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ـاضـي لم يـصـبح بـعـيـدا عـنـد ا
تــوثــيــقه ,وأزمــات وصــراعــات
ـــدن في الــعـــصــور ــمـــالك وا ا
ـة والـوسـطى لم تـخـتلف الـقد
كــثــيـــرا عــنــهـــا في تــاريـــخــنــا
ــعــاصــر بل قـــد تــخــتــلف في ا
اســــــلـــــوب اداراتــــــهـــــا ونـــــوع
قــيـــاداتــهــا. ورغم امــتالك هــذه
دن سيادة كـياناتها, مـالك وا ا
فـقـد احتــدت بـعـضــهـا وشـكـلت
إمـــبـــراطـــوريـــات وحتـــالـــفـــات

سياسية وعسكرية. 
ــا يــعـرف وأقـامـت بـعــضــهــا 
ـــــــــــــدن) ,أي أن كـل (دويـالت ا
بأن مـديـنـة كـانت تـمـثل دويـلة ,
يـكـون لــهـا حـاكـمـهـا وجـيـشـهـا
وأرضـــــهــــا ,وفي كـــــثــــيـــــر من
ــدن او االحـــيـــان كـــانت هـــذه ا
الـدويالت تـتـقـاتل فـيـمـا بـيـنـها
ألســبـــاب عـــديــدة مـــخـــتــلـــفــة.
وعـــنـــدنـــا ,في بـالد الـــرافـــدين
ظــــهـــــرت حــــضــــارات مــــدن او
دويالت فـي االلف الــثـــالث قــبل
ـيالد في عـصرمـايـسـمى فـجر ا
الـــسالالت  ,بـــدءاً بـــساللــة أور
الــــــســـــومــــــريـــــة األولى 2650
ق.م,وقـد شـهـدت هـذه ( دويالت
ـدن) الــعـديـد من الـصـراعـات, ا
وكـانت في اغـلـبهـا اقـتـصـادية,

ـياه بالـسـيطـرة علـى حصص ا
الــــزراعــــيــــة كــــونــــهــــا عــــمـــاد
اقتـصادها وسيادتـها. وأنتجت
هـــذه الـــصــــراعـــات بـــشـــكل أو
بـــاّخـــرتـــوجـــهـــا نـــحـــو وحــدة
سـيــاســيــة النــهـاء مــعــانــاتــهـا

ونزاعاتها. 
ــلك أومـا وذلك عـنــدمـا تــبـنى ا
لوكـال زاكيـزي الدعـوة لتـوحيد
دويـالت بالد سـومــر وانــتــهـاج
حـكم مـركـزي لــضـمـان وتـقـويـة
الـوحــدة الــداخـلــيـة الــتي تــعـد
الـــركــيـــزة األســاســيـــة لــفــرض
ــــنـع األطــــمــــاع الــــســـــيــــادة و

والتدخالت اخلارجية. 
وجاء الـنهـوض الكبـير عـلى يد
الـقـائد سـرجـون األكدي -2371
 2316 ق.م الــــــــذي انــــــــتـــــــزع
الــســلــطـة من الــســومــريـ في
عـاصـمــتـهـا كــيش ووحـد كـامل
دن السومرية ,لتضم دويالت ا
دولته جـغرافيا اخلـليج العربي
واألراضي العـربية حـتى البحر
ـــــتــــــوسط وامــــــتــــــدت هـــــذه ا
الــــصـــراعـــات الى تــــاريـــخـــنـــا
عاصر ,وان أألكثر غـرابة فيه ا
ــــتــــجــــانس الــــتــــوافـق غـــيــــرا
ايــدولــوجــيــا بــ دول الــغــرب
االستـعمـاري والـدول االقلـيمـية

احمليطة ببالد الرافدين و بعض
دويالت األعـــــراب مـن هـــــاجس
ــتــأتـي من مــســـتــقــبل الــقــلـق ا
اسـتــتـبــاب االسـتـقــرار احلـتـمي

لبالد الرافدين. 
واطن وجعلت هذه الصراعات ا
مــفـــتــونـــاً بـــهــاجـس االنــتـــمــاء
ــنـاطــقي والــقـبــلي والـطــائـفي ا
واألثـني واحلــزبي عـلى حـسـاب
االنتماء الـوطني وتغذيه نوازع
شـيــطـانـيــة مـؤطــرة بـتــبـريـرات
ساذجه بأننا مـجتمعات متعددة
ـذاهب ال األطـيــاف واألعــراق وا
ــكـن أن نــبـــني مــنـــهــا وطـــنــا
. مـع الـــــعــــــلم ,ان كل مــــــوحـــــداً
الــطـوائـف واالثـنــيـات واألعـراق
ـــذاهب مـــجـــتــمـــعـــة في بالد وا
الـرافــدين ال تــعــادل جــزأ مـا في
دولــة تـــنــوع واحـــدة كــالـــهــنــد
والــهـنــد وطن مــوحـد كــبــيـررغم

تنوعه الكبير. 
ان أجــمل وحــدة وأمــتــنــهــا هي
وحـــدة الــتـــنـــوع ضــمـن الــوطن
الـواحد. إن االمة الـعراقـية حتى
لــوكـــانت عــرقـــاً واحــداً وديــنــا
واحداً وطـائفة واحـدة فان ثمة
من يـــجـــد وســيـــلــة لـــتـــفــرقـــهــا
واحـتــرابـهـا اذا لـم تـكن تــتـمـتع
بحصانة ذاتية. هل كان التناحر

