌذُ ظيبظي ٍ رفبُ التصبدي ػراق هيتَاًذ اهيذٍارکٌٌذُ
ثبؼذ؟
ًَؼتبر حبضر ثر ايي ثبٍر اظت کِ اٍالً دظتيبزي دٍلت ػراق ثِ چٌيي ثلٌذپرٍازيّبيي ،هيتَاًذ
ثيبىگر ًمغِ ديگري از ظيبظت ًفتي ثِ لحبػ تبريخي اظير افراط ٍ تفريظ ايي کؽَر ثبؼذ .ثبًيبً در
صَرت تحمك چٌيي الذاهبت ثلٌذپرٍازاًِاي ،اًتظبر هيرٍد کبّػ ثيؽتر لذرت ًعجي ؼرکتّبي هلي
ًفت جْبى در همبثل ؼرکتّبي ثييالوللي ًفت ٍ کبّػ ليوت ًفت ٍ تٌسل درآهذ ٍ رفبُ
تَليذکٌٌذگبى ًفت اٍپك را در پي داؼتِ ثبؼذ .از ًظر ظيبظتي ،پيبهذّبي چٌبى الذاهبت ًِچٌذاى
َّؼوٌذاًِ ٍ هذثراًِ چِ ثعب کوتر از تجسيِ ػراق ثِ هؼٌب ٍ هفَْهي هذرى ًخَاّذ ثَد.
واژگان کليدي :هٌبلصِّبي ًفتي ٍ گبزي ػراق ،اٍپك ،آهريکب ،ػرثعتبى ،ثبزار ًفت ،اًرشي.

 .1دکتر ػلي ثيًيبز ،کبرؼٌبض ارؼذ ظيبظي هؼبًٍت آهَزغ ٍ پصٍّػ ٍ هذير گرٍُ هغبلؼبت التصبد ثييالولل ٍ
اًرشي دفتر هغبلؼبت ظيبظي ٍ ثييالوللي biniaza@yahoo.com
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 .1ممذمٍ
فلاق وِٛكي ثب ٔ 169234بيُ ٔلثـ ٌٔبعتٔ 31 ،يّي٘ ٖٛفل رٕقيت505 ،
2
ٔيّيبكؿ ثِى٘ ٝفت ؿك رب  ٚعـالُ ٔ 115يّيبكؿ ثِى٘ ٝفت لبثُ اًتغٔبَ ٔيثبُـ.
فلاق ؿاكاي ٔ 78يـاٖ ٘فتي ُٙبؽتُٝـٔ 9 ٚ ٜيـاٖ ثٌيبك ثنكي ٘فتيٞ 3ل يه ثب
فؽيل٘ ٜفتي لبثُ اًتغٔبِي ثبِغ ثل ثيَ ام ٔ 5يّيبكؿ ثِىٔ ٝيثبُـٛ٘ .ؿ ؿكٓـ ام
ؿكآٔـٞبي اكمي ايٗ وِٛك ثٓ ٝبؿكات ٘فت ٚاثٌت ٝاًتٌ .فتٔ ٝيُٛؿ ٞني ٝٙتِٛيـ ٘فت
ؿك ايٗ وِٛك ؿك مٔل ٜپبييٗتليٗ ٞنيٞٝٙبي ٕٔىٗ اًت .ؿك ٔٙبعك رٛٙثي ايٗ وِٛك
ٞني ٝٙتِٛيـ ٞل ثِى٘ ٝفت ثيٗ  1/5تب  1/8ؿالك ثلآٚكؿ ٔيُٛؿٛ٘ 4.ؿ ؿكٓـ ام ؽبن
فلاق ؿك ثؾَ ٓغلاي غلثي ثب اعتٕبَ ؿاكا ثٛؿٖ عـٚؿ ٓـ ٔيّيبكؿ ثِى٘ ٝفتٛٙٞ ،م
ٔٛكؿ پيٕبيَ  ٚاوتِبف للاك ٍ٘لفت ٝاًت .ث ٝايٗ تلتيت صِٓا٘ـام فؽبيل ٘فتي ايٗ
وِٛك ثُ ٝىُ لبثُتٛرٟي ك ٚث ٝافنايَ اكميبثي ٔيُٛؿ.
٘ٝتٟٙب ًيبًت ٘فتي ايٗ وِٛك ؿك ؿ 1970 ٝٞثلٔجٙبي ؿُٕٙي ثب ؿِٚتٞبي
غلثي ُ ٚلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت كلٓ ؽٛكؿ  ٚايٗ أل ـ ثبتٛر ٝثًٚ ٝقت فؽبيل ٚ
ويفيت ثبالي ٔٙبثـ ٘فتي ايٗ وِٛكـ ٔقٙب ٔ ٚفٟٔٛي لبثُتٛر ٝكا ثلاي ثبماكٞبي ٘فتي
رٟبٖ ً ٚيبًت ٘فتي ًبمٔبٖ وِٛكٞبي ٓبؿكوٙٙـ٘ ٜفت (اٚپه) ثٕٞ ٝلا ٜؿاُت وٝ
صلؽَ ؿك ًيبًت ٘فتي ايٗ وِٛك ؿك عبَعبضل  ٚؿك آيٙـ ٜثًٛ ٝؿ ُلوتٞبي
ثيٗإِّّي ٘فت ٔ ٓٞيتٛا٘ـ ٔقٙب ٔ ٚفٟٔٛي ٔتفبٚت كا ثلاي ًيبًت رٟب٘ي ٙٔ ٚغمٝاي
٘فتٌ ،بم  ٚا٘لهي ؿك آيٙـ ٜث ٝؿ٘جبَ ؿاُت ٝثبُـ .ث ٝايٗ تلتيت ،ث٘ ٝؾل ٔيكًـ ًيبًت
٘فتي فلاق ؿك ٌقك مٔبٖ ٔب٘ٙـ پب٘ـِٚي ثيٗ ؿ ٚلغت افلاط  ٚتفليظ ؿك ً٘ٛبٖ ثٛؿ ٜاًت.
پيَ ام اُغبَ فلاق ؿك ًبَ  ،2003اؿاك ٜاعالفبت ا٘لهي ٚ ٚماكت ا٘لهي
أليىب ثلآٚكؿي ام فؽبيل ٘فتي فلاق كا ؿك عـ ٔ 112يّيبكؿ ثِى٘ ٝفت لبثُ اًتغٔبَ
ٔٙتِل ٕ٘ٛؿ٘ـ .ثالفبّٓ ٝؿك ٚاو َٙث ٝايٗ ؽجل ،فـكاًي ٖٛؿإِ٘ٙـاٖ آٔليىبيي عزٓ
فؽبيل فٛق كا ثبتٛر ٝث ٝايٗ وٛٙٞ ٝم ٘ٛؿ ؿكٓـ ام ؽبن فلاق ؿك ٓغلاي غلثي ٔٛكؿ
1

