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شـــهـــد الـــعـــراق مــــنـــذ الـــتـــاسع من
نــيــســان/ ابــريل 2003 مــتــغــيــرات
سـيـاسـيـة وإقـتـصـاديـة واجـتـمـاعـيـة
عـقب إنــهـيـار الــنـظـام الــسـابق عـلى
ايدي قـوات التـحالف الـدولي بقـيادة
ـتحـدة األميركـية وتزامن الواليات ا
ذلك مع انهيار البنى التـحتية للدولة
العراقـية وتفـكيك مؤسـسات اجليش
والـشــرطـة وبــاقي االجـهــزة األمـنــيـة
وعـمت الــفـوضـى وعـمـلــيـات الــنـهب
نظمة معظم مرافق الدولة والسلب ا

ومنها القطاع النفطي. 
بدأت احليـاة تدأب في مـرافق الدولة
بشكل بـطىء ومنهـا القطـاع النفطي.
همة األسـاسية التي اضـطلعت بها ا
وزارة الــنـــفط فـي عــهـــدهــا اجلـــديــد
تركـزت حـول مـحاور مـتـعـددة: إعادة
نـشـآت الـنـفـطيـة وتـصـعـيد تـاهيـل ا
مـعـدالت اإلنتـاج تـلـبـيـة إحـتـيـاجات
ــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الــداخل مـن ا
وقـعه في الـساحة إستـعادة الـعراق 
الدولية البحث عن آفاق التعاون مع
نطقة توفير الدول اإلقليمية ودول ا
برامج تـدريب وتطـويـر للـعامـل في
القطاع اإلصـالح اإلداري والقانوني
للـقـطاع وفي مـقـدمتـهـا إحيـاء شـركة
الــنـــفط الــوطــنـــيــة االنــفـــتــاح عــلى
ـية والـدول الصـديقة. الشـركات الـعا
ســنــتــنـاول مــحــور اإلصالح اإلداري
والقـانوني بـشيء من التـفصـيل أما
باقي احملاور فسنحاول استعراضها
بـاخـتـصــار عـلى أمل الـتــوسع فـيـهـا
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همة األساسية إلعادة فيما يتعلق بـا
نشآت تركزت اجلهود حول تأهيل ا
تـوظـيف قـدراتــنـا الـذاتـيـة في إعـادة
نشآت النفطية والعودة الى تأهيل ا
معـدالت إنتـاجيـة الى ما قـبل احلرب
والـــتـي كـــانـت بـــحـــدود 2,600 الف
بـرمـيل يــومـيـاً او مـا يــزيـد عـلى ذلك
بـقـلـيل. وكـانت شـركـة نـفط اجلـنـوب
تشـكل الـقطب األسـاس في هـذا األمر
حـــــــيث األوضـــــــاع االمــــــنــــــيـــــــة في
احملافظات اجلنوبية أفضل منها في
احملافظات الشـمالية ومنـها محافظة
كـركـوك حـيث مـركــز عـمـلـيـات شـركـة

نفط الشمال. 
كـانـت مـعــدالت إنــتـاج الــنــفط اخلـام
والــطـاقــات الــتـكــريــريــة لـلــمــصـافي
مـتـواضــعـة جـداً في األســابـيع الـتي
أعـقــبت احلــرب كـانت وزارة الــنـفط
مـن أولى الـــــــوزارات الـــــــتـي بــــــدأت
مارسة نشاطاتها لتأهيل منشآتها
الـتي تـعــرضت الى اخلـراب الــكـبـيـر
والى مـــوجــات نــهـب وســلب مـــنــظم

شملت معظمها.
كــانت اجلـــهــود
الـــوطـــنـــيـــة في
شــــــركـــــة نــــــفط
اجلـنـوب رائـعـة
وفي ســبــاق مع
الزمن لـلـصـعود
الى مـــــــعــــــدالت
اإلنــــتـــاج الــــتي
كانـت علـيه قـبل
حـــرب اخلــلـــيج

الثانية. 
تصاعدت وتيرة
عمليات التأهيل
للمنشآت إبتداءً
مـن تـــــــــمــــــــوز/
يـــولـــيـــو 2003
واســــــتــــــمــــــرت
بشـكل متـصاعد
ــــــــــــــرافـق فـي ا
احلـيــويــة كــافـة
للـقطـاع وبجـهد
ذاتـي وكــــــــــذلـك
بـــــدعـم مـــــركـــــز
عـمــلـيـات فــيـلق

هـندسـ األميـركي. وتعـهد األخـير ا
ــخــتـلف بـتــنــفــيـذ 250 مـشــروعــاً 
األحـجــام والــتــكـالــيف و االتــفـاق
عـلـيه في ورشـة عــمل كـبـيـرة أقـيـمت
في بدايـة شـهر تـمـوز/ يولـيو 2003
في مــركـز وزارة الــنــفط ورصـدت له
اإلدارة اإلمــيـركــيــة الـتــخــصـيــصـات
الية وأنيـطت مهمة تنـفيذ األعمال ا
لـشـركة KBR األميـركـيـة غـيـر أنّ ما
ـشـاريع ال يـزيد  إجنازه من هـذه ا
عن  %25من اجملــمـوع الــكــلي لــهـا
ـــفــتـش الــعــام وأظــهـــرت تــقـــاريــر ا
االمـــيـــركـي وجـــود فـــســـاد في إدارة
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أبرزهـا: تأسـيس / أو تفـعيل خـطوط
شتـقات والغاز ناقلة لـلنفط اخلـام وا
عـبــر بـلـدان اجلــوار. وإدارة احلـقـول
ـشــتـركــة بــ الـعــراق وبـعض دول ا
ــشـتـقـات اجلـوار وسـد الــنـقص في ا
النفـطية من بـلدان اجلوار. والـتعاون
الـفـني فـي تـدريب وتـطــويـر الـكـوادر
وربـط شـــبـــكــــات الـــغــــاز لـــتـــلــــبـــيـــة
االحــتـيــاجــات لــلـمــنــازل واحملــطـات.
والــــتــــعــــاون فـي مــــجــــال الــــطــــاقـــة
الكهربـائية. ومن القضـايا التي كانت
تـتـصـدر بـرامج الــزيـارات اإلقـلـيـمـيـة
ـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيــة وخـــاصـــة إلى ا

