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بـعـدعام 1968 تـوسـعت عـمـلـيات
االســـتــكـــشــاف مـن قــبل أجـــهــزة
شـــــركـــــة الــــنـــــفط الـــــوطــــنـــــيــــة
ـيـة وبـاالســتـعـانـة  بـشــركـات عـا
وخـاصـة من االحتاد الـسـوفـياتي
سـابـقـاً وفـرنـسـا وتـوسعـت بـعد
تــأمــيم حــصص شــركــات الــنـفط
ــيــة في حــزيــران/ يــونــيـو الــعـا
1972 الـتي تــزامـنت مع الــطـفـرة
الـتي أحـدثـتـها أسـعـار الـنفط في
الــســوق الـدولــيــة بــســبـب حـرب
تـــشـــرين األول/ اكـــتـــوبـــر 1973
وكــان هــنـاك ثــمــة بُـعــد ســيـاسي
ضـــمن الـــتــــوجـــهـــات اجلـــديـــدة
لقـيـادات النـظـام الـسابق لـبـلورة
اســـتـــراتــيـــجـــيـــة جـــاءت ضـــمن
ـؤتمـر الـقطـري الـثامن مـقـررات ا
للحزب التي أشارت إلى " أنه من
الـضـروري جـدا إجـراء مـسح عام
ودقـــيق إلحــتـــيــاطــيـــاتــنــا وهــذا
يــتــطــلـب اســتــخــدام جــهــد فــني
وتـــقــني وطـــني وأجـــنــبي واسع
الــنــطــاق".  ووضـــعت الــســلــطــة
أولويـات السـياسة االسـتكشـافية
ـــنــطـــقـــة الــوســـطى أوالً ثم في ا
اجلـنـوبـيـة فـالـشـمـاليـة.  وبـغض
الــنـظــر عن الــدوافع الـســيـاســيـة
وراء الـــســعـي لــتـــفــعـــيل حـــركــة
االســتـكـشـاف فــقـد شـكــلت فـتـرة
االسـتـثـمـار الوطـني عالمـة فـارقة
في تأريخ االستـكشافات الـنفطية
حتـسب لشـركـة الـنـفط الـوطـنـية
وقـامت بـعمل مـسح زلـزالي شمل
قــــــرابــــــة  200000كـم طــــــوال من
ــثل اخلــطـــوط الــزلـــزالــيـــة أي 
عـشـرة أضـعـاف اجلـهـد األجـنـبي

في هذا اجملال.
وفي مـدة زمـنـيــة قـيـاسـيـة ارتـفع
ـــو اخملــزون الـــنـــفــطي مـــعــدل 
بحوالي ملياري طن سنويا خالل
ــاضي ســبـــيــعـــنــيـــات الــقـــرن ا
مليار وانخـفض إلى معدالت  1.5
طـن سـنــويــا خالل الـثــمــانـيــنـات
بـفعـل تأثـيـرات احلـرب الـعـراقـية
اإليـرانــيـة وانـحـســر كـلـيـاً خالل
اضي الـتسـعـيـنـيـات من الـقـرن ا
بسـبب حرب اخلـليج األولى. وقد
وصل اخملزون الـنفطي الـتراكمي
في نهاية الثـمانينات الى حوالي
 60.34مـليـار طن.  واستـناداً الى
تــقـــريــر نــشــاطـــات الــشــركــة في
الــتــســعــيــنــيــات فــإنّ فــعــالــيـات
االسـتـكـشــاف بـشـقـيـهـا األجـنـبي
والــوطــني أثــمــر بــاكــتــشـاف 97
حــقالً نـفــطـيـاً و6 حــقـول غـازيـة.
و تـــقــســـيــمـــهــا الى 6 حـــقــول
عــمالقــة جـداً و22 حــقالً عــمالقـاً
و51 حــقال مـــخــتــلـــفــة االحــجــام
مـــتـــوســطـــة وصـــغـــيـــرة حـــسب
ي.  واجلــديـر الــتــصــنــيف الــعــا
بالـذكـر أن اجلـهـد تركـز بـالـدرجة
األسـاس نـحـو اجلـنـوب والـوسط
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بالـضرورة في اتسـاق مع مصالح
البـلد والثـروة النفـطية... لـقد كان
بـاشر حلـجم الـتدخل احلـكـومي ا
ـبـاشر في شـؤون الشـركة وغـير ا
ســبب في فــقـدان اســتـقاللــيـتــهـا
وواجـــهت الـــشـــركــة تـــقـــلـــيـــصــاً
لـلـمرونـات الـتي كانت تـتـمتع بـها
ـــال وتـــوفـــيـــر في تـــأمـــ رأس ا
يـزانيات التشـغيلية مستـلزمات ا
واالســـتـــثــمـــاريـــة الى واقـع آخــر
حتكمه أطـر مركزية وبـيروقراطية
جــامـــدة.  إنَّ مــراجــعـــة لــقــرارات
ــنـحل) مــجــلس قــيـادة الــثــورة (ا
تــــكــــشـف عن حــــجم الــــتــــدخالت
ـباشـرة في شؤون الـشركـة لكن ا
مـساحـة التدخـل السيـاسي ذهبت
أبـــعــد مـن ذلك و إصـــدار قــرار
بـفك ارتبـاط شـركة تـسويق الـنفط
من النـفط الـوطـنـيـة كـمـا جاء في
قـرار  911 جملـلس قــيـادة الــثـورة
ـنــعــقـدة ـنــحل) في جــلــسـتـه ا (ا
بــــتــــأريخ 14 آب 1977 الــــذي فك
ؤسسـة العامـة لتسويق ارتبـاط ا
ـنتوجـات النفـطية ونقل الـنفط وا
ــوجب قـانـون تــنـظـيم ــشـكـلـة  ا
وزارة الـــنــــفط رقم  101 لـــســــنـــة
ــعــدل من وزارة الــنــفط – 1976 ا
شــــركـــــة الـــــنـــــفط الـــــوطـــــنـــــيــــة
الــعـراقــــــــــيــة وتـرتــبط مـبــاشـرة
تابـــــــعة لشؤون النفط برئاسة ا
وتــــــــــــنفـيذ االتـفاقـيات وتـسمى
ــؤســـســة الـــعــامـــة لــتـــســويق (ا