 438317 .1کيلَهتر هرثغ
 .2داًؽٌبهِ آزاد ٍيکيپيذيب حجن رخبير ثبثتؼذُ ػراق را  143هيليبرد ثؽکِ هيداًذ .ثِ ّرحبل ،هٌبثغ هختلف،
ثرآٍردّبي هختلفي از حجن رخبير ػراق را هغرح هيًوبيٌذ کِ تفبٍتّبي يبد ؼذُ اّذاف ايي ًَؼتبر را چٌذاى
تحتتأثير لرار ًويدٌّذ.
3. Super giant
 .4اهب گسارغ کٌگرُ آهريکب در ظبل  2005ثِ ًمل از صفحِ خبًِ ايٌترًتي هحوذحعيي ًَرٍز ػلي « ّسيٌِ افسايػ
تَليذ ًفت در ايي کؽَر ثراي ّر يك هيليَى ثؽکِ در رٍز را ثيي  3تب  5هيليبرد دالر هيداًذ» .رجَع ؼَد ثِ:
http://mhnoroozali.persianblog.ir/post/33
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وب ٍٚللاك ٍ٘لفت٘ ،ٝنؿيه ثٔ 215 ٝيّيبكؿ ثِى ٝافالْ ٕ٘ٛؿ ) .(Luft, 2007پي ام
اُغبَ فلاق ،رلد ث ٍٛكئيي رٕٟٛك پيِيٗ آٔليىب ٘ ٚين وٍٙلٕ٘ ٜبيٙـٌبٖ ايٗ وِٛك
ام ُٙيـٖ ؽجل تٟي ٚ ٝا٘تِبك پيَ ٘ٛيي لب٘٘ ٖٛفت ٌ ٚبم فلاق ؿك ًبَ  12007اؽٟبك
ُبؿٔب٘ي  ٚاًتمجبَ ٕ٘ٛؿ٘ـٌ .ناكٍ ثؾَ تغميمبت وٍٙل ٜآٔليىب ث٘ ٝمُ ام اؿاكٜ
اعالفبت ا٘لهي ايٗ وِٛك ام ايٗ أل عبوي اًت و ٝؿِٚت آٔليىب ام ٔبكى  2009ؿك
كاًتبي وٕه ثًٛ٘ ٝبمي ٓٙقت ٘فت ٌ ٚبم فلاق ،ل َٛؿاؿٔ ٜجّغ ٔ 2/05يّيبكؿ ؿالك
افتجبك ؿك اؽتيبك للاك ؿٞـ ).(Guner, 2010
ر ٛثبيـٖ ٔقب ٖٚكئيي رٕٟٛكي آٔليىب ٘ين ؿك ًفل ً 17پتبٔجل  2009ؽٛؿ
ث ٝفلاق 2،افالْ ولؿ و ٝالمْ اًت فلاق ثٙٔ ٝؾٛك رقة ًلٔبي ٝؽبكري  ٚثٝ
ٔٙبلٌٔ ٝقاُتٗ تقـاؿ ثيِتلي ام ٔيبؿيٗ ٘فت ٌ ٚبم ؽٛؿُ ،لايظ ؿٚك ؿٙٔ ْٚبلٔٞٝب كا
ًؾبٚتٕٙـا٘ٝتل ام ؿٚك ا َٚؿك ٘ؾل ٌيلؿ .آٔليىبييٞب صٙيٗ ٚإ٘ٛؿ ٔيوٙٙـ وٞ ٝل
للاكؿاؿ ٘فتي رـيـ ثلاي فلاق ثٔ ٝقٙي رقة  50تب ٔ 60يّيبكؿ ؿالك ًلٔبي ٝؽبكري
رـيـٔ 600 ،يّي ٖٛؿالك ؿكآٔـ اضبفي  ٚؿٜٞب ٞناك ُغُ رـيـ ثلاي ايٗ وِٛك اًت.
آ٘بٖ ٔقتمـ٘ـ ثبتٛر ٝثٔ ٝيناٖ ؽلفيت ٔبماؿ تِٛيـ ٘فت ٔ 4يّي ٖٛثِى ٝاي اٚپه ثلاي
ثبماك ٔ 90يّي ٖٛثِى ٝاي ألٚم رٟبٖ ،ثبماك رٟب٘ي ث٘ ٝفت فلاق ؿك آيٙـ٘ ٜيبم ؿاكؿ .ايٗ
ؿك عبِي اًت و ٝؿك ٘مغٔ ٝمبثُ ،تغّيٌُلاٖ ؿيٍل ًلٔبيٌٝقاكي ؿك ثؾَ وِبٚكمي ٚ
تًٛقٙٓ ٝبيـ وٛصه ٔ ٚتًٛظ كا ثلاي التٔبؿ ثب ٘لػ ثيىبكي ثبالي فلاقٙٔ ،بًتتل
ؿاٌ٘ت ٚ ٝآٛالً ثؾَ ٘فت ٌ ٚبم كا ايزبؿوٙٙـ ٜاُتغبَ صٙـا٘ي ث ٝعٌبة ٕ٘يآٚك٘ـ .ؿك
فيٗ عبَ ثبيـ ؿك ٘ؾل ؿاُت و ٝايٗ عزٓ ثبال ام ٔٙبلٔٞٝبي ٘فتي ٚاٌقاكُـ ،ٜعزٓ
ميبؿي ام ؽـٔبت فٙي ٟٙٔ ٚـًي كا ثلاي ُلوتٞبي فلفي ٚ ٚاثٌت ٝؽبكري ايزبؿ
ٔيوٙـ و ًٟٓ ٝفلاق ام اُتغبَ ايزبؿُـٔ ٜقّ٘ ْٛيٌت ص ٝثبُـ .فلاق ؿك ٚالـ
ًبَٞبًت و ٝام فمـاٖ وبكٌلاٖ ٟٙٔ ٚـًبٖ ٔبٞل ٘فتي ك٘ذ ٔيثلؿ.
ٌٔئٛالٖ ٘فتي فلاق ؿك اؽٟبكات ؽٛؿ ًيبًت ٘فتي ايٗ وِٛك كا ًيبًتي ؿٚك
ام افٕبَ ٘فٛف ؿِٚت آٔليىب  ٚتب عـ ميبؿي ًؾتٌيلا٘ ٝؿك ٔمبثُ ًٛؿرٛيي ؽبكريبٖ
ٔقلفي ٔيوٙٙـ .آٖٞب ٕٔٞـا ثب كًب٘ٞٝبي غلثي افالْ ٔيٕ٘بيٙـ و ٝثٝكغٓ آٖ وٝ
آٔليىب ؿِٚتي اًت وٌ ٝفتٔ ٝيُٛؿ ثب ُبئج ٝؿًتيبثي ث٘ ٝفت فلاق ث ٝاُغبَ ايٗ وِٛك
ؿًت يبميـ ،ثب ايٗ عبَ ُلوتٞبي آٔليىبيي ٘تٛاٌ٘تٝا٘ـ ؿك ٔٙبلٔٞٝبي ٘فتي ٌ ٚبمي
 .1ايي پيػ ًَيط ٌَّز ّن ثِ تصَيت هجلط ًوبيٌذگبى ايي کؽَر ًرظيذُ اظت ٍ در ًَع خَد ثسرگتريي
هؼضل لبًًَي ثخػ ًفت ٍ گبز هيتَاًذ ثِ ؼوبر رٍد.
 .2ايي ظفر در فبصلِ زهبًي ثيي دٍر اٍل ٍ دٍر دٍم هٌبلصِّبي ًفتي ػراق اًجبم ؼذ.
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اؽيل فلاق تٛفيمبت صٙـا٘ي كا ٘ٔيت ؽٛؿ ًبم٘ـ .ؿك فُ ٕٛلوتٞبيي ام ؿٔ َٚؾبِف
ر ًٙفلاق ٔب٘ٙـ كًٚي ٚ ٝصيٗ ثب فبّٓ ٝصٍِٕيلي رّ ٛافتبؿ ٜا٘ـ .اِجت ٝايٗ ؿِٚتٕلؿاٖ
 ٚكًب٘ٞٝبي غلثي ٕٔٞـا ثب آ٘بٖ فلإٔٛ٘ ٍٛؿٜا٘ـ و ٝ٘ ٝتٟٙب ٔيناٖ ِٔبكوت
ُلوتٞبي آٔليىبيي ؿك ثؾَ ٘فت ٌ ٚبم ولؿًتبٖ فلاق ٘ ٚين ؿك ؽـٔبت فلفي ٚاٌقاك
ُ٘ٛـ ٜام ًٛي ثل٘ـٌبٖ ٔٙبلٔٞٝبي اؽيل ٘فتي فلاق ثبالًت و ٝثلاي وِٛكي ثٔ ٝب٘ٙـ
أليىب ثب آٖ ؿكر ٝام ٞؤ٘ٛي ؿك تِٛيـ وبكآٔـتليٗ فٙبٚكيٞبي ٘فتي كٚمٞ ،ل كُـ عبؿث
ؿك ثؾَ ؽـٔبت فٙي ٟٙٔ ٚـًي ٘فت ؿك ٞل ٘مغ ٝام رٟبٖ و ٝثبُـ ،كُـي كا  ٓٞثلاي
ٓٙقت ٘فت آٔليىب ؿك پي ؽٛاٞـ آٚكؿ.
ٚاٍٟ٘ي آٔليىب ثيَ ام ثٝؿًت آٚكؿٖ ًٕٟي ام وّٛص ٝؽـٔبت فٙي ٚ
ٟٔٙـًي ٘فت فلاقٔ ،يتٛا٘ـ ث ٝثبم ٕ٘ٛؿٖ أىبٖ ًليـًٚ ،يـ  ٚثـ ٖٚثبمٌِت ٘فت
فلاق ث ٝكٚي ثبماك رٟب٘ي ٘فت  ٚثٛٔ ٝامات آُٖ ،ىٌتٗ ا٘غٔبك صٙـٌب٘٘ 1ٝفتي
وِٛكٞبي فلة ؽبٚكٔيب٘ ٝـ آٖ  ٓٞثب ٚضـ ُىٙٙـ ٜألٚميِبٖ ام عيج حجبت ًيبًي ٚ
ارتٕبفيـ ٘ؾل ؿاُت ٝثبُـٞ .ـفي و ٝؿك ٔمبْ ٕٞلاٞي ،يبك ؿيلي٘ ٝٙفتي  ٚام ؽٛؿٌقُتٝ
آٔليىب ؿك ٔيـاٖ علاعي ً ٚبؽت ؽظ ِ ِٝٛثبو ٛـ تفّيي ـ ريغبٖ ،يقٙي ُلوت ثي.
پي ،ثٔ ٝيـاٖ آٔـ  ٚثب كضبيت ؿاؿٖ ث٘ ٝلػ پبؿاُي ؿك ٞل ثِى ٝتِٛيـ ٘فت ٔبماؿ ثٝ
ا٘ـام ٜپٙزب ٜؿكٓـ ٘لػ ؿكؽٛاًت اِٚي ٝؿك ؿٚك اٙٔ َٚبلٔٞٝب ،عٌّٓ ثي٘تيزٔٝب٘ـٖ
ٔٙبلٔٞٝبي ام يه ًبَ پيَ ُلٚؿ ُـ ٜكا ُىٌت  ٚكا ٜكا ثل ٔقاول ٜتقـاؿ ثيِتلي ام
للاكؿاؿٞب ؿك ؿٚكٞبي ثقـي ٔٙبلٌِٔٛ ٝؿٓٞ .او٘ ٖٛٙين ث٘ ٝؾل ٔيكًـ آٔليىب فِبك
ثباليي كا ثل ؿِٚت  ٚپبكِٕبٖ فلاق ؿك كاًتبي تٔٛيت پيَ٘ٛيي لب٘ٞ ٖٛيـكٚولثٛكٞبي
فلاق ٚاكؿ ٔي وٙـ تب ًلُ٘ٛت للاكؿاؿٞبي ٘فتي أضبُـ ٜثب ؿِٚت فلاق ث ٝؽغل ٘يفتـ،
ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝص ٝثٌب ثتٛاٖ كاثغٝاي يه ث ٝيه ٔ ٚتٙبؽل ثيٗ ثل٘بٔ ٝؽلٚد ٘يلٞٚبي
٘ؾبٔي آٔليىبيي ٌٔتمل ؿك فلاق ام ايٗ وِٛك  ٚپيِلفت وبك للاكؿاؿٞبي ٘فتي ؿيـ.
اِجت ٝكًب٘ٞٝبي غلثي افتؾبك ايٗ  ٕٝٞپيلٚمي كا ث٘ ٝبْ ؿِٚت فلاق ً ٚيبًت
ًؾتٌيلا٘ ٝآٖ وِٛك ؿك عيغ٘ ٝفت ٌ ٚبم حجت ٕ٘ٛؿٜا٘ـ .افتؾبكي و ٝثل آٖ اًبى
ؿِٚت فلاق ٔٛفك ُـ ٜتب ثب تغٕيُ ُلايظ ؿكؽٛاًتي ؽٛؿ ثل ُلوتٞبي ٘فتي
ثيٗ إِّّي ،كوٛكؿ رـيـي ام ؿكيبفت ؽـٔبت فٙي ٟٙٔ ٚـًي اكماٖ ليٕت ٘فت كا ام ايٗ
ُلوتٞبي غَٛپيىل ث ٝحجت كًب٘ـ .عٙن تّؼ ايٗ اًت و ٝثٝكغٓ ايٗ  ٕٝٞافتؾبكات،
صلا ؿك كًب٘ٞٝب ام ٔٙبلٔٞٝبي ٘فتي ٌ ٚبمي اؽيل فلاق ثب فٛٙاٖ ٔٙبلٔٞٝبيي ثيًبثمٝ
ؿك تبكيؼ ً 150بِ٘ ٝفت رٟبٖ يبؿ ٔيُٛؿ.
1. Oligopoly
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ثٞ ٝل عبَٙٔ ،بلٔٞٝبي ٘فتي ٌ ٚبمي ُلٚؿ ُـ ٜام ًبَ  2008تبو ،ٖٛٙا٘تؾبك
صِٓا٘ـام تِٛيـ ٘فتي كا ؿك عـٚؿ ٔ 12يّي ٖٛثِى ٝؿك كٚم ٔغلط ٔيًبم٘ـٚ .ميل ٘فت
فلاق افالْ ٕ٘ٛؿ ٜثٚ ٝاًغ ٝايٗ للاكؿاؿٞب ا٘تؾبك ٔيكٚؿ ثب ثلؿاُت ٔ 60يّيبكؿ ثِى ٝام
فؽبيل ٘فتي فلاق ،ؿكآٔـي كا ٔقبؿَ  4/2تليّي ٖٛؿالك ٘ٔيت ؿِٚت ايٗ وِٛك ًبم٘ـ
)٘ .(Bloomberg: 2010فـ فبيـي ام ايٗ للاكؿاؿٞب ثلاي ؿِٚت فلاق ٌ٘جت ثٝ
ُلوتٞبي ثيٗإِّّي تًٛقٝؿٙٞـٔ ٜيبؿيٗ فلاق ام ٘ؾل ٚميل ٘فت فلاقٔ ،قبؿَ 99
ؿكٓـ ؽٛاٞـ ثٛؿ .ايٗ صِٓ ا٘ـام تلًيٕي ،ام اثقبؿ ٔؾتّف اِجتٛٔ ٝكؿ تلؿيـ للاك ٌلفتٝ
اًت ٝ٘ .تٟٙب ثِ ٝغبػ ميلًبؽتٞبي فينيىي ٛٔ ٚآالتي ضقيف فلاق  ٚضقفٞبي فٙي
 ٚعمٛلي ٔفلط ؿك ٓٙقت ٘فت  ٚؿِٚت ايٗ وِٛك ،ثّى ٝثٚٝاًغ ٝفـْ ؿكن وبفي ؿِٚت
ام تغٛالت آيٙـ ٜثبماك رٟب٘ي ٘فتٕٞ .ضٙيُٗ ،بٞـ ثلؽي فمتِ٘يٙيٞبي والٔي ؿك
ٌ ٚ ُٝٛوٙبك ام ٌٔئِٛيٗ فلالي ثٛؿٜايٓ.
عبَ ثب ايٗ تٓٛيفبتً ،ئٛاَ ايٌٙت ؤ ٝقٙب ٔ ٚف ْٟٛثّٙـپلٚاميٞبي ٘فتي
اؽيل فلاق ام ٔٙؾل تأحيل آٖٞب ثل لـكت ٘فتي اٚپه  ٚثل ًبؽتبك ُلوتٞبي ّٔي ٘فت ؿك
ٔمبثُ ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ص ٝؽٛاٞـ ثٛؿ؟ حب٘يبً تغييلات ًبؽتبكي ام ايٗ ؿًت
ؿك ثبماك رٟب٘ي ٘فت ثلاي عك عبوٕيت  ٚاًتمالَ ًيبًي فلاق٘ ،ين كفب ٜالتٔبؿي ايٗ
وِٛك  ٚوِٛكٞبي ٕٞىبك آٖ ؿك ًبمٔبٖ وِٛكٞبي ٓبؿكوٙٙـ٘ ٜفت (اٚپه) صٝ
٘تيزٝاي كا ث ٝثبك ؽٛاٞـ آٚكؿ؟ ث ٝفجبكت ؿيٍل ،آيب فلاق ؽٛاٞـ تٛاٌ٘ت ث 4/2 ٝتليّيٖٛ
ؿالك ؿكآٔـ ٘فتي ٔٛكؿ ا٘تؾبك ؽٛؿ ؿك تقميت ٔٙبلٔٞٝبي اؽيل ٘فتي ٌ ٚبمي ؿًت يبفتٝ
 ٚثٟلٚمي التٔبؿي اتجبؿ ؽٛؿ  ٚاًتمالَ ًيبًي وِٛك كا كلٓ م٘ـ؟
اِجت ٝثبيـ ؽبعل ِ٘بٖ ًبؽت وٙٔ ٝبلٔٞٝبي اؽيل ٘فتي ٌ ٚبمي فلاق ام ماٚيٝ
ؿيٍلي  ٓٞلبثُ تغّيُ اًت و ٝؿك ايٗ ٔزبَ أىبٖ پلؿاؽتٗ ث ٝآٖ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ .ثٝ
فٛٙاٖ ٔخبٍَ٘ ،بٞي ام ماٚي ٝؿيـ ٘ؾلي ٝثبميٞب ث٘ ٝغٔ ٜٛـيليت ٘فت ٌ ٚبم ؿك لبٖ٘ٛ
اًبًي فلاق ٘ ٚين ؿك پيَ٘ٛيي لب٘ٞ ٖٛيـكٚولثٛكٞبي تٟيُٝـ ٜؿك ايٗ وِٛك وٛٙٞ ٝم
ام تٔٛيت پبكِٕبٖ فلاق ٍ٘قُتٔ ،ٝب كا ٔيتٛا٘ـ ث ٝايٗ رٕـثٙـي ثلًب٘ـ و ٝصبكصٛة
لب٘٘ٛي ٔٛرٛؿ ؿك فلاقٔ ،يتٛا٘ـ تِٛيـ ٘فت ٔبماؿ  ٚثيكٚي ٝكا تِٛيك ٕ٘ٛؿ ٚ ٜمً٘
فلٚپبُي ؿك٘ٚي ًيبًت ٘فتي يهپبكصٌٙٔ ٚ ٝزٓ ؿك فلاق كا ثٓ ٝـا ؿكآٚكؿ .اثٟبٔبت
عمٛلي ؿك ًبؽتبك للاكؿاؿٞبي اؽيل ٘فتي ٌ ٚبمي فلاق ٔيتٛا٘ٙـ تّٛيغبت ٘بكٚايي كا
ثلعٌت أىبٖ آًيت پقيلي عك عبوٕيت  ٚاًتمالَ ًيبًي فلاق ؿك آيٙـ ٜؿك پي
ؿاُت ٝثبُٙـ.
ثب ايٗ ٔمـًٔ ،ٝبؽتبك ُ٘ٛتبك عبضل ؿك اؿأ ٝثُ ٝلط ميل ٔي ثبُـ :لٌٕت ؿْٚ
ثٛٓ ٝكت ٌقكا پيِيً ٝٙيبًت ٘فتي فلاق كا ٔلٚك ٔيٕ٘بيـ .لٌٕت ً ،ْٛوّيبت
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ٔٙبلٔٞٝبي ٘فتي ٌ ٚبمي اؽيل فلاق  ٚثل٘ـٜٞب كا تب عـي و ٝاعالفبتِبٖ ؿك ؿًتلى
اًت ،ثيبٖ ٔيٕ٘بيـ .لٌٕت صٟبكْ ،ث ٝتغييلات ٔغتُٕ ؿك لـكت ٘فتي ً ٚبؽتبك
ُلوتٞبي ّٔي ٘فت ؿك ٔمبثُ ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ؿك كاًتبي فّٕيبتيُـٖ
ٔٙبلٔٞٝبي اؽيل ٘فتي ٌ ٚبمي فلاق ٔيپلؿامؿ .ؿك لٌٕت پٙزٓ ،ثٛٓ ٝكت ٌقكا ٔقٙب ٚ
ٔف ْٟٛتغييلات يبؿ ُـ ٜثلعٌت تأحيل آٖ ثل ليٕتٞبي ٘فت ؿك آيٙـ ٚ ٜؿك ٘تيز ٝثل
ؿكآٔـٞبي ٘فتي وِٛكٞبي فض ٛاٚپه ام رّٕ ٝفلاق ٔٛكؿ اُبك ٜللاك ٔيٌيلؿ .لٌٕت
ُِٓ ث٘ ٝتيزٌٝيلي اؽتٔبّ ؿاكؿ.
 .2پيشيىٍ سياست وفتي عراق
٘فت فلاق ام ؿ 1920 ٝٞث ٝثقـ ثب ِٔبكوت وٌٙلًئٛي ام ُلوتٞبي ٘فتي ثب
اوخليت اٍّ٘يٌي  ٚالّيت فلاٌ٘ٛي  ٚآٔليىبيي ٔب٘ٙـ ثي .پي ،كٚيبَ ؿاس ُُ،
اٌنأٖٛثيُ ً ٚي .اف .پي فلاٌ٘ ،ٝتغت فٛٙاٖ «ُلوت ٘فت فلاق» ٔٛكؿ اوتِبف ٚ
ثٟلٜثلؿاكي للاك ٌلفت .أب ؿك ايٗ ُلوت وٌٙلًئٛيٕٛٞ ،اك ٜاؽتالفي ثيٗ رجٟٝ
ُلوتٞبي اٍّ٘يٌي آٔليىبيي ام يه ًُ ٚ ٛلوتٞبي فلاٌ٘ٛي  ٚؿِٚت فلاق ام ًٛي
ؿيٍل ثل ًل ٔٙبفـ ٘بُي ام تِٛيـ ٘فت ٚرٛؿ ؿاُتُ .لوتٞبي اٍّ٘يٌي ـ آٔليىبيي ؿك
پي وب َٞتِٛيـ ؿك فلاق ثٙٔ ٝؾٛك عـاوخلًبمي ليٕت ًٛ ٚؿ ؽٛؿ ثٛؿ٘ـٕٞ 1.يٗ فبُٔ
ٌفتُ ٝـ ٜاًت ؤ ٝيتٛا٘ـ يىي ام ؿاليُ ٔ ٟٓثيحجبتيٞبي ًيبًي فلاق  ٚتزلثٝ
ؽِ٘ٛتثبك وٛؿتب ً ٚلٍ٘٘ٛي ؿك ًبَٞبي ثقـ ثبُـ؛ صلا و ٝفّٕىلؿ وٌٙلًي٘ ْٛفتي
فلاق ،ؿكآٔـ وبفي كا ثلاي تًٛق ٚ ٝفٕلاٖ ايٗ وِٛك ؿك اؽتيبك ؿِٚت فلاق ٕ٘يٌقاُت.
ثٞ ٝل عبَ ،ؿك پي ا٘زبْ وٛؿتبي فجـاِىليٓ لبًٓ ثل ضـ فئُ ؿك ،1958
ٔقاولاتي ؿك ًبَ ثقـ ثيٗ ؿِٚت فلاق  ٚوٌٙلًي٘ ْٛفت فلاق ُلٚؿ ُـ .ايٗ ٔقاولات
ؿكؽٔ ّٛأىبٖ ؿك اؽتيبك ٌلفتٗ ُٔت ؿكٓـ ام ٔٙبعك تغت پ َُٛأتيبم ٘فت  ٚؿك
اؽتيبك وٌٙلًي٘ ْٛفت فلاق ث ٝؿِٚت فلاق ٘ ٚين ؿ ٚثلاثل ٕ٘ٛؿٖ تِٛيـ ٘فت ً ٚبؽت
يه پباليٍِب ٜؿك فلاق ثٛؿٙٔ .تٟي ًلًؾتي ٔ ٚمبٔٚت وٌٙلًي ْٛؿك ٔمبثُ ؿِٚت
فلاق ،كاٞي كا ثلاي اؿأٌٔ ٝبِٕتآٔين ٔقاولات ثبلي ٍ٘قاُت .تب ايٗ ؤ ٝقاولات فٛق
ؿك اوتجل  - 1961يقٙي تمليجبً ٔمبكٖ ثب تأًيي ًبمٔبٖ وِٛكٞبي ٓبؿكوٙٙـ٘ ٜفت
(اٚپه) ـ پبيبٖ يبفت  ٚايٗ وِٛك ث ٝاِٚيٗ ؿٚك ام ّٔي ٕ٘ٛؿٖ ٓٙقت ٘فت ؽٛؿ ؿًت مؿ،