الــســـعــوديـــة والــكـــويت وإيــران
اإلطالع عـلـى جتـربـة شــركـات الــنـفط
الـوطـنــيـة في تـلـك الـبـلـدان وكــيـفـيـة
اإلستـفادة مـنهـا إلعـادة تفـعيل شـركة
الــنـــفط الــوطـــنــيـــة وتــطــويـــرهــا في

العراق. 
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عـــلـى الـــرغـم من إدراك احلـــكــــومـــات
تـعـاقبـة وقـيـادات وزارة النـفط بـعد ا
الــتـغــيـيــر احلــاجـة إلصـالح الـقــطـاع
الــنــفـطـي إداريـاً وقــانــونــيــاً غــيـر أنّ
مــشـــاريع الــتـــطــويــر اإلداري مـــنــهــا
والــقـــانــوني ظـــلت تــراوح مــكـــانــهــا
وترحل من حكومة إلى أخرى ما عدا
بــارقــة األمل الــوحـيــدة الــتي تــوجت
بتـمريـر قانـون شركـة النـفط الوطـنية
في آذار/ مــــــارس 2018. وســــــيــــــتم
اسـتــعـراض اجلــهـود الــتي بـذلت من
قبل وزارة النفط في السنوات الثالث
األولى بـــعـــد الـــتـــغـــيـــيـــر فـي إجــراء
التغييرات الهيـكلية في عموم القطاع
مع منـاقـشة الـتـحديـات الـتي واجهت

القائم على حتقيق ذلك. 
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أيلول/ سبـتمبر 2003 إلى حزيران/
يونيو 2004

ــســلـم به في أبــجــديــات اإلدارة من ا
ـوارد الـطـبيـعـية السـلـيـمة لـتـطـوير ا
ضــــــرورة حتــــــقــــــيـق الــــــفــــــصـل في
ـــســؤولـــيـــات والــصـالحــيـــات بــ ا

Bodies   (Regu-) ـنظمة اجلهات ا
 altoryواجلهات اخلـاضعـة للتـنظيم
Regulated Bodies)).فــالـــتـــجــارب
الــتي مــرت بـهــا الــبــلــدان الـنــفــطــيـة
الـنـامـيــة أثـبـتت أهـمــيـة هـذا الـفـصل
لـتـحــقـيق اسـتــثـمـار أفــضل لـلـمـوارد
الــــطـــبـــيـــعــــيـــة. إنّ الـــتــــمـــاهي بـــ
ــسـؤولــيــات والــصالحــيــات يــعـني ا
التلـكؤ في االسـتغالل األمثل لـلموارد
الـهـيـدروكـاربـونـية وبـالـتـالي يـصـبح
هــدف حتــقـــيق الــعــائـــد االقــصى من
اإليرادات النـفطيـة أو تعظيـم الفوائد
نال.   والـعراق غير للشـعب صعبـة ا
مـــســـتـــثــنـى من هـــذه الـــقــاعـــدة رغم
امتالكه جتربـة شركة الـنفط الوطـنية
ـــدة قــصـــيـــرة إال أنـــهــا جنـــحت في
التـدليل عـلى إمكـانيـة تطـوير الـقطاع

بشكل أفضل. 
إنّ إســــتـــعــــادة الــــعـــراق لــــطــــاقـــاته
اإلنـتــاجـيـة والــتـكـريــريـة ولــو بـشـكل
محـدود وقـدرته على تـأهـيل منـشآته
النفطية بجهود استثنائية تمثلت في
إعـــداد وتـــنـــفـــيـــذ اخلــطـط لـــلـــعــودة
ـعدالتها باإلنتـاج إلى معدالت قـريبة 
مـا قـبل احلـرب خالل مـدة زمـنيـة أقل
من تسـعـة شهـور (تـموز 2003- آذار
2004) شـــجـع لـــلـــمــــضي في إعـــادة
الـنــظـر بــهـيــكـلــة الـقــطـاع وتــطـويـره
تـدريـجـياً دون إربـاك الـوضع اإلداري
ــرتـــبــطــة لــتـــشــكـــيالت الــشـــركــات ا

بالوزارة. 
وقد جرت بعض الـتعديالت في بداية
األمـر بــالـهــيـكـل الـتــنـظــيـمي لــبـعض
دوائر الـوزارة وشـركـاتـهـا مـثل دائرة
ــكــامن وتــطــويــر احلــقــول وشــركـة ا
االســتــكــشــافــات الــنــفــطــيــة وشــركـة
ـشاريع التـسويـق الوطـنيـة وشـركة ا

