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يُــعـد تــشــريع قـانــون شــركـة الــنـفط
ا فيه من الوطـنية في آذار 2018 
ا عـليه من مالحـظات إيجـابيـات و
إجنــازاً وطـنــيـاً بــامـتــيـاز وخــطـوة
إيــجـابــيـة بــاجتــاه إصالح الـقــطـاع
الـنفـطي في مـحـوريه االسـتـخراجي
والــتــسـويــقي بــعـد تــعـثّــر وتــخـلّف
األداء في الـقطـاع الـنـفـطي الذي دام
ألكـثـر من ثالثـة عـقـود عـنـدمـا أقـدم
النـظام الـسابق عام 1987 على حل
الشركة ودمجها مع وزارة النفط إذ
تـمت قـيـادة الــقـطـاع بـشـكل مـركـزي
ا أدى الى تلكؤ خـططه اإلنتاجية
وبعثـرة إمكـانياته الـفنيـة وإضعاف
قـدراته البـشـرية. فـضالً عـمّا خـلـفته
احلـروب واحلـصـار اإلقـتصـادي من
دمار البنى التحتـية للقطاع وهجرة
الـعـقول الـعـراقـيـة وعزلـة الـصـنـاعة
الــنـفـطـيــة عن الـلـحــاق بـالـتــقـنـيـات
احلــــديــــثـــة. كـل ذلك أدى الى شــــبه

انهـيـار في صنـاعة الـنـفط بالـعراق
ــــهــــام إلصالح فــــكــــانت مـن أولى ا
القـطاع بـعد سـقوط الـنظـام السابق
هــو الـــعـــمل عـــلى إحـــيـــاء (الــنـــفط
الوطنيـة) لتأخذ عـلى عاتقهـا عملية
بـنــاء الـقـطــاع وحتـفـيـز االســتـثـمـار
الـوطـني لـزيـادة اإلنتـاج عـلى أسس

إقتصادية سليمة.
إقـرار قانـون شـركـة الـنفط الـوطـنـية
فـي اخلـــــامـس من آذار مـن الـــــعـــــام
 2018ونشـره في الوقـائع العـراقية
في الـتاسع من نـيـسـان عام  2018
كــان مــؤشـراً طــيـبــاً عــلى إمــكـانــيـة
الـــــرهــــان لـــــتــــنـــــظــــيـم الــــقـــــطــــاع
االستخـراجي والتسـويقي في قطاع
الـنـفط قـانــونـيـاً واداريـاً تـسـتـتـبـعه
خـطـوات لالرتـقـاء بـاجلـهـد الوطـني
لــدفع عــجـلــة الــنـهــوض بــإقـتــصـاد
البـلد. ال أحد يـدعي أنّ قانـون شركة
الـنـفـط الـوطـنـيـة الــعـراقـيـة رقم (4)
لعام 2018 ال يخـلـو من مالحـظات
فـــــــلـــــــدى كـل واحـــــــد مـــــــنّـــــــا رؤاه
واجـــتـــهـــاداته ومـالحـــظـــاته غـــيـــر
ــتـطـابــقـة بــالـضــرورة لـكن ذلك ال ا
كن األخذ طاف بل  يعني نهايـة ا

هم منها لتعديل القانون الحقاً. با
خـضع قـانـون النـفط الـوطـنـيـة لـعام
 1967لــتــعــديالت عــديــدة جتـاوزت
األربعة هذه التعديالت جاءت بفعل
ــمــارســة والـتــطــبــيق وذلك شيء ا
ـــســـتــــفـــيـــد األول من واقــــعي. إن ا
تــشـريـع قـانــون الــشـركــة هـو وزارة
النفط التي أعـلنت عشيـة التصويت
عـلى الــقـانـون تـرحـيــبـهـا ودعـوتـهـا
الـسـادة النـواب لـلـمـشاركـة الـفـاعـلة
في اجلـلسـة وبـعـد الـتـصويت وجّه
السـيـد وزير الـنفط شـكـره وإمتـنانه
جملـــلـس الـــنــــواب عــــلى تــــمــــريـــره
القانون علـما أنّ للوزارة مالحظات
على جمـلة أمور لـكنهـا كانت واثقة
أنّ تشريع القانون بصيغته احلالية
هـو خطـوة إيـجـابـية بـعـد مـحاوالت
اســتـمــرت ألكــثـر من 14 عـامـا وأنّ
الــطـــريق بــعـــد تــأســـيس الـــشــركــة
سيكـون أكثـر سهولـة لتـعديل بعض
الــبــنــود فــيه. لــذلـك ال نــعــتــقــد بـأن
تــشــريع الـــقــانــون في اخلــامس من
آذار أضـاع الـطـريق بل فـتـحه أمـام
تطـويـر القـطـاع وجعـله عـلى السـكة
الصحـيحة وأوجـد األمل للتـطلعات
بإمكانية الـعراق إلعادة الدور للنفط
بادر لها قبل الوطنية بعد أنّ كان ا
غيره فـي الستـينـات وإنّه قادر على
ربـعات إعادة عـقـارب السـاعـة الى ا
الـصـحـيـحـة لالنـطالق مـجـدداً نـحو