النفط).
اإلنـتـكاسـة األخـرى التي واجـهـها
الـقطـاع النـفطي كـانت إنتـكاسة ال
يـقل تـأثـيــرهـا عن حـجم الـتـدمـيـر
ـنــشــآت في أثــنـاء الــذي أصــاب ا
ــتــعــاقــبــة في احلــرب احلـــروب ا
اإليـــرانـــيـــة الــعـــراقـــيـــة أو حــرب
اخلـليج األولى والـثانـية وتـتمثل
في دمـج شـركــة الـنــفط الــوطـنــيـة
ركـز وزارة النفط كان العراقـية 
ذلك قــرار مــجــلس قــيــادة الــثـورة
ــنـحل) رقم (267) لــسـنـة 1987 (ا
ضــمن عـــمــلـــيــة تـــرشــيـق جــهــاز
الـدولـة وفـيه اسـتـحـدثت شـركـتـا
نــفط الـــشــمــال NOC واجلـــنــوب
SOC إلنــــتــــاج الـــنــــفط وشــــركـــة
 OEC االســتـكــشـافـات الــنـفــطـيـة

لتمارس التحري والتنقيب. 
في نـيـسـان من عـام 1987  دمج
شركة النفط الوطنية العراقية مع
وزارة الـنـفط اثـنـاء تـولي األسـتاذ
اجلـلـبي وزارة الـنــفط  وبـأمـر من
صـدام حسـ وأصبـحت الوزارة
ـبــاشــر في الــصــنــاعـة ــشـغـل ا ا
فـــضـالً عن مــــنـــظـم لـــهــــا. وهـــذه
اإلنتكاسة شلت مفاصل العمل في
الــصـنـاعــة االسـتـخــراجـيـة طـوال
ـاضـيـة.  إنّ قـرار حل الـسـنـوات ا
شــركــة الــنـــفط الــوطــنــيــة ال يــقل
ضــرراً عـلى مــسـتـقــبل الـصــنـاعـة
الـنفـطيـة من آثار احلـروب علـيها
إن الـنـظـام الـصـدامي أجـهـز عـلى
ـوه ــشـروع وهــو في بــاكــورة  ا
وتطـوره فـأصاب بـنيـته الـتـحتـية
بالكـساح. كان حل النـفط الوطنية
ضحـية رغبـة التسـلط على ثروات
البـلـد وتـوجيـهـهـا بإدارة مـركـزية
سقـيمـة بغض النـظر عمـا سيؤول
الــيـه األمــر جـــاء االجـــهـــاز عــلى
الـولـيــد الـوطـنـي في الـوقت الـذي
أخــذت الــدول الــنــفــطــيــة األخـرى
تدفع بـشركـاتـها الـوطنـيـة لتـحتل
ـتمـيز في إدارة الـقطاع مـوقعـها ا

النفطي استخراجاً وحتويالً. 
لــــقـــــد خـــــســـــرت الـــــصـــــنـــــاعــــة
االســتــخـراجــيـة فـي الـعــراق أحـد
أكـبر مـقـومـاتهـا لـلـتطـويـر بـسبب
قـــــــرار الــــــدمـج فـي وقت كـــــــانت
الــشــركــات الــوطــنــيــة في بــلــدان
أخـرى مـنــطـلــقـة بـكـل عـنـفــوانـهـا
لـبناء قـطاع الطـاقة لـتصبح فـيما
بـــــــعــــــد الــــــعـــــــنــــــوان الــــــبــــــارز
إلقـتـصــــــــــاديــات بـلـدانـهم.  لـقـد
تــعــمــد الــنــظــام الــســابق إدخــال
الـــقـــطـــاع االســـتــخـــراجـي الــذي
اســـــتــــنــــــــــــــــشـق تـــــواً أجــــواء
االسـتـقاللـيـة احملـدودة في نـهـايـة
الــسـتـيـنــيـات والـسـبــعـيـنـات في
ظـلـمة نـفــــــــق الـعـتمـة اإلداريـة ا
حيث مـركزية الـتخطـيط والتنـفيذ
وغـياب اسـتقالليـة القـرار وتبـعية
ـصـالح وتـضــارب الـصالحـيـات ا
ـــــوارد والــــــتـــــدخل وتـــــذبــــــذب ا
ـبـاشـر في نـشـاطـات الـسـيـاسي ا

وفعاليات الشركة. 
إنّ الـصــنـاعـة االسـتــخـراجـيـة من
ـعـقـدة الـتي حتـتاج الـصنـاعـات ا
الـى مـنــاخــات مـنــفــتـحــة من أجل
الـنمـو لقـد أضاع الـنظـام البـعثي
بــقـراره الــعــبـثي عــصـارة جــهـود