النفطية.
 وتـوجـهت الــقـيـادة إلى وضع مالمح
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احلــقــول الـــنــفــطــيـــة. وكــانت لــهــذه
اإلطاللة الـعراقـية مـدلوالت سـياسـية
تــرسم مـــعــالم الـــدور اجلــديــد الــذي
سيـلعـبه الـعراق بـعـد سقـوط النـظام
السـابق في السـوق النـفطـية وإعالن
العراق الرسـمي في الوقت نفسه عن
مالمح سياسـته النـفطيـة ورغبته في

زيادة اإلنتاج النفطي. 
ية انفتاح العراق على الشركات العا
كـان حتـرك الــشـركـات نـحــو الـقـطـاع
النفطي مستمراً واجلميع يبحث عن
موطئ قـدم للمـستـقبل ومع قـناعـتنا
رحلية في ظل الكاملة بأن الظروف ا
ــشــاريع االحــتـالل لم تــكن مـــهــيـــأة 
استثمارية لتطوير القطاع والبد من

اإلنـتـظــار إلى أن تـنـجــلي احملـنـة.
في الــــــــوقت
ذاتـه كـــــــــان
البـــــــــــــــد مـن
اســـتــــثـــمـــار
الـتــوجه لـدى
الـــــشـــــركــــات
االجــــنــــبــــيــــة
ورغـبــتــهـا في
الـــتـــعـــاون مع
القطاع النفطي
اليـــــــــــــجــــــــــــاد
مــــــعــــــاجلــــــات
لقـضـايـا حـرجة
وحـــــــاكــــــــمـــــــة
واالسـتــفـادة من
االســــتـــــشــــارات
الـفـنـيــة وتـوفـيـر
بــرامج لــتــطــويـر
الكـوادر الـنـفـطـية
مــع ضــــــــــــــــــرورة
وضـــــــوح عـالقــــــة
الـــــتــــعـــــاون بــــ
الــطــرفـ أي أن ال
تلـتزم الـوزارة بأي

تـعـهـد مـسـتــقـبـلي إزاء تـعـاونـهـا مع
هذه الـشـركـات بل حتـتـسبـهـا فـرصة
الخــتــبــار جـديــة الــشــركــات في دعم
القطاع النفطي في مختلف اجملاالت.

في 28 من كــــانــــون الــــثــــاني 2004
وُقعت أول مذكرة تفاهم مع شيفرون
تكساكو األميركية وفي خطوة تأتي
في ســيــاق الــتــوازن بــ الــشــركـات
النفطية  توقـيع مذكرة التفاهم مع
شــركــة لــوك اويل الــروســيــة في 10
اذار 2004 و حتــديـــد الـــهــدف من
ـذكـرات وتـتضـمن إطـاراً عـاماً هذه ا
ساعدة للتعـاون يقدم فـيها الـدعم وا
الفـنية لـلوزارة وشـركاتـها دون كـلفة
فـي مــــجــــاالت الــــتـــــدريب وتــــقــــد
االســـتـــشـــارات وإعـــداد الـــدراســـات

شتركة.  الفنية ا
 توقيع قرابة 50 مذكرة تفاهم في
عــامي 2005-2004 مع الـــشـــركــات
األجــنــبــيــة وبــضــمــنــهــا الــشــركــات
الــوطــنــيــة وقــد روعي في اخــتــيــار
الشركات جـملة ضوابط مـهنية ولكن
ـــنع ذلك مـن اخــتـــيــار شـــركــات لم 
ــهـنـيـة صـغــيـرة نـسـبــيـاً وتـتــسم بـا
واخلــبـــرة.  وقــد أســـفــرت مـــذكــرات
الـتــفــاهم عن الــعـديــد من اإلجنـازات
للقـطاع الـنفـطي ومنهـا توفـير فرص
ـتوسطة تدريبـية للـكوادر العـراقية ا
تـقدمـة للـتعـرف على تـكنـولوجـيا وا

الصناعة الـنفطية واإلدارة الـسليمة
واستهـدف برنـامج مذكرات الـتعاون
مع الشـركـات االجنـبيـة تـوفيـر فرص
إلكـمــال الـدراســات الـعـلــيـا لــلـكـوادر
ـتـعـددة في الـنـفــطـيـة في اجملــاالت ا
الصناعة الـنفطيـة.  وتمكنت الوزارة
من حتــديث الــكــثــيــر من الــدراســات
ـكـمــنـيـة واجلــيـولـوجـيــة لـعـدد من ا
ـكـتشـفـة وإعادة ـنـتجـة وا احلقـول ا
تفاسير التحلـيالت الزلزالية للبعض
من الـرقع االسـتـكـشـافـيـة وسـاهـمت
ـذكــرات في تـوفــيـر دراسـات فــنـيـة ا
تتعـلق بقضـايا التـقييس والـسيطرة
ودراســة مــنـــظــومــة الــتـــصــديــر في

ــنــطــقــة اجلــنــوبــيــة ودراســة مــزج ا
الـــنـــفــوط واســـتـــشـــارات في مـــجــال
إصالح خــطـوط األنــابـيـب ومـعــاجلـة
مشاكـلهـا وكذلك في مجـال القـياسات
نـتجات والسيـطرة على خـزن ونقل ا
والــســيــطــرة عــلى عــمــلــيــات الــضخ
وإدارة احلـــــقــــول وكـــــذلك شـــــمــــلت
استـشارات في تـفعـيل منـظومـة حقن
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حرب السـنوات الـثمـان مع إيران وما
تالهـا من عـمل طـائش لـغـزو الـكـويت
وأعـــقــبـــتــهـــا حـــرب اخلــلـــيج األولى
ـي عـلى واحلـصــار اإلقــتــصـادي اإل
الـــعـــراق ومـــا خـــلـــفـــته حـــرب