 .1ثراي هغبلؼِ ثيؽتر رجَع ؼَد ثِ تبرًوبي زير:
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فلآيٙـي و ٝثب ّٔي ٕ٘ٛؿٖ ؿاكاييٞبي وٌٙلًي٘ ْٛفت فلاق ؿك ا َٚهٚئٗ  1972وبُٔ
ُـ .ث ٝايٗ تلتيت ،مٔي ٝٙتأًيي ُلوت ّٔي ٘فت فلاق ؿك ًبَ  1964فلا ٓٞآٔـ ٚ
ًيبًت ٘فتي فلاق 1ثل ٔجٙبي ٓبؿكات ٘فت ؿك ؽبكد ام عيغ٘ ٝفٛف ُلوتٞبي
ثيٗإِّّي ٘فتي  ٚوٕه ث ٝاٞـاف تِٛيـي ًبمٔبٖ اٚپه  ٚفلٕٔٛ٘ ِٝٛؿٖ كاٞجلؿ ٘فتي
ايٗ ًبمٔبٖ ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝافنايَ ليٕت ٘فت ؿك ًلِٛع ٝاٞـاف ثبُـ ،ؿ٘جبَ ُـ.
ام ًبَ  1967ث ٝثقـ ٓٙقت ٘فت فلاق ثٛٓ ٝكت ٔغـٚؿ ام ؽـٔبت فٙي ٚ
ٟٔٙـًي ُلوت ٞبي ؽبكري  ٓٞصُ ٖٛلوت اِف فلاٌ٘ٛي  ٚثلاى پتلٚي ثلميُ ؿك
ثلؽي ٔيبؿيٗ ٘فتي ؽٛؿ ٔب٘ٙـ ٔزٟ٘ ٚ ٖٛٙل فٕل اًتفبؿٕٛ٘ ٜؿٕٞ .ضٙيٗٔ ،مبكٖ ًبَ
 1969ؿِٚت فلاق ؿ ٚللاكؿاؿ ٘فتي ثب اتغبؿ ُٛكٚي ًبثك ثٌت .ؿك ٚالـ ،ؿك ايٗ ًبَٞب
فلاق ث ٝرب٘ت ؿكيبفت وٕه ام فلاٌ٘ ٚ ٝكًٚي ٝؿك كاًتبي پيِجلؿ ًيبًت ٘فتي ؽٛؿ
صِٓ أيـ ؿاُت.
ؿك ٘ٛأجل ًبَ ُ 1967لوت ّٔي ٘فت فلاق للاكؿاؿي كا ثب ُلوت فلاٌ٘ٛي
ثلاي تًٛق ٝثلؽي ٔيبؿيٗ ٘فتي ثنكي ؽٛؿ (أب ٘ ٝؿك ُٕبَ كٔيّ ،)ٝثلٔجٙبي لبٖ٘ٛ
ٔٔبؿك ٜاكاضي ٘فتي ام وٌٙلًي ًْٛٛٔ ،ْٛث ٝلب٘ 80 ٖٛث ٝأضبء كًب٘يـ و ٝثقـاً ٔٛكؿ
افتلإ وٌٙلًي ْٛللاك ٌلفت ٓٞ .صٙيٗ ثٙٔ ٝؾٛك تًٛقٔ ٝيـا٘ي و ٝام لجُ ؿك ُٕبَ
كٔيّ ٝتًٛق ٝيبفت ٝثٛؿُ ،لوت ّٔي ٘فت فلاق ؿك ًبَ  1967ثُٛ ٝكٚي ًبثك كٚي
آٚكؿ .ايٗ ٕٞىبكيٞب ثقـاً ٘ين اؿأ ٝيبفت.
ث ٝايٗ تلتيت ،عبَ اعتٕبالً كاعت تل ثتٛاٖ ث ٝثؾِي ام ؿاليُ ٔؾبِفت فلاٌ٘ٝ
ثب ر ًٙآٔليىب ثل ضـ كهيٓ ثقخي ٓـاْ ٘ ٚين ؽظِ٘ٚبٖ وِيـٖ كٚىٞب پي ام ُلٚؿ
ٍِِلوِي آٔليىب ث ٝفلاق ٔجٙي ثل ايٗ و ٝث ٝآٔليىبييٞب ؽٛاٙٞـ فٕٟب٘ـ ؤ ٝقٙب ٚ
ٔف ْٟٛفُٕٕ٘ٛؿٖ ؿك ؽبكد ام صبكصٛة ًبمٔبٖ ُّٔ صيٌت ،پي ثلؿٚ .ماكت ٘فت فلاق
ؿك  1976تأًيي ُـ  ٚؿك ًبَ  1980صٟبك ُلوت ؿِٚتي ٘فتي امرُّٕ ٝلوت
ثبماكيبثي ٘فت فلاق تأًيي ُـ٘ـ .ؿك ُ 1987لوت ّٔي ٘فت فلاق ؿك ٚماكت ٘فت ايٗ
وِٛك اؿغبْ ُـ.
ؿك ٘تيزً ٝيبًتٞبي صپٌلايب٘٘ ٝفتي ؿِٚت فلاق ؿك ؿٚك ٜعبوٕيت عنة
ثقج  ٚافٕبَ تغليٓٞبي التٔبؿي ثل ضـ ايٗ وِٛك ،ميلًبؽتٞبي فينيىي ،فٙي ٚ
 .1جبلت اظت کِ کَدتبي حسة ثؼث ًيس در ّويي ايبم يؼٌي در ظبل  1968اتفبق افتبد ،حسثي کِ چپگرايي
اظبض ظيبظتّبي آى را در آيٌذُ تؽکيل داد .ثراي اعالػبت ثيؽتر ثِ آدرض زير از داًؽٌبهِ اظالهيکب در ثبرُ
حسة ثؼث هراجؼِ ؼَد:
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=1456
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عمٛلي ؿك ٓٙقت ٘فت فلاق ضقيف ثبلي ٔب٘ـ ٜاًتٔ .يـاٖ ٘فتي كٔيّ ٝث ٝفٛٙاٖ
ثنكيتليٗ ٔيـاٖ ٘فتي فلاق ثب ٔ 1/6يّي ٖٛثِى ٝتِٛيـ ٘فت كٚما٘ ٝؿك رٛٙة فلاق للاك
ؿاكؿ .ثب ايٗ عبَ فلآيٙـ تِٛيـ ام ٔـيليت ضقيف ٍٟ٘ـاكي ٔؾنٖ ،عفبكيٞبي ثيَ ام
ا٘ـام ،ٜپًٛيـٌي ِِٞٝٛب ثٝؽٔ ّٛآٖ ثؾَ ام ِِٞٝٛب ؤ ٝيبؿيٗ ٘فتي كا ث ٝاًىّٝ
ثبكٌيلي ؿكيبيي ٕٛ٘ ُٓٚؿ ٚ ٜؿك ميل آة للاك ؿاك٘ـ ،ك٘ذ ٔيثلؿ .عتي اؽيلاً كًب٘ٞ ٝب
ٌناكٍ ٕ٘ٛؿ٘ـ و ٝثٙٔ ٝؾٛك وبًتٗ ام ٔيناٖ فِبك ٘فت ثل رـاكِِٞٝٛ ٜبي عبُٔ وٝ
اعتٕبَ ِ٘ت ٘فت كا ٕٔىٗ اًت ؿك پي ؿاُت ٝثبُٙـ ،فلاق ام تنكيك ٔبؿٜاي ُيٕيبيي
ؿك ٘فت اًتفبؿٔ ٜيٕ٘بيـ.
ؿك ٘تيز ٝايٗ ضقفٞبي ًبؽتبكي ،ؿك ؿٞٝٞبي ٌقُت ٝتِٛيـ ٘فت فلاق ام ًيل
وبِٞي ثلؽٛكؿاك ثٛؿ ٜاًت .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ،فلاق ؿك ًبَ  1979كٚما٘ٔ 4 ٝيّي ٖٛثِىٝ
٘فت تِٛيـ ٔيولؿ و ٝايٗ ٔيناٖ ؿك ًبَ  1990ثٔ 3/5 ٝيّي ٖٛثِى ٝوب َٞيبفت .ثب
ُلٚؿ ر ًٙا َٚؽّيذفبكى  ٚعّٕٓ ٝـاْ ث ٝوٛيت ،تِٛيـ ٘فت فلاق ث ٝيه ثبك ٜثٝ
 300/000ثِى ٝؿك كٚم وب َٞيبفتٌٔ .ئِٛيٗ ٘فتي فلاق ا٘تؾبك ؿاُتٙـ تب ًبَ 2000
ًغظ تِٛيـ ٘فت كا ثٔ 3/5 ٝيّي ٖٛثِى ٝؿك كٚم لجّي افنايَ ؿٙٞـ و ٝايٗ ٔمٔٛؿ
ثبتٛر ٝث ٝاؿأ ٝوبكولؿ ضقيف ميلًبؽتٞبي ٓٙقت ٘فت فلاق ٔ ٚؾبِفت ًبمٔبٖ ُّٔ
ٔتغـ ثب ؿك اؽتيبك ٌقاُتٗ تزٟينات المْ رٟت ثبمًبمي ايٗ ٓٙقت ،فّٕي ِ٘ـ .ؿك
٘تيز ،ٝفلاق تب ًبَ ٘ 2002تٛاٌ٘ت ث ٝتِٛيـ ٔ 2/5يّي ٖٛثِى ٝؿك كٚم ٘نؿيه ُٛؿ.
پتل ٚاؤٛ٘ٛيٌت ؿك ها٘ٛيٌ 2011 ٝناكٍ ؿاؿ :تِٛيـ ٘فت فلاق ثً ٝغظ 2/45
ٔيّي ٖٛثِى ٝؿك كٚم كًيـ ٜاًتٌٔ .ئِٛيٗ ٘فتي فلاق تِٛيـ ايٗ وِٛك كا ؿك عبَ
عبضل ٔقبؿَ ٔ 2/7يّي ٖٛثِى ٝؿك كٚم ٔيؿا٘ٙـٌ .فتٔ ٝيُٛؿ افنايَ تِٛيـي ٔقبؿَ
 200/000تب  250/000ثِى ٝؿك كٚم  ٓٞتب پبيبٖ ًبَ  2011ؿك ا٘تؾبك ٓٙقت ٘فت
فلاق ٔيثبُـ .يه ًلٔبيٌٝقاكي فٕـ ٜؿك ثؾَ ٘فتٔ ،يتٛا٘ـ ث ٝكاعتي تِٛيـ ٘فت ايٗ
وِٛك كا ؿك ًبَٞبي ثقـ ث 3 ٝتب ٔ 5يّي ٖٛثِى ٝؿك كٚم افنايَ ؿٞـ.
اؿاك ٜاعالفبت ا٘لهي أليىب ٔقتمـ اًت تب ًبَ  2015ثب افنايَ تِٛيـ يه
ٔيّي ٖٛثِى ٝؿيٍل ،تِٛيـ ٘فت فلاق ثٔ 3/7 ٝيّي ٖٛثِى ٝؿك كٚم ثبِغ ؽٛاٞـ ُـ و ٝؿك
آٖ مٔبٖ فلاق ٔيتٛا٘ـ تِٛيـ ٘فت ايلاٖ كا پِت ًل ٌقاكؿ .ث ٝايٗ تلتيت ،مٔي ٝٙثلاي
پبيبٖ يبفتٗ غيجت ً 21بِ ٝفلاق ؿك ٘ؾبْ ًٕٟيٝثٙـيٞبي اٚپه فلا ٓٞؽٛاٞـ آٔـ.
ؿكلجبَ ٚكٚؿ ٘فت فلاق ث٘ ٝؾبْ ًٕٟيٞٝبي اٚپه ،وِٛكٞبي ؿيٍل فضٔ ٛزجٛك ؽٛاٙٞـ
ُـ ًٕٟي٘ ٝفت ؽٛؿ كا وب َٞؿٙٞـ  ٚايٗ أل ث ٝتغييل ٔٛام٘ ٝلـكت ؿك ؿك ٖٚاٚپه
ؿأٗ ؽٛاٞـ مؿ .ثب ايٗ عبَ ،يه ٌٔئ٘ َٛفتي فلاق ،صٙيٗ اؽٟبك ؿاُت ٝو ٝفلاق پي
ام تلٔيٓ تِٛيـ ؽٛؿ ؿك ًبَٞبي آتئٌ ،تغك رجلاٖ ؿك ٘ؾبْ ًٕٟيٞٝبي اٚپه ؽٛاٞـ
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ثٛؿ .صٙيٗ اؽٟبك٘ؾلي ـ ٞل صٙـ فزٛال٘ ٝـ أب فلضي رن اعتٕبَ ؽلٚد فلاق ام ًبمٔبٖ
وِٛكٞبي ٓبؿكوٙٙـ٘ ٜفت كا فالٔت ٕ٘يؿٞـ.
ث ٝايٗ تلتيت ،تب آ٘زب و ٝثً ٝيبًت ٘فتي فلاق ؿك آيٙـٔ ٜلثٛط ٔيُٛؿ،
ك ُٗٚاًت و ٝام ٘ؾل غلثيٞب فلاق ؿك آيٙـ ٜثب ؿٌ ٚني ٝٙاًبًي ٔٛار ٝؽٛاٞـ ثٛؿ.
ٌني ٝٙا َٚتزـيـ عيبت ُلوت ّٔي ٘فت فلاق ثلاًبى كاٞجلؿٞبيي ِٔبث ٝثب كاٞجلؿٞبي
ؿٞٝٞبي  ،1970 ٚ 1960و ٝؿك آٖ ٓٛكت فلاق ث ٝيه كٞجل ٘فتي ؿك اٚپه تجـيُ
ؽٛاٞـ ُـ  ٚثب ِٔبكوت ًبيل افضبي ًبمٔبٖ اٚپهً ،لٔبيٌٝقاكي ؽبكري ؿك ثؾَ
٘فت ؽٛؿ كا ؿك كاًتبي حبثت ٍ٘ ٝؿاُتٗ ليٕتٞبي ثبالي ٘فتي ؿك ثبماك رٟب٘ي ،ثلاي
ؿٚك ٜلبثُ تٛرٟي ام مٔبٖ ٔغـٚؿ ٍ٘ ٝؽٛاٞـ ؿاُت تب آٖ و ٝفٙبٚكيٞبي رـيـ ا٘لهي
رٟت پبيبٖؿاؿٖ ث ٝايٗ ٚضـ  ٚوبكا ٕ٘ٛؿٖ ثٟلٜثلؿاكي ام ا٘لهيٞبي فٌيّي تًٛظ
وِٛكٞبي ٔٔلفوٙٙـ ٜؿك ثبماك رٟب٘ي اثـاؿ ٔ ٚقلفي ٌلؿ٘ـٌ .ني ٝٙؿ ْٚايٌٙت وٝ
فلاق ثب تزـيـ ًبؽتبك ٓٙقت ٘فت ؽٛؿ اربم ٜؿٞـ تب ًلٔبيٌٝقاكي ٌٔتميٓ ؽبكري
رقة ُـ ٚ ٜؽٔٓٛيًبمي ؿك ثؾَ ٘فت ايٗ وِٛك ٓٛكت پقيلفت ٚ ٝث ٝايٗ تلتيت
كلبثت ثيٗ فّٕيبت ٘فتي ؿك ؿاؽُ وِٛك ًجت كلبثت ثيِتل ؿك ثبماك رٟب٘ي ٘فت ٌلؿيـٜ
 ٚث ٝوب َٞليٕتٞبي ا٘لهي ؿك ؽالَ مٔبٖ ٔٙزل ٌلؿؿٌ .ني ٝٙاؽيل ِٔبثٕٞ ٝبٖ فلٕ
ُلوتٞبي ّٔي ٘فت ثب وبكولؿ ثيٗإِّّي ٔيثبُـ و ٝؿك ايٗ ُ٘ٛتبك ٔٛكؿ اُبك ٜللاك
ؽٛاٞـ ٌلفت.
رٟبٖ ؿك للٖ عبضل ؿك عبَ ربثٝربُـٖ ام تِٛيـ ٔٔ ٚلف ا٘لهيٞبي فٌيّي
ثًٛ ٝي تِٛيـ ٔٔ ٚلف ا٘لهيٞبي تزـيـپقيل اًت .ث٘ ٝؾل ٔيكًـ ٚاثٌتٍي ُـيـ
ثؾَ ٞبيي ام التٔبؿ رٟب٘ي ٕٞض ٖٛعُٕ٘ٚمُ ثٔٔ ٝلف ٘فت اؿأ ٝؽٛاٞـ يبفت .ايٗ
ثـاٖ ٔقٙي اًت و ٝتٕبْ فؽبيل ٔٛرٛؿ ا٘لهيٞبي فٌيّي رٟبٖ ؿك يه ثبمٌ٘ ٜجتبً لبثُ
تٛر ٝمٔب٘ي ٔٛكؿ ٘يبم ؽٛاٞـ ثٛؿ .ثٙبثلايٗ وِٛكٞبي ٔٙغمً ٝلُبك ام ا٘لهيٞبي فٌيّي
ؽّيذفبكى ٝ٘ ،تٟٙب ثٓ ٝلفُ ٝبٖ ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ ؤ ٝب٘ٙـ ٌقُت ٝثل عجُ افنايَ
ليٕتٞبي ٘فت ؿك آيٙـ ٜثىٛثٙـ و ٝام ؿيٍل ً ٓٞ ٛؿِيّي ٚرٛؿ ٘ـاكؿ و ٝثؾٛاٙٞـ ثب
تهكٚي ،ثّٙـپلٚاميٞبي ؽيبَپلؿاما٘ ٚ ٝفليت ٞيًٕ ٝٙيبًي  ٚيب ِٔٛكتٞبي فٙي
اعتٕبالً ٔنٚكا٘ ٝلـكتٞبي غلثي كا ؽٛكؿٖ ،فٕالً ؿك كاٞي للاك ٌيل٘ـ و ٝصٛة علاد ثٝ
ؿاكاييٞبي فٌيّي آ٘بٖ ثؾٛكؿ .ث ٝايٗ تلتيت ،وِٛكٞبي فض ٛاٚپه ثٕٞ ٝبٍٙٞي ثب
يىـيٍل  ٚتِليه ٌٔبفي ٓبؿلب٘ ٝثٙٔ ٝؾٛك اتؾبف كٚيٝاي فبؿال٘ ٝؿك تِٛيـ ٚ
ليٕتٌقاكي ٘يبم ؿاك٘ـٕٞ .ضٙبٖ و ٝايٙبٖ ثٌ ٝفتٍ ٛثب وِٛكٞبي ٔٔلفوٙٙـ ٜؿك ٞيأتي
رٕقي  ٚثٙٔ ٝؾٛك ٔلتجظًبؽتٗ تِٛيـ  ٚا٘تمبَ ا٘لهيٞبي فٌيّي ثب ؿكيبفت  ٚتًٛقٝ
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فٙبٚكيٞبي پبن فٌيّي  ٚغيلفٌيّي ٘يبم ؽٛاٙٞـ ؿاُت .ثيتلؿيـ ،فلاق ام ايٗ لبفـٜ
ٌٔتخٙي ٘يٌت.
 .3مىالصٍَاي وفت ي گاز
پٙذ ًبَ پي ام اُغبَ فلاق ،ؿك  13اوتجل ٌِ٘ ،2008تي ث ٝؿٚك ام ؿًتلًي
آغبة كًب٘ ٝؿك ِٙـٖ ثيٗ عٌيٗ ُٟلًتب٘ي ٚميل ٘فت فلاق ٌٔ ٚئٛال٘ي ام
ُلوتٞبي ٔقؾٓ ثيٗإِّّي ٘فت ٕٞض ٖٛكٚيبَ ؿاس ُُُٛ ،ك ،ٖٚثليتيَ ٌي ٚ
ثي.پي ثلٌناك ُـ ) .(Satter, 2008ثقـاً ؿك ايٗ ٌِ٘ت ا٘زبُْـ ٜؿك پِت ؿكٞبي ثٌتٝـ
و ٝويفيت ثلٌناكي آٖ ٍ٘لا٘ي ثلؽي ُلوتٞبي ؿًتا٘ـكوبك ٘فت ٌ ٚبم رٟبٖ كا ؿأٗ
مؿـ ٔقُّ ْٛـ ٔٙبلٔٞٝبيي ثلاي پَُٛؿاؿٖ ث 82 ٝؿكٓـ ام ٔيبؿيٗ ٘فتي فلاق رٟت
تًٛق ٚ ٝتِٛيـ پيِٟٙبؿ ُـ ٜثٛؿ .ثٞ ٝل عبَ ،يبمؿٔ ٜب ٜثقـ ؿك ًپتبٔجل ًبَ 2009
ٚماكت ٘فت فلاق ايٗ ٔقاولات كا ث ٝؿِيُ ثيَ ام عـ عٛال٘يُـٖ ؿٚك ٜا٘تؾبك رٟت
كًيـٖ ثٞ ٝلٌ ٝ٘ٛتٛافك ،پبيبٖ يبفت ٝتّمي ٕ٘ٛؿ ٚ ٜؿًت ث ٝوبك افالْ ٔٙبلٔٞٝبيي
آُىبك  ٚتّٛيني٘ٛي ُـ .تب مٔبٖ ٍ٘بكٍ ايٗ ُ٘ٛتبك ً ٝؿٚك ام ايٗ ٔٙبلٔٞٝب پبيبٖ يبفتٚ ٝ
ؿٚك صٟبكْ آٖ  ٓٞؿك ها٘ٛيً ٝبَ  2012ثلٌناك ٔيٌلؿؿ).(Iraq-business news, 2011
ُلايظ فٕٔٛي ايٗ ٔٙبلٔٞٝب ث ٝايٗ ٓٛكت اًت و ٝپي ام تقييٗ ٓالعيت
ُلوت ٞبي فاللٕٙـ ثُ ٝلوت ؿك ٔٙبلٔ ،ٝثلاي ٞل ٔيـاٖ ،يه عـالُ تِٛيـي تًٛظ
ٚماكت ٘فت فلاق ٘نؿيه ثً ٝغظ تِٛيـ فقّي ٔيـاٖ ؿك ٘ؾل ٌلفتٔ ٝيُٛؿ  ٚثٝ
ُلوتٞبي عبضل ؿك ٔٙبلٌٔ ٝفتٔ ٝيُٛؿ و ٝتب آٖ عـ ام تِٛيـ ،پبؿاُي فلاتل ام
ٞنيٞٝٙبي تِٛيـي ا٘زبُْـُٜبٖ تقّك ٕ٘يٌيلؿ .فلاتل ام آٖ ًغظ تِٛيـ٘ ،لػ پبؿاُي
ؿك ٞل ثِى ٝتًٛظ ٚماكت ٘فت پيِٟٙبؿ ٔيُٛؿ ُ ٚلوتٞب ثب ٔالعؾِٔ ٝؾٔبت فٙي
ٔيـاٖ٘ ،لػ پبؿاٍ پيِٟٙبؿي ٔتفبٚت ؽٛؿ ؿك ٞل ثِى ٝتِٛيـ كا ٔغلط ٔيٕ٘بيٙـ
)ٔ .(Walt, 2009يـاٖ ٘فتي ثُ ٝلوتي ٚاٌقاك ؽٛاٞـ ُـ و ٝام ٘ؾل ٚماكت فلاق ؿك ايٗ
ثبك ٜث ٝثٟتليٗ ٚر ٝؽٛاًت ٝؿِٚت كا تأٔيٗ ٕ٘ٛؿ ٜثبُـ .فال ٜٚثل ايٗ ،ثل٘ـٙٔ ٜبلٔٝ
ٔٛؽف اًت ٔجّغي ام لجُ تقييُٗـ ٜكا ث ٝفٛٙاٖ عك أضبي للاكؿاؿ ثٚ ٝماكت ٘فت
فلاق ثپلؿامؿ و ٝام آٖ ُلوتٞب ث« ٝأتيبم ٚاْ ٘لْ» يبؿ ٕ٘ٛؿٜا٘ـ.
ؿِٚت فلاق اثتـا ٔزٕٛؿ پلؿاؽت اؽيل (أتيبم ٚاْ ٘لْ) كا ؿك عـ ٔ 2/6يّيبكؿ
ؿالك ؿك ٘ؾل ٌلفت ٝثٛؿ و ٝثبتٛر ٝث ٝفـْ اًتمجبَ ُلوتٞب ام ا٘قمبؿ للاكؿاؿ ؿك ؿٚك اَٚ
ٔٙبلٔٞٝب ،فـؿ فٛق كا ثٔ 1/6 ٝيّيبكؿ ؿالك وب َٞؿاؿ .ثبالؽل ٜايٗ و ٝللاكؿاؿٞبي
پيِٟٙبؿي ام ٘ٛؿ ؽـٔبتي ٌٞتٙـ ٔ ٚـت آٖٞب ثيٌت ًبَ ؿك ٘ؾل ٌلفتُ ٝـ ٜو ٝتب
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پٙذ ًبَ ؿيٍل  ٓٞلبثُتٕـيـ ٔيثبُٙـ ُ ٚلوتٞبي علف للاكؿاؿ ؿِٚت الّيٓ
1
ولؿًتبٖ ام ُلوت ؿك ٔٙبلٔٞٝبي ؿِٚت ٔلوني ٕٔٛٙؿ ُـٜا٘ـ.
 .4بلىذپريازي َاي وفتي ي گازي اخير عراق ي ساختار آيىذٌ بازار وفت
كيِ ٝثّٙـپلٚاميٞبي اؽيل ٘فتي فلاق كا ٔيتٛاٖ ام ً ٝماٚئ ٝتفبٚت ٔٛكؿ
ثلكًي  ٚرٌتز ٛللاك ؿاؿ .ماٚي ٚ ٝفضبي ا ،َٚث ٝتبكيؼ ٘فت فلاق ً ٚيبًت ٘فتي ايٗ
وِٛك ثلٔيٌلؿؿ و ٝپيِتل ُلط آٖ ٌقُت .ايٗ فضبي تبكيؾي ٕٞضٙبٖوٌ ٝقُت
ٕٛٞاك ٜثل ٔـاك افلاط  ٚتفليظ صلؽيـ ٚ ٜؿك ٘تيزٞ ٝيشٌب ٜايٗ وِٛك ٘تٛاٌ٘ت ٝثٝ
فلاؽٛك ُأٖ ٙٔ ٚنِت فؽبيل ٘فتي ؽٛؿ ،ام ؿكآٔـٞبي عبُٓ ام ٘فت ؿك رٟت فٕلاٖ ٚ
آثبؿا٘ي  ٚتًٛق ٝالتٔبؿي ثٟلٜثلؿاكي ٕ٘بيـ .ص ٝثٌب ٕٞيٗ فٙٞيت ،اِجت ٝثٛٓ ٝكت
ٔٙفي ؿك آيٙـ ٜثل كٚاثظ فلاق  ٚاٚپه عبوٓ ٌلؿؿٕٞ .ضٙبٖ و ٝايٗ كٚمٞب ٓٞ
مٔنٔٞ ٝبيي ٔجٙي ثل ؿكؽٛاًت ٔقبفيت فلاق ؿك آيٙـ ٜام ًُٕٕٟ َٛيٞٝبي اٚپه اِجتٝ
پي ام تلٔيٓ صِٓا٘ـام تِٛيـ فقّي ٘فت ايٗ وِٛك ُٙيـٔ ٜيُٛؿ .ايٗ فغَ ثيپبًؼ
ٔب٘ـ ٜؿك ع َٛؿٞٝٞب ،ث٘ ٝؾل ٔيكًـ ؿك ضٕيل٘بؽٛؿآٌب ٜؿِٚتٕلؿاٖ ألٚم فلاق عضٛك
ؿاُت ٚ ٝآ٘بٖ كا ؿك فضبي تٕٔيٓ ٌيلي كارـ ث ٝتًٛقٔ ٝيبؿيٗ ٘فتي ٌ ٚبمي ثًٛ ٝي
ثّٙـپلٚامي ٞـايت ٔيوٙـ.
ماٚي ٝؿيـ  ٚفضبي ؿ ْٚث ٝتٙؾيٕبت لب٘ ٖٛاًبًي فلاق ؿكثبك ٜصٍٍ٘ٛي تـثيل ٚ
ٔـيليت ٔٙبثـ ٘فتي ٌ ٚبمي فلاق ؿك  ّٝٞٚا ٚ َٚث ٝپيَ٘ٛيي لب٘ٞ ٖٛيـكٚولثٛكٞبي
تٟيُ ٝـ ٜرٟت ٔـيليت ٔٙبثـ ٘فت ٌ ٚبم فلاق ؿك  ّٝٞٚؿ ْٚثلٔيٌلؿؿ (Iraq Oil
) .Forum, 2011المْ ث ٝيبؿآٚكي اًت و ٝپيَ٘ٛيي لب٘ٞ ٖٛيـكٚولثٛكٞبي فلاق ؿك
ًبَ ٔ 2007يالؿي تٟيٙٔ ٚ ٝتِل ُـ .أب تبو ٖٛٙايٗ علط ٘تٛاٌ٘ت ٝام تٔٛيت ٔزّي
ٕ٘بيٙـٌبٖ ايٗ وِٛك ثٍقكؿ .صبكصٛة لب٘٘ٛي فٛق ث٘ ٝؾل ٔيكًـ ُلايغي كا ثٚ ٝرٛؿ
ٔيآٚكؿ و ٝثٛٔ ٝرت آٖ ٔي تٛاٖ ٌفت ؿيٍل يه ًيبًت ٘فتي ٌ ٚبمي يهپبكص ٝؿك
فلاق ٚرٛؿ ٘ؾٛاٞـ ؿاُت .ميلا ايٗ تٙؾيٕبت لب٘٘ٛي ،ثبميٍلاٖ ٓغ ٝٙكا ؿك ًغظ ٔغّي
٘ ٚين ؿك ًغظ ٔٙغمٞ ٝبي ًٌ ٝب٘ ٝفلاقٕٞ ،ضٙيٗ ؿك ًغظ ٔلوني ث ٝعٛك  ٓٞمٔبٖ ثٝ
ٔيـاٖ فغَٚكمي ٌ٘جت ث ٝفقبِيتٞبي ٘فتي ٌ ٚبم ثيِتل  ٚثيِتل وِب٘يـٚ ٜ
ًبمٚوبكي كا ؿك ٔـيليت  ٚتٛميـ ؿكآٔـٞبي ٘فت ٌ ٚبم پيِٟٙبؿ ٔيوٙـ و ٝثٛٔ ٝرت
آٖ  ٕٝٞث ًٛ ٝي تِٛيـ ثيَ ام عـ المْ  ٚغيلٔٙغجك ثب ٔالعؾبت هئٛپّتيه ٔ ٚالعؾبت
 .1اعالػبت تفصيلي هرثَط ثِ هٌبلصِّبي ظِگبًِ ًفتي ٍ گبزي اخير ػراق از اظٌبد هَجَد در صفحِ خبًِّبي
الکترًٍيکي رٍي خظ  ٍ Iraq Oil Forumثؼضبً  Iraq Oil Reportلبثل دريبفت اظت.
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ثبماكي ًٛق ٔييبثٙـ .افتلاضبت ٔغلطُـ ٜؿك ًغٛط ٔؾتّف ٘ ٚين اؽتالفبت ٔٛرٛؿ ؿك
ٓغً ٝٙيبًي فلاق ألٚم ث ٝؽٛثي ِ٘بٖ ٔيؿٞـ و ٝصبكصٛة لب٘٘ٛي ؿك ٘ؾل ٌلفتُٝـٜ
ثلاي ٔـيليت ٘فت ٌ ٚبم فلاق ِٔىُآفليٗ اًت.
ماٚي ٝؿيـ  ٚفضبي ً ْٛث ٝكا٘ـُٜـٖ تـكيزي ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ام
ٔبِىيت ثل فؽبيل غٙي ٘فتي وِٛكٞبي ؽبٚكٔيب٘ ٝؿك پي ٔٛد ّٔيُـٖ ٓٙقت ٘فت
ثلٔيٌلؿؿُ .ىٌُيلي ايٗ فضب ث ٝؿ 1970 ٝٞثلٔيٌلؿؿ .ام آٖ پي ،ام ًٛيي
ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت فؽيل٘ ٜفت صٙـا٘ي كا ؿك اؽتيبك ٘ـاك٘ـ  ٚام ًٛي ؿيٍل تغت
فِبك ميبؿي ام ًٛي وِٛكٞبي ٔتجٛؿ ؽٛؿ ث ٝفّت پبيبٖپقيلي ٌ٘جي فؽبيل ٘فتي
ٚعٙيُبٖ للاك ؿاك٘ـ .عجيقي اًت و ٝؿك صٙيٗ فضبيي يه ٔأٔٛكيت ًٚٝرٟي ٚ
ٕٞب ًٙٞثب ُلوت ٚماكتؽب٘ٞٝبي أٛك ؽبكر ٝوِٛكٞبي ٔتجٛؿُ ،لوتٞبي ثيٗإِّّي
فٙيٟٙٔ ،ـًي ؽـٔبت ٘فتي ُ ٚلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ثٙٔٝؾٛك تضٕيٗ ثّٙـٔـت
أٙيت ا٘لهي وِٛكٞبي ٔتجٛؿ ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ُىُ ٌيلؿٔ .أٔٛكيتي و ٝؿك ٔلون
آٖ ٚماكتؽب٘ٞ ٝبي أٛك ؽبكر٘ ٝمَ فلٔب٘ـٞي ٞ ٚـايت ٔقٛٙي ً ٚيبًي كا ثلفٟـٜ
ؿاك٘ـ  ٚفٍّٕلٞب ٘مَٞبي ثبماكي  ٚثبمكٌب٘ي كا .ؿك صٙيٗ فضبيي ًٛؿرٛيي ُلوتٞبي
ثيٗإِّّي كا ٚا ٔيؿاكؿ تب ام عليك الثي ًيبًي  ٚثٟلٜثلؿاكي ام لـكت ًيبًي ؿَٚ
ٔتجٛؿ ؽٛؿ ثٔ ٝيبؿيٗ ًجن ٘فتي  ٚث ٝآٖ ؿًت ٝام فؽبيل ٘فتي و ٝتبوُ ٖٛٙب٘ي تًٛقٝ
وبفي ٘ـاُتِ ٝىٗ صِٓا٘ـام تِٛيـي رقاثي كا ثٕ٘ ٝبيَ ٔيٌقاك٘ـ ،ثلٌِت ٚ ٝثب
فلآٞآٚكؿٖ ٘لػ ٞبي رقاة ؽـٔبتي ؿك وٌت  ٚوبك التٔبؿ ٘فت ايٗ وِٛكٞب ثبك ؿيٍل
ٚاكؿ ُ٘ٛـ.
ٕ٘ٛؿاك ٚ 1ضقيت تِٛيـ ٘فت ؿك ًبَٞبي  2005 ٚ 1970كا ثب يىـيٍل ٔمبيٌٝ
ٔيوٙـ .ؿك ًبَ  ،1970ؿك عبِي و ٝآٔليىب  49ؿكٓـ ام تِٛيـ ٘فت رٟب٘ي كا ؿك اؽتيبك
ؿاُتُ ،لوتٞبي ّٔي ٘فت تٟٙب  6ؿكٓـ ام تِٛيـ رٟب٘ي ٘فت كا ؿك اؽتيبك ؿاُتٙـ ٚ
 45ؿكٓـ ؿيٍل ام تِٛيـ  ٓٞثُ ٝلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت غيلآٔليىبيي اؽتٔبّ
ؿاُت .ايٗ تٔٛيل ؿك احل ّٔيٕ٘ٛؿٖٞبي ؿ 1970 ٝٞتغٛك يبفت .ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝؿك ًبَ
ُ ًٟٓ ،2005لوتٞبي ّٔي ٘فت ام تِٛيـ رٟب٘ي ث 68 ٝؿكٓـ افنايَ يبفت ٝاًت .ؿك
ٔمبثُ ً ٟٓآٔليىب ث 11 ٝؿكٓـ وب َٞيبفتً ٚ ٝبيل ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ًٟٓ ٓٞ
تِٛيـُبٖ ث 21 ٝؿكٓـ وب َٞيبفت ٝاًت.
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ومًدار  . 1تًليذ وفت در سال َاي  ( 1971سمت چپ ) ي  ( 2115سمت راست )