مـذهـبـيـا ام عـرقـيـا بـعـد الرابع
عـــشـــر من تـــمـــوز عـــام 1958
أولم تـــسـل الـــدمـــاء أنـــهـــاراً?.
ـكن انـهـاء االخـتالف ولكن ال
ـكن تــنـظـيم االخـتالف وهـو
مــا تــفــعــله األ احلــيّـة فــهل
نطمح أن نكون من ضمن األ
احلـية أم أن هـذا أصـبـح أمراً
مـتـعـذراً وأنـنـا نـغـذي الـسـيـر
ـــــــــــــــدن صــــــــــــــــوب دويـالت ا
والـطـوائف?.  لـيس الـهدف من
هــذا الـســرد هـو الــتــحـدث عن
تـاريخ الــعـراق الـقـد ,بل عن
ـــعــــاصـــر, تــــاريخ الـــعــــراق ا
ـدن عادت من جديد فدويالت ا
ــســمــيـات جــديــدة اقــالـيم, و
فـيـدرالـيـة اجلـنـوب ,فـيـدرالـيـة
الــوسط واجلــنـوب ,وتــنــوعت
ــســـمـــيـــات وكـــلـــهـــا حتـــمل ا
بـذوراالنفصـال. االمة العـراقية
ـوقراطي لـيـست ضـد وضع د
ــســاواة يــحـــقق لــشـــعــبــهـــا ا
وتـكـافـؤ الـفرص ,ولـكـنـهـا ضد
تقـسـيم وطنـهـا وانتـمائـها. ان
ماجمعه الـعراقيون قبل 3000
ســنــة ,يــحـــاول الـــبــعض االن
ــــحـــاوالت وضع تـــفـــتــــيـــته 
احلـواجـز أو االسوار بـ مدن
الـعـراق  ,أو حـتى بـ مـناطق
ـديـنـة الـواحـدة ,ولم يـدركـوا ا
حــجـم اخملـــاطــر الـــتـي ســوف
تترتب عـلى مجـتمـعنـا الواحد
من جراء ذلـك.كلـهـا تؤكـد أنـها
مشروع مؤامـرة دولية لتقسيم
الــعـــراق لــلــوصــول إلى هــدف
تـــمــــزيـق الــــعـــراق وتــــقــــاسم
ثــــرواته ,من خالل مـــــشــــاريع
مــدروســة بــدقــة تـبــدأ بــفــصل
مــــصـــــالح احملـــــافــــظـــــات عن
بعـضها بعضـاً وجعل العالقة
فــيــمــا بـيــنــهــا عالقــة تــنـافس
ـشـاريع تــنـاحـري ,وحتـطـيـم ا
ـشـتـركـة الـتي تـمـثل الـعـراق ا
إلفـــراغ مـــحـــتـــواه واضــعـــافه
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تـدريجـياً ألنـهاء وجـوده ومحوه
من اخلـــــارطـــــة. وبـــــالـــــرغم من
وضـوح مـواد الدسـتور الـعراقي
في الـــبــاب الــرابـع (صالحــيــات
احلـكـومـة االحتـادية) , تـقد

مـــشــروع “احلـــرس الـــوطـــني”
ـــــثل “جـــــويـــــشـــــات” الـــــذي 
محـافظـات ليـكون مـثاالً مـصغرا
جلـيش مـحـاصصـة طـائـفي غـير
واضـح االهــــــداف وتـــــــنـــــــاقض
ــــــــادة  109من وجـــــــــوده مـع ا
الــدسـتــور الـعــراقي.  وانــدلـعت
ـــــيـــــاه بــــ ايـــــضـــــا أزمـــــات ا
احملـافــظـات اجلــنـوبـيــة وصـلت
إلـى إشـــــهـــــار الـــــسـالح وإعالن
حـرب الــعــشــائــر عــلى مــجـالس
احملــافــظــات وتــهــديـد مــزارعي
احملـافظـات الـواقـعة عـلى نـهريْ
دجـــلـــة والـــفـــرات بـــأســـبـــقـــيـــة
جــغـــرافـــيـــة لــتـــجـــاوزهــا عـــلى
حـصص احملافظـات التالـية لها
ا اسـتدعى الـدعوة الى رئيس
الــوزراء إلرسـال قــوة عــسـكــريـة
ـثنى. حلل األزمـة في مـحافـظة ا
واخـرى تمـت فيه مـهـاجـمـة بيت
احملـــــافـظ فـي الـــــنــــــاصــــــريـــــة
ومحافظـة ميسان في حالة نزاع
ثنى مع مع الـكوت ومحـافظـة ا
الـــقـــادســـيـــة وكـــذلك احلـــال مع
مـحـافـظـة بــابل والـبـصـرة عـلى
حالـها تـرقـد في العـطش بغـياب
ـيـاه العـذبـة وإيـران مسـتـمرة ا
بقطع دابر أنهـارها وتمنعها من
عــبـــور احلـــدود اإليــرانـــيــة إلى
داخل مــســارهـا الــطــبـيــعي رغم
ــيــاه الــبــزل أنـــهم يــســمــحــون 
ـاحلــة بـغــزو أراضــيه. وبـاتت ا
احملـافـظـات تـتـصـرف  كـدول في
ــيـاه لالســتـخــدامـات نــزاعـات ا
الـــزراعــيـــة أو لالســـتــخـــدامــات
ـــنــزلــيــة. وال فـــرق بــ حــالــة ا
العراق في محافظاته الفيدرالية
وبـ أزمة مـيـاه نهـر النـيل بـعد
بنـاء سد الـنهضـة اإلثيـوبي وما