 1.2مــلـــيــون ب/ي وشــركــة نــفط
مـــلـــيــون  MPC =  0.1  ـــوصل ا

ب/ي. 
واســـتــمـــر اجلــهـــد الــوطـــني في
الـسـبـيـعـيـنــات بـاحلـفـاظ عـلـيـهـا
وتـطـويـرهـا بالـتـعـاون مع بـعض
الشركات االجنبية لتطوير بعض
احلــقــول لــيــصل مــعــدل اإلنــتـاج
الـسـنوي الـى حوالى 3.7 مـلـيون
بــرمــيل يــومـيــاً في 1979 بــالــغـاً
ذروته فـي صـــــيـف ذلك الـــــعـــــام.
وســـرعـــان مــــا خـــســــر الـــعـــراق
بـالتـتابـع جزءاً مـنهـا حيث واجه
قــطــاع الــنــفط عــدة إنــتــكــاســات
مـتــعــاقـبــة تــركت آثـارهــا بــشـكل
ســلـبـي عـلى مــجـمـل أدائه مـنــهـا
احلرب الـعراقيـة االيرانية -1980
 1988والـــتي كـــانت قـــادرة عـــلى
حتجيم الطاقة اإلنتاجية للعراق
وإنتكست الـصناعة النـفطية مرة
اخـرى إبـان حـرب اخللـيج األولى
عقب غزو النظام السابق للكويت
في آب 1990. وكـــانـت من أقـــوى
اإلنــتـــكــاســـات حــيث أعـــقــبـــهــا
احلـصــار اإلقـتــصـادى الـذي أدى
الى اســتــخــدام األســـالــيب غــيــر
الــصــحــيـحــة في اإلنــتــاج وحـقن
الــفــوائـض وعــدم اتــبــاع الــطـرق
ـكــمـنــيـة الـســلـيــمـة فـي اإلدارة ا
حــتى عــام 1996 حــيــنــمــا بــدأت
ـتـحـدة في تـنفـيـذ بـرنامج اال ا
الــنـفـط مـقــابل الــغـذاء حــتى عـام
2003 ومـا رافــقــته من مــحـاوالت
لـزيادة اإلنـتـاج في ظل عدم تـوفر
سـتلـزمات من أجهـزة ومعدات. ا
وبـــذلك خــســـر الـــعــراق طـــاقــات
إنـــتــاجـــيــة إضـــافــيـــة فــضالً عن
تـسـجـيـل أكـبـر عـمـلـيـة فـسـاد في
تـحـدة حتت خيـمة تـأريخ اال ا
هذا الـبرنـامج الذي أسـس إلغاثة
الـــشــعب الـــعـــراقي واســتُـــخــدم
كـوسـيـلـة ســيـاسـيـة اســتـثـمـرهـا
الـنــظـام الـسـابق لـتــثـبـيت دعـائم
حكـمه فـكانـت الطـاقـة اإلنتـاجـية
قــــد تـــقــــلــــصت الى حــــوالي 2.7
ملـيـون بـرميـل يومـيـاً عـقب حرب
اخلليج الثانية في نيسان 2003.
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ورثت الــنــفط الــوطــنــيــة ســعـات
إنتاجية تقدر بحوالي  2,9مليون
برميل يوميـا متمركزة في كركوك
والـــبــــصــــرة وجنـــحـت الـــنــــفط
الـوطـنيـة في إدامـة هذه الـسـعات
اإلنـــتـــاجــيـــة وتـــطـــويـــر حـــقــول
مــكـــتـــشـــفـــة في مـــنــاطـق أخــرى
وأضــافت مــا ال يــقل عـن مــلــيـون
بـرمــيل يـومــيـاً كــسـعــة إضـافــيـة
لــتــصل ذروتــهـا الى  3.7مــلــيـون
بــرمـيل يــومـيـاً في 1979  وكـانت
الـــشــركـــة في طــور إعـــداد خــطط
إنــتــاجـــيــة تــصل الى  5مــلــيــون

. برميل يومياً

ورثت الـنـفط الـوطنـيـة بعـد تـأميم
شـركـة نــفط الـعـراق وشــركـة نـفط
الــبـــصــرة في أعــوام 1972-1975
سـيـاقـات إداريــة مـتـطـورة وبـنـيـة
ا تمتلكه اثلة  محاسبية وفنية 
الـشـركـات اخلـاصـة النـاجـحـة في
عـالم الــنـفط ذلك اإلرث سـاهم في
اإلسـراع بـاكتـسـاب األطـر اإلدارية
واحملــاسـبـيـة والـفـنــيـة الـسـلـيـمـة
لــلــنــفط الــوطــنــيــة كــشــركــة لــهـا
ـالـيـة. اســتـقاللـيــتـهـا اإلداريــة وا
كانـت بعثـات وزارة النفـط للطـلبة
ـتمـيزين السـتكـمالـهم الدراسات ا
في بـــريــطـــانـــيــا تـــشـــكل الـــرافــد
ــــوارد األســــاس في تــــنــــمــــيــــة ا
الـبــشــريـة في الــقــطـاع الــنــفـطي
كـــــانـت الــــشـــــركـــــة قــــادرة عـــــلى
ــبــاشـر الــتــخــطـيط والــتــنــفـيــذ ا
لــلــمــشــاريع احلــاكــمــة في زيــادة
الـعـوائـد واإليـرادات بـفـعل الـدعم
احلـكـومي لـنـشـاطـاتـهـا ومـنـحـهـا
األولــويـــة في تـــســهـــيالت دوائــر
الــــدولــــة بــــعــــيـــداً عـن الــــروتـــ
احلـكومي فـتـمتـعت بإسـتثـناءات
وإعـفاءات من الـعديـد من األنظـمة

