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النجف

وثانـية  أصـلي أو غيـر أصلي حيث
اجلميع مـتساوون أمام الـقانون لهم
مــالــهم وعــلــيــهم مــا عــلـيــهم بــغض
الـنـظـر عـن الـدين والـعـرق واجلـنس
والـلـون هم يـحـتـرمـون األنـسان ألن
األنـسان عـندهم أثـمن رأسمـال أنهم
يــحـتـرمـون أنـسـانـيـة الـبـشـر وكـذلك
يرفقـون باحليوان يـحترمون كلَ من
لـــديه روح تـــدبُ عـــلى األرض مــادام
وفق الـقـانـون والـنـظـام الـذي سـنوه
لتنظيم حـياتهم ولكن لألسف فأنهم
سيـدخلـون النـار بسـبب أنسـانيـتهم
هـذه الــتي احـتــضـنـوا بــواسـطــتـهـا
ـســلـمــ الــهـاربــ من بـلــدانـهم  ا
سلـم الذين يـحثون على وفقـهاء ا
الــــقــــتل واألرهــــاب وألــــغــــاء اآلخـــر
سيـدخلـون اجلنة من أوسع أبـوابها
رغـم قـــذارتــــهم ألنــــهم مــــســـلــــمـــون
قتـله٠عـنـدما شـاهـدتُ مقـالَ صـديقي
ــعــارض سـابــقــاً وحـالــيـاً الــكـاتب ا
كـتـبتُ تـعـليـقـاً عـلى مـنـشـوره  وهو
بـيت شـعـري من الـعـصـر الـعـبـاسي
(فـقـلتُ له إنّـا غـريـبـان هـهـنا ..  وكلُ

غريب للغريب نسيبُ.
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 نعم لـقـد عـاش العـراقـيون الـشـرفاء
فالـذي غادر الغـربة بـكل تفـاصيـلهـا 
أرض الـوطن مـجـبـراً بـسـبب ظـروفه
ــهــجــر  عــاش غــريــبـاً إلى بــلــدان ا
بـــعـــيــداً عـن أرض مــولـــده ومـــلــعب
طـفــولـته وصــبـاه وشـبــابه تـنــتـابه
نـوبات احلنـ إلى وطنـه ب احل
واآلخـــر يــصـل به حــد الـــبـــكــاء رغم
ـهـجر مـعـيـشـته احملتـرمـة في بـلـد ا
والـتي يتوفـر فيـها كل شيئ وأهـمها
شـعـور الـفــرد بـآدمـيـته عـكس الـذي
يعيش في وطنه فاقداً ألبسط حقوق

واطنة. ا
ــهـــجــر أن الـــذي يــعـــيش في بـالد ا
يــشـعــر بـالــغـربـة بـعــيـداً عـن وطـنه 
بـسـبب الـبـعـد اجلـغـرافي بـعيـداً عن
ـنـاخ الذي أهـله وأصـدقـائه وكـذلك ا
وهـذه قــد تـهـون لم يـعــتـاده ســابـقــا
أمـام أحترام الـنظـام في تلك الـبلدان
واطنـيها بغض الـنظر عن أصولهم
حــيث يــعــيش مــحــتــرمــاً وضــامــنــاً
وهـذا  هـوالــسـبب ـصــيـر عــائـلـتـه 
الــــذي جــــعـل أغــــلب الــــعــــراقــــيــــ

األحــزاب األسالمــيـــة  الــتي الزلــنــا
نعيش خريفها األصفر). 

ـقال كيفيـة أعتقاله بعد يذكر كاتب ا
فـتـرة قـصـيـرة من دعـوته إلى خـدمـة
األحتيـاط بأعتبـاره من مؤيدي حزب
ثم إطالق ســـراحه بــعــد أن الـــدعــوة
قضى ما يقارب السنة في الزنزانات
ظـلمـة لعـدم ثـبوت الـتهـمة عـليه  ا
غادرة العراق إلى وهنا كان قراره 
أرض الله الواسعة ومن دون عودة.
ولقد تطـرق في مقاالت سابـقة كتبها
ـريـرة ـعـانـاة ا عـلى شــكل حـلـقـات ا
الـتي جابـهته وجـابههـا أثنـاء رحلة
ـــصـــيـــر هـــروبه مـن الـــعـــراق إلـى ا
اجملـهـول والـذي ال يـعـرف أين تـلـقى
حيث كانت به عصا الترحال راحلته
وجــهـته األولى األردن .. ثم يــتـطـرق
إلـى ســـنـــ من الـــصـــراعـــات الـــتى
عـانــاهـا في رحـلـة هــربه من مـوطـنه
إلى أن أســتــقــر سـكــنــاً وعــيــشـاً في
(هـــولـــنـــدا) الـــبالد الـــكـــافـــرة الـــتي
أحـــــتـــــضــــنـت عــــشـــــرات اآلالف من
سلم العـراقي وغيرهم كغيرها ا
من الــبـلـدان األوروبــيـة واألمـريــكـيـة
حــــيث عـــاشــــوا في تـــلـك الـــبـــلـــدان
مـواطـنـ أصـليـ ألنـه ال يوجـد في
تـــلك الـــبـــلــدان مـــواطن درجـــة أولى