نهضة القطاع النفطي. 
كـــانت اســـتــقاللـــيــة إدارة الـــقــطــاع
الــنــفــطي وأحــقــيــة الــشـعـب بـإدارة
عـوائــده الـنـفـطــيـة مـدار صـراع بـ
األنظمـة السيـاسية واجملـتمع طوال
قرن من الزمن. فمنذ ثالثينات القرن
ــاضي وحــتـى يــومــنــا هــذا مـرت ا
إدارة الـقــطـاع الــنـفـطـي في الـعـراق
راحل مـختـلـفة تـبايـنت في حجم
تـدخالت السـلـطـات وسيـاسـتـها في
إدارة الــــثـــروة وإيـــراداتــــهـــا. فـــفي
ـرحـلـة األولى كـانت إدارة الـثـروة ا
حتت تــصـرف الـشــركـات األجـنــبـيـة
واستـمر غـياب الدولـة عن ذلك حتى
صـدور قـانـون رقم  80 لـعـام 1961
ومن ثم قانون شركة الـنفط الوطنية
عــام 1964 والحـــقــاً قـــانـــون إعــادة
تشكيل الـشركة  عام 1967 إذ بدأت
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بإنـهاء امـتيـازات الشـركات الـنفـطية
نـطـقـة وبـالـسـيـطرة األجـنـبـيـة في ا
ــوارد الــنــفــطــيــة الــوطــنــيــة عــلى ا
لـتعـظـيم عوائـدهـا لـلشـعب وقـد كان
ـوارد الـوطـنـيـة مـطـلب اسـتـقاللـيـة ا
وإبـــعـــادهــا عن أطـــمـــاع الــشـــركــات
ـتـحـكـمة اإلحـتـكاريـة وسـيـاسـاتـها ا
بعمليات اإلنتاج واألسعار في سياق
تكاملي لتحقيق االستقالل والسيادة

الوطنية. 
وكـانـت فـكـرة الــربط بـ االســتـقالل

الـوطــني وامـتالك الــثـروة الـنــفـطـيـة
هاجساً لدى حركـات التحرر الوطني
نطـقة وبعض حـكامها من لشعـوب ا

ذوي النزعة الوطنية. 
كان لتنامي الوعي القومي في بعض
هذه الدول النـفطية وتخـلخل قبضة
الدول الكـبرى كبـريطانـيا في الشرق
األوسط وفـرنـسا فـي شمـال أفـريـقـيا
مـقــابل احلـركـات الـشـعــبـيـة كـحـركـة
مــــــصــــــدق فـي إيــــــران عــــــام 1952
وتــداعــيــات الـــعــدوان الــثالثي عــلى
مـصـر عـام 1956 وحـركـات الـتـحـرر
العربي في شمـال أفريقيـا كاجلزائر
كــان لــهــا األثــر الــكــبـيــر فـي تـنــامي
الــوعي بــأهــمــيـة الــتــحــكم الــوطـني
بالـثروات الطـبيـعية كـالنـفط والغاز
وفـي رفع احلـــــيـف واحلـــــرمـــــان عن
الـشـعـوب وتـسـريع وتـائـر الـتـنـمـية.
ولـم يـــكن الــــعـــراق الـــذي حتــــكـــمت
بــثــرواته امــتــيــازات أجـنــبــيــة مــنـذ
اضي إستثناءً من عشرينات القرن ا
نطقة فجاءت عادلة التي حكمت ا ا
حـركـة الـرابع عـشـر من تـمـوز 1958
إيــذانــا بــتـــغــيــيــر قــواعـــد الــلــعــبــة
الـسـياسـيـة والـنـفطـيـة وكـان قـانون
رقم 80 لعام 1961 الذي استرجعت
فـيـه احلـكــومــة الــعــراقــيــة أغــلــبــيـة
األراضـي من ســـيــــطـــرة الـــشـــركـــات
األجنـبيـة يعـد خطـوة استـباقـية البد
عادل منهـا لتهيـئة األرضيـة لوالدة ا
ــوضـوعي الــوطـني في الــصـنــاعـة ا

النفطية. 
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إن إنـبــثـاق شـركــة نـفط وطــنـيـة عـام
 1964وتــوفــيـر الــقــدرات الـبــشــريـة
واإلمـكانـيـات الفـنـيـة لتـمـارس الدور
الــبـــديل عن الـــشــركـــات األجــنـــبــيــة
أصــبـحت حــاجــة ضـروريــة لـتــكـون
مهـمة الـشركـة األساس هـو االنطالق
ـســيـرة االسـتـثـمــار الـوطـني نـحـو
اســتـغالل أفــضل لـلــثـروة الــنـفــطـيـة
والــغــازيــة في مــجـال االســتــكــشـاف
وتـأهـيل وتـطـويـر احلـقـول واإلنـتـاج
رتبطة بها والتسويق والنشاطـات ا

كافة.  
وكـان قـانـون تــأسـيس شـركـة الـنـفط
الـوطـنيـة رقم 11 بتـأريخ 8 شـباط/
فـبـرايـر 1964 اخلـطـوة الــتـالـيـة في
شـروع الوطني الـهادف الى تـعزيز ا
الـــقــدرات الــوطــنــيــة في اســتــثــمــار
وارد الطـبيعـية; فقـد جنحت شركة ا
الــنــفط الــوطــنـيــة طــوال الــســنـوات
الـــعــــشــــريـن في حتــــقــــيق عــــدد من

ستوى الوطني.  اإلجنازات على ا
ولم يــكـتـب لـلــمـشــروع الـبــقـاء فــقـد
أجــهـز عــلـيه نــظــام انـقالب الــسـابع
عشر من تـموز / يـوليو 1968 خالل
حـقـبــة صـدّام حـسـ وإصـدار قـرار
دمج الــشـركــة في الــوزارة وتـعــطـيل
اســتــقاللــيــتــهــا عــام 1987 بـخالف
الـــشــركــات الــوطــنـــيــة في الــبــلــدان
اجملــاورة الــتي كـــانت حتــظى بــدعم
ورعايـة حكومـية.إنّ مـراجعة سـريعة
لـألحــداث الــهـــامــة الــتي مـــرت بــهــا
الصناعـة النفـطية االستـخراجية من
ـنظـور اإلداري والـقـانـوني والـفني ا
ــدة من 1958 ومــروراً بــحل خالل ا
شركة النفط الوطنية 1987 وإنتهاءً
بتشريع قانون شركـة النفط الوطنية
في آذار/ مــــــارس 2018 ســــــتــــــدعم
مـــــــتــــــابـــــــعــــــة وفــــــهـم اإلجــــــراءات
والـــفـــعــــــــــالــيـــات الالحـــقـــة طــوال