يسـفر عنه من تصـعيد ب دول
ـــصب مـــصــر ـــنـــبع ودولـــة ا ا
وكـــــذلـك الـــــســـــودان. إن احـــــد
ـــيـــاه وعــدم اســبـــاب شـــحـــة ا
تنظيم حصصها في احملافظات
الـــوســـطـى واجلـــنـــوبــــيـــة هي
التـجـاوزات على حـصص مـياه
األنــــهـــار من قـــبل مـــســـؤولـــ
وشـخصيـات متنفـذة في الدولة
الـتي تــقـوم بــاالسـتــحـواذ عـلى
ـــيـــاه دون رادع أو كــــمـــيــــات ا
حـــرص حـــتى تـــفـــاقــمـت هــذه
الـظـاهـرة وأصـبـحت االن تـهـدد
آالف الــعـــوائـل بـــالـــتـــهـــجـــيــر
وانـتــشـار األمـراض بـ سـكـان
احملــــافــــظــــات. امـــــا الــــســــبب
الــرئـــيــسي فـي نــقص ايــرادات
حوضي دجلة والفرات وهذا ما
اســتــعـرضــته بــالــتــفـصــيل في
تـخصـصة في احـدى مقـاالتي ا
سـياسـات الطـاقة والـتي نشرت
في مـــوقع كـــتـــابـــات وشـــبـــكــة
هـو االقـتـصــاديـ الـعــراقـيـ ,
ـؤسسي مع ضعف الـتـنسـيق ا
اجلــانب الــتـركـي كـونــهــا دولـة
ـــــنــــــبع ,حــــــيـث لم تــــــعــــــمل ا
الدبلوماسية العراقية من خالل
نوافـذها الـدولـية واالقـتصـادية
بالـضـغط عـلى اجلـانب الـتركي
ائـيـة لـلـعراق لـتـأمـ حـصتـه ا
بـــبـــرنـــامج طـــويـل وبـــاشــراف
ــمـثــلـة ــؤسـســات الــدولـيــة ا ا
ـتـحدة لالمـانـة العـامـة  لال ا
ائية للدول لضمان احلـصص ا
ــتـــشـــاطــئـــة لــنـــهــري دجـــلــة ا
والـــــفـــــرات ,ولـــــيس مـن خالل
حـلـول تـرقــيـعـيـة اســتـجـدائـيـة
ياه. مرهونة بسياسة عسكرة ا
وغــابـت حــالــة االنــســجــام بـ
ؤسسات احلكومية ومجالس ا
احملــــــــافـــــــظــــــــات وجتـــــــاوزت
احملــــــافـــــظـــــات عـن االلـــــتـــــزام
ـادت الـدسـتوريـت  111و با
 112وبـــــــــــــرزت اخلـالفــــــــــــات

والـــصـــراعـــات وبــشـــكل مـــؤلم
ــثـنى عــنـدمــا دعت مـحــافـظـة ا
احلـكـومة احملـلـية فـي محـافـظة
ذي قــــــــــــــار إلـى الــــــــــــــكـف عـن
الــــتــــحــــركــــات الــــتي تــــهــــدف
للـسيطـرة على الـرقعة الـنفـطية
شـتركـة ب احملافـظتـ التي ا
تـشـهـد عـمـلـيـة تـطـويـر من قـبل
شــــركـــة لـــوك اويل الـــروســـيـــة
واحملـددة حـصـصــهـمـا اسـاسـا
من قــبل وزارة الـنــفط. واوقـفت
مـحــافــظــة الــقـادســيــةتــشــغـيل
اجـهـزة الـسـيــطـرة عن بـعـد في
محطات نقل الطـاقة الكهربائية
فـي احملـــــــــافــــــــظـــــــــة والـــــــــتي
جتهـزالطاقـة الكـهربـائيـة  لعدد
من مـحـافـظـات الـفـرات االوسط
لالسـتحـواذ على حـصصهم من
الـطــاقـة الـكــهـربــائـيــة. وانـتـقل
ــــــــدن) الى مــــــــرض (دويـالت ا
وزارات ومــنـهــا قـطــاع الـطــاقـة
واصـبحت وزارة الـنفط مـنفردة
بسيـاستهـا التي تتـركزبتـطوير
قـطاع االسـتخـراج النـفطي على
حـــســاب تـــطـــويــر الـــصــنـــاعــة
الـنفـطـية الـتكـريـرية واسـتثـمار
الغـلز الـطبـيعي وبـنوعـيه احلر
صـاحب الـذي اليـزال يـحرق وا
مــعـــظــمه بــكــمـــيــات تــصل الى
1700 ملـيون قدم مكـعب يوميا
وعـــــدم ايــــفـــــاء وزارة الـــــنــــفط
بـالـتـزامـهـا بـاخلـطـة الـوقـوديـة
ا لـتشغـيل محطـات الكهـرباء 
اضــطـرت وزارة الــكـهــربـاء الى
إسـتيـراد كمـيات من زيت الـغاز
ـعـدل  3مالي لـتر الـكـازويل 
يـومـيـا ,والـتـفـاوض والـتـوقـيع
مع اجلـانـب االيـراني بـتـجـهـيـز
ـــعــدل 1800 غـــاز طـــبـــيـــعـي 
ملـيون قدم مـكعب في اليوم من
ــنـطـقـتـ خالل انـبـوبـ الى ا
الــــوســـطـى واجلـــنــــوبــــيـــة في
العراق لتشغيل احملطات انتاج
الــطـــاقــة الــكــهـــربــائــيــة وهــذه
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احل قُـدم إلى مـجـلس الـنواب
مـشروع قـانـون النـفط الـوطنـية
ثالث مرات بصيغ مختلفة كان
أولـــهــا مــشـــروع الــقـــانــون في
2012  2009 واآلخـــــــــــــــر فـي 
وأخـيـرا عـام 2017 ولم تـتـوفـر
اإلرادة السـياسيـة في الدورت
ــانـــيــتــ الـــســابـــقــتــ الــبـــر
لـتمريـره وبقـيت الوزارة طوال
هــذه الـفـتـرة تــتـعـامل من خالل
ركـزيـة مع الشـركات دوائرهـا ا
االســتــخــراجــيــة بــالــســيــاقـات
ركزيـة والبيروقراطـية نفسها ا
الـتي  ال تـتــسق مع مـتــطـلـبـات
الـــصــنـــاعــة االســـتــخـــراجــيــة
ـــخـــرجـــات عـــقــود واكـــتـــفت 
اخلـدمة في جـوالت التـراخيص
الـــتي ابـــرمت عـــام 2009 ومـــا
بعـده اما اجلهد الـوطني فبقي
ركـزية التي اسـير السـياسات ا
ــــشــــاريع أدت الى تــــأخــــيــــر ا
اإلنـــتــاجـــيـــة احلــاكـــمـــة وعــدم
مـــعــــاجلـــة اخلــــلل في الــــبـــنى
التحتية للقطاع وضعف برامج
الــتـدريـب والـتــأهـيـل لـلــكـوادر
واذا كـــانـت صـــيـــغـــة مـــشــروع
الـــقـــانـــون الــــذي قـــدم جملـــلس
الـنـواب في عـام 2009 لم يـجـد
احملفـزات الـسيـاسيـة لـتمـريره
فإن صـيـغة مـشـروع قانـون عام
2012 لـم تــــبــــدِ قــــيــــادة وزارة
ــــضي الــــنــــفط الــــرغـــبــــة في ا
بــتــشــريــعه كــمــا افــصح وزيــر
الــنـــفط حـــيـــنــهـــا في جـــلـــســة
االسـتمـاع الـتي عـقدهـا مـجلس
الــنــواب خلــبــراء الــنــفـط حـول