أو مقاالً لقد قـرأت قبل فترة مـنشوراً
الـذي يُقـيم ألحـد الـكُـتّـاب الـعـراقـيـ
اآلن في هولنـدا يذكر فـيه بعضاً من
معـانـاته أيام الـنـظام الـسـابق حاله
كــحــال أغــلـب الــعــراقــيــ الــذين لم
ـــالـــئـــوا الـــنـــظـــام  فــأعـــتـــبـــرهم
رجتـلة فبدأ معـارض لسيـاساته ا
ــطــاردتــهم وزجـــهم في ســجــونه
ـظلـمـة وتـغيـيـبـهم إلى األبـد ولكن ا
الـذي ســنـحت له الــفـرصــة بـالــهـرب
ــوت خــارج الـــبـــلـــد تــخـــلص مـن ا
ــصــيــر اجملــهــول  أو احملـــقق أو ا
ن بقى ستمرة ضايـقة ا الرقابة وا
ــقـال داخل الــعــراق ٠ يـذكــر كـاتب ا
الذي ال أسـتطيع ذكـر أسمه ألنني لم
أأخـذ مــوافــقـته  كــيف أنه دُعي إلى
خــدمـة األحــتـيــاط بـعـد 3 أشـهـر من
تــســـريــحـه من اخلــدمـــة األلــزامـــيــة
البالغة سنـة وتسعة أشهر خلريجي
الكـليات بعـد أندالع احلرب العـبثية
ـمولة ب الـعراق وأيـران ( احلرب ا
خـليجـياً والـتي راح ضحـيتهـا مئات
اآلالف من خــيــرة شــبــاب الــبــلــدين
والـتي دمــرت قُـدرات الـعــراق وبـنـاه
التـحتـية والـفوقيـة  ثم تـلتـها حرب
بــعـدهــا أحـتالل اخلــلـيج واحلــصـار
ثم حـكم الــعـراق من قـبـل األمـريـكــان

يــــســـأل عــــني وأنت اســــتـــقــــبــــلـــته
وبالـعالمة انـي رحلتي جـانت بصف
الـشـبـاك .. تــذكـرته جـيـداً حـيث كـان
طــالــبـاً شــاطــراً وكــانـت مــتــوســطـة
دمشق تقع في حي احلس الشعبي
ـالصق حلي احلـــنــانـــة الــذي كــان ا
قــسم من ســكـانه مـن األثـريــاء وكـان
تـوسـطة خـلـيط من احلـي طـالب ا

وكان احلاج عبـاس من كبار األثرياء
ألنه من كبار جتار الـسكر الذي أُعدم
في زمن الــنــظــام الـســابق بــقــضــيـة
السكر الـتي راح ضحيتـها عدد كبير
من جتــار الـشـكـر .. قـلـتُ له أكـمل يـا
عــادل فــقــال أســتــاذ قــصــتــنه قــصه
تــذوب الــصــخــر أنت تــدري اســتــاد
ابويه انعدم وأني باخلامس اعدادي
ـنــقــولـة وغــيـر وصـادروا امـالكـنــا ا
ـنقـولة بس بـيت عدنه بـحي األمير ا
مـسجل بـاسم عمي حـتى هذا الـبيت
بــاعه عــمـي وبــ لــيــلــة وضــحــاهـا
اصـبـحـنه بـالشـارع امـي عدهـا ذهب
مــضـمــوم بــعــنــاه واشــتــريــنه بــيت
بسـيط باحلي الـعسكـري بعدين امي
تـمرضت بعـنه البـيت حتى نعـاجلها
إلى أن تـوفت. اسـتـاد مـا اريـد أطول
عـلــيك هـسه سـاكــنـ بـااليـجـار اني
وعـــــنــــدي خـــــوات اثـــــنـــــ كـــــبــــار
مــــامــــتـــزوجــــات هــــسه اني حــــايـــر
عيشتـهن ابيع ناكل ماابيع الناس
ـنــاســبـة اني تــتــصــدق عـلــيــنه وبــا
خـلــصت عـلــوم فـيـزيــاء ومـاتــعـيـنت
ـطـلـوب عـادل كـال أريد كـتـله هـسه ا
تـشـوفـلي شـغـلـة ألن تـعـبت من هـاي

العيشه .. 
شـاهــدت دمــوع احلــاج ابـو مــحــمـد
تـنـزل على حلـيـته وهنـا قـال له بويه
يـعادل صـدك سالـفتك تـفتت الـصخر
صـدام عـدم ابـوك وهـذوله الـلـي اجو
هسه الذمه وال ضـمير عـدموا حياتك
وحــيــاة خــواتك تــره يــبـويـه ماليـ
الـعـراقيـ يـعـيـشون غـربـة بـوطـنهم
مــثـــلك الفــلــوس والســـكن والصــحــة
والتــعـلــيم والراحـة بــال وحـفــنـة من
احلـرامـيـة مـتـسـلـطـ ومـتـنـعـمـ 
بـويـة عـادل مو سـيـد مـقـتـدى زمـيلك
بــالــدراســة لـــيش مــتــروحــله والــلي
ه مـيـرجع خايـب كله رحت يـوصل 
بس مـــا وصــــلت ألن الـــســــيـــد الـــله
يـســاعـده حـمل الـعــراق ثـكـيل .. كـله
يـبويـه يعـادل خـلي عـيـنك بـعـ الله
حكـومة صـار ثلث تـشهـر مامـتشـكله
عــلى حــســاب شـخص لــو هــو وزيـر
الــداخــلـيــة لــو خــلي يــروح الــعـراق
لـلـجـحـيم والـنـواب يـريـدون شـخص
ـنصب بـاعه زعيم وزيـر الدفـاع ألن ا
سـياسـي ولـكم صـدك جـذب طاحـظج
أمريـكـا عـلى هاي اجلـيه )..  الـغـربة
في الوطـن جحـيم اليُـطـاق.. سـنـبقى
نـحن أهل الـوطن غـرباء في وطـنـنا 
صـير ا بـقى هؤالء يـتحـكمـون  طـا
ـــواطـن .. من أين يُـــرجى الـــوطن وا
تـلكيه غير للعراق تـقدم .. وسبيل 
ســبــيـــله! فــهـل من صــرخـــة مــدويــة