والتعليمات.     
كـان عـمـر شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة
مـنـذ تـفـعـيل تـأسـيسـهـا في 1967
ومـــروراً بـــفـــتـــرات الـــتـــأمـــيم من
1975-1972  وإنـــتــهـــاءً بـــبـــدايــة
احلـرب اإليــرانـيـة- الـعــراقـيـة في
كن عـدّها الفـترة الذهـبية  1980
لــشـركــة الــنــفط الــوطـنــيــة وكـان
حصـادها مـتميـزاً سواء في زيادة
اإلحتـياطات الـنفطـية أم في إدامة
الـطـاقات اإلنـتاجـيـة وزيادتـها أو
ـشـاريع ــسـاهـمـة في تـنــفـيـذ ا بـا
اإلســتـراتــيــجــيـة لــزيــادة طــاقـات
الــنــقل والــتــخــزين والــتــصــديــر
وأيضاً في تميّز كوادرها البشرية
الــــعـــامــــلــــة بـــبــــرامج الــــتـــدريب
والـتـطـويــر وفي أنـظـمـة احلـوافـز
وبـــــرامـج الـــــســـــكن.... جـلّ هــــذه
يـزات ترسخت في بـنية الـشركة ا
لتـصـبح عالمـة فـارقـة في الـقـطاع
كن لـو قـيض لـها الـنـفـطي كـان 
عالم االستمرار ألصبحت إحدى ا

اإلقتصادية للبلد. 
تـمـتــعت شـركــة الـنــفط الـوطــنـيـة
بـــقـــدرات مـــتــمـــيـــزة في بـــدايــات
تـأسيسـها بـفعل استـقالليـتها عن
وزارة النفط يقول الوزير األسبق
عصـام اجللـبي ( أما وزارة الـنفط
الـــــتـي بـــــدأت كـــــقـــــسم في وزارة
اإلقتصاد فقـد  استحداثها عام
1960 وكـانـت مـسـؤولــيـاتــهـا هي
إدارة نشاطات التصفية والتوزيع
داخـليـاً من جهـة وتمـثيل الـعراق
فـي تـــعــــامـــله ومــــفـــاوضــــاته مع
الـشـركـات األجنـبـية ذات االمـتـياز
من جــهــة أخــرى في حــ بـقــيت
شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة الـعـراقـية
تـديــر عــمــلـيــات االســتــخـراج من
اكتـشاف وحفـر وتطويـر وتصدير
وتــسـويق مــنـذ عـام 1968 وأُحلق
بـهــا مـنــشـــــــــــآت الــشـــــــــركـات
ـــــــة في األعـــــــوام 1972و ــــــــؤ ا
1973و1975 ). ولـــــــــــعـل مـن أهـم
مقومات جناح النفط الوطنية هو
اســـتـــقاللـــيــة مـــجـــلس إداراتـــهــا
ــالـيـة وامــتالكــهـا االســتـقاللــيـة ا
واإلدارية (كـان يدير شركـة النفط
الــوطـنــيـة مـجــلس إدارة مـســتـقل
ولها قانونها اخلاص وميزانيتها
ـسـتـقـلــة عن مـيـزانـيـة اخلـاصــة ا

الدولة).  
اذن كــــــان هــــــنــــــاك حتــــــدٍ أمــــــام
احلـــكــــومــــات يـــتــــطــــلب إجنـــاح
الـتـجربـة دعم حكـومي إسـتثـنائي
ـيـزة من جـهـة وسـيـاقـات عـمل 
ومن جــهـة أخــرى كـانت اجلــهـات
احلـكومـيـة تتـفهم شـروط النـجاح
من خالل منح الشركة االستقاللية
فـي الـــعـــمل ولـــو لـــيس بـــشـــكـــله
ـطـلوب. وحـتى الدوائـر الـتابـعة ا
للنـفط الوطنـية كانت تتـمتع بهذه
ديرية العامة االستقاللية فمثال ا
لالستـكـشاف كـان لـهـا استـقاللـها
الي الـفني وارتـبـاطهـا اإلداري وا
بــهـيــكل شــركـة الــنــفط الــوطـنــيـة
INOC وتـعـززت تلك االسـتـقاللـية
بـشـكل أوسع فـيمـا بـعـد في إعادة
هــيــكــلـة الــنــشــاط االســتــكـشــافي
ـنـاطـة بـهـا. بـعد ـهـام ا لـتـنـفـيـذ ا
انتـهاء عملـيات التـأميم كان قرار
نحل) في مجلـس قيادة الثـورة (ا
 1975بتشكيل جلنة برئاسة نائب
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تتـولى مـتـابـعـة شـؤون النـفط من
اتــفــاقــيــات إقــتـــصــاديــة وفــنــيــة
وجتـــاريـــة واتــفـــاقـــيـــات قــروض
ومـسـاعدات مـاليـة واتـفاقـيات مع
ــتـــعــلـــقــة مــؤســـســـات الــدولـــة ا
بـالعالقـات اإلقتـصاديـة والنـفطـية