مشروع القانون. 
وشــهــدت وزارة الــنــفط حــراكـا
تثـقيفـيا عام 2015 انعكس في
ـنـاقـشة الـنـدوات الـتي أقـيـمت 
ضـــــرورة تـــــأســـــيـس الـــــنـــــفط
رة الـوطنـيـة وكـانت في هـذه ا
ـنــاقـشــاتـهــا بـشـأن مــتـمـيــزة 
مـلـكـيـة الـشـعب لـثـرواتـه وهذا
االمـر ذاته وجـد في نـفس كاتب
ـشروع هـذه السـطـور الـتفـاؤل 
كنا قد بدأنا بـالتثقيف اليه منذ
2007 ولم ننـقـطع عن التـلـميح
ـــســتــوى واالعالن عـــنه عــلى ا
الــــســـيـــاسـي واإلعالمي طـــوال
الـسنوات اال وهـو احيـاء النفط
الـوطــنــيــة وتــمـلــيك أســهــمــهـا
لــلــشــعب. وقـد عــكــفت الــدائـرة

بـعض اخلـبـراء لـلـتـعـلـيق عـلى
الـقـانون سـلـبـا داعـيـا الـسـلـطة
التنـفيـذية إلى الـتحـرك الفوري
إليــــــقــــــاف إجــــــراءات ادخــــــال
الـقـانـون حيـز الـتـنفـيـذ أو كـما
عــبّـر خــبــيــر آخـر: بــأن قــانـون
شـركـة الـنـفط الوطـنـيـة اجلـديد
أضـاع الـطــريق" وتـسـاءل احـد
ـــتــخـــصـــصــ في اخلـــبـــراء ا
الشـؤون الـنفـطيـة وقـد عمل في
شــركـة الـنـفط الـوطـنـيـة هل ان
قـانـون شـركــة الـنـفط الـوطـنـيـة
خـطـوة الـى االمـام ام خـطـوتـان
الى اخللف? وأجاب في معرض
اسـتعـراضه لبنـود القـانون بأن
القانون اجلديد يعد خطوة إلى
األمــــام تـــــعــــتــــريــــهـــــا بــــعض

الصعوبات.  
وطـــرح الـــعـــديـــد من اخلـــبــراء
الــــكـــــثــــيــــر مـن الــــتــــســــاؤالت
واالســتــفــهـامــات حــول فــقـرات
الـقــانـون مــنـهــا اسـتــفـسـارات
قـــانــــونـــيـــة وإداريــــة وفـــنـــيـــة
واقــتـصــاديـة وأشــار الــبـعض
مـنـهم في تـعـلـيـقـاته الى تـسرّع
مـــجــلس الـــنـــواب في تـــشــريع
الــقـانــون لـذلك ســيـركــز بـدايـة
احلــــــــــــديـث عـن اإلجــــــــــــراءات
الــتــشـــريــعــيـــة لــلـــقــانــون مع
ــبــذولــة مــنــذ عــام احملــاوالت ا

2004 إلعادة احياء الشركة. 
شـركـة الـنـفط الـوطـنـية 2004-

2018
عــــلـى الــــرغم صــــدور الــــقــــرار
الوزاري بتأريخ 27 أيار 2004
بــإعـادة الــعــمل بـشــركـة الــنـفط
الـوطـنـيــة عـلى ضـوء قـانـونـهـا
ـرقم 123 لـعام 1967 الـنـافـذ ا
وتــــعــــديالته اال ان اخلـالفـــات
ؤقتة السيـاسية في احلكـومة ا
الـتي تــرأسـهـا الـدكـتـور عالوي
2004-2005 حــول مــرجــعــيــة
الشركة حالت دون إعادة العمل