qIŠ∫ عامل عراقي في حقل نفطي بجنوب العراق
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حــالت دون جنــاحـهــا ومن أهــمــهـا
مـسـاحـة اسـتـقاللـيـة الـشـركـة مـالـياً
وإداريـــــاً وســــــبل إبــــــعـــــادهــــــا عن
ـــبــاشــرة لــلـــحــكــومــة الــتــدخالت ا
ووزارة النفط ومـا أنْ  اإلستـفتاء
على الـدسـتـور عام 2005 حتـى بدأ
سجال سياسي حـول مشروع قانون
الـنـفـط والـغـاز الـذي يــنـظم الـعالقـة
ــركــز واإلقــلــيم واحملــافــظـات بــ ا
ــنــتــجــة ويــنــهـض بــاالســتــثــمـار ا
الـوطـني من خالل مـشـروع تـأسيس
الــنــفط الـوطــنــيـة بــوصــفـهــا ذراعـا
تـنفـيـذيا لـسـياسـة الـدولة الـنـفطـية
ومـا رافـقه من حـوارات حـول آلـيات
جتسيد احلق الدستوري في تثبيت
أحـقيـة الـشعب في ثـرواته الـنفـطـية
والــغــازيــة ومـا أفــرزته مـن تـمــسك
الــبــعض بــضــرورة إبـقــاء إحــتــكـار
الـــدولـــة إلدارة الـــثـــروات وحـــيـــازة
عوائدها مقابل تمسك اآلخر بنظرية
أحقيـة الشعب بـثرواته دافعـاً لكسر
اإلحــتــكــار لـصــالح تــعــظــيم مــنـافع
الــــــشـــــــعـب واخلــــــروج مـن مــــــأزق
االقتصاد الريعي الذي يحكم البالد.
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هـــذه الـــدراســـة تـــشـــيـــر لـــلـــعـــجـــز
الــــســــيــــاسي الــــذي رافق الــــدولــــة
العراقيـة بعد تغـيير النـظام السابق
في نــــــيــــــســــــان عـــــام 2003 لـــــدى
تعاقبة في ـانات ا احلكومات والبر
قدرتهـا على إصالح البنـية التـحتية
لــلــقــطــاع الــنــفــطـي وهــذا الــعــجـز

الــسـيــاسي لـيـس ثـابــتـاً في مــحـور
مـعـ فهـو مـتـغـيـر فتـارة يـتـجـسد
عــنـد الــكــتـل الــســيـاســيــة فــتُــفــشل
مشاريع احلـكومة وأخـرى يتمـظهر
لـــدى احلــكـــومــة إليـــقــاف مـــشــاريع
مـجــلس الـنـواب وقـد يــتـمـحـور في
جــانب آخــر لــيــظــهــر كــصــراع بــ
احلـــــكــــومــــة ووزارة الــــنـــــفط وفي
محصلته يتـجلى غياب التوافق ب
هـــذه احملــــاور الــــثـالثــــة خلــــارطـــة
الـــطـــريـق نـــحـــو إصـالح الـــقـــطـــاع

النفطي.  
 يـتضـمن الـكـتـاب فـصـوالً ثالثة مع
فصل تمهـيدي تناول رؤيـة تأريخية
لــتـــأســـيس الـــنــفـط الــوطـــنـــيــة في
ـاضي مع حتـديد سـتيـنـات القـرن ا
ــعــوقــات اإلجنــازات وتــشــخــيص ا
الــتي واجـهت الــقـطــاع بـعــد الـقـرار
اجلائر بحل الـشركة من قـبل النظام
الـسابق بـحـجج واهـيـة ومـا واجهه
الــقـــطـــاع طــيـــلـــة ســنـــوات احلــرب
واحلـصــار من دمـار بــفـعل احلـروب

واحلصار.  
الفصل األول  تخصيصه للحديث
عن احملـاوالت الــتي جـرت فـي فـتـرة
2006-2003 إلحــــيـــــاء الــــشـــــركــــة
واخلالفات الـتي حالت دون حتـقيق
ــا  حتــقـيــقه في ذلك مع إيــجــاز 
تـلك الـفتـرة. أمـا الـفـصل الـثاني من
الــكــتــاب فــإنه يــركـز عــلى خــلــفــيـة
الـفـعـالـيـات الـسـيـاسـيـة واإلعالمـيـة
لـتــجـسـيـد مــلـكـيـة الــشـعب لـثـرواته
الـنـفـطــيـة والـغـازيـة حـسب مـا نص
عــلــيه الــدســتــور من خـالل الــدعـوة
سارات لتأسيس النفط الوطنية وا
ــشـــــــــروع قــانــون الـــتــشــريــعــيــة 
الــشــركـة في الــدورات اإلنــتـخــابــيـة
 2014-2006 فـــضالً عـن الـــنـــصف
األول من الدورة اإلنتخابـية الثالثة.
وخُــصص الـفــصل الــثـالث لــلـجــهـد
ـتــمــيــز لـلــجــنــة الـنــفط والــطــاقـة ا
الــنـيــابـيــة في الــدورة االنـتــخـابــيـة
والــلــجــنـة الــثــالــثـة (2014-2018© 
اخملــتــصـة لــتــشـريـع قـانــون شــركـة
الـنـفط الـوطنـيـة وتـضـمن تـفـاصيل
اإلجراءات الـتشـريعـية لـلقـوان في