الية للعراق.   وا
ال شـك أن هـذا القـرار أفـقـد الـنـفط
الــوطـنــيـة بــكــارة اسـتــقاللــيـتــهـا
وأصبح القرار السياسي هو سيد
ـــــــــوقـف وهـــــــــذا مـــــــــا يـــــــــخل ا
باستقالليتهـا كونها شركة تتمتع
ــعــنــويــة ولــهـا بــالــشــخــصــيــة ا
الي واالداري وتعمل استقاللهـا ا
ضمن معايير الربح واخلسارة.  
بـيـنـمــا يـنـاقش الـبـعض أنَّ قـراراً
كهذا من شأنه أن يسهم في تذليل
ــالـيــة واإلداريـة أمـام الــعـقــبـات ا
الشـركة ويـدفع بهـا إلى األمام. قد
يكـون لـهـذا الـرأي بـعض الـصـحة
ولـه تـأثــيــرات مــرحــلــيـة ولــكن له
ردودات السـلبيـة الكبرى في أن ا
تصـبح الشـركة أداة سـياسيـة بيد
احلـاكم لـتـحـقـيق مـصـالح لـيـست
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و وتـطـور  نحن مع االسف ـسك الـعالم  بـكل عـنصـر ابـداع و بيـنـما 
ـا يضـعف ذاكرتنـا والدولـة وروابط اجملتمع  سك  نعود الى اخلـلف و
عـرفة والـتربـية والروابط فقـد إشيعـت ثقافـات ليـست لهـا عالقة بـالعـلم وا
اجملـتـمــعـيــة الـتي عـرف بــهـا الـعــراق . لـقــد اصـبـحت الــعـشـيــرة  مـركـز
اسـتـقـطـاب ســيـاسي  وصـار االخـتـالف عـلى ابـسط الـقــضـايـا عـنـصـرا
لاللغاء بالـسالح دون احترام للـدولة والقـضاء والشرائع الـسماوية  ومن
ـناشدات الـدينـية التخـلو من تلـطيف االجواء  ـعاجلات وا ؤسف جند ا ا
والتـسـاعـد عــلى رفض الـســلـوك الـعـشــائـري الـذي اصـبح فــوق الـقـانـوق
ـالي  عبـر صنـاعة والدولـة والعالقـات االنسـانـية . لـقد اصـبح االبتـزاز ا
شـاكل واالعـتـداءات  أحـد وسائل الـعـشـائـر  وهذا الـسـلـوك لم تـعرفه ا
ا وتطور بسبب الوضع السياسي القائم  ا  عشائر العراق سابقاً وإ
الذي يعتمد في كثـير من احلاالت الى استمالة اجملـموعات العشائرية في
ـسـالك االنـتـخـابــيـة  واجلـمـيع يـعـرف إن الـكــثـيـر من فـواصل اجملـتـمع ا
تـمــارس اســالـيـب انـتــهــازيـة بــغـيــة الــوصـول الهــداف لــيـسـت مـشــروعـة
فاهيم الدينية العادلة . وليس ببعيد أزمة رسوب طلبة الثالث والشرعية با
فـجع الذي قـام ب نـظام فـجعـة واخملزيـة  عن هذا الـتقـاطع ا تـوسط ا ا
الدولة وقوانـينها  وبـ السلـوك الالمنضبط اجـتماعـيا وعشائـريا  فهذا
الـرسوب يـعـبـر بـشـكل مـؤكـد عن رسوب الـسـلـطـة في مـعـاجلـة االزمات 
ويؤكـد في ذات الوقت بـان أهم حـلقـة تربـويـة تعـليـميـة من حـلقـات التـطور
الـبـيـني اجملـتـمــعي واالقـتـصـادي قـد رسـبت بــشـكل مـفـجع  وهـذا األمـر
واقع االخـرى  ومن يـفكـر بـضرورات الـنـهوض ينـسـحب على مـخـتـلف ا
سـتمر يواجه بـكثيـر من عوامل التصـدي والتخويف . من ووقف الفشل ا
ـفـرط بـاخلـدمـات  ـدهش رغم االنـتـكـاسـات االقـتـصـاديـة  والـضـعف ا ا
والالمباالة في الـوضع اجملتمـعي وتسـيد العـشائر أو عـلى االقل معظـمها
ـؤيـد من بعض على فـواصل اجـتـمـاعيـة مـهـمـة بسـبب انـفالت الـسالح وا
ـدهـش لم جتـري مــراجـعــة جـادة لالســبـاب ااف الـســلـطــة .. نـقــول من ا
شوهة وعناصر العالج . نحن نعرف االسباب  ومعظمها كيان السلطة ا
بنية عـلى احملاصصات الـطائفيـة والعشارية االنـتهازية الـطماعة  ولكن ا
عـرفة  لـكونهـا مبـنية السلـطة هي الـتي التريـد أن تعرف وتـستـمر بـعدم ا
على اخلطـأ وتريد االسـتمرار بـذلك . وإال أال تعرف هـذه السلـطة ووزارتا
ـدنية دارس االهلـية ا التربـية والـتعـليم العـالي واحملافـظات ايـضا  بـان ا
ـدارس والـديــنـيــة هي احــدى اهم اسـبــاب الــفـشل الــدراسي  في تــلك ا
ن يـنجـحون بـسبب ليـست له عالقة بـالنـجاح والـعلم ومـا يتصل الكثـير 
ـدارس تسـتعمل الـرموز الديـنية الـتي اشغلت بهمـا . إن الكثـير من هذه ا
ـدارس الشيء الـعـالم االسالمي واالنــسـاني بـعـلـومـهــا  ولـكن في هـذه ا
يــنـــطــبق عـــلى االسم . يــتـــحــدثـــون في وســائل االعـالم   عن اخلالفــات
ووجـهات الـنـظـر في تـوزيع هـيـكـليـة الـسـلـطـة  لـكـنهم يـتـجـنـبـون عـمدا أو
بسبب سطحية الـتحليل  عن االسباب الـتي اوصلت العراق لهذا الوضع
ـهلـك  وعنـدمـا يـهـلك الـنـظـام الـتربـوي  ويـصـبح رهـيـنـة احملـاصـصات ا
الطائـفيـة  يعني ذلك هالك أهم مـقومـات البنـاء والتـقدم واحلضـارة . لقد
شـلـولة  الـتـاريخ العـراقي الـعظـيم الذي بقي رغـمـا على بـعض الـعقـول ا
كتـبه اوائل الـتـكوين الـبـشـري وظل يتـراكم ويـعـطي االنسـانـيـة الكـثـير من
عـارف  ولو كـان األمر في بـعض هـؤالء لتـصحـرت البالد والـناس . إن ا
التقاطعات داخل اجملتمع  وشيوع السلوك الالمنضبط للكثير من الناس
دارس وعدم الرغبة في الدراسة وفي مقدمتهم الشباب  واالحـجام عن ا
ــتــسـيــبــ من قـبل ـدارس وعــدم الــسـؤال عن ا  وكـذلـك الـتــسـيـب من ا
عرفية درسة  يؤشر اخللل الـفاضح بعدم االهتمـام بالعلوم التـربوية وا ا
ـتوسطـة للفـتيات لـشاهد الـكثير دارس ا  ولوكان أحـد منكم يـقف أمام ا
تسـيب  فال الـعائلـة تعلـمهم االداب وال السـلطة راهقـ ا من الشبـاب ا