اخلــلـيج الــثــانــيـة من دمــار لــلـبــنــيـة
ــجـمــلــهـا عن الــعـراقــيــة  اسـفــرت 
عالقات متوتـرة مع دول اجلوار طيلة
العـقـود الثـالث وكان من أبـرز مـعالم
هذا التوتر هو عدم استقرار األسواق
النفطية وما أفرزته أجواء احلرب في
ـــنــطـــقــة من إســـتــنـــزاف لــلـــمــوارد ا
اإلقــتـــصـــاديــة أفـــضى الى خـــلل في
مـــوازنـــات امن الـــطــاقـــة لـــيس عـــلى
ـا ـســتــوى الـوطــني فــحــسب  وإ ا
أصـبــحت احلـاجــة مـلـحــة أكـبــر بـعـد
سـقــوط الـنـظــام الى الـتــفـكـيــر بـنـمط
أخـرى لـلــتـعـامل مع مــصـادر الـطـاقـة
على مستوى اإلقـليم لذا اصبح  أمن
فردات التي الطاقة اإلقـليمي احـدى ا
كـانت بــحـاجـة الى تــثـبـيت مــبـادئـهـا
بشكل سـليم لصيـاغة سيـاسات تأخذ
باحلسبان مـفهوم امن الطـاقة ليشمل
كـل مـــصـــادر الــــطـــاقــــة الـــنــــاضـــبـــة
تجددة وبناها التحتية وأصبحت وا
امـرا حـيـويـا لــكل اإلقـلـيم... وبـنـظـرة
الى خـــارطــة اســتـــهالك الــطـــاقــة في
ــــكن الــــعـــــراق والــــدول اجملـــــاورة 
كن تشـخـيص مـصـادر اخلـلل الـتي 
أن تشـكل مدخالً لـرؤيـة إقلـيمـية ألمن
الطـاقـة والسيـمـا أن كل هذه الـبـلدان
تـواجه بشـكل وبـآخـر نـقـصـاً في أحد
مــصــادر الــطـاقــة وهــنــاك إمــكــانــيـة
الــــتــــكــــامل فـي ســــد احــــتــــيــــاجـــات
االستهالك بطريـقة أو بأخرى من قبل
الـــــدول األخــــــرى في
ـكن لـهـذا اإلقـلـيم و
الـتــكــامل أن يــسـاهم
في تــــــعـــــزيــــــز األمن

اإلقليمي. 
إنّ مفتـاح أمن الطاقة
اإلقلـيـمي ب الـعراق
وجــيــرانه يـــكــمن في
الــقــدرة عـــلى بــلــورة
رؤيـة اســتـراتــيـجــيـة
تـــعــتـــمـــد مــبـــدأ أمن
ـــتـــبــادل. الـــطـــاقـــة ا
ركـزت قـيـادة الـوزارة
جـزءً من نــشـاطــاتـهـا
لـــتــــقـــريـب وجـــهـــات
الـــــــنــــــــظـــــــر مع دول
اجلــوار في مــخـتــلف
جوانب الطاقة ابتداءً
من أيــلــول/ســبــتــمـر
2003 لقد وضعت
الــــــوزارة خـــــــارطــــــة
لـــلـــتـــعــــامل مع هـــذا
ــــــــرونـــــــة ــــــــلـف  ا
وإيــجــابـــيــة من أجل
رسم اخلطـوات األولى نـحـو تـأسيس
أمن الــطـاقــة األقــلــيـمي فــتم الــقــيـام
بـزيــارات لـكل دول اجلــوار فـضالً عن
بــعض دول اإلقـــلــيم وشـــمــلت إيــران
والسعودية والكويت وتركيا وسوريا
واألردن فضالً عن قطر وعـمان الهدف
األسـاس لــهـذه الــزيـارات رسم مالمح
لـعالقـة جـديدة بـعـد الـتـغـيـيـر تـتـبنى
مــصــادر الــطــاقــة بــوصــفــهــا مــفـردة

صالح.  حيوية لتقريب ا
وقد وُقعت مذكرات تفاهم ب العراق
وبـلـدان اجلـوار وشُـكــلت جلـان فـنـيـة
ـسائل لـبحث ومـنـاقـشـة الكـثـيـر من ا
الـعالـقـة عـبـر اجـتـمـاعـات دورية ومن
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(دكـتــاتــور  مـســتــبـد  مــجــرم  عـصــابــجي  فــاسـد ... ) أي من
ـسؤولـ عبـر الـتاريخ  لم مـفردات الـوصم الـتي تالحق احلكـام وا
تـكن يــومــا ذات طـابـع قـومي او طــائــفي او جــنـسي او عــقــائـدي ..
ــتـرجم من خالل يـومـيـات ومـفـردات فــالـظـلم واالعـتـداء الـسـلـوكي ا
ـا يـؤذي الشـعـوب  دون االلـتـفات احلـيـاة هـو عنـوان من يـتـصف 
الى خـلـفـيـات أخـرى ليـس لهـا قـيـمـة وال تـعطي زخـمـا ورقـمـا وبـعدا
ثـال لم يكن الشعب العراقي – للظلم الفاتك بـاالخر .. على سبيل ا
برغـم كل ما عـاناه طـائـفيـا وقومـيا  –لكـنه لم يـدع تبـعـية ذلك الـظلم
وتـوجـيهه وفـقـا لهـوية احلـاكم ديـنيـا او مـناطـقـيا او اسـمـيا .. فـهذه
ه ومفاسـده التي تنعكس اخللفيـات ليس لها قـيمة إزاء افعاله ومـظا
بـصـورة مـوجـعـة وتـطـال اجلـمـيع وان بـدت بـنـسب مـتـفـاوتـة .. لـكن
الـطـامـة تـتــمـثل بـان الـظــلم بـكل األحـوال لــيس له هـويـة وال دين وال