ياشرفاء العراق

هاجـرين يحجـمون عن العودة إلى ا
الـعـراق  أن الـغـريب احلـقـيـقي أيـهـا
ــواطن الـــســيـــدات والـــســادة هـــو ا
الــعــراقي الـــذي يــصــحـــو صــبــاحــاً
ـتلك قـوتَ يـومه  الغـريب الذي وال
ــتــلك داراً يـــســكــنـــهــا  فــالــذي ال 
تلك داراً ليس له وطن  علماً أن ال
ـئـة مـن الـعـراقـيـ أكـثـر من  35 بـا
ـتــلـكــون سـكـنــاً  وهـنـاك نــسـبـة ال
ن يـعيـشون في عشـوائيات كـبيرة 
أشبه بزرائب احلـيوانات أنت غريب
أينـما تولي وجهـك في الشارع حيث
الــغـبــار واألتـربــة وتـلــوث الـبــيـئـة
رور طـبـات وشـرطـي ا واحلـفـر وا
الـذي يـلـعـب الـبـوبـجي بـدالً من أداء
ـســتـشـفى واجـبه  انت غــريب في ا
ــدرســة عــنــدمــا ال جتـــد دواءً وفي ا
.. واجلـامـعـة عـنـدمـا ال جتـد تـعـلـيـماً
غــريب عــنــدمــا تــشــاهــد الــفـاســدين
يــصــولـون ويــجــولــون ويــســرقـونك
جـــهــاراً نــهـــاراً من دون مــحـــاســبــة
والـشريف صـاحب اخلبـرة والكـفاءة
منزو في صومعته يعدُ أيامه متمنياً
تاع وت العاجل وهـو يرى سقط ا ا
قــد نـزى عـلى  أرض الـرافـدين بالد
ســومـر وأكـد وبــابل وأشـور بــسـبب
تــــــســــــلـط األحــــــزاب األسـالمــــــيــــــة
وأستغاللها لـلمقدس بأبشع صورة

تخلف. وسيادة الفكر البدوي ا
قال أن الذي دعاني إلى كتـابة هذا ا
ـقدمـة الـطـويـلة نـسـبـيـاً هو بـهـذه ا
ــوقف الـتــالي الــذي ســأنـقــله كــمـا ا
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قــــبـل أيــــام كــــنتُ أقــــود ســــيــــارتي
وبـــجـــانـــبي أبـــو مـــحـــمـــد الـــشـــيخ
ـشـخــابي احلـسـجـة مـدعـوا عـنـدي ا
عــلى غـداء تــمن وســبـيــنــاغ (طـبــعـاً
بـالـنجف اسـمه سـبزي) فـتـوقفتُ في
تـقـاطع الـغديـر - الـسالم في الـنجف
فـأقترب حيث كـانت األشارة حـمراء 
ـتـجـولـ جتاوز مـني أحـد البـاعـة ا
عـمــره األربـعـ سـنــة  وهـو يـحـمل
عـلبـتـ من الـفـراولة فـقـال لي وهـنا
سـانــقل حـديــثه بـالــلـهـجــة الـدارجـة
وكـما حدث (عـمي بروح ابـوك هذني
أخــر بــاكـيــتـ اشــتــريـهــ بـالــفـ
وخلي أروح ألهلي  ثم نـظر لي ملياً

وكأنه عرفني ..
 أسـتاذ جنـاح شـلـونك  مـا عـرفـتني
أنـي عـــادل بن حـــجي عـــبـــاس وأنت
أسـتــاذي درسـتــني مـادة الــكـيــمـيـاء
ـتـوسـطـة دمـشق .. هـنـا أشـتـغـلت
األشارة اخلضراء فـقال استاد بروح
ابـوك عـنـدي حـجايـه ويـاك فتـح باب
الـســيــارة اخلـلــفي وصــعـد  عــبـرت
التـقـاطع وتـوقفت بـجـانب الـرصيف
كـتـله امـشي تـغده ويـانه كـال ال أريد
أروح لبيتنه .. كتله سولف كال اني
عــادل درســتــني بــالــثــاني مــتــوسط
بـشـعـبـة أ بـسـنة 1987 وكـان ويانه
بــــنــــفس الــــصف ســــيــــد مــــقــــتـــدى
مـــاتــذكـــرتـــني اســـتـــاد وأنت جـــنت
صــديـق ابــويه وكم مـــرة ابــويه أجه
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وارد النـفطية يـعاني العراق مـنذ عقـود وحلد االن من اعتـماد اقتـصاده بشـكل رئيسي عـلى ا
ائـة من مـدخـوله الـعام  لـذلك تـعـرض االقتـصـاد العـراقي الى مـطـبات والـتي تـشكل 96 بـا ا
كـبيرة مـنذ تآسـيس الدولـة العـراقية واكـتشاف الـنفط وحلـد هذه اللـحظـة. هذا بدوره ادى الى
ـالـيـة لــلـدولـة. ومن بـ ضـرورة الـتـعــامل اجلـدي مع احلـاجــة الى تـنـويع مــصـادر الـفـوائــد ا
االجـراءات الـتي تـقـود الى هـذه الـتـنـويع هـو تـقـويـة الـقـطـاع اخلـاص وآجـتـذاب رؤس االموال
بـاشر في الـقطـاعـ العـام واخلاص وقـطاع الـبـنوك بـصورة خـاصة االجـنبـية و االسـتثـمـار ا
داخـيل . يعد تاسيس هيـئة االستثمار الـوطنية بعد عام للـوصول الى مرحلة إقتـصاد متنوع ا
 2003احـد اهم مظاهـر االهتمـام بأجتـذاب رؤوس االموال االجنبـية لكن لـسوء احلظ  لم يؤد
نشود في جذب االستثمارات االجنبية تشـكيل هذه الهيئة على الرغم من اهميته الى الـهدف ا
و حتويـل العراق من بيئة طاردة لالستثـمار الى بيئة جاذبة له. لتحـويل البيئة االستثمارية الى
بـيئـة جـاذبة لـرؤوس االمـوال من اجل االسـتثـمـار في الـبلـد بـصورة جـديـة يـجب االخذ بـنـظر

