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لـقـد تـمتـعت حـكـومة الـدكـتـور إياد
عالوي في فــتـرة حـزيـران/ يـونـيـو
2004 وحـــتى اذار/ مــارس 2005
ــــزيـــة انـــفـــردت بـــهــــا عن بـــاقي
تعـاقبة بـعد التـغيير. احلكومـات ا
فـقـد امـتـلكـت السـلـطـة الـتشـريـعـية
والـتـنـفيـذيـة في آن واحـد وهـذا ما
جـعل الـبعض يـتـطلـع إلى إمكـانـية
اتـــخـــاذهـــا قـــرارات حـــاســـمـــة في
الـــنــهـــوض بــالـــقــطـــاع الــنـــفــطي
ــضـي في اســتـــكــمــال مـــقــتــرح وا
قــانـون تـنــظـيم وزارة الــنـفط الـذي
أعـــدته الــوزارة بـــدايــة عــام 2004
ـصادقـة عليه ومتـابعـة إجراءات ا
فـــضـالً عن الـــعــــمل عــــلى األوامـــر
الوزاريـة التي صـدرت بشـأن إعادة
ضي في العمل بالنـفط الوطنية وا
دمج الـشـركـات القـطـاعـيـة األخرى.
غـــيــــر ان ذلك لم يــــتم بـل وضـــعت

الوزارة خيارات أخرى لعملها. 
فـــقــد اقـــتـــرحت الــوزارة تـــشـــكــيل
اجملــلـس األعــلى لـــلــنــفـط والــغــاز
ــقــتـرح نــفــسـه جـاء فـي مــشـروع ا
تــنــظــيم وزارة الــنــفط وورد بــاسم
(مـــجـــلـس الـــنـــفط) كـــمـــا جـــاء في
ـسـتـوى ــاضـيـة ولــكن  احلــلـقـة ا
حـــكــومي أعــلى وجــاء في رســالــة
وجــهـهـا وزيـر الـنـفط الـسـيـد ثـامـر
الــغـــضــبــان إلى األمـــانــة الــعــامــة
جملــــــلـس الــــــوزراء بــــــتــــــأريخ 29
حـزيــران/ يـونـيـو 2004) بـالـنـظـر
ألهـمــيـة الـســتـراتـيــجـيـة لــلـمـوارد
الــطـبـيـعـيــة في الـعـراق (وبـصـورة
خــاصــة الــنــفط والــغـاز) الــتي هي
ملك الشعب نقتـرح تشكيل مجلس
أعــلى لــلـنــفط والــغــاز يــأخــذ عـلى
عاتقه رسم السيـاسة العامة إلدارة
ـــــوارد ويــــتــــولى إصــــدار هــــذه ا
ـنـاسـبـة الـتـوجـيـهـات والـقـرارات ا
بـشــأن االسـتـثـمـارات والـتـعـاقـدات
الــــنــــفــــطــــيــــة ذات الــــطــــبــــيــــعــــة
الـستـراتيـجيـة لضـمان االسـتغالل
ـا يـحـقق الـرفـاهـيـة األمـثل لـهـا و
لــــلـــــشــــعـب والــــتــــوزيـع الــــعــــادل
لـلـمـردودات االقـتـصـاديـة الـنـاجـمة
ـقـتـرح من مواد عـنـهـا). وتـضـمن ا
ـــادة األولـى تـــشـــكـــيـــله أربـــعـــة ا
بـرئـاسـة رئـيس الـوزراء وعـضـويـة
كل من نائـب رئيس الـوزراء ووزير
الــنــفط واخلــارجــيــة والــتـخــطــيط
الـية ووزير ـائي وا والتـعاون اإل
الـدولة لـشؤون احملـافـظات ويـقوم
رئـيس اجملـلس بـتنـسـيب أمـ سر
اجمللس بـالتـشاور مع وزيـر النفط.
شروع ادة األخـرى من ا وحددت ا
بـأن يـنـظـر اجمللـس في األمور ذات
الطبيـعة اإلستراتيـجية التي حتال
عليه من قـبل رئيس اجمللس أو من
قـبل وزيـر الـنـفط وبـصـورة خـاصة
ـتــوسـطـة والــبـعـيـدة فـي اخلـطط ا
ـــدى ومــــتـــابـــعــــة تـــنـــفــــيـــذهـــا ا
واالستـثمـارات وإسلـوب تمـويلـها
والـعقـود واالتـفـاقيـات مع اجلـهات
األجـنـبيـة والـسيـاسـة التـسـويقـية
ـنـتـجات لـلـنـفط اخلـام وتـسعـيـر ا
الـــرئــيــســـيــة لـالســتـــهالك احملــلي
اليـة منها وحتديد عـوائد وزارة ا
قــواعــد اخلــدمـــة في وزارة الــنــفط
وشـركـاتـهـا ويـحـتـفظ وزيـر النـفط
بــكـافــة الــصالحــيـات الــتــنـفــيــذيـة
وجب ـناطـة إليه  لوزارة الـنفط ا