بها. 
وحينمـا اقر مجلس الوزراء في
شــبــاط 2007 مــشــروع قــانـون
الــنـــفط والـــغــاز كـــان احــد اهم
مــفــاصــله هـو تــأســيس الــنـفط
الــوطـــنــيـــة غــيـــر ان مــشــروع
ذكور ذاته خضع الى القانون ا
ـركز جتـاذبـات سـيـاسـيـة بـ ا
واالقــلـيم والــقـوى الــسـيــاسـيـة
حـــــال دون اقــــراره. مـــــنــــذ ذلك

ان تـشريـع قانـون شـركـة الـنفط
ــا الــوطــنـــيــة في اذار 2018 
ـا عـليه فـيه من إيـجـابـيـات و
مـن مالحـــظــــات يـــعــــد اجنـــازا
وطنـيـا بـامـتـيـاز ويـعـد خـطوة
إيجابية باجتاه اصالح القطاع
الــــــنـــــــفــــــطـي فـي مــــــحـــــــوريه
االستخراجي والـتسويقي بعد
تـعثّر الـقطاع الـنفطي في األداء
وتــخــلـف طــال أكــثــر من ثالثــة
عــقــود عــنــدمـــا أقــدم الــنــظــام
الــســابق  عــام 1987 عــلى حل
الــشـــركـــة ودمــجـــهــا مع وزارة
الـــنــفط تــمت قـــيــادة الــقــطــاع
بــشـكل مــركــزي أدى الى تـلــكـؤ
خــطــطه اإلنــتـــاجــيــة وبــعــثــرة
امـكــانـيــاته الـفــنـيــة وإضـعـاف
قــدراته الــبــشـريــة فــضال عــمّـا
خـــلـــفـــته احلـــروب واحلـــصــار
االقــتـــصــادي مـن دمــار الـــبــنى
الــتـــحــتــيــة لــلــقــطــاع وهــجــرة
الـــعـــقــول الـــعـــراقـــيـــة وعـــزلــة
الـصنـاعـة النـفطـيـة عن اللـحاق
بـالتـقـنيـات والـتكـنـولوجـيا كل
ذلـك أدى الى شــبه انــهــيــار في
صنـاعة النـفط بـالعراق فـكانت
ـــهــمـــات في اصالح مـن أولى ا
الــقـطــاع بــعـد ســقــوط الـنــظـام
السـابق هـو الـعمل عـلى إحـياء
(الـنـفط الـوطـنـيـة) لـتـأخـذ عـلى
عـاتـقــهـا عـمــلـيـة بـنــاء الـقـطـاع
وحتــفـيــز االسـتــثـمـار الــوطـني
لــــزيـــادة اإلنــــتـــاج عــــلى أسس

اقتصادية سليمة.
   وقـد تـبـايـنت آراء الـعـراقـي
بـشـأن  تـقـيـيم الـقـانـون فـأشار
ـثقف الـعراقي اذا كان احد ا
األول مـن كــانـــون الــثـــاني عــام
1961 سجل انعطافة في مسار
الثروة النفطية التي تمثلت في
إصــدار قـانـون 80 والـذي حـدد
ــوجــبه مــنــاطق االســتــثــمـار
لـلشـركـات االجنـبيـة فـاخلامس
من اذار 2018 يـشـكل مـنـعـطـفا
جــــديـــدا فـي مــــضــــمـــون إدارة
الثروة النفطية وأسلوب توزيع
ـا تــضـمـنـته مـواد إيـراداتـهـا 
الـقانون". أو كـما عبّـر احد ابرز
االقتصادي " بأن تمرير قانون
شـركـة النـفط الـوطـنيـة يـعد من
أهم مــــــا شــــــرع من قــــــوانـــــ
وأخطـرها ويـعد نـقلـة تاريـخية
ونـوعيـة مهـمة". في حـ سارع