مـــجـــلـس الــنـــواب مـن حـــ إحـــالــة
الـــقــــانــــون من احلــــكــــومـــة وحــــتى
تشـريعه واحـتوى عـرضا تـفصـيلـياً
ـحـاضـر الـلجـنـة اخملـتـصة مـدعـماً 
بــتــشــريـع الــقــانــون لــلـــمــنــاقــشــات
ـتعددة ستـفيـضة واالستـضافات ا ا
مع الــقــيــادات الــنـفــطــيــة واخلــبـراء
الحــظـات الــتي ــداوالت بــشــأن ا وا
وردت الى اللـجنة بـشأن الـقانون من
ــــســــارات الـــتي قــــبل اخلــــبـــراء وا
اعــتـمـدت لــلـتــعـديالت عــلى مـشـروع
الـقـانون ونـقـاشـات الـسـادة الـنواب
فـي الــقـــراءة الــثـــانــيـــة في مـــجــلس
النواب وكـذلك في جلسـة التصويت

بكل تفاصيلها. 
إنّ ما نلمسه من تـفاعل لدى اخلبراء
ــهـــتــمــ ومـــا انــعــكس من وا

مالحظات وانتقادات
واعـتـراضـات تمـثل
حـرصـاً أكــيـداً عـلى
ضــرورة اسـتــغالل
الـثــروة الـنـفــطـيـة
بــــشـــكـل ســـلــــيم
وقــطـعــاً ســتــجـد
ـالحـــــــــظــــــــات ا
ــــهـــمــــة الـــتي ا
وردت والـــــــــتي
ســــتـــــرد عــــلى
القـانون اآلذان
الصـاغـيـة لدى

ـــشـــرعـــ الـــقـــطــــاع الـــنـــفـــطـي وا
وسـتشـكل حـافـزاً لـلمـضي مـسـتـقبالً
نـحـو الــتـعـديل. وكـنـا
نـــتـــوقع الـــعــديـــد من
اإلشــــــــكــــــــالــــــــيـــــــات
واالعــتـــراضــات عــلى
القانون وخاصة فيما
ادة الـثانية يتعـلق با
عشـرة مـنه العتـبارات
عــديــدة مــنــهـا حتــمل
هــــــــضم (الــــــــرؤيــــــــة
اإلنـــــقـالبــــيـــــة) عـــــلى
مـــــفـــــهـــــوم الـــــدولـــــة
الــريـعــيــة ومـحــاولـة
لكـسـر احتـكار الـدولة
إليـــــــرادات الـــــــنـــــــفط
وجتـــســـيـــد مـــلـــكـــيــة
الــــشــــعـب لــــثــــرواته.
واعـــتــرافــاً بـــأهــمــيــة
مــــشـــاركــــة اخلـــبـــراء
والــنـــخــبــة الــواعــيــة
ـا يبـدونه وإحـتـرامـاً 
من آراء جــاء الــفـصل
الرابع لتثبـيت أغلبية
ما وردنا من تعقيبات
وحــاولـــنــا الــرد عــلى

قسم االغلب منها.  
إنّ تــشـريع قـانــون الـنــفط الـوطــنـيـة
إجناز وطني بامتياز وعـلينا تعزيزه
وحمايته. لقد أصبح نافذاً من تأريخ
نـشـره يـوم 9 نـيـسـان/ أبـريل 2018
وكـان أمــام احلـكـومــة مـهـلــة حـددهـا
تشرين القـانون بسـتة أشـهر حتى 9 
األول/ أكــــتــــوبـــر 2018 من الــــعـــام
نصرم وحـاولت احلكومـة برئاسة ا
الــدكـتــور الــعـبــادي تــدارك األمـر في
اللـحظـات األخـيرة بـعد أن جتـاهلت
أنّ الــكــرة في مــلــعــبـهــا إلســتــكــمـال
مـستـلـزمـات تـأسيس الـشـركـة وكان
أمام احلـكومـة اختـيار قـيادات كـفؤة
ونـزيـهة إلدارة الـشـركـة واإلسـتـعـانة
ية بكوادر قانـونية وبيوت خـبرة عا
لـوضـع الـنـظــام الـداخـلي واألنــظـمـة
ــطــلــوبــة إلجنــاح والــتــعــلــيــمـــات ا
ــشــروع كل ذلك لم يــتــحـقـق حـتى ا

كتابة هذه السطور. 
ـشــروع مـطــلب أسـاس إنّ حــمـايــة ا
إلبـــعـــاده عـن نـــظـــام احملــــاصـــصـــة
وه احلـزبـيـة لـضـمـان اسـتـمـراره و
ــتــلك   الـــســلــيـم. وخالصــة األمـــر
العراق الـيوم إطـاراً قانونـياً للـقطاع
االسـتخـراجي والـتـسـويقي ويـعـتـمد
الــنــجـــاح عــلى تـــطــبــيق الـــقــانــون
وبــغض الـنـظــر عـمــا سـيـكــون عـلـيه
ـقدمة مصيـر القانـون بعد الـطعون ا
الـى احملـــكـــمـــة اإلحتـــاديـــة من قـــبل
احلكومة وآخرين نرى أنّ مسؤولية
حمايته تقع على عاتق السيد رئيس
مــجـلس الــوزراء الــسـيــد عـادل عــبـد
ــهــدي الــذي تــعــهــد في بــرنـامــجه ا
احلـــكــومي الـــذي نــال عـــلى أســاسه
الــثـــقــة بــتــأريخ 24 تــشــرين األول/
ــضي بــتـأســيس أكــتــوبـر 2018 بــا
شــركــة الـنــفط الــوطـنــيــة ونـأمل االّ
تشـغله أمـور إدارة البالد عن اإليـفاء
بــتــعـــهــداته لـــتــطــويـــر الــقــــــــطــاع
النفـطي. بغداد في 28 كانون األول/
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اضي تـمـيـزت خمـسـيـنـيـات الـقـرن ا
ـطـالب بــتـصـاعــد الـزخم الــشـعـبـي ا