القوان النافذة. 
{ والــواقـع هـــذه اخلــطـــوة كـــانت
أكثر مالءمـة من االقتراح الذي ورد
سـابــقـاً في إنــشـاء مــجـلس الــنـفط
ألسباب عديدة ومنها أنها أسندت
مسؤولية رسم السياسات النفطية
إلى قيادات حكومـية أعلى مستوى
وتـــــعــــمـل الــــوزارة حتـت إشــــراف
اجملـلس وقيـادته ومـتابـعـته وليس
كما أقترح سـابقاً أن يكون اجمللس
بـرئـاسة وزيـر الـنـفط وثانـيـاً تـمثل
فـــيه الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة
الــرئـيـسـيـة في الـدولـة وبـضـمـنـهـا
وزارة الـنـفط عـلى مـسـتـوى وزراء.
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النفطي للمـرة الثانية خالل األعوام
اضـية. وكـانت الرغـبة في الثالثـة ا
ـضي باإلصالحـات الـتي اقـترحت ا
ووضــــعت بــــعض مـالمــــحـــهــــا في
حكومة مجلس احلـكم ولم يسعفنا
الــزمن لــتــفــعـيـل بــعض اخلــطـوات
الالزمــة لــتـــنــظــيم الــقــطــاع إداريــاً

وقانونياً.  
ـهـمـة األسـاسـيـة لـلـجـمـعـية كـانت ا
الوطنية هي كتابة الدستور اجلديد
شـرعون العـراقيون مـرحلة ودخل ا
كـتـابـة دسـتـور الـعـراق الدائـم الذي
ألـقى بـظالله الـتي أدت الى جتـمـيد
كل مــشــاريـع الــقــوانــ لــلــوزارات
والـقـطاعـات اخملـتـلفـة كـافـة إذ كان
ــــشــــاريع ــــضي  مـن الـــصــــعـب ا
القوان إلى اجلمعـية قبل االنتهاء
من كـتــابــة الـدســتـور واالســتـفــتـاء
عـليه.  لـقـد توقـفت مـساعـي تطـوير
الـقـطـاع الـنفـطي قـسـرا في حـكـومة
الدكتور اجلعفري وتركزت اجلهود
فـي إجنــــاح أعـــــمـــــال الـــــلـــــجـــــنــــة
الـــدســـتــوريـــة وبـــقي اجلـــمـــيع في
انتـظـار ما يـقرره الـدستـور ومواده
تـعلـقة بـالثروة الـهيـدروكاربـونية ا

واستغاللها. 
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واجـــــهت وزارة الـــــنــــفـط أزمــــتــــ
رحلـة أولهما رئيسـيت في هـذه ا
استـمرار عـمليـات تخـريب األنابيب
النفـطية والـثانية تـصاعد عـمليات
ـشــتـقـات الـنــفـطـيـة وكال تـهـريب ا
ـرحـلة بل األزمـتـ لم تـكن ولـيـدة ا
ا ولـر كـانت مـتـزامـنـة مـنـذ 2003 
قـبـل ذلك وهـمـا جــزء ال يـتـجـزأ من
تـردي األوضـاع األمنـيـة عـمـوماً في
الـبالد وتـسـتـهـدف تـقـويض الـبنى
الـتحـتيـة للـصنـاعة الـنفـطية وأدت
عـمـليـات الـتـخـريب إلى تـوقف شبه
كــامل لــتــصــديــر الــنــفط اخلــام من
ـنــظـومــة الـشـمــالـيــة عـبـر مــيـنـاء ا
جــيـــهــان الـــتــركي طــوال حـــكــومــة
مجلس احلكم لكن األمر حتسن في

مـدة حـكـومـة الـدكـتـور عالوي إذ 
اسـتـئـنـاف عـمـلــيـات الـتـصـديـر من
ــدة تـســعـة أشــهـر حـقــول كـركــوك 
متتاليـة ولكن العمليـات التخريبية
ا عادت فـي منـتـصف عام  2005 
أدى إلـى تــــوقـف الــــتــــصـــــديــــر من
نـظومـة الشـماليـة واالعتـماد كـلياً ا