االعتبار العوامل التالية
صـرفي من اجل تـيسـير عـملـيـات نقل االمـوال من العـراق واليه اوال: اعـادة هيـكلـية الـقطـاع ا

عروفة صرفية الدولية ا عايير ا بشكل يتماشي مع ا
ـعوقة لالسـتثـمار فكـما معـروف ان القـوان العـراقية هي ثانـيا:تـغير الـقوانيـ االقتـصادية ا
قوانـ قائـمة عـلى الفـلسـفة االشـتراكـية وبـالتـالي لم تشـجع االستـثمـار االجنـبي لعـقود. ومن
ابـرز الـقوانـ الـطـاردة لرؤوس االمـوال بـدأ من عام  1964حـيث ارسى عـبـد الـسالم عارف
الـقوانيـ االشتـراكيـة التي تـتبع الـنمـوذج الغـربي والتـي فسرت الـرآسمـاليـة في العـراق على
دة 40 انهـا ظاهـرة مخـالفـة لفكـرة العـدالة وغـير اخالقـية لـذالك اقترن مـفهـوم الراسـمالـية و
فهوم الالخالقي في الثقـافة االقتصادية الـعراقية بل جتاوزت شيطـنة الراسمالية الي عـام با
حـد وصفها بالشر الذي يجب على الدولة مـحاربته وحماية الشعب من شرورة لذالك حتولت
ا خلف بـطالة مقنعة وشلل في العقل الدولـة معيلة للناس عن طريق الـتوظيف الغير مدروس 

االستثماري العراقي
ثالـثا: عـمق الثـقافة الـريعـية حيث يـؤمن الكـثير مـن العراقـي بـآن العراق بـلد نـفطي غني وان
الـتعـي حق لـلمـواطن وليـست امتـياز ولـهذا الـسبب اصـبح مفـهوم الـبحث عن فـرصة الـعمل
ثـقـافـة غـائـبـة الحسـاس الـنـاس بـغـني الـبـلـد وهـو احـسـاس غـيـر صـحـيح في اغـلـب االحوال
والـدليل على ذلك هبوط اسـعار النفط االخيـرة والتي حولت البلد الـى االفالس بسبب االفتقاد

الى سياسات اقتصادية مدروسة وعلمية
هارات الالزمـة للحصـول على فرصـة عمل مناسـبة حيث يـعتقد الـكثير رابعـا: االفتقـار الى ا
من الـناس ان احلصول على شهادة هو مهارة كافية لـلحصول على عمل مناسب وهذة ثقافة
تخرج يلـجا الى العمل التطوعي ـتقدمة حيث جند ان الـطالب ا خـاطئة اذا ما قورنت بالدول ا
خالل فـترة الدراسة لبـناء مهارات عـملية تـقوده للحـصول على فرصـة عمل مناسـبة وهذا غير
موجـود في الثقافة التعليـمية في العراق اال ماندر ولقد جتـذرت هذه الثقافة في نفوس الناس
عـلى الرغم من حتـول الدولـة من ثقـافة اجملـتمع االشـتراكي الى الـراسمـالي بعد  2003ولكن

لم تستطع تغير مفهوم العقل الريعي ومفهوم احقية التوظيف.
خـامسـا:انـتـشـار شـدة الـنظـام الـقـرابي فى الـتـوظـيف حـيث اصبـح مفـهـوم الـقـرابـة احلزب
هارة اولويات في التوظيف  طبعا في حالة االحزاب يعتبر ناطقية والوالء وليست ا الطائفة ا
اسـتثمار انتخابي وفي حالة الطائفة فـأن اغلب العراقي طائفي اذا ما حط على احملك اما
الـقرابـة فـتلـعب الـعـشائـريـة دور مـهم في هذا الـسـيـاق لذالك خـلـقت الـدولة وبـسـبب االحزاب
ـفهـوم اعاله على القـطاع اخلـاص بصورة ـوظفـ العاطـل عن الـعمل يـنطبق ا طـوابير من ا

اقل.
ـهـمه مثـل النـفط الـزراعه الصـنـاعة سـادسا: تـشـجيع االسـتـثمـار االجـنبـي في القـطـاعات ا
ـصارف ايـصـاالت االيـداع الـعام الـسـوق الـعقـاريـة. وتـزامـنا مع ذالك يـجب تـخـفـيف حدة ا
ـكن ـا يـتـمـاشي مـع مـفـاهـيم االسـتـثــمـار االجـنـبي احلـديث و الــقـوانـيـ وتـغـيـر بـعــضـهـا 
االسـتعانة بهذل الشآن بقواني دول مجاورة مثل االمارات قطر او االردن كونها دول قريبة

ثقافيا من حيث الطبيعة اجملتمعية
وارد ي عن طريق تـدريب ا ا يـتمـاشى مع النـظـام العـا سـابعـا: تطـوير الـنظـام االقتـصـادي 
ا ـعامـالت مابـ دوائـر الدولـة وبـ العـالم اخلـارجي  الـبشـريـة وادخال الـتـكنـلـوجيـا في ا
يـخفف من بـيـروقراطـيـة مـؤسسـات الـدولة الـعـراقيـة ولـتي هي في احلـقيـقـة مؤسـسـات طاردة