عشيرة متخصصة بذلك .. 
فال فـرق بـ ظالم مـتـدين او ملـحـد .. عـربي او اجنـبي .. اشـقر او
اسود .. يتحدث بلهجة جنوبية او غربية .. يلبس كابوي او عقال ..
ـخـرجـات تلـك السـلـوكـيـات واالفـعـال اجلـمـعـية الـنـتيـجـة تـتـجـسـد 
واخلاصة التي تـطال االمة وحتيل ايـامها الى عذابـات جراء مفاسد

ومظالم احلكام اين كانوا وحتت أي عنوان تستروا فيه ..
باد كنت اعيد قراءة بعـض الكتب التي صدرت فور سـقوط النظام ا
وكـيف كـانت نـظرة شـعب لـلسـلـطـان وأدوات حكـمه وتـعـابيـر الـناس
ـظلـومـون وهم األكثـرية .. ـستـفيـدين وهم قـلة وا بـكلـتـا وجهـتيـهم ا
ـؤلفه الـدكـتور وقـد وقع حتت نـظـري كتـاب ( كـنت طبـيـبـا للـرئـيس) 
عالء بـشيـر.. وقد هـالـني ما ذكـره في جزيـئيـة تـعبـر بشـــــكل دقيق
عـمـا ال الــــيه حـال الـشـعب امـام جــبـروت الـســـــــــلـطـة الـغـاشـمـة
ت باي سـنـــــــد او حـينـما يـكون الـتعـاطي خالـيا من الـرحمـة وال 
صـلة الـى شــــــروط احلـكم وفـقا لـقـاعدة الـعـقد االجـتـماعي  –باق

لتقدير - . 
يــذكـر الـبــشـيـر : (ان الـشــخص الـذي نـقل ابن الــرئـيس من شـارع
ـنصـور الى مـستـشفى ابـن النـفيس بـعـد حادثـة اغتـيـاله منـتصف ا
الـتـسـعــيـنـات .. قـد تــبـول عـلى نـفــسه اكـثـر من مـرة حــيـنـمـا وصل
الرئيس وطلب ان يلـقي نظرة على ذلك الـشخص) .. وهذا التبول ال
ــعـزل عن اسـمه وعـنــوانه او مـوقـعـيـة احلـدث ـواطن  يــعـني جـ ا
فــضال عن جــســامــته آنــذاك .. بل هــو واقــعــة تــمــثل تــاريخ مــفــعم
شوه للرعب بكل عواهنه بالقساوة لسلـطة أصبحت من التضخـيم ا

قيدة امام شعب اعزل ال سامع وال شافع اال الله .. دون ا
الـيوم وبـعد عـقد ونـصف من الزمن الـطويل عـلى تغـييـر ذلك النـظام
ة ـعـادلة الـظـا الـقـاهر .. جنـد ان الـشعـب ما زال حتت تـاثـير تـلك ا
ـجـرد ســمـاع او مـشـاهـدة رمـوز الـتي جتـعل من الـشــعب يـتـبـول 
الـقـســوة بـكل عـنــاويـنـهم الـتـي ال تـخـتـلف كــثـيـرا عـمــا كـان سـائـدا
ـة والـعـقـاب ـقــراطـيـا .. فـالـقـتل واجلـر دكـتـاتـوريـا او مـسـتـتـرا د
سـتشـرية اجلـماعي والـوحشـيـة في التـعاطي مع االخـر الـسائـدة وا
فـي اوصـال جـسـد انـهـكـته االجـنــدات واإلرهـاب وتـقـاسـمـته الـقـوى
صالح والـفوائد احململة بـاالطنان بال حساب وبال حتت وقع سيل ا
كـتـاب وبال قـانون وال خـشـيـة متـابـعـة .. جتعـل التـوحش والـتـعسف
ــمــتـد من اقــصى الـوطـن الى عـمق والـتــرويع مــفـردات لــلـتــعـاطي ا

سك الذي قد يعبر عن طريقة استسالمه واطن ا ا
دمــعـيــا او بـولـيــا ... وحـتى تــغـوطــيـا .. مـا دام
الـــقـــانــــون غـــائب واالحـــكـــام تـــصـــدر وفـــقـــا
ـغمـسة لـلشـهـوات واالجتـهـادات والكـيـفيـات ا
بـحب االنــا وامـراض الـذات ســيـمـا اذا كـانت
بـشريـعـة الـغـاب وبال رادع وبصالحـيـات غـير

محدودة !!
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بغداد

ـشـاريع. وعلـى الرغم وتـنفـيـذ هـذه ا
من حتــــسن الــــوضع نــــســــبـــيــــاً في
الــــشــــمـــال وخــــاصــــة في احلــــقـــول
الــشــمــالــيــة حــيث عــهــدت اجلــهــات
األميركـية عمـليـات إعمار شـركة نفط
الشمـال بشركة Parsons األميركية
وقــد أثــبــتـت أنــهــا أكــثــر كــفــاءة في
الــتـنــفـيــذ من قــريـنــتـهــا في مــنـاطق