ث ٝفجبكت ؿيٍل ،ؿك عبِي و ٝؿك ًبَ  ،1970ام پٙزبٔ ٜيّي ٖٛثِى٘ ٝفت
تِٛيـي رٟبٖ تٟٙب ًٔ ٝيّي ٖٛثِى ٝثُ ٝلوتٞبي ّٔي ٘فت اؽتٔبّ ؿاُت  ٚثميٝ
صٞ ٚ ُٟفت ٔيّي ٖٛثِى٘ ٝفت تِٛيـي تمليجبً ث ٝعٛك يىٌبٖ ثيٗ ُلوتٞبي آٔليىبيي
ً ٚبيل ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت تمٌيٓ ٔيُـ ،ؿك ًبَ  2005ام ِٞتبؿ ٔيّيٖٛ
ثِى٘ ٝفت تِٛيـي رٟبٖ ،پٙزب ٚ ٜصٟبك ٔيّي ٖٛثِى ٝام آٖ ُلوتٞبي ّٔي ٘فت ثٛؿ.
ايٗ ثـاٖ ٔقٙي اًت وُ ًٟٓ ٝلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ام صٞ ٚ ُٟفت ٔيّي ٖٛثِىٝ
ؿك ًبَ  1970ث ٝثيٌت ٔ َُ ٚيّي ٖٛثِى ٝؿك ًبَ  2005وب َٞيبفت ٝاًت .صٙيٗ
تغ َٛفٕيميُ ،لوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت كا ثل آٖ ؿاُت تب ٌل ٜٚرـيـي ام ُلوتٞبي
٘فتي كا ثٔ ٝيـاٖ آٚك٘ـ و ٝآ٘بٖ كا غبِجبً ٘ ٝثٝفٛٙاٖ كليت ُلوتٞبي ّٔي ٘فت وٝ
ثٝفٛٙاٖ ٔقبضـ ٕٞ ٚىبك آ٘بٖ ؿك تًٛق ٚ ٝاوتِبف ٔيُٙبًٙـ.
ايٙبٖ ُلوتٞبي ثيٗإِّّي فٙيٟٙٔ ،ـًي ؽـٔبت ٘فتي ٌٞتٙـ .آ٘ض ٝألٚم
ؿك فلاق ؿك تقميت ٔٙبلٔٞٝبي پقيلفتُ ٝـ٘ ٜفتي ٌ ٚبمي ُبٞـ آٖ ٌٞتيٓ ،عضٛك ٞل
ؿ ٚؿًت ٝام ُلوتٞبي يبؿُـٔ ٜيثبُـ .ام ًٛييُ ،لوتٞبي ثنكي ثيٗإِّّي ٘فتي ٚ
ٌبمي ثب اًتفبؿ ٜام تزلثيبت ٕٔتـ ُٟ ٚلت ثبالي فٙي ؽٛؿ ،ث ٝفٛٙاٖ تًٛقٝؿٙٞـٜ
ٔيبؿيٗ ؽبٞل ٔيُ٘ٛـ .ام ًٛي ؿيٍلُ ،لوتٞبي فٙي ٟٙٔ ٚـًي ؽـٔبت ٘فتي ٌ ٚبمي
ثيٗإِّّي ثٝفٛٙاٖ پيٕب٘ىبكاٖ رنء ،فّٕيبت ٔؾتّف ٘فتي ٌ ٚبمي كا ثلفٟـٔ ٜيٌيل٘ـ.
ؿك ٚالـ ،تمٌيٓ وبك رـيـ ،ضبٔٗ ثبلئب٘ـٖ ثؾَ افؾٓ فٙبٚكي  ٚارلاي ٘فت ٌ ٚبم ؿك
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ؿًت ؽبكريبٖ ث ٝللائت غلثي آٖ ؽٛاٞـ ثٛؿُ .لايغي و ٝؿك فُٕ ٔيتٛاٖ ام آٖ
ثٝفٛٙاٖ ٚاو َٙغيلٟٔلثب٘بُ٘ ٝلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ٌ ٚبم ؿك ٔمبثُ ٔٛد ّٔيٕ٘ٛؿٖ
ٓٙقت ٘فت ؿك وِٛكٞبي ؽبٚكٔيب٘ ٝيبؿ ولؿ.
عبَ اٌل ثب ؿلت ثؾٛاٞيٓ ؿكيبثيٓ و ٝؿك ٔٙبلٔٞٝبي ثّٙـپلٚاما٘ ٝاؽيل ٘فتي ٚ
ٌبمي فلاق ص ٝاتفبلي افتبؿ ٜاًت ،المْ ؽٛاٞـ ثٛؿ ث ٝؿ ٚفبُٔ تٛرٕ٘ ٝبييٓ .فبُٔ ا،َٚ
تمٌيٓثٙـي ُلوتٞبي ّٔي ٘فت ثلاًبى لـكت فؽيلٜاي  ٚتِٛيـي آ٘بٖ اًت  ٚفبُٔ
ؿ ،ْٚلـكت ثبماكي ايٗ ُلوتٞب و ٝث٘ ٝؾل ٔيكًـ ام عليك ِٔبٞـٔ ٜقىٛى ُبؽْ
فؽيل ٜـ ٘لػ تِٛيـ لبثُ ثلكًي اًت .ايٗ ٔجبعج ؿك پي ٔيآيٙـ:
 .4-1تمسيمبىذي شرکتَاي ملي وفت جُان