ال االجنبي السباب اعاله. لرآس ا
{ خبير في شؤون االستثمار واالعمار
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بتاريخ 23 كـانون الـثاني 2019
نقـضت احملكمـة اإلحتادية بعض
بــــنـــود قـــانـــون شــــركـــة الـــنـــفط
الوطـنية رقم 4 لعام 2018 الذي
 تشريعه بتأريخ 5 آذار 2018
ونشر باجلريدة الرسمية بتأريخ
9 نــيـــســان 2018 وجـــاء نـــقض
احملــكــمــة اإلحتــاديــة بـنــاءً عــلى
الـطـعون الـتي تـقدمت بـها وزارة
ـركـزي الـعراقي ـاليـة والـبـنك ا ا
ومجلس مـحافظة مـيسان إضافة
الى نـقض آخـر من قـبل جـمع من
اخلــــبـــراء.  وقـــد جـــاء الـــنـــقض
ـواد إسـتـنـاداً على لبـعض تـلك ا

إعتبارين هما: 
أولــهـــمــا: إن الــقـــانــون الــذي 
تـشـريعه من قـبل مـجلس الـنواب
تبنى فـلسفة التكـامل ب القطاع
اإلستـخراجي والتسـويقي فضم
الـيــهـا الـشـركـات اإلسـتـخـراجـيـة
وشركـة تـسويق الـنـفط الوطـنـية
ـسـاندة. إضـافـة الى الـشـركـات ا
فــجــاء قـرار احملــكــمـة اإلحتــاديـة
قاضيـاً بأن عمليـة تسويق النفط
من مـهـام وزارة الـنـفط والـشـركة
ــرتــبــطــة بــهـا وأن ضـم شــركـة ا
الـتسويق لـشركة الـنفط الوطـنية
ادة  /112الفـقرة يـتعـارض مع ا
الـثانـية من الـدستور الـتي تنص
عـــــلى أن رسـم الـــــســـــيـــــاســـــات
االســـتــراتــيــجــيـــة من صالحــيــة
احلـكـومـة اإلحتـاديـة وحـكـومـات
ــنـتــجـة األقـالــيم واحملــافـظــات ا
. وبنـاءً على ذلـك فأيـنمـا يرد مـعـاً
ذكر للـتسويق تصـبح تلك الفقرة

ادة بحاجة الى تعديل.  أو ا

ادة 12 وثانـيهـمـا: ما يـتـعلق بـا
من الـقـانــون الـتي تـشـيـر الى أن
ـتأتيـة من بيع جـزءً من األرباح ا
ـا ال الــنـفط اخلــام ومـشــتـقــاته 
ئـة تخصص الى يزيد عن 10 با
صنـاديق أربـعـة ومنـهـا صـندوق
ـــواطن ويــتم تــثـــبــيت ذلك في ا
ــوازنـة بـعـد الـتـنـسـيق قـانـون ا
ب احلكومـة االحتادية ومجلس
النواب وترى احملكمة اإلحتادية
ــادة 87 ان ذلك يــتـــعــارض مع ا
من الدستور التي أناطت برئيس
الــوزراء مــســـؤولــيــة الــتـــنــفــيــذ
ـباشر لـلسـياسة الـعامة لـلدولة ا
ــادة 80 من الــدســـتــور الــتي وا
جلس الوزراء صالحية أناطت 
تنـفيذ السـياسة واخلـطط العامة

للدولة.
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واحملــكــمـة االحتــاديــة قـراراتــهـا
عنية ملزمـة وباتة وهي اجلهـة ا
بتـفسيـر الدستـور ومدى مطـابقة
الـتــشـريـعـات لـه وسـتـكـون أمـام
وزارة الـنـفط الـفـرصـة في تـقـد
مـــشــروع تــعــديل لـــلــقــانــون الى
مـجــلس الــنــواب وهـنــاك خــيـار
آخـر أمـام جلـنـة الـنـفط والـطـاقـة
النـيـابيـة أن تـقدم مـقـترح تـعديل
للـقانون عـلى ضوء قرار احملـكمة
اإلحتـــاديـــة. فــنـــقـض احملـــكـــمــة
اإلحتادية لـبعض فقـرات القانون
ال يــقــلل من شــأن اجلــهــود الـتي
بــذلـتــهـا جلــنــة الـنــفط والـطــاقـة
الـنـيــابـيـة لــلـمــضي بـاإلجـراءات
التـشريـعية والـتي من الضرورة

إستعراضها لغرض التذكير:

1- فــمـنـذ  ان  الــقـبـول مــبـدأيـاً
ضي في اإلجراءات التشريعية با
لــلــقــانــون وبــدأت جلــنــة الــنــفط
والـطــاقـة الـنـيــابـيـة مـنــذ نـيـسـان
2017 في إســــتــــضـــافــــة قــــيـــادة
القـطاع الـنفطي وإسـتطالع الرأي
ـوجـبـة لـتـشـريع حـول األسـبـاب ا
ـقــتـرحـة الـقـانــون والـتـعــديالت ا
لبـعض بـنـوده وخـاطبت الـلـجـنة
الــشـركــات الــنــفــطـيــة الــعــراقــيـة
وحـــكـــومــــة إقـــلـــيـم كـــردســـتـــان
وتـــــواصـــــلت مـع وزراء الـــــنـــــفط
الـسـابــقـ واخلـبــراء الـنـفــطـيـ
واإلقــتـصــاديــ وأســتــمــعت إلى
مالحــظـاتــهم وضــيّــفت الـلــجــنـة
ـــديــرين الـــعـــامّــ لـــلــشـــركــات ا
ساندة والدوائر اإلستخراجية وا
ــتــخـــصــصــة إلجــراء مــزيــد من ا
الـنـقـاش حـول الـقـانـون لـلـتـوصل
إلى رؤية مـتكـاملة وضـيّفت كذلك
ــــتـــــقــــدم في الــــوزارة الـــــكــــادر ا
ـسـتـفـيـدة من بــوصـفـهـا اجلـهــة ا
تـشـريع القـانـون الستـطالع الرأي
حـــول فــلــســفــة الــقــانــون وتــمت
الـقـراءة الثـانـية في اب 2017 في
مـجـلس الـنـواب مع تـقـد تـقـرير
درجت فــيـه اهم الــقــضـــايــا الــتي
ـعــاجلـتـهـا و تـفـكــر الـلـجــنـة 
اإلستـماع الى جمـلة مداخالت من
ـكن للمـهتم السـادة النواب و
بهذا الشـأن مراجعة األرشيف في
ـجــلس الــنـواب. مــقـر الــلــجـنــة 
حـيث ال تـبدو صـفة الـعـجالـة على
عـمـلـيـة إعـداد وتـنـضـيج الـقـانون
كـمـا إدعى الـبـعض فـقـد إسـتـغرق
ذلك مــا يـربــو عـلى عــامٍ كـاملٍ بل

دأبـت عــــــلى مــــــراجــــــعـــــة اآلراء
ـقتـرحات ونـاقشت الـكثـير من وا
اخلــبــراء في الـــنــفط والــقــانــون
ـــال واإلقـــتـــصـــاد لـــلـــخـــروج وا
بصـيغـتهـا النـهائـية الـتي صوّت
عـليـها مـجلس الـنواب بـتأريخ 5

اذار 2018. 
هـام التشريعـية الصفة 2- تُعد ا
الرئيسة لوظـيفة مجلس النواب
كلـفة بإجراءات وقامت الـلجنـة ا
ـهـمـتـهـا بـكل تـشــريع الـقـانـون 
مــهــنــيــة واضـعــةً في حــســابــهـا
الـتـعــديالت الـتـشـريـعـيـة الـتي ال
تـتـنـاقض ومـواد الـدسـتـور وقـد
جاءت مـعـظم الـتعـديالت مـقـاربة
ـواد في الـصـيـغـة ـا أقـتـرحـته ا
الــتي تــقــدمت بـهــا وزارة الــنـفط
الى األمــــانـــة الــــعـــامــــة جملـــلس
الــوزراء في تـشـرين األول 2016
ولـكن لـم تـؤخـذ بـهــا لـدواعِ غـيـر
مـعـروفـة وآثـرت األمـانـة الـعـامة
جتـاهل صــيـغـة الــوزارة وتـقـد
شـروع القانون لم صيغـة أخرى 
تـطـلع عــلـيه الـوزارة كـمـا إتـضح
للـجنة أثـناء إستـضافة الـقيادات
رات عـدّة مـا ينـبغي النـفطـيـة و
الــتـــأكـــيــد عـــلـــيه أنّ الـــضــوابط
التشريعيـة التي إلتزمها القانون
كـــــانت أقـــــرب الى مـــــا جــــاء في
وجــهـة نــظــر وزارة الــنــفط عــمّـا
خــــرجت به األمــــانــــة الـــعــــامّـــة
فـالـوزارة أعـرف بـشـؤونـهـا وقـد
عــانـت طــوال عـــقـــود بـــعـــد عــام
 1987من الـضــرر الـكـبــيـر الـذي
حلـق بــهـــا جــرّاء قـــرار الــنـــظــام
الــــســــابق بــــدمج الــــشـــركــــة في
ـــشـــرّع ـــا يُـــحـــمّل ا الــــوزارة 
سـؤولية الـقانونـية واألخالقية ا
لـتـالفي اضـرار عــقـود من غــيـاب
الـــشــركــة الــوطــنــيــة عن ســاحــة
الــصـنـاعــة الـنــفـطــيـة ومــشـاعـر
األسى لـدى العـاملـ في القـطاع
مـن الــتــراجع الــذي حــصل بــعــد
تــقــدم حــقــقـته شــركــات وطــنــيـة
عــمالقــة في اجلـــوار اإلقــلــيــمي
ـنـتـجة لـلـنفط في وبقـيـة الدول ا
ــعـــمــورة. لـــهــذا وضع أنـــحــاء ا
ـــشـــرّع فـي حـــســـابه مـــســـالـــة ا
مـــواجــهــة تــداعـــيــات عــقــود من
التـراجع والـسيـر قدمـاً لـتحـس
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األداء وتذليل الصعاب.
 لهذا جاءت تعديالت القانون من
قبل الـلجنـة والتصـويت عليه في
اجملــــلس بـــنــــاء عـــلى الــــركـــائـــز

التالية:
ـلـوكـة بالـكـامل 1- إن الـشـركـة 
لــلـدولـة وهي الــذراع الـتـنــفـيـذيـة
لــلـســيــاســة الــنــفــطــيــة وجـاءت
ادة الـعاشرة الـفقرة األولـى من ا
من القانـون لتؤكد إلـتزام الشركة
بالـسياسة الـنفطيـة للدولة وهذا
الـنص واضح وصـريح فـمـهـامـها
تنفـيذ ما تـرسمه وزارة النفط من
ســـــــــيــــــــاســـــــــات فـي اجلـــــــــانب
االسـتخـراجي والتـسويـقي وأكد
الـقانـون ان مرجـعيـة الشـركة هي
مــجـلس الــوزراء وأنّ إلـتــزامـات
الــشــركــة وحــقــوقــهــا ونــظــمــهــا
وقـــراراتـــهـــا وتـــعـــيــ مـــجـــلس
إدارتها وماليـتها وكل ما له صلة
بــــذلك ال يـــتــــسق قـــانــــونـــيـــاً إال
ـــــوافــــقـــــة مـــــجــــلـس الــــوزراء