فــقـراتـهــا عـلى قـانــون الـشـركـة
لـــعـــام 1967 ووجـــدت هـــنـــاك
سـمــات مــشـتــركـة بــ الــصـيغ
مــاعـــدا مــا يـــخص مـــرجــعـــيــة
الشركة فقد كانت صيغة 2009
تـــشــيـــر الى ارتــبــاط الـــشــركــة
جلس الوزراء بخالف الصيغ
األخــــــرى الـــــــتي اشـــــــارت الى
ارتـبـاطــهـا بـوزارة الــنـفط لـكن
الــصــيـغ الــثالث كـــلــهـــا تــؤكــد
ـهام القطاع انحصـار الشركة 
االستـخراجي وتنضـوي حتتها
الـــشـــركـــات االســـتـــخـــراجـــيـــة
والـشركـات السـاندة كـافة  وان
مــجــلس ادارتــهـــا يــتــشــكل من
ـــــديــــرين ـــــثل لـــــلــــوزارة وا
الــــــعــــــامــــــ لــــــلــــــشــــــركــــــات
االسـتـخـراجــيـة دون الـشـركـات
ساندة فضال عن خبراء ثالثة ا
يرشـحهم وزير الـنفط أو رئيس
مـــــجـــــلس اإلدارة وانـــــفـــــردت
ـثـل صـيـغـة 2009 بـوجـود 
جلـهـات حـكـوميـة بـدرجـة مـدير
ـــركــزي ووزارة عـــام (الــبـــنـك ا
ـالـيـة) في الــتـخـطـيـط ووزارة ا
مـــجــــلس اإلدارة عـــلـى ســـيـــاق
;  واتــفـقت كل الـقــانـون الــقـد
ـقـدمـة عـلى أن رئـيس الـصـيغ ا
الشركة بدرجة وزير. وقد غابت
ـقـدمـة اإلشارة عن كل الـصـيغ ا
الـى دور الـــشــــركـــة مع عــــقـــود
ـــبـــرمـــة في جــوالت اخلـــدمــة ا
ـفيـد الـقول التـراخـيص ومن ا
إن صــيــغـة 2016 تــعـد أفــضل
الـصــيغ من حــيث تـضــمــيـنــهـا
فقـرات تمت إضافتـها بناءً على
الــتــجــربــة الــتي أفــادت مــنــهــا
الـوزارة في أثـنـاء تـعـامـلـهـا مع
الـشـركـات الـعــامـلـة في جـوالت
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قـررت الـلـجــنـة تـقـد الـقـانـون
لـــلـــقـــراءة األولـى بـــتـــأريخ 25
نـيـسـان 2017 و الـقـبـول من
بدأ للمضي باإلجراءات حيث ا
الـتــشـريــعـيــة وبـدأت الــلـجــنـة
باسـتضـافة الـسيـد وزير الـنفط
2017 بــــــــتـــــــــاريخ 15 أيــــــــار 
الستطالع الـرأي حول األسباب
ــوجـــبــة لــتـــشــريع الـــقــانــون ا
ـقـتـرحـة لـبـعض والـتـعـديالت ا
بـــنــــوده ووجــــهت الــــلـــجــــنـــة
ـخـاطـبـة الـشـركـات الـنـفـطـيـة
الــعـــراقــيـــة وحـــكــومـــة إقـــلــيم
كـردسـتـان وتـواصـلت الـلـجـنـة
مـع وزراء الـــنــفـط الـــســـابـــقــ
واخلــــــبـــــراء الـــــنــــــفـــــطـــــيـــــ
واالقـتـصـاديـ واستـمـعت إلى
مالحـظـاتـهـم وضـيّفـت الـلـجـنة
ــديــرين الــعـامّــ لــلــشــركـات ا
االســتـــخـــراجــيـــة والــشـــركــات
تـخصصة ـساندة والـدوائر ا ا
إلجـراء مزيـد من الـنـقـاش حول

القـانونيـة في وزارة النفط على
إعـداد نــسـخــة جـديـدة لــقـانـون
الشركة وانتـهت منها في نهاية
ــهــا الى عــام 2016 و تــقــد
األمـانة الـعـامـة جملـلس الوزراء

إلقرارها. 
قـانـون شـركــة الـنـفط الـوطـنـيـة

2017
في اذار 2017 صــادق مـجــلس
الــوزراء عـــلى مــشــروع قــانــون
النـفط الوطنيـة وفوجئت جلنة
الـطــاقـة والـنـفط الــنـيـابـيـة بـأن
مـشـروع الــقـانـون جــاء إلحـيـاء
قــانــونــهـا الــقــد لــعـام 1967
ومــن دون اإلشــــــــــــــــــــــــارة إلــى
الـتعـديالت الالحـقـة عـلـيه التي
يــلـزم األخــذ بـهــا بـحــسـبـان أن
آخــر تــعـــديل لـــقــانــون الـــنــفط
الوطنية كان في  1976وبعدها
صدرت الـعديـد من التـشريـعات
والــقــوانــ لم يـــنــظــر الــيــهــا
وجاءت اإلضافـات على القانون
مــحـدودة جـدا وذات صــيـاغـات
مـــربــــكــــة وكــــان ذلـك مــــدعـــاة
المـتـعـاض الـسـيـد وزيـر الـنـفط
والـدائرة القـانونـية في الوزارة
الـتي عكـفت على إعـداد مسودة

لـــلـــقـــانــــون بـــوصف أن مـــا 
ارســاله الى مــجـلس الــنـواب ال
ـــثل رؤيــة الـــوزارة وهــذا مــا
اتــضح في أثـــنــاء اســتــضــافــة
الــلــجــنـة لــلــقــيــادة الـنــفــطــيـة
وأصبحت اللجنة امام خيارين
األول هــــــو رفـض الـــــقــــــانـــــون
واعــــــادتـه الـى احلـــــــكـــــــومــــــة
ومــطــالـبــتـهــا بــتـقــد صـيــغـة
افـضل تـتـنـاسب مع الـتـطورات
شـهـد الـنـفطي احلـاصـلة فـي ا
واخلــيــار الــثـانـي هـو الــقــبـول
ــرسـل والــقـــيــام بـــالــقـــانـــون ا
طلوبة وقد اقرت بالتعديالت ا
ـضي بـاخليار الـثاني اللـجنة ا
وشكلت جلنة فرعية من أعضاء
الـلـجـنـة لـلـسـيـر في اإلجـراءات
الـتـشريـعـيـة واطـلـعت الـلـجـنة
الــقــيــادة الــنـفــطــيــة فـي اثــنـاء
استضافتها في 15 أيار 2017
بـخــيــار الـلــجـنــة وقــد أرسـلت
وزارة النـفط كـتابـا الى الـلجـنة
أوضـــحت فــــيه مـــوقــــفـــهـــا من
الــصــيـغــة الــراهــنــة لــلــقــانـون
ومرفـقـة بصـيغـة الـقانـون الذي
أعـــدته الـــدائـــرة الـــقـــانـــونـــيــة
وارســلــته الى األمــانـة الــعــامـة
بتأريخ 23 تشرين األول 2016
ولم يـــتم اقـــراره بـل اســـتـــبــدل