اٌل فؽبيل حبثتُـ٘ ٜفتي ٌ ٚبمي ؿك اؽتيبك ُلوتٞبي ّٔي ٘فت رٟبٖ ٘ ٚلػ
تِٛيـ ٘فت كٚما٘ ٝايٗ ُلوتٞب كا ثل عٌت ٚاعـي ث٘ ٝبْ «ٔقبؿَ ثِى٘ ٝفت» ًٙزيـٜ
ُ 25 ٚلوت ثلتل ّٔي ٘فت كا ثلٌنيٙيٕٓ٘ ،بي ٝتِٛيـ  ٚفؽبيل ثُ ٝىّي و ٝؿك ضٕيٕٝ
ايٗ ُ٘ٛتبك آٔـ ٜثلاي ًبَ  2005ؿك ٔيآيـ .ايٗ ُ 25لوت ثلتل 85 ،ؿكٓـ ام فؽبيل
٘فتي ٌ ٚبمي احجبتُـ ٜرٟبٖ كا ؿك اؽتيبك ؿاك٘ـٙٔ .غم ٝؽبٚكٔيب٘ ٝتمليجبً  57ؿكٓـ ام
فؽبيل احجبتُـ ٜرٟبٖ كا ؿك اؽتيبك ؿاكؿ .وِٛك كًٚي ٚ ٝوِٛكٞبي ٌٔتمُ
ِٔتلنإِٙبفـ  22ؿكٓـ  ٚوِٛكٞبي آفليمبيي  9 ٓٞؿكٓـ ام فؽبيل ٘فتي ٌ ٚبمي كا
ؿك اؽتيبك ؿاك٘ـٕ٘ .بي ٝتِٛيـي لـكي ٔتفبٚت ام ٕ٘بي ٝفؽبيل ام عيج ؿكر ٝتٕلون
رغلافيبيي ؽٛاٞـ ثٛؿ .ؽبٚكٔيب٘ 32 ٝؿكٓـ ام تِٛيـ رٟب٘ي  ٚكًٚي ٚ ٝوِٛكٞبي ٌٔتمُ
ِٔتلنإِٙبفـ  26ؿكٓـ  ٚوِٛكٞبي ؽبٚك ؿٚك ،آٔليىبي رٛٙثي  ٚآفليمب ثل كٚي ٓٞ
12ؿكٓـ ام تِٛيـ رٟب٘ي ٘فت ٌ ٚبم كا ثل عٌت آٔبكٞبي ًبَ  2005ؿك اؽتيبك ؿاك٘ـ.
ٕ٘ٛؿاك  ،2ايٗ ثيٌت  ٚپٙذ ُلوت ّٔي ٘فت ثلتل كا ث ٝپٙذ ٌلٔ ٜٚؾتّف
تمٌيٓ ٔيٕ٘بيـ ).(Roberge, et. al. 2007
ٌل ٜٚاُ ،َٚبُٔ َُ وِٛك كًٚي ،ٝايلاٖ ،فلثٌتبٖ ًقٛؿي٘ٚ ،نٚئال ،وٛيت ٚ
ٔىنيه ٔيثبُـ .ايٗ وِٛكٞب ثٛٔ ٝرت لب٘ ٖٛؿاؽّي ام ؿك اؽتيبك ؽبكريٞب ٌقاُتٗ
ٔٙبثـ ٘فتي ٌ ٚبمي ؽٛؿ ٔٙـ ُـ ٚ ٜؿك ٘تيز ٝؿك للاكؿاؿٞبي ِٔبكوت تِٛيـي ُلوت
ٕ٘يٕ٘بيٙـ .ؿك ٕ٘ٛؿاك  ،2ايٗ وِٛكٞب ثب ٚضقيت ثباليي ام عيج فؽبيل ٘ ٚين ام ٘ؾل لـكت
تِٛيـي ِ٘بٖ ؿاؿُ ٜـٜا٘ـ.
ٌل ٜٚؿُ ،ْٚبُٔ پٙذ وِٛك صيٗٙٞ ،ـ ،ثلميُ٘ ،لٚه ٔ ٚبِني ٔيثبُـ.
ُلوتٞبي ّٔي ٘فت ؿك ايٗ وِٛكٞب كفتبكي ثيٗإِّّي كا ؿك پيَ ٌلفت ٚ ٝثب
ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ٌ ٚبم ث ٝكلبثت ٔيپلؿام٘ـ .ؿِيُ ايٗ كفتبك ثيٗ إِّّي،
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پبييٗ افتبؿٖ فؽبيل ٘فتي ٌ ٚبمي  ٚيب ٘لػ تِٛيـ ٘فت ٌ ٚبم آٖٞب ٔيثبُـ .وِٛكٞبي ايٗ
ٌل ٜٚؿك رٌتزٛي رجلاٖ وبٙٔ َٞبثـ ؽٛؿ ام عليك افنايَ فقبِيتٞبي ٘فتي ٌ ٚبمي
فلا ٔلمي ٔيثبُٙـ.
ٌلُ ،ًْٛ ٜٚبُٔ َُ وِٛكي اًت و ٝام ٘ؾل ٌ٘جت «فؽيل ٜث٘ ٝلػ تِٛيـ»
ؿك ًغظ پبييٗ تلي ٌ٘جت ثٌ ٝل ٜٚلجُ للاك ٌلفت ٚ ٝللاكؿاؿٞبي ِٔبكوت ؿك تِٛيـ ثب
ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت كا ؿك پيَ ٌلفتٝا٘ـ .ايٗ ٌلُ ٜٚبُٔ ٘يزلي ،ٝا٘ـ٘ٚنيِ ،يجي،
ٔٔل ،آٍ٘ٛال  ٚفٕبٖ ٔيُٛؿ.
ٌل ٜٚصٟبكْ ُبُٔ ً ٝوِٛك اِزنايل ،أبكات فلثي ٔتغـ ٚ ٜلغل ٔيُٛؿ .ايٗ
وِٛكٞب ِٔبكوت ثب ُلوتٞبي ؽبكري  ٚثيٗإِّّي ٘فت ٌ ٚبم كا ثٙٔ ٝؾٛك تًٛقٙٔ ٝبثـ
ٌبمي ؽٛؿ ُلٚؿ ولؿ ٚ ٜثب ا٘تمبَ فٙبٚكي تِٛيـ اَ .اٖ .ري .ث ٝؿك ٖٚوِٛكٞبيِبٖ ؿك
مٔل ٜثنكيتليٗ تِٛيـوٙٙـٌبٖ ٌبم ٔبيـ ؿك رٟبٖ ؿكآٔـٜا٘ـ.
ٌل ٜٚپٙزُٓ ،بُٔ وِٛكٞبي فلاق ،امثىٌتبٖ ،لنالٌتبٖ ،آفكثبيزبٖ ٚ
تلوٌٕٙتبٖ ٔيُٛؿ و ٝثٝؿِيُ ٚرٛؿ ميلًبؽتٞبي ضقيف ؿك ثؾَ ٘فت ٌ ٚبم  ٚفـْ
ؿك اؽتيبك ؿاُتٗ ٘يلٚي اٌ٘ب٘ي ٔبٞل  ٚفٙبٚكي ٔٛكؿ ٘يبم ٘فتي ؿك ًبَ  2005ؿك مٔلٜ
وِٛكٞبي ثب ٔيبؿيٗ ًجن  ٚؿًت ٘ؾٛكؿ ٜعجم ٝثٙـي ُـٜا٘ـ.