مــرحـــلـــة جـــديــدة اتـــســـمت فـــيـــهــا
التـوجيـهات الى تـنظـيم العالقـة ب
اجلهـات التي تـقوم بـرسم السـياسة
ـؤسـسـات التي الـنـفـطيـة لـلـدولـة وا
تنفذ تـلك السياسـات فجاء تأسيس
الــشــركــة كــجــهــة تــنــفــيــذيــة مــرنــة
لـلـصـنـاعـة الـنـفـطـيـة تـؤدي األعـمـال
الـفـنيـة واإلقـتـصاديـة بـكـفـاءة وعلى
أسس جتــاريــة لــتــصــبح مــهــامــهـا
اثـلة ونديـة قدر اإلمـكان للـشركات
األجــنـــبــيــة لــذلك مُــنــحت الــشــركــة
االسـتــقاللـيــة في شـؤونــهـا اإلداريـة
ـالـيـة لـتــحـقـيق أغـراضـهـا ضـمن وا
سيـاسات الدولـة التي يـشرف علـيها
وزيـر الــنـفـط دون تـدخل الــوزيـر في
الـــتـــفــــاصـــيل الـــفــــنـــيـــة واإلداريـــة

واإلقتصادية لعمل الشركة. 
شـقت الـشركـة طـريـقـها بـنـجـاح مـنذ
عام 1968 وطوال الـسنـوات العـشر
األولى مـن تــأســيــســهــا وكــانت في

الـواقع متـقـدمة فـي سيـاقـات عمـلـها
اإلداري والقـانوني علـى باقي دوائر
الدولة ومؤسساتـها وحققت بفضل
شــبه اســتـــقاللــيـــتــهــا الـــعــديــد من
اإلجنــازات الــتي تــمــثــلت فـي زيـادة
االحــتــيــاطــات الــنـفــطــيــة واإلنــتـاج
الـنـفـطي وتطـويـر الـبـنـية الـتـحـتـية
لـلـقـطـاع وتـدريب الـكوادر. وكـان من
ؤمل اإلستـمرار بـنفس السـياسات ا
لــتـخــلـيص الــقـطــاع من الـســيـاقـات
ــركـــزيــة والــدفع بــاجتــاه اإلداريــة ا
ومة زيادة كفاءة الشركة وضمان د
عــمـــلــهـــا كــعـــامل أســاس فـي بــنــاء

االقتصاد الوطني. 
هذه التجربة الفتية في إدارة الثروة
النـفـطيـة بـدأت تشـهد مـنـذ منـتصف
ــاضي الـــســبـــعــيــنـــات من الــقـــرن ا
مــحــاوالت تـقــويض اســتــقاللـيــتــهـا
وتـسـيـيـسهـا ودفـعـهـا بـاجتـاه بـيـئة
ــتـــخــلــفـــة والــســائــدة في الــعــمل ا
مـؤسـســات الـدولـة لـذا جـاء إصـدار
قــانـون 101 لــعـام 1976 وتــشـكــيل
ـتـابـعـة لــشـؤون الـنـفط عـام جلـنــة ا
1975 لـتـدفع بــتـداخل الـصالحـيـات
في الشـؤون النفـطيـة ب مـؤسسات
الــــدولـــة الـــرأســـيـــة ووزارة الـــنـــفط
وتسيـيس الشـركة وصوالً الى حـلها
عام 1987 ودمجها بوزارة النفط.  
لـقـد ســيـطـر الـقـرار الــسـيـاسي عـلى
الــعــمل الـفــني االقــتــصـادي اإلداري
لــــلــــشــــركــــة دافــــعــــاً إلى حتــــجــــيم
استقالليتها في حـلقات االستشكاف
واإلنتاج والتـسويق حتى أُجهضت
التـجـربة الـفتـيـة في العـراق وتدنى
أداء الــقـطــاع الـنــفـطـي بـفــعل حتـكم
ـركـزيـة فـضالً عن مـا الـسـيـاسـات ا
فعلته احلـروب طيلة الـعقود األربعة
واحلـــصــار اإلقـــتـــصــادي في فـــتــرة
الــتـســعـيــنـيــات بـإنــهـاكه وتــدمـيـره

وهجرة كوادره.
بعد عام 2003 جرت محاوالت جادة
إلصـالح الــقـــطـــاع الــنـــفـــطي إداريــا
وقــــــانـــــونــــــيــــــاً وكــــــانت مـن أولى
احملــــاوالت إحـــيـــاء شـــركـــة الـــنـــفط
وواجـهت الــوطــنـيــة في آذار 2004 
هــذه احملــاوالت اجــتــهــادات عــديـدة

اخلـمـــسـة عـشـر عامـا بـعـد التـغـيـير
عام 2003.

ففـي عام 1959 وفي الـذكـرى األولى
النـــتــصــار حـــركــة الــرابـع عــشــر من
تــمــوز/ يــولــيــو أعــلــنت احلــكــومـة
العراقية عن استحداث وزارة النفط
ضــمـن الــكــابــيــنــة الــوزاريــة إطــاراً
تنفيذياً لإلشراف والرقابة والتنظيم
على نشـاطات الـصناعـة النفـطية في
العراق كـافة. وكـان العراق من أوائل
نطقة وفي نتجة للنفط في ا الدول ا

تــشـكـيـل وزارة مـخـتــصـة بــالـشـؤون
النفطية. 