بصيغة اخرى.
قامـت اللـجنـة الـفرعـية بـدراسة
صيغ مـشاريع القوانـ للشركة
ـقـدمــة من قـبل الـوزارة طـوال ا
الـــســنــوات أي صـــيــغــة 2009
و2012 والــصـــيـــغــة األخـــيــرة
2016 ووجـدت ان صــيـاغـاتـهـا
مـتـقــاربـة ومـعـتــمـدة في بـعض
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ــســتـوردة يــومــيـا الــكــمـيــات ا
تـعـادل  كمـيـات الـغازالـطـبـيعي
ـصـاحب الــتي حتـرق يــومـيـا ا
والـــتي تـــعـــادل انـــتـــاج طـــاقــة
ـــقـــدار 5500 كـــهـــربــــائـــيــــة 
ـكن ان تـضاف الى ميـكـاواط 
زيــــادة الــــقـــدرة االنــــتــــاجــــيـــة
لـلـكــهـربـاء وانـهــاء ازمـته الـتي
تــطــرقــنـا الـى تـفــاصــيــلــهـا في
مقـالنـا الـذي نشـر في صفـحتي
فـي مـوقع كــتـابـات بــتـاريخ 21
اذار 2018 ومـــــواقع وصــــحف
اخــرى. بــعـد اســتــعــراض هـذه
الـــفــصــول ,هل هــو تـــوجه الى
تــفــعــيـل مــشــروع بــايـدن ,وهل
ســيـــقــسـم الــعـــراق إلى اجــزاء
بــقـــدرعـــدد مـــحـــافـــظـــاتـه عــدا
كردستان ,لتعود (دويالت مدن)
كــــمــــا كــــانـت في عــــصــــورهــــا
السـومريـة. لقـد تعـرض العراق
لـكــثـيـر من الـهـزات في تـاريـخه
وخـــرج مـــنـــهــا أكـــثـــر تـــوحــداً
والــتــحــامــاً ,ألن شــعــبه واحــد
بتـاريـخه وأرضـه وميـاهه  ,فال
ــــدن ,الــــتي عــــودة لــــدويالت ا
كــــــانت قــــــبل خــــــمـــــســـــة االف
سـنةمـنشـغلـة بـصراعـاتهـا على
ـــــيـــــاه وســــيـــــاســــة االرض وا
االسـتـحـواذ. ان ثـروات الـعراق
هي لـــكل أبـــنــائه ,وان الــثــروة
احلــقــيــقـــيــة هي الــعــراق كــله,
بــثــرواته الــتي التــنــضب ,ومن
يـعــتــقـد أن الــنـفـط هـو الــثـروة
الوحيدة فهو خاطيء ألن النفط
مادة نـاضـبـة وزائلـة. ان االكـثر
إثــراءً هـو شــعب الــعـراق الـذي
يــنــتــظــران يــخــرج مــنه فــارس
يــنـهض من ركـام وطن انــهـكـته
واســتـــنــزفــتـه حــروب هــوجــاء
كــنــهـوض ونــزاعــات لــعــقـود  ,
طـائر العـنقـاء للتـوق الى  حالة

القوة واخللود.

{ وزير الكهرباء االسبق 
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الــقــانــون لــلــتــوصل إلى رؤيــة
مــتــكــامـلــة وضــيّـفـت الـلــجــنـة
ـــتـــقـــدم في الـــوزارة الــــكـــادر ا
سـتفـيدة من بوصـفهـا اجلهـة ا
تـــشــريع الـــقــانــون الســـتــطالع

الرأي حول فلسفة القانون.
واثار بعض اخلبراء إشكاليات
ـقـدم حـول مــشـروع الــقـانــون ا
الــذي تـضـمن تــسع مـوادّ فـقط
وان احلــــــكـــــومــــــة لم تــــــأخـــــذ
ــتــغــيـرات الــتي بــاحلــسـبــان ا
ــشــهــد الـنــفــطي طــرأت عــلى ا
والـــقـــانـــوني واثـــار الــبـــعض
مالحـــظـــاتـه حـــول الـــصـــيـــغــة
ة لـتركيبة مجلس اإلدارة القد
ويـــســتـــلــزم االمــر الـــنــظــر الى
وجـــود خـــبـــرات اقـــتـــصـــاديـــة
وتعـاقـدية وتـقنـيـة في اجمللس
فـــضـال عن ذلـك فـــإن مــــشـــروع
الـــقــانـــون افــتــقـــر الى حتــديــد
نـضـويـة وقـد خلت الـشـركـات ا
ــقــتـرح من مــســودة الـقــانـون ا
ـمـارسات ـباد وا فـاهـيم وا ا
احلديثة ومنها اإلدارة احلديثة

ومبدأ الشفافية والتنافسية. 
الــقـراءة الــثـانـيــة لـلــقـانـون اب

2017
قــدمت جلــنــة الــنــفط والــطــاقـة
شروع النيابية القراءة الثانية 
الــقــانــون في مــجــلـس الــنـواب
بتاريخ 20 اب 2017 موضـحة
في تـقـريــرهـا الــذي  تـوزيـعه
على السادة النواب اإلجراءات
الـتـشـريـعــيـة الـتي أجـرتـهـا في
هـــــذا الـــــصـــــدد وطـــــرحت في
تـقــريـرهـا اخلـطــوط الـعـريـضـة
ــوجــبـات تــشـريـع الـقــانـون إذ