  111فصلنامه سياست خارجي ،سال بيست و پنجم ،شماره  ، 1بهار 1931

ومًدار  .2ديروماي رخيرٌاي ي تًليذي  25شرکت برتر ملي وفت جُان در 2115

 .4-2وسبت رخيرٌ بٍ تًليذ ي عکس آن در يک شرکت ملي وفت

ؿك ٕ٘ٛؿاك  ،2ك ُٗٚاًت و ٝتٕبيني ثيٗ «لـكت فؽيلٜاي» يه ُلوت ّٔي
٘فت « ٚلـكت تِٛيـي» آٖ ُلوت ؿك ٘ؾل ٌلفتِ٘ ٝـ ٜاًت .ؿك ٚالـ ،ؿٔ ٚتغيل
«فؽيل« ٚ »ٜتِٛيـ» ثٛٓ ٝكت  ٓٞاكم  ٚثب كاثغٌٔ ٝتميٓ ثب يىـيٍل ؿك ٘ؾل ٌلفتٝ
ُـٜا٘ـ .ؿك عبِي و ٝث٘ ٝؾل ٔيكًـ ؿك ٘ؾل ٌلفتٗ صٙبٖ تٕبيني ؿك ف ٟٓثٟتل ٔٛضٛؿ
ضلٚكت ؿاُت ٝثبُـ .ث ٝفجبكت ؿيٍل ،اٌل ٌ٘جتي كا ث ٝفٛٙاٖ «ٌ٘جت فؽيل ٜث ٝتِٛيـ»
ؿك ٘ؾل ثٍيليٓ ،ؤ ٝقٕٛالً ام آٖ ثب «ٌ٘جت آك ـ پي» يبؿ ٔيُٛؿ ،ؿك آٖ ٓٛكت ٔقيبكي
ثلاي عٔ َٛـت ثبلئب٘ـٖ  ٚفقبِيت يه ُلوت  ٚيب وِٛك ؿك ثبماك ٘فت  ٚيب ٌبم ثٝ
ؿًت ٔيآيـ .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَٕٛ٘ ،ؿاك ِ٘ 3بٖ ٔيؿٞـ وٙٔ ٝغم ٝؽبٚكٔيب٘ ٝؿك عـٚؿ
ِٞتبؿ ًبَ ؿيٍل ؿك ثبماك ٘فت رٟبٖ ثلعٌت ٘لػٞبي تِٛيـ فقّي ٘فت ايٗ ٔٙغم ٝثبلي
ؽٛاٞـ ٔب٘ـ .ايٗ ٔـت ثلاي وُ رٟبٖ ؿك عـٚؿ ص ٚ ُٟپٙذ ًبَ ٔيثبُـ .يقٙي ث ٝعٛك
ٔتًٛظ ا٘تؾبك ؿاكيٓ و ٝوُ رٟبٖ ثلاي عـٚؿ ص ٚ ُٟپٙذ ًبَ ؿيٍل ثبماكي ث٘ ٝبْ ثبماك
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٘فت ؿاُت ٝثبُـٌ .لص ٝصٙيٗ ًؾٙي يه ًبؿًٜبمي ام عليك ٘بؿيـٌٜلفتٗ اٚماٖ
تٛميقي اًت.
ومًدار . 3وسبت ميسان رخاير وفت بٍ ورخ تًليذ آن در 2119

Oil reserves-to-production (R/P) ratios
Reserves- t o- product i on ( R/ P) r at i o
2008 by r egi on

Year s

عبَ اٌل ثبك ؿيٍل ثٕٛ٘ ٝؿاك  2ثلٌلؿيٓٔ ،العؾ ٝؽٛاٞيٓ ٕ٘ٛؿ وٕٛ٘ ٝؿاك 2
عبِت فىي ٕ٘ٛؿاك  3كا ام ٘ؾل «ٌ٘جت آك ـ پي» ثٕ٘ ٝبيَ ٔيٌقاكؿ .ث ٝفجبكت ؿيٍل،
ؿك عبِي و ٝؿك ٕ٘ٛؿاك ٔ 3يناٖ ؿٚاْ ؿك ثبماك ام عليك «ٌ٘جت فؽيل ٜث٘ ٝلػ تِٛيـ»
ثٝؿًت ٔيآٔـ ،ؿك ٕ٘ٛؿاك  2لـكت صب٘ٝم٘ي ؿك مٔبٖ عبضل ام عليك «ٌ٘جت ٘لػ تِٛيـ
ث ٝفؽيل »ٜث ٝؿًت آٔـ ٜاًت .ث ٝايٗ تلتيتٞ ،ل ص ٝيه ُلوت ّٔي ؿك ٓفغٕٛ٘ ٝؿاك
 2ثب ًمف وٕتلي ام اكتفبؿ  ٚثب ؽين ثيِتلي ؿك ًغظ افك ٕ٘ٛؿاك علوت ٕ٘بيـ ،ام
ٔغّٛثيت ثبماكي  ٚلـكت صب٘ٝم٘ي ثيِتلي ؿك مٔبٖ عبَ ثلؽٛكؿاك اًت.
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ثلاي ايٗ و ،ٝعي ٚالقيتلي ام ٌناك ٜاؽيل ؿاُت ٝثبُيٓ٘ ،يٌٕبم ا َٚؿك
ٓفغٔ ٝؾتٔبت ٕ٘ٛؿاك كا ؿك ٘ؾل ٔيٌيليٓ .ث ٝايٗ تلتيتُ ،لوتٞبيي و ٝؿك ثؾَ
پبييٙي ؽظ ٘يٌٕبم ثبُٙـ ام ُلوتٞبيي و ٝؿك لٌٕت ثباليي ؽظ ٘يٌٕبم للاك ؿاك٘ـ،
ؿاكاي لـكت صب٘ٝم٘ي ثيِتلي ٔيثبُٙـ .عبَ ثب ايٗ ٍ٘ب ،ٜك ُٗٚاًت و ٝوٕتليٗ
لـكت ثبماكي ام آٖ ٌلٞٚي ام ُلوتٞبي ّٔي ٘فت ؽٛاٞـ ثٛؿ و ٝكفتبكي ثيٗإِّّي كا
ؿك پيَ ٌلفتٝا٘ـ .ايٗ ٌل ٜٚام ًل ٘بصبكي ؿًت ث ٝصٙيٗ كفتبكي مؿٜا٘ـ .ؿك ٚالـ ،ؿٚ
وِٛك صيٗ ٙٞ ٚـ ام صٙبٖ ٘لػ ثبالي كُـ التٔبؿي ؿك ًبَٞبي اؽيل ثلؽٛكؿاك ثٛؿٜا٘ـ
وٙٔ ٝبثـ ثٔٛي ٘فت ٌ ٚبم آ٘بٖ وفبف ٔٔلف آيٙـُٜبٖ كا ٕ٘يؿٞـٔ .ضبفبً ثل ايٗ ،ايٗ
ٌل ٜٚثب ِٔىُ پبييٗافتبؿٖ ُـيـ ٔيناٖ فؽبيل ٘فتي ٌ ٚبميِبٖ ٔٛارٌٞ ٝتٙـ.
٘نؿيه ث ٝايٗ ٌل ٜٚأب ثٔٝلاتت لٛيتل ام آ٘بٖ ،آٖ ٌل ٜٚؿيٍل ام ُلوتٞبي
ّٔي ٘فت ٔيثبُٙـ و ٝث ٝفٛٙاٖ ٌلِٔ ٜٚبكوت ؿك تِٛيـُٙبؽتٔ ٝيُ٘ٛـ .ؿك ثيٗ ايٗ
ٌلٌ ،ٜٚني ٝٙرقاثي صِ ٖٛيجي ٚرٛؿ ؿاكؿ و ٝعبَ  ٚكٚم آٖ ام مٔب٘ي و ٝام ثل٘بٔ ٝاتٕي
ؽٛؿ ؿك ًبَ  2003ؿًت وِيـ ٚ ٜث ٝللاكؿاؿٞبي ِٔبكوت ؿك تِٛيـ ثب ُلوتٞبي
ثيٗإِّّي ٘فت ٌ ٚبم كٚي آٚكؿ ٜتب ألٚم و ٝؿك ٔلم ام  ٓٞفلٚپبُي ام ثيل ٚ ٖٚعجيقتبً
تزنيً ٝيبًت ٘فتي ثً ٝل ٔيثلؿ ،كُٗٚتل ام آٖ اًت و ٝث ٝتٛضيظ ثيِتل ٘يبم ؿاُتٝ
ثبُـ .ايٗ ٌل ٜٚكا ٔيتٛاٖ يىي ام ؿًتبٚكؿٞبي ؿكؽِبٖ ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فتي ؿك
تقميت ؿٚكّٔ ٜيُـٖ ٓٙقت ٘فت ؿك وِٛكٞبي ؿك عبَتًٛق ٝؿاٌ٘ت .ثيتلؿيـ ايٗ
ٌل ٜٚؿك عبَ پلٚام ثٌ ٝل ٜٚلجّي (ُلوتٞبي ّٔي ٘فت ثب ؽٔٓٛيبت ثيٗإِّّي)
ٌٞتٙـ  ٚعجيقي ؽٛاٞـ ثٛؿ وٕٛ٘ ٝؿاك صٙـ ًبَ ثقـ ايٗ ٌل ،ٜٚآٖٞب كا ؿك ٔلم اؿغبْ ثب
ٌل ٜٚلجّي ِ٘بٖ ؿٞـ.
عبَ ك ُٗٚاًت وٟٓٔ ٝتليٗ كًبِت ألٚميٗ ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت،
تٔبعت ثبماكي ُلوتٞبي ّٔي ٘فت ٌل ٜٚوِٛكٞبي ثب ميلًبؽت ضقيف ٘فتي اًت.
ايٗ ٌل ٜٚؿك صٙـ ًبَ اؽيل ،ؿك ٔلون تٛرُ ٝلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت للاك ؿاُتٚ ٝ
ٔيبؿيٗ ؽٛؿ كا رٟت تًٛق ٝؿك اؽتيبك ٌقاُتٝا٘ـ .آفكثبيزبٖ ثب ٘لػ كُـ التٔبؿي ثبالي
ثيٌت ؿكٓـٕٞ ،يٗعٛك لنالٌتبٖ ،تلوٌٕٙتبٖ  ٚامثىٌتبٖ  ٕٝٞؿك ٓف  ٓٞپي٘ٛـي ثب
ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ٌ ٚبم ام عليك ِٔبكوت ؿك تِٛيـ ٌٞتٙـ .أب ٕ٘ ٝ٘ٛؿكؽِبٖ
 ٚثٔٝلاتت رقاةتل ؿك ايٗ ٌل ،ٜٚث ٝفلاق اؽتٔبّ ؿاكؿ وٚ ٝمٖ فؽيلٜاي ثٔٝلاتت
ثبالتل ام ٌ ٓٞلٞٚيٞبي ؽٛؿ ؿاكؿ ،ثب ايٗ عبَ ٔٙبلٔٞٝبي ثّٙـپلٚاما٘ ٝاؽيل ٘فتي ٚ
ٌبمي كا ؿك كاًتبي ث ٝتٔبعت ثبماكي ؿك آٔـٖ ُلوت ّٔي ٘فت ؽٛؿ ُلٚؿ ٕ٘ٛؿ ٜاًت.
ثلاي ايٗ ؤ ٝقٙبي صٙيٗ الـأي كا ثٟتل ثفٕٟيٍٓ٘ ،بٞي ثٕٛ٘ ٝؿاكٞبي  5 ٚ 4ثيٙـاميٓ
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وٕ٘ ٝبيٝاي ِٔتلن ام فؽيل ٚ ٜتِٛيـ ُلوتٞبي ّٔي  ٚثيٗإِّّي ٘فت كا ؿك ًبَ
 2007ثٔ ٝب ِ٘بٖ ٔيؿٙٞـ.
ومًدار  . 4حجم رخاير وفت ي گاز شرکت َاي ملي ي بيه المللي وفت در 2117