احلقول اجلنوبية.
واجهت شـركة نـفط الشـمال عـملـيات
تخربـية متـتالـية استـهدفت منـظومة
األنـابيب الـرئـيـسـيـة احلامـلـة لـلـنفط
اخلام لـلـتـصديـر عـبر مـيـناء جـيـهان
الـــتــــركي.  وقـــد فــــشـــلت احملـــاوالت
ـتـكـررة مــنـذ تـمـوز 2003 حلـمـايـة ا
اخلط الــنـاقل إذ مــا أن يــتم إصالحه
ويبدأ الضـخ يواجه عملـية تخـريبية
ــا ولــد أخــرى بــعــد ايــام قــلــيــلــة 
قـنـاعـات أن مـجـامـيع لـهـا ارتـبـاطات
ــنـــظــومـــة اإلنــتـــاج عــلى مـــعــرفــة
بتفاصيل العمليات ولها مصلحة في

تعويق عمليات التصدير. 
في نــهــايــة آذار/ مــارس 2004 كـان
معـدل إنـتاج الـعـراق قرابـة مـليـون
وثالثـمـائـة الف بـرمـيل يـومـيـاً مـنـها
مليـونا برمـيل من احلقول اجلـنوبية
وما تـبقى يـصبح من حـصة احلـقول
الشمالـية.  وبلـغت معدالت الـتصدير
قرابة 1.850 مليـون ب/ي مع إعادة
ــنــافــذ تــصـــديــريــة كــانت الــعــمـل 
متوقـفة سـابقـاً وافتتـاح ميـناء خور
العـمـية وإعـادة تـصـدير نـفط كـركوك

عبر ميناء جيهان بشكل متقطع.  
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شــكـلـت عـودة الــعــراق إلى مــنــظــمـة
ـــصــدرة األوبك (مـــنـــظـــمـــة الـــدول ا
لـلـنـفط) في أيـلـول/ سـبـتـمـبـر 2003
حدثـاً غـير عـادي بوصـفه أول ظـهور
عـراقي رسـمي في احملـافل الـنـفـطـيـة
ـيـة بـعـد الـتـغـيـيـر الـذي شـهده الـعـا
العـراق في نيـسان 2003 وجاء بـعد
نظمة غياب عن حضور اجتـماعات ا
لفـترة غـير قـصيـرة بسـبب سيـاسات
الـنـظـام الـعـدوانـيـة وغزوه لـلـكـويت.
ـعـارضـة الـعـلـنـيـة وعـلى الـرغم من ا
لـفـنـزويال لـعـودة الـعـراق الى األوبك
بــحـجــة "اإلحــتالل األمــريــكي" وعـدم
امتالك الـعراق االسـتـقالل والسـيادة
الــكــامــلــتــ غـيــر أنّ مــواقـف الـدول
األعضاء وخاصة العربية منها كانت
داعمـة بضـرورة عودة الـعراق لـكونه
ـــؤســســـ لألوبك أحــد األعـــضــاء ا
فــــضالً عن قــــدراته الــــتـــصــــديـــريـــة
واحـتــيــاطـاته الــواعـدة الــتي تــمـنح
ؤتمر ـساندة. كـان ا نظمـة القوة ا ا
الـصــحـفـي الـذي أعــده الـعــراق عـلى

قاعـة مـنظـمـة األوبك لـلمـؤتـمرات في
فينا بعد إعالن األوبك بعودة العراق
وترحيـبهـا شكل إطاللة حـملت مـعها
رسـائل مـتــعـددة لألطـراف اخملــتـلـفـة
ـهتـمـة بـشـؤون الـطـاقـة. وسـلطت وا
األضــواء عــلى الـــقــيــادة الــنــفــطــيــة
الـعــراقـيـة اجلــديـدة من قــبل وسـائل
ــــســـــمـــــوعــــة ــــرئـــــيـــــة وا اإلعـالم ا
ـتــخــصـصــة بـقــضـايــا الـطــاقـة في ا
الــعــالم. وبــالـفــعل جنـح الـعــراق في
كــــسب األضــــواء وبـــــعث بــــرســــائل
إيــــجــــابــــيــــة مـــــحــــفــــزة حتــــمل في
مـضامـيـنـهـا الرغـبـة في الـتـعاون مع
يـة لـتطـوير الشـركـات النـفطـيـة العـا

أساسية لإلصالح اإلداري والقانوني
طـلـوب للـنهـوض بـالقـطـاع النـفطي ا
ــتـغــيـرات الــســيـاســيـة تــتـمــاشى وا
ـر بـهــا الـبـلـد. واإلقـتـصــاديـة الـتـي 
محـاولـة مـنهـا لـتـخلـيص الـقـطاع من
ــركـز الــســيــطـرة اإلداريــة الــكــامــلــة 
الــــوزارة عــــلى جــــمــــيـع نــــشــــاطـــات
ا في ذلك األمور الصنـاعة النـفطيـة 
التشغيلية من تخطيط وتمويل ونظم
اخلــــدمـــة والــــصالحــــيــــات اإلداريـــة

الية.    وا
وفي اوائل عام 2004 جـرت سـلـسـلة
ـكـثـفـة مع قـيـادات من االجـتـمـاعـات ا
الــــقــــطــــاع لــــلــــخــــروج بــــرؤيــــة عن
ـــطـــلــــوب إجـــراؤهـــا اإلصالحــــات ا
لتـجـاوز نقـاط االختـنـاق في أنشـطة
ـــا يــــزيـــد من وبـــرامـج الـــوزارة و
ـتـغـيـرات كـفـاءتـهــا ويـنـسـجم مـع ا
احلـاصـلـة عـلى الـصـعـيد الـوطـني.
وكانت حصيلة األوراق التي قدمت
من دوائر الوزارة وشركـاتها تؤكد
أنّ الـوقت مـنـاسب لـتـنـفـيـذ حـزمـة
إصالحات اسـتـناداً إلى جـمـلة من
ــبـــاد الــعـــامــة الـــتي تـــضــمن ا
اسـتـمـرار الــعـمـلـيــات اإلنـتـاجـيـة
وحتــسن األداء وزيــادة الــكــفــاءة
ــرافق األسـاســيـة وخـاصــة في ا
منها كـمركز الوزارة والـقطاعات
االســتـخــراجــيـة والــتــحـويــلــيـة