فـقــد شــهــدت الـصــنــاعــة الـنــفــطــيـة
الــعـراقــيـة ومـنــذ تـأريخ تــأسـيــسـهـا
وحـــــتى عـــــام 2018 الـــــعـــــديـــــد من
ـــتــغــيــرات اإلداريــة والـــقــانــونــيــة ا
والــفــنــيــة عــلى الــصــعــيــد الـوطــني
والدولـي خالل العـقـود السـتـة نورد
ـجال ـا يـتـعـلق  أبـرزهـا وخاصـة 
بحثنـا في مقدمتـها تأسيس مـنظمة
ــصــدرة لـــلــنــفط (االوبك) األقــطـــار ا
خالل اجـــتـــمــاع بـــغـــداد عــام 1960
وإصـــــــــــــدار قــــانــــون رقــــــــم 80 
ـرقم 11 لـعام 1961 والـقــــــــانون ا
لــــعــــام 1964 الــــذي عــــلـى أســــاسه
تــأســـست شــركــة الــنــفط الــوطــنــيــة
Iraqi National Oil الــــعــــراقــــيــــة
  Company  INOCوخُوّلت العمل
في الــصـنــاعـة الــنــفـطــيـة في أيّ من
ـسـتـرجـعة ـسـاحـات ا ـراحل في ا ا
وقد منحها الـقانون حق التعاون مع
الــشـــركــات لـــتــحـــقـــيق أغــراضـــهــا
لــســنــة وإصــدار الـــقــانــون رقم  97 
 1967إذ حـــرّم عــلى شـــركــة الـــنــفط
الـوطـنيـة الـعـراقـيـة استـثـمـار الـنفط
بــطـريق االمــتــيـاز أو مــا في حــكـمه
ومــنــحـهــا حق االســتــثـمــار بــطـريق
االشتراك مع الغـير شرط أن يتم ذلك
بــقــانــون. وإنــتــهــاء مــرحــلــة عــقــود
االمـــتــــيـــاز في الـــعـــراق عـــام 1975
بــإصــدار حـزمــة قــوانــ ابــتـداءً من
حزيران/ يـونيو 1972بتأمـيم شركة
نفط الـعراق وإنـتهـاءً بكـانون األول/
ديـسـمـبر 1975 بـتـأمـيم شـركة نـفط
الـبـصـرة وانـتـقـال مـلـكـيـة احلـصص
ـة إلى INOC ـ وإصـدار قـرار ـؤ ا
ـنحل)  142مجـلس قـيـادة الثـورة (ا
لـعام 1975 بـتـشكـيل جلـنـة بـرئـاسة
نـــائب رئـــيس اجلـــمـــهــوريـــة صــدام
حس تـتولى متـابعة شـؤون النفط
مـن اتــفـاقــيــات إقــتــصــاديــة وفــنــيـة
وجتــــاريــــة واتــــفــــاقــــيــــات قـــروض
ومــســاعــدات مـالــيــة مع مــؤســسـات
ـــتــــعـــلـــقــــة بـــالــــعالقـــات الـــدولــــة ا
ــالــيـة اإلقــتــصــاديــة والــنـفــطــيــة وا
لـلعـراق. واعـقـبه صـدور قـانون 101
لـــعــام 1976 وتـــعـــديالته الـالحـــقــة
لـتــنـظـيم أعـمــال وزارة الـنـفط الـذي
ؤسسات على أساسه جرى تشكيل ا
الــتــابــعـة لــشــركـة الــنــفط الـوطــنــيـة
الــعــراقــيـة INOC واخــيــراً إصـدار
ـنحل) قـرار مـجلس قـيـادة الـثـورة (ا
رقم 26/ لـعام 1987 القـاضي بدمج
ركز شركة النفط الوطنية العراقية 
وزارة الـنـفط بــحـجـة ضـمـان عـمـلـيـة
تــــرشــــيـق جــــهــــاز الـــــدولــــة وفــــيه
استحـدثت شركـة نفط الشـمال ونقط
اجلـــنــوب وشــركــة االســـتــكــشــافــات
الـنـفـطـيـة.  ولم يـعـد لـلـشـركـة وجـود

فعلي في هيكل الوزارة.
وبعد 2003 كان إصدار وزارة النفط
قرارها رقم 273 لعام 2004 بالعمل
عـلى إحــيـاء شـركـة الـنــفط الـوطـنـيـة
الـعــراقـيــة وأيـضــا قـرارهـا رقم 274
لــعــام 2004 بـــتــوحـــيــد الـــشــركــات
ـسـتـوى الـقـطـاعي. الـنـفـطـيــة عـلى ا
وفي احلـكـومـة االنـتـقـالـيـة تأسـيس
مـجـلس أعـلى لـلـنـفط والـغـاز تـموز/
يولـيو 2004  برئـاسة  الـدكتـورأياد
عالوي. واقر مجلس الوزراء برئاسة
ـالـكي في شـبـاط / فـبـرايـر الـسـيـد ا
 2007مشـروع قـانـون النـفط والـغاز
وإحـالـته الى مـجـلس الـنـواب حـيث
لم يـــتم تــشــريــعـه. واصــدر مــجــلس
الـوزراء 263 في أيــلـول/ ســبـتــمـبـر
 2009مـشـروع قـانـون شـركـة الـنـفط
الــوطـــنـــيـــة وإحـــالـــته الى مـــجـــلس
النواب ولم يـتم إقراره في الدورت
االنــتــخــابــيــتــ األولـى والــثــــانــيـة
(2014- 2006) واخــــــيــــــراً اصــــــدر
مــجــلس الــوزراء الــقــرار 83 في 17
اذار/ مـارس 2017  بـشــأن مـشـروع
(شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة)
و إقراره من مـجلس الـنواب في 5
اذار/ مـــــــارس 2018 ونـــــــشــــــــر في
اجلــريــدة الــرســمــيــة بـتــــــــــأريخ 9