ٕ٘ٛؿاك  ًٟٓ 4فؽبيل ٘فت ٌ ٚبم ُلوتٞبي ّٔي ٘فت ؿك ٔمبثُ ُلوتٞبي
ثيٗإِّّي ٘فت كا ِ٘بٖ ٔيؿٞـ .ؿك ًبَ  ،2007ثٔ ٝيناٖ  67ؿكٓـ ام فؽبيل ٘فت ٌ ٚبم
رٟبٖ ؿك اؽتيبك ُلوت ٞبي ثنكي ّٔي ٘فت ثٛؿ ٜاًت  ٚث ٝايٗ تلتيت ً٘ ٟٓبصيني وٝ
ؿك ٕ٘ٛؿاك ثب كً٘ تيلٜتل ِ٘بٖ ؿاؿُ ٜـ ٜاًت ،ثُ ٝلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت اؽتٔبّ
ؿاُت ٝاًت .عبَ اٌل ٌ٘جت فؽيل ٜث٘ ٝلػ تِٛيـ كا ثلاي تقـاؿي ثلٌنيـ ٜام ٟٔٓتليٗ
ُلوتٞبي ّٔي  ٚثيٗإِّّي ٘فت اُبكُ ٜـ ٜؿك ايٙزب تلًيٓ ٕ٘بييٓ ثٕٛ٘ ٝؿاك  5ؿك
ُىُ ميل ٔيكًيٓ.
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ومًدار  . 5وسبت رخيرٌ بٍ تًليذ مىتخبي از شرکت َاي ملي ي بيه المللي وفت
در 2117

ايٗ ٕ٘ٛؿاك ثبك ؿيٍل ٕٞبٖ ٔقيبك لـكت صب٘ٝم٘ي  ٚثبماكي يه ُلوت ٘فتي كا ثٝ
ٕ٘بيَ ٔيٌقاكؿُ َُ .لوت ثنكي ٘فتي ثيٗإِّّي ثب ؿاُتٗ فؽبيل ٘بصين  ٚثب فبّٓٝ
وٕي ام ٔغٛك فٕٛؿي ِٔؾُْـٍٕٞ ٚ ٜي ؿك ثبالي ٘يٌٕبم ٓفغٔ ٝؾتٔبت للاك
ٌلفتٝا٘ـ .ايٗ ثـاٖ ٔقٙي اًت و ٝؿيٍل ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت كا ٘جبيـ ثلاًبى
ؿاكايي آٖٞب ام فؽبيل ٘فتي ٌ ٚبميُبٖ ًٙزيـ .ثّى ٝايٗ ُلوتٞب ث ٝفٛٙاٖ ُلوتٞبي
ؽـٔبتي  ٚفٙي ـ ٟٔٙـًي ٘فتي ٌ ٚبمي ثبيـ ث ٝعٌبة آيٙـُ .لوتٞبي ّٔي ٘فت
ٔٙتؾت ؿك ٕ٘ٛؿاك (ُ )5بُٔ ُلوتٞبي ّٔي ٘فت أبكات فلثي ٔتغـ٘ٚ ،ٜنٚئال ،وٛيت،
فلاق ،ايلاٖ  ٚفلثٌتبٖ ًقٛؿي ٔيثبُٙـ ٕٝٞ .ايٗ ُلوتٞب ث ٝاًتخٙبي ُلوتٞبي
ّٔي ٘فت أبكات  ٚفلاق ؿك ٌل ٜٚوِٛكٞبي ثب ؿًتلًي ٔغـٚؿ ؿك ٕ٘ٛؿاك (ٔ )2قلفي
ُـ ٜثٛؿ٘ـٔ .زـؿاً  ٕٝٞايٗ ُلوتٞب ؿك ٔٙغم ٝپبييٗ ٘يٌٕبم ٓفغٔ ٝؾتٔبت للاك
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ٌلفتٝا٘ـُ .لوت ّٔي ٘فت آكأى ٛث ٝؿِيُ ٘لػ ثبالي تِٛيـ آٖ ؿك ٔمبثُ فؽبيل ًغظ
ثباليَ ؿك ٔٙغم٘ ٝنؿيهتل ث ٝؽظ ٘يٌٕبم للاك ٌلفت ٝثب ايٗ عبَ ٛٙٞم تب لغـ ٕ٘ٛؿٖ
٘يٌٕبم فبّٓ ٝؿاكؿ .اِجت ٝك ُٗٚاًت وٚ ٝاعـ ا٘ـامٌٜيلي ؿك ٔغٛك فٕٛؿي ٔيّيٖٛ
ثِى ٚ ٝؿك ٔغٛك افمي ٔيّيبكؿ ثِىٔ ٝقبؿَ ٘فت ٔيثبُـ.
 .4-3تأثير مىالصٍَاي جذيذ عراق بر ساختار بازار آيىذٌ وفت

عبَ ؿك ٘ؾل ثٍيليٓ ص ٝاتفبق ٔيافتـ اٌل ؿك ًبَ  ٚ 2017يب عتي ؿك ًبَ
 2020افالْ ُٛؿ و ٝفلاق ؿك احل ث ٝحٕل ٌِ٘تٗ للاكؿاؿٞبي ٘بُي ام ٔٙبلٔٞٝبي ٘فت ٚ
ٌبمي ًبَٞبي اؽيل ثٙبًت  ٚ 12يب ٔ 13/5يّي ٖٛثِى٘ ٝفت ؿك كٚم تِٛيـ وٙـ .ؿك ايٗ
ٓٛكت ك ُٗٚاًت وٛٔ ٝلقيت ُلوت ّٔي ٘فت فلاق ،ؿك ٕ٘ٛؿاك ( )5ث ٝيهثبك ٚ ٜؿك
كاًتبي ٔغٛك فٕٛؿي ث ٝعلف ثبال ُيفت تٙـي پيـا ٕ٘ٛؿ٘ ٚ ٜيٌٕبم ٓفغ ٝكا ثب فبّٓٝ
ميبؿي پِت ًل ؽٛاٞـ ٌقاُت .ايٗ ثـاٖ ٔقٙي ؽٛاٞـ ثٛؿ و ٝؿك كفتبك ٘فتيُ ،لوت
ّٔي ٘فت فلاق ؿيٍل ٘ ٝكفتبك يه ُلوت ّٔي ٘فت و ٝكفتبك يه ُلوت ثيٗإِّّي ٘فت
كا ؿك پيَ ٌلفت ٝاًت .تجقبت صٙيٗ تغييل كفتبكي ثلعٌت ٔٙبفـ ّٔي فلاق ،كفبٜ
التٔبؿي ايٗ وِٛك ،كفتبك وِٛكٞبي فض ٛاٚپه  ٚليٕتٞبي آيٙـ٘ ٜفت ص ٝؽٛاٞـ ثٛؿ؟
 ٕٝٞايٗ ٔٛاكؿٛٔ ،اكؿي ٌٞتٙـ ؤ ٝغبِقٌٔ ٝتمّي كا ٔيعّجٙـ .ثٙبثلايٗ ٘جبيـ
ٍُفتمؿُ ٜـ و ٝصٍُ ٝ٘ٛلوت اٍّ٘يٌي ثي .پي .ث٘ ٝبٌب ٜرلأت ٔيوٙـ و ٝثٙٔٝؾٛك
ُىٌتٗ عٌّٓ فـْ پيِلفت ؿك ٔٙبلٔٞٝبي اؽيل ٘فتي افالُْـ ٜام ًٛي فلاق ؿك
ٔيـاٖ ٘فتي ثٌيبك رقاة كٔيّ ،ٝث٘ ٝبٌب ٜام ٘لػ  4ؿالك پبؿاٍ ؿك اماي ٞل ثِى ٝتِٛيـ
٘فت ث 2 ٝؿالك ؿك ٞل ثِى٘ ٝفت ٔبماؿ ثل تِٛيـ ام ًغظ عـالُ تقييُٗـ ٜام ًٛي
ٚماكت ٘فت فلاق ،ثٌٙـٕ٘ ٜبيـ ).(Korosec: 2009
 .5تأثير مىالصٍَاي وفتي ي گازي اخير عراق بر درآمذَاي وفتي ايپک ي عراق
در آيىذٌ
ؿك لٌٕت پيِيٗ ايٗ أل كُ ُٗٚـ وٙٔ ٝبلٔٞٝبي ٘فتي ٌ ٚبمي اؽيل فلاق
ؿك ٚالـ ؿك ع َٛكُتٝاي ام الـأبت ٚاوِٙي  ٚثّى ٝرجلا٘ي ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت
 ٚوِٛكٞبي ٔتجٛؿ  ٚعبٔي آٖٞب ؿك ٔمبثُ ّٔيٕ٘ٛؿٖٞبي اٚايُ ؿ 1970 ٝٞؿك ٓٙقت
٘فت للاك ؿاكؿ .كُ ُٗٚـ و ٝللاكؿاؿٞبي ِٔبكوت ؿك تِٛيـ ثلعٌت آ٘ض ٝام تغييلات ؿك
ُلوتٞبي ّٔي ٘فت ؿك ع َٛؿٞٝٞبي ٌقُتِٔ ٝبٞـُ ٜـ ،ٜؿك ٚالـ اثناكي ثلاي
ثبمٌلؿا٘يـٖ كفتبك ُلوتٞبي ّٔي ٘فت ثًٛ ٝي كفتبك ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ثٛؿٜ
اًتِٔ .ؾٔ ٝفٕـ ٜصٙيٗ تغييل كفتبكي ،ام ؿًتؿاؿٖ لـكت صب٘ٝم٘ي ؿك ٘فت  ٚؿًت
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ثلؿاُتٗ ام لـكت ثبماكي ٘فت ٔيثبُـ .ضلٚكت تٛرٚ ٝيوُ ٜلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ٚ
وِٛكٞبي ٔتجٛؿ غلثي آ٘بٖ ؿك ايٗ كاًتب ،ام آٖ كٚي اًت و ٝثب وبٌ٘ َٞجي ٔٙبثـ
٘فتي ؿك وِٛك ٞبي غلثي  ٚافنايَ تمبضب ثلاي ٘فت ؿك رٟبٖ ،عجيقتبً افنايَ ليٕت
٘فت ؿك پي ؽٛاٞـ آٔـ .ايٗ پـيـ ٜفال ٜٚثل ؿك ثل ؿاُتٗ تغييل ؿك ٔٛام٘ ٝلـكت ًيبًي
ثًٛ ٝؿ وِٛكٞبي ؽبٚكٔيب٘ ٝوٙٔ ٝبثـ غٙي ٘فت ٌ ٚبم ؿك اؽتيبك ؿاك٘ـٞ ،ني ٝٙتِٛيـ كا
ثلاي وِٛكٞبي غلثي افنايَ ؿاؿ ٚ ٜوب َٞكفبٔٔ ٜلفوٙٙـٌبٖ غلثي كا پـيـ ؽٛاٞـ
آٚكؿٙٔ .بلٔٞٝبي ٘فتي ٌ ٚبمي اؽيل ؿك فلاق ث ٝيه ثبك ٜؿٞ ٚـف فٛق كا  ٓٞمٔبٖ
ؽٙخي ٔيًبم٘ـ .ام ًٛيي ،ام لـكت صب٘ٝم٘ي فلاق ؿك ثبماك ًيبًت ٔيوبٙٞـ  ٚام ًٛي
ؿيٍل ،أىبٖ ؿاُتٗ ليٕتٞبي ٔاليٓتل كا ؿك آيٙـ ٜأىبٖپقيل ٔيًبم٘ـٞ .ل ؿ ٚأىبٖ ثل
كٚي  ٓٞثٔ ٝب٘ٙـ ِجٞٝبي يه ليضي ثل ضـ ايلاٖ فُٕ ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ.
ٌٔئٛالٖ ٘فتي فلاق ثّٔ ٝت ؽٛؿ ٘ٛيـ ٔيؿٙٞـ و 4/2 ٝتليّي ٖٛؿالك ؿكآٔـ
٘فتي ؿك احل ث ٝا٘زبْ كًيـٖ تقٟـات ٘بُي ام ٔٙبلٔٞٝبي اؽيل ٘فتي ٌ ٚبمي ٘ٔيت
وِٛك فلاق ؽٛاٞـ ُـ ًٛ ٚؿي ؤّ ٝت فلاق ؿك ٔمبثُ ُلوتٞبي ؽـٔبتي ٔزلي
للاكؿاؿٞبي ٘فتي ٌ ٚبمي ٔي ثل٘ـ ،صيني ؿك عـٚؿ يه ؿكٓـ ام ًٛؿ وُ عبّٓ ٝؽٛاٞـ
ثٛؿ .عبَ ثلاي ايٗ وٓ ٝغت ً ٚمٓ صٙيٗ پيَثيٙي كا ث ٝثٛت ٝآمٔبيَ ٌقاكيٓ ،ثـ
٘يٌت ٕ٘بيٛٔ ٝكؿ پيَثيٙي ام تِٛيـ ٘فت اٚپه  ٚؿكآٔـٞبي تلاوٕي آٖ كا ؿك افك
ٔ 2030ـ ٘ؾل للاك ؿٞيٓ.
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ومًدار  . 6درآمذَاي تراکمي صادرات وفت ايپک بر حسب دي سىاريًي رليب
در افك 2118 -2131