ومصادقته.
2- إن الــــشــــركــــة مـــحــــاطــــة من
جــهــاتــهـــا األربع بــوزارة الــنــفط
ــهـمــة كـوزارة ووزارات الــدولـة ا
ركزي الية والتخطيط والبنك ا ا
ومـــجــلس الـــوزراء في تــســـيــيــر
شؤونها وتمويلها وإدارة الثروة
النفطية في شـقيها االستخراجي
والـتـسـويقـي. واآلخر هـنـاك رؤية
موضوعية متوازنة تمنح الشركة
إستـقاللـيتـهـا من جهـة وتـضعـها
في اجلـــــانب اآلخـــــر في حـــــالــــة
تــنــسـيــقــيــة مـع أجــهــزة الــدولـة
التنفيذية وأن الدولة تُشرف على

القرارات وتراقب النشاطات. 
3- ان عـالقــــــــة وزارة الـــــــنــــــــفط
بـالـشركـة تـكـاملـيـة فـلكـل منـهـما
ــنــاطـة ــسـؤولــيــات ا ــهــام وا ا
فـوزارة الـنــفط جـهــة تـنـظــيـمـيـة
مـســؤولـيــتـهــا رسم الـســيـاسـات
لــلـصــنـاعــة الـنــفـطــيـة والــغـازيـة
للقطاعات كـافة منها اإلستكشاف
واإلستخراج واإلنتـاج والتصفية
والـتـصديـر ومـهـامهـا تـنـظيـمـية
ورقــابـيـة وإشــرافـيـة أمــا شـركـة
النفط الوطنية فهي جهة تنفيذية
لــسـيــاسـة الــدولــة الـنــفـطــيـة إن
ـهـام والـصالحـيات الـفصـل في ا

مــهـم جــداً لــضــمـــان االســتــغالل
األفـــضل لـــلـــثـــروة الـــنـــفـــطـــيــة
فالـشركة تـتولى اجلوانب الـفنية
والـــعــمـــلـــيـــات الـــتــشـــغـــيـــلـــيــة
والتعاقدية والتجارية والنماذج
النـاجـحة من الـشـركات الـنـفطـية
نتجة للنفط الوطنية في الدول ا
كـافة تـعتـمد سـياسـة الفـصل ب
ـهام والـصـالحـيات فـال غـرابة ا

في ذلك.  
ـشــرع بـإجتـاه 4- ذهـبت إرادة ا
جتـسيـد مـلـكيـة الـشـعب لـثرواته
ـــادة 110 من كـــمــــا أكــــدتـــهــــا ا
ـادة 12 من الـدسـتـور فـجـاءت ا
تعلقة بتوزيع جزء من القانون ا
ــتـأتـيـة من بــيع الـنـفط األربـاح ا
اخلام لـصنـاديق أربعـة: صندوق
ـــواطن وصـــنـــدوق األجـــيـــال ا
وصــنـــدوق اإلعـــمــار وصـــنــدوق
الــشـــركــة ويــتم ذلـك بــتــنــســيق
مــــجـــلــــسي الــــوزراء ومــــجـــلس
الـــــنـــــواب ويـــــنــــعـــــكـس ذلك في
ـانــاً من ــوازنـة الــســنــويــة إ ا
ـشرعـ بأن هـذه الفـقرة تـشكل ا
ــــســــار نــــقــــلــــة نــــوعـــــيــــة في ا
االقـتصـادي للـبلـد وتقف خـلفـها
مــفــاهــيم ومــدلــوالت دســتــوريــة
وقـانونـيـة مع الـتـأكـيـد الواضح
الذي ال يـقـبل الـلـبس أن الـشـركة

ّغير معنية بإدارة الصناديق.
ولــــــيـس أمــــــام وزارة الــــــنـــــــفط
ومجـلس الـنـواب غـير إسـتـكـمال
ــشــوار الـــتــشـــريــعـي بــاجتــاه ا
إصالح الــقــطــاع الــنــفــطي عــبــر
تـعــديل الـقـانــون وإعـادة األمـور
الى طبيعتها التي تتوافق مع ما
يـجري في الصـناعـة النفـطية في
كل دول الـعالم وإيـقاف مـسلسل
الــتـداعــيــات الـتـي أقـدم الــنــظـام
الـسـابق عـلـيـهـا عام  1987بحل
الـــشــــركـــة ودمـــجــــهـــا مع وزارة
الـــنــفط وتـــمت قــيـــادة الــقــطــاع
بــشـــكل مــركــزي أدى الـى تــلــكــؤ
خططه اإلنتاجـية وبعثرة طاقاته
الفنية وإضعاف قدراته البشرية
فـــضال عـــمّـــا خـــلــفـــتـه احلــروب
واحلـصـار اإلقــتـصـادي من دمـار
البـنى الـتـحتـيـة للـقـطاع وهـجرة
العقول العراقـية وعزلة الصناعة
النـفـطيـة عن الـلحـاق بالـتـقنـيات

والـتكـنـولوجـيا كل ذلك أدى الى
شـبه إنـهــيـار في صـنـاعـة الـنـفط
بـالعراق وتـعثّر الـقطاع الـنفطي
فـي األداء وتـخـلف طـال أكـثـر من
ثالثــة عـقــود  فال زالت من أولى
ــهـــمـــات الــعـــمل عـــلى إحـــيــاء ا
(الـنــفط الــوطـنــيـة) لــتـأخــذ عـلى
عـاتــقـهــا عــمـلــيـة بــنــاء الـقــطـاع
وحتــفــيــز اإلســتــثــمــار الــوطــني
لــــزيـــــادة اإلنــــتــــاج عـــــلى أسس