والتسويق. 
ـقتـرح على واستـنـد التـطويـر ا
وجـود شــركـة نــفـطــيـة وطــنـيـة
واحـــــدة أو أكــــثـــــر فـــــضالً عن
وجـــــود شـــــركــــــات بـــــحـــــسب
القطاعات التخصصية للتنفيذ
مع وجـــــود " وزارة الــــنـــــفط "
ُـشرف لتـلـعبُ دورَ اخملـطط وا
ـــنــسّق لـــشــؤون ــتـــابع وا وا
الــــصــــنــــاعــــة من دون الــــدخــــول في
تفـاصيل العـمل التـنفـيذي مع إعـتماد
مـبـدأ مـركـزيـة الــتـخـطـيط والمـركـزيـة
الــتـنــفــيـذ ومــراعــاة اخلـصــوصــيـات
اجلــغــرافــيــة واإلقــلــيــمــيــة لــلــعـراق
واالنطـالقة نـحـو حتـديـد دور الوزارة
بـــــــاجتـــــــاه رسـم الــــــســـــــيـــــــاســــــات
اإلستراتيجـية وتفعيل أنـظمة الرقابة
والــــقــــيــــام بـــدور تــــنــــســــيـــقـي بـــ

التشكيالت.  
تقـدمة وحتديد بـاد ا وعلى ضوء ا
هـمة لـغرض الـعمل عـليـها فـاصل ا ا
لتطويـر القطـاع النفطي تـمت صياغة
مشروع قانون تنظيم وزارة النفط في
نـــــيـــــســـــان 2004 بـــــعـــــد مـــــداوالت
ومـنـاقـشـات اسـتـمـرت قرابـة شـهـرين
ب مسؤولي القطاع وخبراء نفطي
عـــراقـــيـــ وكـــخـــطـــوة أولى نـــحـــو
اإلصـالح اإلداري والــــــــقــــــــانـــــــــوني.
ويـضــمن مــشـروع الــتـطــويـر االداري
لـلـقـطــاع الـنـفـطي حتـقـيــقـا لـلـمـبـاد
ـــتــقـــدمــة تـــغــيـــيــرات في مـــفــاصل ا
اساسـيـة في الـقـرار الـنـفطي واإلدارة
ومـنهـا تـشـكـيل مجـلس لـلـنـفط يـعنى
بوضع اإلسـتراتيـجيـات والسـياسات
نـبثـقة وتـعمل الوزارة حتت العامـة ا
اشرافه وقيادته ومـتابعته اما وزارة
الـنـفـط فـتـتـركــز مـهـامــهـا عـلى دوائـر
تـابعـة ودائرة الـشؤون التـخطـيط وا
ـالـيـة واالسـتـثـمارات االقـتصـاديـة وا
ودائـــرة الـــشــؤون الـــفـــنـــيـــة ودائــرة

الشؤون الدولية والقانونية.  
واسـتـحــداث شـركـة الـنـفـط الـوطـنـيـة
كـكــيـان مـســتـقل يـعــنى بـالـتــفـاصـيل
الفـنيـة االقتصـادية الـتنـفيـذية لـقطاع
الـنـفط ضـمن قــوانـ وانـظـمـة يـتـفق
عليهـا ويكون قطـاع االستخراج محل

رحلة االولى.  االهتمام في ا
وتوحيد الـشركات النـفطية الـقطاعية
ــدم مــقــتــرح الــقـانــون إلـى رئــاسـة وقُ
دني مجـلس احلـكم ومكـتب احلـاكم ا
لسـلـطة اإلئـتالف إلقـراره على أمل أن
يــحل بـــديالً لــقــانـــون تــنــظــيم وزارة
Æ1976 الـنـفط الــنـافـذ رقم 101 لـعـام
أقترحت في 28 نيسان/ ابريل 2004 
الـــدائـــرة الـــقـــانـــونـــيـــة في األمـــانـــة
الـــعـــــــــــامــة جملـــلـس احلــكـم إجــراء
تـــعـــديالت مـــحـــددة وإرســـالــهـــا الى
مـجــلس شـورى الــدولـة لــــــــلـتــدقـيق
ـــادة 5 من إســـتـــنــــاداً الى أحـــكـــام ا
لــعــام قــانــــــــون اجملـــــــــلس رقم 65 
1979 قــبـل عــرضـــهــا عـــلى مـــجــلس
احلكم لغرض التشريع وتمت اإلحالة
الى مـــجـــلس الـــشـــورى بــتـــأريخ 15
مـــــايس2004  لــــــلـــــبـت في سـالمـــــة
الصـياغـة القـانونـية وعـدم التـعارض

مع القوان النافذة. 
غـيــر ان مــجـلــــــــــس شـورى الــدولـة
طلب إيـضاحـات قانـونيـة من الوزارة
ـــتــــــعــلـــقــة لـــبــعـــــــــــض الــبـــنــود ا
ـشــروع الـقــانـون مـطــالـبــاً الـدائـرة
الــقــانــونــيــة في الــوزارة إســتــكــمــال
ــتـطــلــبـات إلجنــاز عــمــلـيــة تــدقـيق ا