ٕ٘ٛؿاك ( )6ثٔ ٝب ٔي ٌٛيـ ؤ ٝزٕٛؿ ؿكآٔـٞبي ٓبؿكات ٘فت اٚپه ؿك ؿٚكٜ
 1985-2007ؿك عـٚؿ َُ تليّي ٖٛؿالك ثٛؿ ٜاًت .ثب ايٗ عبَ  ٚثٝكغٓ افنايَ
ليٕتٞبي ٘فت ،ا٘تؾبك ٔيكٚؿ ٔزٕٛؿ ايٗ ؿكآٔـٞب ؿك ً 22بَ ٔٙتٟي ثً ٝبَ 2030
ثٌت ٝث ٝؿًٙ ٚبكيٛي ٔتفبٚت ،ثيٗ  23تب  27تليّي ٖٛؿالك ثبُـ .عبَ ثبيـ ؿيـ 4/2
تليّي ٖٛؿالك ؿكآٔـ ٘فتي ٔٛفٛؿ ؿك للاكؿاؿٞبي اؽيل ٘فتي ٌ ٚبمي اؽيل فلاق ؿك وزبي
ايٗ پيَثيٙيٞب للاك ؿاكؿ؟
ٕ٘ٛؿاك ( )7ؿكثبك ٜصِٓا٘ـام تِٛيـ ٘فت رٟبٖ ؿك افك  2030ثلاًبى ؿٚ
ًٙبكيٛي ٔؾتّف اؽٟبك٘ؾل ٔيٕ٘بيـ .تِٛيـ ٘فت اٚپه ؿك ًبَ  2008ثبِغ ثل ٔ 36يّيٖٛ
ثِى ٝؿك كٚم ثٛؿ ٜاًت .عبَ اٌل ثل٘بٔٔ ٝجبكم ٜرٟب٘ي ثب تغييلات آة ٛٞ ٚايي ُبٌ٘ي ام
تغمك پيـا ٕ٘بيـ ،ؿك آٖ ٓٛكت ثلاًبى ًٙبكيٛي  ،450اٚپه تٟٙب ثٔ 11 ٝيّي ٖٛثِىٝ
٘فت ثيِتل كٚماٌ٘٘ ٝجت ثً ٝبَ ٘ 2008يبم ؽٛاٞـ ؿاُت .عبَ اٌل ثٙب ثبُـ،
ٔٙبلٔٞٝبي اؽيل ٘فتي فلاق ؿك فُٕ ثب تٛفيك ٔٛار ٝثبُٙـ ،ؿك آٖ ٓٛكت ثل فلٕ
تغمك ًٙبكيٛي ٔ 11 ،450يّي ٖٛثِى٘ ٝفتي و ٝثلاي تِٛيـ ٘فت ٌل ٜٚاٚپه ؿك ٘ؾل
ٌلفتُ ٝـ ٜاًت ،صٍ ٝ٘ٛثبيـ ثيٗ فلاق ً ٚبيل افضبي اٚپه تمٌيٓ ُٛؿ؟ آيب فلاق ؿك
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آٖ ٓٛكت ام اٚپه ؽبكد ُـ ٚ ٜثل تِٛيـ ٘فت ٔغبثك ثب پيَثيٙي اؽيل ؽٛؿ ٔجبؿكت
ؽٛاٞـ ٚكميـ؟ ؿك آٖ ٓٛكت ٘تيز ٝايٗ الـاْ ثلاي كفب ٜفلاق ً ٚبمٔبٖ وِٛكٞبي
ٓبؿكوٙٙـ٘ ٜفت ص ٝؽٛاٞـ ثٛؿ؟ آيب فلاق ؽٛيِتٗؿاكي ؿك پيَ ٌلفتٔ ٚ ٝغبثك ثب
ّٔٔغت ًبيل وِٛكٞبي فض ٛاٚپه ٔ ٚتٙبًت ثب عفؼ ليٕتٞبي ٔٙبًت ٘فتي ؿك ثبماك
رٟبٖ الـاْ ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ؟ ؿك آٖ ٓٛكت ٞنيٞٝٙبي تًٛقٝاي ٘ ٚين ٞنيً ٝٙيبًي
ٔمبٔٚت ؿك ٔمبثُ ؽٛاًت لـكتٞبي ًّغٌٝل رٟبٖ ٔجٙيثل ِن ْٚافنايَ فلض ٝثٝ
ٔٙؾٛك رٌّٛيلي ام افنايَ ليٕتٞب تب ص ٝعـ لبثُ تغُٕ ؽٛاٞـ ثٛؿ؟ عتي ثل فلٕ آٖ
وًٙ ٝبكيٛي  450تغمك ٘يبفت ٚ ٝتن ٔجبكم ٜثب تغييلات آة ٛٞ ٚايي رٟبٖ ث ٝعبَ ؽٛؿ
كٞب ُٛؿ ،ؿك آٖ ٓٛكت ٔيناٖ ِٔبكوت ا٘تؾبكي تِٛيـ ٘فت فلاق ؿك ثبماك رٟب٘ي ٘فت
تمليجبً ثب ٔيناٖ ِٔبكوت تِٛيـي  ٕٝٞوِٛكٞبي فض ٛاٚپه ث ٝاًتخٙبي فلاق ثلاثل
ؽٛاٞـ ثٛؿ؟ آيب صٙيٗ أتيبمي ثلاي فلاق ؿك ٔزٕٛف ٝوِٛكٞبي فض ٛاٚپه ٔغتلْ
ُٕلؿ ٜؽٛاٞـ ُـ؟ اٌل ثل فلٕ ٔغبَ ،ثٙب ثبُـ صٙبٖ ؽٛاًتي ام ًٛي ًبيل افضبي
اٚپه ٔغتلْ ُٕلؿُٛ ٜؿ ،ؿك آٖ ٓٛكت ثل ًل التٔبؿٞبي ٚاثٌت ٝث ٝؿكآٔـٞبي ٘فتي
اٚپه ص ٝؽٛاٞـ آٔـ؟ ؿك غيل ايٗ ٓٛكت ،تجقبت ٘بُي ام تٔبؿْ ٔٙبفـ ؿك اٚپه ث ٝصٝ
ٓٛكتي ؽٛؿ كا ثلعٌت ليٕتٞبي آتي ٘فت ِ٘بٖ ؽٛاٞـ ؿاؿ؟
ث ٝايٗ تلتيتٔ ،العؾبت ٔغلط ُـ ٜؿك ثبال ام مٚايبي ٔؾتّف ايٗ ايـ ٜكا ٔغلط
ٔيٕ٘بيٙـ و ٝمٔب٘ ٝته كٚي ؿك وِٛكٞبي فض ٛاٚپه ؿكثبك ٜتٕٔيٌٓيلي كارـ ثٝ
ًغظ تِٛيـ ؿك آيٙـ ٜث ٝپبيبٖ كًيـ ٚ ٜلبفـتبً ٞل الـاْ ؿك كاًتبي افنايَ تِٛيـ ثبيـ ثب
ٔالعؾ ٝؿليك ٚضـ ثبماك ؿك ًبَٞبي پيَ ك ٚ ٚثب كفبيت ٘ٛفي ام ٕٞبٍٙٞي ثب ًبيل
وِٛكٞبي فض ٚ ٛعتي وِٛكٞبي ٔٔلفوٙٙـًٛ ٜؽتٞبي فٌيّي ٕٞلا ٜثبُـ.
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ومًدار  . 7پيش بيىي تًليذ جُاوي وفت برحسب دي سىاريًي رليب
در افك 2131

 .6وتيجٍگيري
ام مٔبٖ اُغبَ فلاق تًٛظ آٔليىب تبو ًٝ ٖٛٙؿٚك ٔٙبلٔ٘ ٝفتي ٌ ٚبمي ؿك ايٗ
وِٛك ثلٌناك ٌلؿيـ ٚ ٜؿٚك صٟبكْ آٖ ثٙبًت ؿك ها٘ٛيً ٝبَ ٔ 2012يالؿي ثلٌناك ٌلؿؿ.
ثلاًبى ٘تبيذ ايٗ ٔٙبلٔٞٝب پيَ ثيٙي ُـ ٜاًت و ٝتِٛيـ ٘فت فلاق ثب رِٟي ثنكي
ؿك ًبَٞبي ٔٙتٟي ثٛٔ 2020 ٝار ٝثبُـ ،رِٟي و ٝث٘ ٝؾل ثلؽي وبكُٙبًبٖ ٘فتي،
ٔيتٛا٘ـ غيلٚالقي ،ثّٙـپلٚاما٘٘ ٚ ٝبًبمٌبك ثب ثٙيبؿٞبي ٘فتي 1ألٚم فلاق ثبُـ.
ُ٘ٛتبك عبضل ؿً ٚئٛاَ ؿك ايٗ كاثغٔ ٝغلط ٕ٘ٛؿ .ا َٚايٗ و ٝكيِ ٝصٙيٗ
ثّٙـپلٚاميٞبي ٘فتي ثلعٌت ًبؽتبك آتي ثبماك ٘فت  ٚلـكت ٌ٘جي ُلوتٞبي ّٔي
٘فت ؿك ٔمبثُ ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ص ٝؽٛاٞـ ثٛؿ؟ ؿ ْٚايٗ و ٝصٙيٗ
ثّٙـپلٚاميٞبيي ،ص ٝتجقبتي كا ٕٔىٗ اًت ثلاي آيٙـ ٜليٕتٞبي ٘فت ؿك رٟبٖ ٘ ٚين
كفب ٜالتٔبؿي ٌل ٜٚوِٛكٞبي ٓبؿكوٙٙـ٘ ٜفت (اٚپه) ُبُٔ فلاق ثل عٌت ؿكآٔـٞبي
٘فتي ٌ ٚبمي آٖٞب ؿك آيٙـ ٜؿك پي ؿاُت ٝثبُـ؟

1. Oil Fundamentals
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پبًؼ ُ٘ٛتبك عبضل ث ٝايٗ ًئٛاالت ايٗ ثٛؿ و ٝاٚالً ًيبًت ٘فتي فلاق ثبيـ ام
ٚضقيت تبكيؾي ً٘ٛبٖ ثيٗ افلاط  ٚتفليظ پلٞين ٕ٘بيـ .ث٘ ٝؾل ٔيكًـ ٔيُ ث ٝافلاط ٚ
تفليظ ُلايغي كا پ ـيـ آٚكؿ ٜاًت وٛ٘ ٝفي ام ًبمٚوبك ٘فتي ٌ ٚبمي ثتٛا٘ـ ؿك
لبٖ٘ٛاًبًي  ٚؿك پيَ ٘ٛيي لب٘ٞ ٖٛيـكٚولثٛكٞبي ايٗ وِٛك ربي ٌيلؿ و ٝث ٝتِٛيـ
ٔبماؿ ثل ٘يبم ثبماك رٟب٘ي  ٚث ٝتًٛق ٝثي پلٚا  ٚغيلٓيب٘تي ام ٔيبؿيٗ ٘فت ٌ ٚبم ايٗ
وِٛك ا٘زبٔيـ ٚ ٜثّٙـپلٚاميٞبي اؽيل ٘فتي ٌ ٚبمي كا ؿأٗ م٘ـ .ؿِٚت فلاق ثبيـ تالٍ
ثّيغي كا ؿك كاًتبي كفـ ِٔىُ يبؿُـ ٜث ٝفُٕ آٚكؿ  ٚام ِٔٛكتٞبي رٕٟٛكي اًالٔي
ايلاٖ ؽٛؿ كا ثي٘يبم ٘جيٙـ.
ؿك عبَعبضل پيَثيٙي ٔب ايٗ اًت وُ ٝلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ٌ ٚبم فِبك
ٚيوٜاي كا ثل ٔزّي  ٚؿِٚت فلاق ٚاكؿ ٔيآٚك٘ـ تب ٞلص ٝمٚؿتل پيَ٘ٛيي لب٘٘ ٖٛفت ٚ
ٌبم فلاق كا ام تٔٛيت ٔزّي ٕ٘بيٙـٌبٖ ايٗ وِٛك ٌقكا٘يـ ٚ ٜؿك ٘تيز ٝللاكؿاؿٞبي
ٔٙقمـ ٜثب ؽبكريبٖ كا ثِ ٝغبػ عمٛلي اِناْآٚك ٕ٘بيٙـٌ .لص ٝؿِٚت فلاق ؿك اؽٟبك٘ؾلي
لجُ ام ا٘تؾبثبت اؽيل ٔزّي ايٗ وِٛك افالْ ٕ٘ٛؿ ٜثٛؿ و ٝعتي ثل فلٕ فـْ تٔٛيت
ٔزّيُ ،ب٘ ٝؽبِي ٕ٘ٛؿٖ ام ميل ثبك تقٟـات ٔٙـكد ؿك للاكؿاؿٞبي اؽيل رليٕٞٝبي
لبثُ تٛرٟي كا ثلاي فلاق ثٕٞ ٝلا ٜؽٛاٞـ ؿاُت ،ثب ايٗ عبَ ؿلت ثيِتل ؿك ايٗ ثبكٜ
ُلط اعتيبط اًت.
ٕٞضٙيُٗٛ٘ ،تبك عبضل ثب ثٟلٌٜيلي ام ٔقيبكي ؤ ٝقبؿَ فىي ٌ٘جت فؽيلٜ
ث٘ ٝلػ تِٛيـ ٔيثبُـ  ٚام آٖ ٔيتٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔقيبك لـكت صب٘ٝم٘ي يه ُلوت ّٔي
٘فت ؿك مٔبٖ عبضل يبؿ ٕ٘ٛؿ ٘ ٚين ثب اًتفبؿ ٜام ؽظ ٘يٌٕبم آ َٚفغٔ ٝؾتٔبت ؿك
فضبي ؿٔ ٚتغيل فؽيل٘ ٚ ٜلػ تِٛيـ ٘فت ،صٙيٗ ٘تيزٌ ٝلفت و ٝاٚالً تالٍ ًٚيقي ام
ًٛي ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ؿك رليبٖ اًت تب ثب ا٘قمبؿ للاكؿاؿٞبي ِٔبكوت ؿك
تِٛيـ  ٚيب للاكؿاؿٞبي ؽـٔبتي ،ث ٝافنايَ ث ٝيهثبكً ٚ ٜليـ تِٛيـ ٘فت ام ًٛي
ُلوت ٞبي ّٔي ٘فت ؿك وِٛكٞبي ثب ٔيبؿيٗ ًجن  ٚاوتِبف ِ٘ـ ،ٜوٕه ٕ٘ٛؿ ٚ ٜكفتبك
ايٗ ُلوتٞب كا ثًٛ ٝي كفتبك ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ًٛق ؿٙٞـ .صٙيٗ أىب٘ي ثب
عي رٟبٖ ًٔٛي ؿِٚتٞبي ايٗ ُلوتٞب ًبمٌبك اًت .ميلا ايٙبٖ ٕٛٞاكًٛ ٜؿاي
پِتًل ٌقاُتٗ كلجبي ًٙتي ٙٔ ٚغمٝاي ؽٛؿ كا ؿك ًل ٔيپلٚكا٘ـٜا٘ـٔ .قٙبي ؿك پيَ
ٌلفتٗ كفتبك يه ُلوت ثيٗإِّّي ٘فتي ثلاي يه ُلوت ّٔي ٘فت ٘ ٝتٟٙب تٟي ٕ٘ٛؿٖ
ُلوت ّٔي ٘فت ام لـكت صب٘ٝم٘ي ثبماكي ًّ ٚت اؽتيبك ام آٖ ؿك كاًتبي اًتفبؿٜ
اعتٕبالً ًيبًي ام ًالط ٘فت ٔيثبُـ و ٝث ٝوب َٞليٕتٞبي ٘فت ؿك آيٙـ ٜوٕه
ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ .ايٗ ؿ ٚفبُٔ ثل كٚي  ٓٞثٔ ٝب٘ٙـ ِجٞٝبي يه ليضي ثل ضـ وِٛكٞبي
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ٔؾبِف ثب ك٘ٚـ رٟب٘يُـٖ ٔـ٘ؾل آٔليىب ٔب٘ٙـ ايلاٖ فُٕ ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ ٌ ٚبٔي التٔبؿي
ثًٛ ٝي تغمك ؽبٚكٔيب٘ ٝثنكي ٔـ٘ؾل آٔليىب ؽٛاٞـ ثٛؿ.
ث ٝايٗ تلتيت ،ثبك ؿيٍل ضلٚكت تٛر ٝث ٝافلاط  ٚتفليظ ؿك ًيبًتٞبي ٘فتي
فلاق ٔغلط ٔيٌلؿؿ .كٚمٌبكي ُلوتٞبي آٔليىبيي  ٚاٍّ٘يٌي عبوٓ ثل وٌٙلًيْٛ
٘فتي فلاق ؿك كاًتبي ٔٙبفـ ؽٛؿ ام تِٛيـ ثبالي ٘فت ًل ثبم ٔيمؿ٘ـ  ٚؿك ٘تيز ٝثب
فلا٘ ٓٞيبٚكؿٖ ًلٔبئ ٝبِي ٔٛكؿ ٘يبم تًٛق ٝفلاق ،اعتٕبَ كؽـاؿٞبي ًيبًي ؽِٗ ٚ
وٛؿتبٞبي ًيبًي كا ثلاي ايٗ وِٛك فلا ٓٞآٚكؿ٘ـ .كٚمٌبكي ؿيٍل ،ايٗ وِٛك كاٚ ٜكٚؿ
ُلوتٞبي ٘فتي ؽبكري كا ثل فلاق ثٌت  ٚؿك ٘تيز ٝاًجبة صىب٘يـٖ ٔبُ ٝعّٕٝ
٘ؾبٔي ث ٝؽٛؿ كا ؿك وٙبك ثي اعتيبعيٞبي ؿيٍل ؿِٚتٕلؿاَ٘ فلا ٓٞآٚكؿ .ألٚم  ٓٞؿك
رٟت ٔؾبِف  ٚؿك كاًتبي فغَ تًٛقٝاي پبًؼ ؿاؿِ٘ ٜـ ٜام ٌقُت ،ٝصٙبٖ ايٗ وِٛك
ث ٝؿأبٖ ُلوتٞبي ثيٗإِّّي ٘فت ٌ ٚبم غّغيـ ٜوٌ ٝفتٔ ٝيُٛؿ ٔٙبلٔٞٝبي ٘فتي ٚ
ٌبمي اؽيل ايٗ وِٛك يىي ام ثنكيتليٗ ٔٙبلٔٞٝبي ً 150بِ ٝاؽيل تبكيؼ ٘فت ثٛؿٜا٘ـ.
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