تتخذ االجراءات الكفيلة بعدم انتشار مثل هذا السلوك . 
نحن مـع االسف نقـتـرب من تـقاطـع اخلطـوط  بـ اجملـتمع والـسـلـطة من
جهـة  وب اجملـتمع والـعالقات الـرصيـنة الـتي تعـلمـناهـا في الصـغر من

درسة .  دينة وا ضيف وا العائلة وا
اليكف أن يؤشر رجل الديـن اخللل ورغم اهمية ذلك 
لـكن عـليـة أن يـؤكـد بـان الـتـسـيب الـعـشـائري وفي
ديـنة هـدم  لبـناء الـدولة وتـقز للـقيـم االنسـانية ا
ـعـوج فهي واالخالقيـة  والـسـلـطـة التي التـعّـدل ا

سلطة فاشلة بالتأكيد.   
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دهوك

ــنــطــقــة الــشــمــالــيــة فــكـان أمـا ا
نـصـيبـهـا ضئـيالً جـداً في مرحـلة
االستثمار الوطني وهذا ما عكس
سـيــاسـيـة الـنـظــام الـسـابق نـحـو
عــدم الـــتــوجـه لــتـــفــعـــيل حـــركــة
ــــنـــــاطق االســـــتـــــكــــشـــــاف فـي ا

الشمالية. 
اما اإلحتياطي النفطي فقد ارتفع
من 34 مـــلـــيـــار بـــرمـــيل الى 101
مــلـيــار بـرمـيل بــفـعل االسـتــثـمـار
الــوطــنـي. في حــ بــلغ اخملــزون
النفطي حدود 60.34 بليون مليار

أي حوالي 447 مليار برميل.  
وان حـركـة االسـتـكـشـاف بـاجلـهد
ـدة مــا بـ -1968 الـوطــني في ا
 1990أسـفـرت عـن نـتـائج كــبـيـرة
لـيـست فـقط بـالـزيـادة اإلجـمـالـيـة
لـإلحـــتــــيـــاطي الــــنـــفـــطـي بل في
الــــتـــــوزيع اجلــــغــــرافـي له. فــــتم
اكــتـــشـــاف احلــقـــول الــنـــفــطـــيــة
الـــعـــمالقـــة والـــكــبـــيـــرة في أربع
مـحـافـظات جـديـدة كمـيـسان وذي
قــــار وبـــغـــداد وواسـط حـــيث زاد
اخملـــزون الـــنـــفــطـي حــوالي 100
مـليار بـرميل وإحـتيـاطات حوالي
 24مـــــلــــــيـــــار بـــــرمــــــيل. وهـــــذه
احملـافـظـات لم تـكن مـدرجـة ضمن
ـــعــروفــة بــخـــزيــنــهــا ــنــاطق ا ا

النفطي:
(بــعـد عـام 1968 اعـتــمـد الــعـراق
بـشكل أسـاس سيـاسة االسـتثـمار
ــبــاشــر من خـالل قــيــام شــركــة ا
الـــنـــفـط الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيــة
ومـؤسـسات وزارة الـنـفط األخرى
بتـنـفـيذ مـشـاريع تـطويـر احلـقول
ــنــشــآت الــســطـحــيــة الـالزمـة وا
لإلنــــــتــــــاج واخلــــــزن والــــــنــــــقل
والــــــتـــــصـــــديـــــر وذلك مـن خالل
اتفاقيات الـتعاون االقتصادي مع
عـدد من الـدول كـان في مـقـدمـتـها
االحتاد السوفياتي وعدد من دول
أوروبــا الــشـرقــيــة آنـذاك وعــقـود
فتاح مقاولة على أساس تسليم ا
ــعــالم ال إلـى مــشــاريع مـــحــددة ا
يــتــرتب عــلـيــهــا أيـة حــصص في
الــنـفط و بــذلك تـطــويـر حــقـول
الــرمــيـلــة الــشــمـالي ونــهــر عــمـر

واللحيس وخباز وغيرها كما 
تنفيذ أنابـيب التصدير إلى تركيا
ينـاء العميق وعبـر السعوديـة وا
عـلى اخلـلـيج الــعـربي فـضالً عن
ــنــشــآت الــتــحــويــلــيـة عــدد من ا
كمـصفى الـبصرة ووحـدات إنتاج

الغاز السائل وغيرها). 
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مــنــذ قـرارات الــتــأمـيـم في اعـوام
1975-1972 ورث الـعـراق سـعـات
انـتـاجـيـة من الـشـركـات الـنـفـطـية
االجنبـية تقارب 2.9 مليون ب/ي
موزعـة على الـشكل التـالي: شركة
نفط الـبصرة BPC  = 1.6 ملـيون
IPC = ب/ي شــركـة نــفط الـعـراق

ـكن أن عــقــدين من الــعــمل كــان 
يـفضي الـى خلق صـنـاعـة نـفـطـية
مـتــكـامـلـة كـمــا نـراهـا في أرامـكـو
وادنـوك وآخــرين بـيــنـمــا أفـضى
قرار حل الشـركة إلى خسارة ذات
أوجه متـعددة فـقد خسـر العراق
مـا أكـتـسـبـته الـشـركـة الـفـتـيـة من
خـبرة تـولدت لـدى كوادرهـا طوال
ــا عــقــديـن من الــعــمل وأخــرى 
اكـتـسـبتـه الشـركـة الـتي ولدت من
رحم خـبـرات الـشـركـات األحـنـبـية