شروع.  ا
كنـا نـسابق الـزمن في احلـصـول على
طلوبـة لوال غلبة العامل صادقات ا ا
ــكــنّــا من حتــقــيق ــا لم  الــزمــني 

رجو.   الهدف ا
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أقـرَّ مـــــجـلـس الــــــــنـواب األمـريـكي قـبل أيّـام قالئل قـانـون يـحـمل
ـــنع زعـــزعــــة األمن الـــســـيـــاسي عـــنــوان (H.R.4591) والـــذي 
واالقـتصـادي في جمـهـورية الـعراق وذلك عن طـريق فـرض عقـوبات
صـارمة لـكل من له يـد في تـهـديد أمن الـعـراق سـواء من الداخل أو

اخلارج.  
ومن خالل هـــذا الــتـــمــــــــــهـــيـــد يــتـــضح لـــنــا جـــلــيـــاً بــأنَّ اإلدارة
األمــــــــــــريـــكـــيـــة بـــدأت تـــضـع الـــعـــراق حتت نـــظـــام الـــوصـــايـــا
(H.R.4591) بصــــــــــورة غير مـباشرة عن طـريق تشـريع قانون
كـمــا فـعـلت مـن قـبل بــتـشـريـع قـانـون جــاسـتــا والـذي وضع أمـوال
الـسعـوديـة في البـنـوك األمريـكيـة حتت نـظام الـوصايـا بـصورة غـير

مباشرة.  
للوهلة األولى قد يعتبر الـبعض بأنَّ كُنهُ القانون سالف الذكر يصب
صلحة العـراق للتخلص من الهـيمنة اإليرانيـة سواء على الصعيد
الـسيـاسي أو الـصـعيـد االقتـصـادي إال إنَّ احلقـيـقة عـكس مـا يدور
ـكن له أن في األذهــان ألن من شـرَّع قــوانـ لـتــدمـيـر الــعـراق ال 
ـصـلـحـة الـعـراق وشــــــــعبـه وســـــــيـادته يـشـرّع قـوانـ تـصب 
اضي ألنـهم هم سبب دمـار العـراق ومن نـحا نـحوهـم أبان الـعقـد ا

وحتديداً عام 2003.  
حـيث أنّه وبـهـذا الـصـدد فـأن سـيـاسـة احلــــــــروب قـد طـوى عـلـيه
الزمن - من وجـهة نظـر الكاتب - إال إن اإلدارة االمـريكيـة لم تنجع
ـا تــــــــــبـتغيه فـقــــــــــررت بأن في ضغـوطــــــــــاتهـا على إيران 
ـان األمريـكي وبهذا مـتدة لـها وبالـتالي فـإن البر تقـطع الشـراي ا
القانون يخاطب إيران بالدرجة األساس كما حصل بقانون جاستا
حـيـث كـانت أمــوال الـســعـوديــة هي اخملـاطــبـة ولــيـست الــسـعــوديـة

نفسها!!.  
ومـا يــنـبـغي اإلشـارة إلــيه فـأن قـانـون (H.R.4591) جـاء بـعـد مـا
قـامت به الـسـلـطـات اإليـرانـيـة في مـضـيق هـرمـز بـاحـتـجـاز سـفـيـنة
ــا أدى هـذا الــفـعل إلـى اسـتــفـزاز  اإلدارة اإلمــريـكــيـة بـرطــانـيــة 

بإعتبار أن برطانيا شريك مقرب ألمريكا.  
ووفـقــاً لـلــقـانــون سـالف الــذكـر ومــا أكـده تـقــريـر مــعـهــد رانـد بـول
األمريـكي بأن الـقانون يـدعو الـرئيس األمريـكي  إلى فرض عـقوبات
على أي أجنـبي ينوي بـشكل متـعمد ارتـكاب عمل من أعـمال العنف
له غـرض أو تـأثــيـر مـبـاشــر عـلى تـهــديـد الـسالم واإلســتـقـرار  في
الـعـراق أو حــكـومـة الـعــراق.  ولـيس هــذا فـقط فـهــنـاك أزمـة سـوف
يـسـلط الضـوء عـليـهـا قريـبـاً وهي أزمة شـراء تـركيـا مـنظـوم الـدفاع
اجلوي ( أس 400) من روسيـا وقبل أيـام طلب الـرئيس األمـريكي
ـان اعطاه بـعض الوقت لكي يـتأكد من من مجـلس الشيـوخ في البر
توقع عنوي إليران ومن ا ادي وا نوايا تركيا فيما يتعـلق بدعمها ا
إصـدار قـانــون ضـد تــركـيـا في حــال عـدم تــوقـفـهــا عن دعم أيـران
اقتصادياً وسياسياً.  ونستنتج فيما أسلفنا وخصوصاً ما يتمحور

عنه قانون (H.R.4591) كاآلتي : 
1- وضع العراق حتت نظام الوصايا بصورة غير مباشرة. 
2- اخملاطب بهذا القانون هي إيران على وجه اخلصوص. 

نطقة بجعل 3- القانون هو جزء من االنقسام الذي يحدث في ا
الـعـراق ودول اخلـلــــــيج كـلـيـاً ذات مـيـول أمـريـكي

بحت. 
4- قطع االمدادات التي حتصل عليها إيران
من العراق  بـصورة خاصـة ألن إيران األكثر
اســــتــــفــــادة من الــــعــــراق من الــــنــــــــاحــــيـــة

االقتصادية.
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