نيسان/ ابريل 2018.
هم هل جنح العراق ولعل السؤال ا
ــرحــلـة الــتي أعــقــبت تــأسـيس في ا
النفط الوطنية في النهوض بالقطاع
الــنـــفــطـي وتــعـــزيــز االحـــتــيـــاطــات
الـنـفـطـيــة? وهل أفـلـحت الـشـركـة في
بـنـاء طـاقـات إنـتـاجـيـة جديـدة? وهل
جنح بتوظيف اخلبرات العراقية في
بنـاء القـطاع االسـتخـراجي بصـيغته
الـــوطــــنـــيـــة وتــــأســـيس الــــهـــيـــاكل
ــهــام الــتــنــظـــيــمــيــة الســتـــيــعــاب ا
ــتـعــددة? هــذا مـا نــحـاول اإلجــابـة ا

عليه في احللقة القادمة. 
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نبض القلم

ـهـم في ثـقـافــة االخـتالف أن تــخـتـلف مع األخــرفـقط   بل في أن لـيس ا
حتتـرمه أيـضـا  وتـبـتـعد عـن كل ما يـسيء الـيه  أو يـكـون احلـوارلـهدف
مـسـبق من أحـد أطـرافه لـلـتـسـقيـط الـسيـاسي واالجـتـمـاعي  والـنـيل من
األخر  أو تتبع تاريخه وعثراته  وكأنه عرض لسيرذاتية  وليس الظهار

ما عند  األخر من أفكار جديدة   ..
ـبـادىء  يـكون لالخـتالف مـعـنى  وفائـدة  ويـضمن اذا ما تـوفـرت تلك ا
نع التـواصل  واحملبـة واالنسـجام  واالقـتنـاع بالـرأي الصـائب  كمـا 
ـوقف لـم تـثـبت االنـقــطـاع والـوصــول الى طـريـق مـسـدودة  والــتـعــصب 

صحته خالل احلوار ..
 وقـد يـخــرج احلـوار بـسـبب (الــعـصـبــيـة والـتـعــصب) عن أدابه  ويـأخـذ
مـنـحى أخـر (هـابـطـا)  ويــتـحـول الى (عـراك) و (تـشـابك بـااليـدي)  و 
ا فيـها من (إبتذال وقسـوة)  و(تهديد) على وسباب والفاظ (سـوقية)  

الهواء ..
وكثـيرا مـا نصـطدم بـحاالت غـريـبة من هـذا النـوع  ويتـحول االعالم الى
حلبـة صراع  بـ (عدوين) و(شـطارة)  لـتسـويق ما لـدى (العارض)  من
بضاعة (رديـئة)  وليس  مسـاحة حرة لألراء  وتالقحـها لكي يولـد منها

ما هو مفيد للجميع  .
االختالف مـن س الـله  ومـشـيـئته في اخلـلق والـكـون ..( ولـو شاء ربك
) (ولـكل جعـلنـا منكم جلعل الـناس أمة واحـدة  وال يزالـون مخـــــــــتلـف
شرعـة ومنـهـاجا ...) . وقس عـلى ذلك الـتنـوع في الطـبـيعـة  واخمللـوقات

كافة ..
وهذا الـتنـوع عنـد البـشر يـأخذ اشـكاال عـديدة  في الـلغـة واللـون والدين
عـمورة  والدولة الواحدة  إذ يـستحيل أن جتد دولة دون على مستوى ا
هـذا الـتــنـوع  وهـو مـحــور أسـاسي في االنــسـانـيـة  وآيــة من أيـات الـله
تعالى .. (ومن آياته خلق السمـوات واالرض وإختالف السنتكم والوانكم

.. ( إن في ذلك آليات للعا
ـكـن الـرجـوع تــؤكـد إرادة الـله في هــذا الـتـنــوع وحتـصـر آيـات كـثــيـرة 

الوحدانية به وحده سبحانه وتعالى ..
ومع  أن االنـبــيـاء والــرسل إصــطـفــاهم  الـله ســبـحــانه  وفــضـلــهم عـلى
ـ  ولهم مـعجـزات تؤكـد صواب وعظـمة رسـاالتهم  لـكنه سـبحانه العا
ـب ).. أكـد على حـريـة الـتـفـكـيـر عنـد االنـسـان  (ومـا عـلـيك اال الـبالغ ا
سـيـطر  .. وعـد ذلك سـبحـانه واجـبا من ا انت مـذكـر لست عـلـيهـم  (ا

واجبات االنسان أيضا (ال اكراه في الدين) ..
وهذا يـعـني  أنه سـبحـانه وتـعالى  فـرض هـذه احلـرية عـلى اجلـميع  وال
يجوز الغاءها او تعطيلها..( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمن ) ..
ا كان لك االنبيـاء والرسل أزاء  عنـاد وتمسك من أرسلـوا لهم  ( ولم 
عـلـيه ابـاؤهم) غـيـر الـكـلـمـة واحلـجة والـدلـيل والـبـرهـان  سالحـا  ولـيس

القوة  رغم القسوة التي عوملوا بها ... 
باختصار .. حرية التعبير وحرية التفكير متالزمتان ..   