في فترة ما قبل التأميم. 
نـعـم لـقـد أضــاع الـنـظــام الـسـابق
بـوصـلـة الـقـطـاع الـنـفـطي لـعـقـود
قادمة ليس بسبب حروبه العبثية
فـحـسب بل لـقـراراته الـتي عـبثت

ستقبل أهم قطاع في البلد. 
W³FK « bŽ«u

في احملصلة بـعد ان كان العراق:
أول بـلـد عـربي مــنـتج لـلـنـفط عـام
 1927ومـن أوائـل حـــــــكـــــــومــــــات
نـطقة فـي تشكـيل (وزارة النفط) ا
عــــام 1959 ومن مـــــؤســـــسي أول
ـصــدرة لـلــنـفط مـنــظـمــة لـلــدول ا

.1960
ـــنــــطــــقـــة ـــبــــادرين فـي ا وأول ا
لــتـــحــديــد امــتــيــازات الــشــركــات
األجـــنـــبــيـــة في  1961وأول بـــلــد
يـؤسس لــشـركـة الـنــفط الـوطـنـيـة
عـام 1964 وقـام الــعــراق بـتــأمـيم
الــصـنــاعـة الــنـفــطـيــة عـام -1972

.1975
ـنطقـة يجهز يصـبح أول بلد في ا
حـكامه عـلى مشـروع شركـة النفط

الوطنية عام 1987.
فارقة أن يبـقى العراق هو البلد ا
تلك نـطقة الذي ال  الوحيد في ا
ـــظـــلــة قــطـــاعه الـــنـــفــطـي هــذه ا
الوطنـية....لقد فـقد العراق الـكثير
من الـفــرص في الـقـطــاع الـنـفـطي
بــــســـبـب ســـيــــاســـات األنــــظـــمـــة
واحلكام بينما اآلخرون استمروا
في رعــايــة مــشـــروعــهم الــوطــني
فــأســـســوا عـــمـــالــقـــة الــنـــفط في

بلدانهم.
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جــرت مـــحـــاوالت عــديـــدة إلعــادة
الــنـظــر في الــهــيــكل الـتــنــظــيـمي
للـقطـاع النفـطي إبتداءً من 2003 
وحــــتى 2018 كــــانـت مــــحـــاوالت
ـلـحـة لدى جـادة تعـكس الـرغـبـة ا
سـؤولـ الـذين تـصـدوا لـقـيادة ا
الـقـطـاع الـنـفـطي طـوال اخلـمـسـة
عـشـر عـامــاً ولم تـفـلح احملـاوالت
بــســـبب اخلالفـــات الــســيـــاســيــة
بـتشـريع قـوانـ لـتنـظـيم الـقـطاع
الـنفـطي مـا عدا احملـاولة األخـيرة
الـتي جنح فـيــهـا مـجـلس الـنـواب
في تــشـريع قــانـون شــركـة الــنـفط
الـوطـنيـة العـراقـية بـتأريخ 5 اذار

.2018
ولـعـلي ال أبـالغ إن قـلت بـأنَّ األول
من كانون الثاني عام 1961 سجل
انعطافة في مسار الثروة النفطية
الـتي تــمـثـلت بــإصـدار قـانـون 80
ــوجـــبـه مــنـــاطق الـــذي حُـــددت 
االسـتـثـمـار لـلـشـركـات االجـنـبـيـة

وأنَّ اخلـــــــــــــــامــس مـن آذار 2018
ســيــشـــكل مــنــعــطــفــاً جــديــداً في
مـضـمـون إدارة الــثـروة الـنـفـطـيـة
ـا وأســلــوب تــوزيع إيــراداتــهــا 

تضمنته مواد القانون.
إنّ مـشروع إحيـاء النـفط الوطـنية
لـيس وليد الـلحـظة بل يـنطلق من
رؤيــة اســتـراتــيــجــيـة لــلــنــهـوض
بـالـقطـاع الـنفـطي من جـديد إنـها
مــحــاولــة لــنــفض غــبــار الــعــقـود
ــــاضـــيــــة الــــتي خــــيـــمـت عـــلى ا
الـصـناعـة الـنـفـطيـة بـسـبب تـهور
احلكام وفشل األنظمة في مشروع
التنمية الوطنية واستثمار موارد

النفط. 
يـبـقـى األمل قـائـمــاً ونـحن ودعـنـا
عــام 2018 عـــام بــشـــرى تـــشــريع
الــقـانـون أن يـحــمل الـيــنـا الـعـام
احلـالي بشـرى تفـعيل الـشركة في
ـشـرّع أو كـمـا ذكر ظل الـقـانـون ا
هدي في إحدى السيد عادل عبد ا
مـقـاالته حـال إقــرار الـقـانـون " قـد
يُقـتل القـانون او يُجـمد او تـعطله
التعـليمات كـما حصل مع قوان

كثيرة.. 
لكن إقـرار القانـون بحد ذاته رغم
الحـــظـــات هـــو نـــقـــلـــة بـــعـض ا
تـاريخـية ونـوعية مـهمـة سيـاسية
وإقـــتــــصـــاديــــة واجـــتــــمـــاعــــيـــة

ومفاهيمية". 
في احلــلـــــــــقـــة الــقــادمــة ســيــتم
ـبـذولـة في اسـتـعراض اجلـهـود ا
األعــوام الــثالثــة بــعــد الــتــغــيــيـر
2006-2003 في احــــيــــاء شــــركـــة

النفط الوطنية.  