إقتصادية سليمة.
ـــا يـــحـــز في الـــنـــفس حـــجم و
الـهــجـمـة الـتي طــالت أشـخـاصـاً
انيـ (ومنهم صاحب كاتب وبر
االســـطـــر) عـــمـــلــوا بـــجـــد غـــيــر
مـسـبـوق لـتـدارك الوضـع احلالي
في الـــقـــطـــاع الـــذي أفـــرزهُ واقع
عـشـوائــيـة سـيـاسـة يُـراد لـهـا أن
تسـتمـر كمـا يُـشاء فـيهـا للـعراق
أن ال يـــلــحق بــالــركب لــيــقف في
مـــصــاف دول جتـــاوزته عــقــوداً.
وذلك مـن خالل نـشـرات ومـقـاالت
يُــعـــد بــعــضـــهــا إفــتـــراءً وقــذفــاً
بــــوطـــــنــــيــــة مـن ثــــبـت أنــــهم ال
يــســاومــون عــلى حــقــوق فــقـراء
الشعب العراقي عندما نحوا أعز
ــنــاصب جــانــبــاً لــلــوقــوف مع ا
طبـقاتهم الـتي يشرفـهم تمثـيلها
بـل أنــهم أصــروا عــلى تــضــمــ
القانـون ما ينصـفهم ويجلب لهم
ـا يـسـد عـجـزهم ولـو الـيــسـيـر 
ـالي عـبــر صـنـاديق سـيـاديـة ال ا
تـعد فـكـرتهـا أمـراً غـير مـسـبوق
ـا هـي سـمــة الــدول الـريــعــيـة إ
التي تماثل العراق في واقع حال
الــركــون الى الــثــروة الــنــفــطــيــة
والغازية مصدراً أوحداً للعوائد.
كــمـا ال تــفـوتــنــا اإلشـارة مع كل
اإلحترام لـلدستور الـذي ساهمنا
فـي إعــــدادهِ الى أنّ الـــــقــــانــــون
األخير لم يجيء من فراغ بل هو
ثـمـرة نـضـاالت الـشـعب الـعـراقي
مــنــذ عــقــود تـــتــوجت بــقــوانــ
الــســتــيــنــات ومــا حلق بــهــا من
سـايرة هـيمـنة الـدولة تـعـديالت 
العـراقـيـة وشعـبـها عـلى مـصادر

ثروتها الطبيعية.
كما أنّ الشركة من حيث األساس
الــقـانـوني لــيـست بـالــطـارئـة في
مــنـظـومــة قـوانـ الــبـلـد إذ هي

ســبـقـت حــتى دســتــورنـا الــدائم
احلــــــالي وقــــــد رُســـــمـت مـــــواد
قـــانــونــهـــا من خالل الــتـــشــكــيل
ـا يـتـسق ومـتـغـيرات ـسـتـمر  ا
يـة لوال الصـنـاعة الـنـفطـية الـعـا
تـعـسف الذي صـدر عام الـقـرار ا

1987 من قبل النظام البائد.
إنّ كل مانتمناه أن ال يُقبر الوليد
نزوالً عـنـد رغـبـات من لم يـعـانوا
مـن تــداعــيــات فــشل عــدم وجــود
الذراع التشغيلية والتنفيذية في
الـــصـــنــاعـــة الـــنــفـــطـــيــة أو من
يـفـكــرون بـجـعـل الـشـركــة مـجـرد
تــشــكـــيل إضــافـي يــربط بــوزارة
الـنـفط ليـضـيف عـبـئـاً آخـراً على

ثقل. كاهلها ا
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ولـعل كل مـا نـرجـوه من أخـوتـنا
في مــــجـــلـس الــــنـــواب احلــــالي
مــراجـعــة جــهـود ســابــقـيــهم من
النواب الذين أسهموا في إصدار
ــا بُـذل من الــقـانــون ووعـيــهم 
شروع. وأن يبدأوا أجل إجناح ا
ـوضوعـية حمـلـتهـم للـمـراجعـة ا
ــطـلـوب وفي لــغـرض الـتــعـديل ا
اسـرع وقت دون تـسويف وأن ال
يــلـــحق تـــوأمه (قـــانـــون الــنـــفط
والـغـاز) الــذي بـقي مـسـودة دون
إقـرار بــســبب اخلالف حـول دور
الــسـلـطــات اإلحتـاديـة واحملــلـيـة
الـذي غــلـفــته مـحــاصـصــة بـاتت
شأناً مزمناً يبدو أن ال فكاك منه
ذلـك اخلالف الـذي عـاد لـينـعـكس
ــرة ولــكن عــلى الــقــانــون هــذه ا
بـاركة احملـكمة اإلحتـادية التي
ال بـد لــهــا من أجل أمـانــة احلـكم
إلتزام بنود الـدستور مهما كانت
وجــهـة نــظـر أي مــنّـا بـشــأن تـلك
ـــواد والـــبــنـــود الـــتي تـــســمح ا
بــتـعــدد الـســلـطـات الــتي صـارت
ـركــزيـة حتــد من الــصالحـيــات ا
لــــلــــدولــــة والــــتـي هي دولــــة كل

قتضى الدستور. الشعب 
تـطاول وخـتامـاً ينـبغي عـلى ا
أن يلـتـزموا اجلـوانب الـقانـونـية
ـساس كي يـدلـوا بـدلـوهم دون ا
بـالناس وأدوارهـم الوطـنية وأن
يـــدركـــوا أن الـــقـــذف بـــاآلخـــرين
عواقبه القانونية ليست بالهينة.
اني سابق { وزير وبر