أشارت:
1- ضـرورة اســتــعـادة الــعـراق
ـــؤســـســة الـــوطـــنـــيــة لــهـــذه ا
تفرد بها الريادية بعد ان كان ا

بكرة. في انطالقته ا
ـوارد 2- ضــمـان اسـتــكـشـاف ا

الـنـفطـيـة وتـطويـرهـا وإنتـاجـها
وتـســويـقــهـا نـيــابـة عـن الـدولـة
ـوجب تــشـريع هـذا الـعـراقــيـة 

القانون.
3- تــطــويــر الــبــنى الــتــحــتــيــة
الالزمـة إلدامة اإلنـتـاج وتـطـوير
أســـالـــيب الـــعــمـل عــلـى أســاس
الـكـفــاءة والـتـنــافـسـيـة وتــقـلـيل
الكلفة لـتعظيم اإليرادات لصالح
الـــشــــعب الــــعــــراقي عــــلى وفق

عترف بها.  عايير الدولية ا ا
ـــرونــة في 4- مــنـح الــشـــركــة ا
استحـداث تشكيالت مـتخصصة
ـا ضـمن هــيـكـلـهـا الـتـنـظـيـمي 
يـــــتــــنــــاسـب ودورهــــا في إدارة
ـــنــتـــجــة وتــطـــويـــر احلــقـــول ا
ـكـتــشـفـة لــلـرقي بـالــصـنـاعـة وا

النفطية والغازية.
5- تــأهــيل الــكــوادر الــعــراقــيـة
وتـطويرهـا واالهتـمام بالـطاقات
الــبــديـــلــة وتــشـــجــيع الـــقــطــاع
اخلــاص الــعـــراقي واإلفــادة من
ية في هذا اجملال اخلبرات العـا

احليوي. 
وأشــــــارت الـى الــــــتــــــعــــــديالت
ـقـترحـة عـلى مـشروع الـقـانون ا

ومن ابرزها:
1- تـــشــريع الـــقــانـــون بــاجتــاه
ضـمـان اسـتـقـاللـيـة الـشـركـة في
تــنـفـيـذهـا لــلـسـيـاسـة الــنـفـطـيـة
لـــــلـــــدولــــــة في االســـــتـــــخـــــراج
ـرونـة والـتـسـويق وامــتالكـهـا ا
في الــتـوسع مــســتـقــبال إلحلـاق

تشكيالت أخرى. 
2- رأس مــال الــشــركــة ومــوارد
تـمويـلـهـا لتـمـكيـنـهـا من تغـطـية
تـــكـــالـــيـــفـــهـــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيــة
والـــرأســمــالــيــة مـع تــســهــيالت
الستمرار عمـلها وتوسيع نطاقه
اســتـــنــادا الـى مــبـــدأ الــكـــفــاءة

والتنافسية.
3- وأكـدت عـلى ضـرورة تـوفـيـر
ــطــلـوبــة في رئــيس ــؤهالت ا ا

مـــجـــلس اإلدارة وأعــــضـــائـــهـــا
ــهـام والــصالحــيـات وحتــديـد ا
لتـحقيق اهـداف الشركـة وتوفير
ـشــاكل الــدعم الالزم لــتــجــاوز ا
ــرونـة والــعــقــبــات ومــنــحــهــا ا

التخاذ القرارات.
4- وأشارت اللجنة الى ضرورة
تــوطــ الـــعالقــة بــ الــشــركــة
ــادة واجملــتــمع اســتــنــادا الى ا

111 من الدستور. 
واستـمعت الـلجـنة في جـلسـتها
ذكـورة إلى اقـتراحـات الـنواب ا
ومــنــاقــشــتــهــا وطــلــبت تــقـد
ــقـــتــرحـــات كــافــة لـــيــتـــســنى ا
قـترحات االسـتفـادة من جمـيع ا
ــطــلــوبـة حلــسم الــتــعــديالت ا
ــكــلــفــة واســتـــمــرت الــلــجــنــة ا
بــإجـراءات تـشـريـع الـقـانـون في
تـواصلـة لدراسة اجتـماعـاتهـا ا
قـتـرحات وتـنضـجـيهـا وصوال ا
ـــكـــنـــة الى افــــضل صـــيـــغـــة 
وتــقــدمت الــلـجــنــة بــالــصــيــغـة
الـنــهـائــيـة لــلـقــانـون فـي شـبـاط

2018 لعرضها للتصويت.
ــقـدمـة تـوضح أن جلـنـة وهـذه ا
الـنفط والطـاقة كانت مـتأنية في
عملـها إذ استـغرق عـملهـا قرابة
الـعام ولم تـكن عـجِـلة كـمـا أشار
إلــيــهـــا الــبــعض بـل دأبت عــلى
ـــقــتـــرحــات مـــراجــعـــة اآلراء وا
ونـاقشت الكـثيـر من اخلبراء في
ـــــال الـــــنـــــفـط والـــــقـــــانـــــون وا
واالقـتـصاد لـلـخروج بـصـيغـتـها
الـنــهـائــيـة الــتي صــوّت عـلــيـهـا
مــجـلس الـنــواب بـتـأريخ 5 اذار
2018 وصــادق عـلــيـهــا الـســيـد
رئـيس اجلــمـهـوريـة في 25 اذار
2018 ونـشر قـانون الـشركة رقم
4 لــــــعـــــام 2018 فـي جــــــريـــــدة
الوقائع الرسمية في 16 نيسان

.2018 
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