لــو أدرك قـدرة الــدولــة بـحــسب لــوفــيـفــر عــلى اخــتـزال الــزمن بــاخــتـزال
ـة وإعــادة إنـتـاجـهـا بـتــحـويـلـهـا إلى ـوروثـة والــثـارات الـقـد اخلِالفـات ا
تكرارات دائرية في صيغ دائرية بأنْ تـفرضَ الدولة نفسها على الكل بال
سـتقر ـركز ا تميـيز بسـبب العشـيرة أو االنتـماء احلـزبي بل باعتـبارها ا
الـنـهـائي لـلـمــجـتـمع والـفـضـاء الـقـومـي الـصـالح الحـتـواء اجلـدل اجلـيـو-
ـشـروعـيـة. لـو أدركَ مـا كتـبَه سـيـاسي كـاستـجـابـة جـمـالـيـة إلى احلق وا
اقتصادي مغمور يُدعى آرثر الفر أنَّ التخـفيضات الضريبية سوف تزيد
عائـدات الضـرائب ألنَّهـا تُحـفـز النـمو! هـذا االقتـصادي الـذي اشتـهر في
نـحنى الفر الـذي يشرح نظـريته في العالقة سبعيـنات القرن الـعشرين 
بـ الـضـغط الـضـريـبي ومـداخـيـل مـيـزانـيـة الـدولـة وأثـرهـمـا في حتـفـيـز
تـحدة حـ كـان حاكـماً االستـثمـار. ريـغان الـرئـيس األربعـ للـواليـات ا
لـواليـة كـالــيـفـورنـيـا الــثـالث والـثالثـ (1975.1967 ) اقـتـنع بــبـسـاطـة
وحذاقة فكرة االقتصادي الفـر فاعتنقها بـرنامجاً انتخابـياً فقام بتحرير
"االقتراح 13 هي وثيقـة دستوريـة لواليـة كاليـفورنيـا  التـصويت علـيها
في استـفـتـاء عـام سـنة  1978تقـضي بـتـخـقيف االقـتـطـاعـات الضـريـبـية
العقاريـة في الوالية. وقام ريـغان بضَمـهِ الفر إلى حملـته االنتخابـية وعينه
ـاذا يــرغب مــســتــشــاراً لــلــســيــاســات االقــتــصــاديــة (1989.1981). 
ستـثمـرون األجانب وأثريـاء العـالم الشـرقي باستـثمـار أموالهم في دبي ا
ستـثمرون األجانب والعالم ـاذا يحجم ا تحدة?  وبقية اإلمارات العـربية ا
اذا يشـهد سـوق العـقارات ركوداً الشرقـي عن استثـمار أمـوالهم لـدينـا? 
لـيـون ديـنار الـتي يـدفعـهـا مشـتري منذ 2014 لو افـترضـنـا أنَّ رسم ا
العـقار هي غـالبـاً ما تـكون أكـثر مـن الضـريبـة التي يـدفعـها بـائع العـقار
سنـجـد أنَّ سـوق الـعقـار بـعـد هذا الـعـقـار قـد تبـاطـأت أو أنَّ األهـالي قد
استغنوا عن دائرة التسجيل العقاري بـحيل قانونية أو غير قانونية حتى
عجزات فاحلاجة أمُّ االختراع. ريغان لسنة 1980 وسياسةً حققت له ا
رتـ ألنَّ الفـكرة االقـتصـادية حصـلت على رَواج وأعيـدَ انتخـاب ريغـان 
سياسي رغم أنَّ أكـثر من اثنـا عشر عـضواً من أعضـاء حكومـته اتُّهِموا
عارِضة وأدينوا بانتهاكات قانـونية خطيرة! وتأكَّدت األوسـاط السياسية ا
! لو أنَّ أيَّ اتهام يُوجَّه إلى ريغان لن يلصقَ بهِ مهما كان حقيقياً وصادقاً
قـولته اجليـو- سياسة! اذا ربطَ هيغل بـ السيـاسة واجلغـرافية  أدركَ 
لو أجنزَ مطار دهوك الذي تـوقف العمل فيه منذ 2012 سَيُضفي طابعاً
واطن بـهـويتـه الكـردية جمـالـياً عـلى الـسيـاسـة احمللـيَّـة ويزداد اعـتـزاز ا
طـار هو إنـشاء طريق ـدينـته كفـضاء ثـقافي! لـكن األولى من ا واعتزازه 
ـنـحــنـيـات الــضـيـقــة واالرتـفـاعـات أوتـوبـان بــ أربـيل ودهـوك خــالٍ من ا
فاجـئة وحتويل تـقاطعـات إلى جسور! لـو استعـاد بعض عقـارات الدولة ا
تـنازع عـلـيهـا ب بـعض األثـرياء الـذين حولـوا األراضي الـتي كانت في ا
خرائط البـلدية إلى قصـور فارهة مُـسيَّجـة بجدران كونـكريتـية عالـية تُذَكر
ـنـاطق ـان حلـمـايــة ا بـقـصــور صـدام! لـو قــدَّم مـشـروع قـانــون إلى الـبــر
اخلضـراء من مدراء الـبلـديات? لـو اشتـغلت احلـكومـة على زيـادة مسـاحة
َّ تفعـيل شرط البلدية على كل مواطن أنْ دن! لو  ناطق اخلضراء في ا ا
! لـو أجـبرَ يزرعَ ثـالث أشجـار أمـام بـيـته أو مـحلـهِ أو مشـروعهِ أو عـيـادتهِ
سـتثـمـرين على بـيع جـزء من الشـقق إلى ذوي الـدخل احملدود وخـاصةً ا
موظـفـو وزارة الـتربـيـة الشـريـحـة األكثـر إهـماالً ونـسـيـاناً من احلـكـومات

السابقة!
دارس األهليـة بشرط تـعي األوائل من  لو أجبـر ا
ــعــدل مــدرس أو اثــنــ لــكل كــلــيــات الــتــربــيــة 
مـدرســة! لـو أوقفَ اســتـيــراد اخلـادمـات الــبـيض
ـنـتـجات ـلـونـات! لـو أوقفَ اسـتيـراد ا والسـود وا

! الزراعية ولو لسنةٍ واحدة لدعم فئة الفالح
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