دارس الفـكرية والفلسفية  ذاهب  وا االختالف يحصل ب  االديان وا
ـــذهب الــواحــد  وهــو  اجــتــهــاد في وحــتى داخل االجتــاه الــواحــد  وا

الوصول الى احلقيقة  والتقرب الى الله ..
االختالف يغني احلياة  ويشحذ العقل  ويفيد اجملتمع بالتوصل  بدائل
وحلـول مـتـعددة  لـلـقـضيـة  أو االزمـة مـوضوع احلـوار خالف الـتـعصب

وقف .. والتشدد في الرأي وإضفاء (القداسة) على ا
ـتـخـصص قـالـوا .. الــكالم يـعـكس  جــوهـر االنـسـان ... والــلـسـان هــو ا
بالكالم  .. واجلمال في الـلسان كما يعـلمنا الرسـول الكر محمد (ص)

..
ـنـاسـبة والـتـنـسـيق فـيـهـا لكي البس ا فـمثـلـمـا يـهـتم االنـسان بـاخـتـيـار ا
ـظهر جـميل أمام الـناس عليه أن يـحرص على أن تـرتدي أفكاره تظهره 
أعذب االلفاظ  وأجمل  العبارات   ألنها  تظهر مستوى فكره  و طبيعة

 شخصيته أمام االخرين ..
تحاوريـن يصبح الوصـول الى االقناع واالتفاق إذا إنعدم االحتـرام ب ا
 والبحث عن نـقطة مـشتركـة للقـاء عليـها مسـتحيال  ويـنتهي الـلقاء دون
فائـدة   ويـغـادر كل طـرف وهـو مـتمـسك بـرأيه  وال يـتـنـازل عن خـطئه 
طلـقة )  وغيره عـلى ضالل  مهما ـلك (احلقيـقة ا وكأنه هو وحده من 

أظهر من الدالئل على صواب رأيه..
ـطلق)  مـرفوضـة في احليـاة واحلوار  ألنـها ال تـؤمن بالـتعـددية (ثقـافة ا
بدأ (إن لم تكن مـعي فانت ضدي) .. وهذه مسألة واالختالف بل تؤمن 

خطيرة ...
 يقول الـفيلـسوف الفرنـسي فولـتير ( أنا ال أؤمـن بكل ما تـريد أن تقول 

وت عن حقك في أن تقول ما تريد) . ولكنني سأدافع حتى ا
االختالف يحصل ب متكافئ  أو مختلف ... 

يحصل مثال ب االستاذ والطـالب .. وب االعلى واالدنـــــى في الوظيفة
ـواقع والـعــمل الـعــام  وفي الـبـــــــيت  ولـكن  دون أن يــنـال مـن قـيـمــة ا
ــتــمـيــز في خــلق هـذه وااللـقــاب وإعــتـبــاراتــهـا  بل يــؤكــــــــــد دورهـا  ا
احلـــــــــالـة  الــتي تــعــكس درجــة من الــرقي والــتـفــاعل وصــوال لــلــهـدف

االسمى ..
 ولنا في التاريخ دروس وعـبر ومنها هـذه احلادثة علها تـفيد من ال يتقن

هذا الفن اجلميل ..
+  ومن جميل ما قرأت هذا االختالف ب  (يونس عبد األعلى) وإستاذه
ـسـائل .. وبـــعـد أن  ترك مـحـمد إبـن إدريس الـشـافـعي في إحــــــــدى ا
ـسجـد الى بـيـته فـوجيء  ليال بـاســـــــتـاذه وهو الطـالب الـدرس وغـادر ا
يــطــرق بـاب مــنــزله  ولم يــدر فـي خـلــــــــده أن يــكــون الــطــارق إســتـاذه

الشافعي نفسه ..
 وما إن فتح البـاب قال الشافـعي  ليونس كـلمات من يتـأملها الـيوم  يجد
أنهـا تصـلح أن تكـون (نظـرية) مـتكـاملـة في ثقـافة  االخـتالف مع األخر 
والـعالقــة بـ االعــلى واالدنى  ســواء في حــلـقــات الـعــلم والـدرس   أو
االدارة والقيادة  او الـبيت او العمل .. درس لـكل إنسان  وفي أي زمان

ومكان ...
لم يكن تواضع الـعالم  وسمـو اخللق الذي يـتمتع به االسـتاذ هو الدرس
الـوحـيــد في هـذه احلــالـة  اجلـمــيـلــة  بل هـنـاك دروس أخــرى مـا أحـوج
اجلميع لها  لكي يـتعلم منهـا أصول هذا الفن خلصـها  االمام الشافعي

بقوله  :-
سائل وتفرقنا مسألة .. + (( يا يونس .. جتمعنا مئات ا
+ يا يونس .. ال حتاول االنتصار في كل االختالفات ..

واقف) .. أحيانا (كسب القلوب) أولى من (كسب ا
ـا حتتـاجـها + يا يـونس .. ال تـهـدم اجلسـورالـتي بـنيـتـها وعـبـرتـها  فـر

للعودة يوما ما ..
+ إكره (اخلطأ) دائما ولكن ال تكره (اخملطيء) ..

عصية)  لكن سامح وإرحم (العاصي) .. + وابغض بكل قلبك (ا
+ يا يـونس إنـتقـد (الـقول)  لـكن إحـترم (الـقائـل)   فان مـهمـتـنا هي أن

رضى) ..)) رض) ال على (ا نقضي على (ا
 كلمات تفصح عن نفسها  وال حتتاج الى تعليق ..

االختالف حق كـفـله الـله للـبـشر ونـصت عـليه الـشـرائع السـمـاوية .. وال
يـحـق الي أحـد أن يــصــادر الــرأي االخـر مــا دام في إطــاره االيــجـابي 
وضمن هدفه في  خـدمة  البالد ويـبتعد عن كـل ما يسيء الى األخر  أو

يصادر حريته  وعقله ليكون كما يريد ..
كيف تريدني أن أكون أنت .. وأنا لست أنت .. ?               

 } } } }
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ـعاني  لـكلـمة ة هي ا من جمـيل ما قـرأت في جمـال لغـتنـا العـربيـة الكـر
العاطل ضمن معان كثيرة إخترت منها   ..

العاطل من النساء : ليس لها حلي ..
ال او االدب .. العاطل من الرجال : اخلالي من ا
العاطل من الكالم والشعر  : الذي ال نقط فيه ..
الـعـاطل من الـنــاس : الـذي ال يـــــجـد عـمال  وهـو

راغب فيه ..
وعطلت األبل : خلت من راع يرعاها ..
وعطلت احلدود : تركت بال  حامية  ..
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