على صادرات موانيء البصرة. 
أمـا االزمة األخـرى الـتي استـفـحلت
في هــذه الــفــتــرة تــتــعــلق بــتــزايــد
شتـقات النـفطية عملـيات تهـريب ا
فــغــيــاب الـــســيــطــرة عــلى احلــدود
الـبـرية والـبـحـرية فـاقم من حـدتـها
ـنتوج ا سـببت نقـصاً حاداً في ا
فـي مـحــطــات الـوقــود وخــاصـة في
ـا أدى إلى وقـوف طوابـير بـغداد 
لسـاعـات عديـدة أمام احملـطات لـقد
شــرعت الــوزارة مـــنــذ نــهــايــة عــام

2003 بـتـشكـيل جلـان تـفتـيـشـية 
اختيارها بطاقات عراقية من خارج
الوزارة وقد  تطبيق التجربة في
بــغــداد حــيـث بــدأت الــفــرق تــرافق
ستودعات الصهاريج النفطية من ا
إلى مـحـطات الـوقـود وقـد خـفضت
هــــذه الـــتـــجــــربـــة إلى حــــد مـــا من
محاوالت الـتهريب و اآللـية نفـسها
ـــدن األخـــرى طـــبــــقت في بــــعض ا
نتوج وساهمت بـتنظـيم وإيصـال ا
واطن نسـبياً.واسـتمرت أزمة إلى ا
ــشــتـقــات الــنــفــطـيــة في تــهــريب ا
مـــنــــتــــصف عـــام 2005 وخــــاصـــة
الـــبــنــزين وزيت الــغــاز إلى الــدول
اجملـــاورة في ظل ضـــعف اجلـــهــات
األمـنـيــة لـلـسـيــطـرة عـلى عــمـلـيـات
الــــتــــهـــــريب واتـــــخــــذت الــــوزارة
افيات واجهة ا اإلجراءات الالزمة 
ـشــتـقـات الـســاعـيـة إلـى تـهــريب ا
ــــيـــدانــــيـــة فــــكـــانت لــــلــــزيـــارات ا
والــتـــفــتــيــشــيــة حملــطــات الــوقــود

كتشفة بالتزامن بتطوير احلقول ا
مع جهود شركة النفط الوطنية من
ـيـة مـؤهـلـة خالل شــركـات نـفط عـا
عن طـريق "عـقـود اخملاطـرة طـويـلة
االمـــد" وال يــــســــمح لــــلــــشــــركـــات
احلـكــومـيــة ومـنــهـا شــركـة الــنـفط
ـــشـــاركــة فـي هــذه الـــوطـــنـــيــة بـــا
ـشاريع اجلـديـدة بل فـسح اجملال ا
لتـشجـيع القـطاع اخلـاص العراقي

شاركة.  با
ــذكـرة بـخـطـوطــهـا الـعـريـضـة إنّ ا
مثلت طـموحاً مـستقبـلياً للـصناعة
الـــنـــفــطـــيـــة قـــد ال يالمس الـــواقع
الــعــراقي في بــعض بــنــودهــا وقـد
تنـاولت الرسـالة بعض الـتحـفظات
التـي وجهـناهـا الى رئـيس الوزراء
في حينهـا وايدنا بقـوة ما طرحته
ذكرة من رؤية حـول احياء شركة ا
الــنـــفط الــوطــنــيـــة وإبــعــادهــا عن
الـتـجـاذبـات الـسـيـاسـيـة واحلـفاظ
على استـقالليتـها وعدم خـضوعها
إلدارة مــبــاشــرة من وزارة الــنــفط.
وإمــكــانـيــة تــمــلـيــكــهـا مــســتــقـبالً
لــلـــعــراقــيـــ وتــعــمـل عــلى أسس
جتـاريــة فــهـذه قــضــيـة جــوهــريـة
لضمان كفاءة ومهـنية الشركة كان

مورد اهتمام اجلميع. 
رؤيــة الـوزارة إلدارة شـركــة الـنـفط

الوطنية 
تــــمـــــحــــور اخلالف الــــرئـــــيس في
حـكومـة الـدكـتـور عالوي حول دور
الــوزارة فـي إدارة "شــركـــة الـــنــفط
كن تفـهم رؤية قيادة الوطنـية". و
وضوع الوزارة حينهـا حول هذا ا
من مــــحــــوريـن: احملــــور األول: في
مالحظات وزيـر النفط حـول مذكرة
رئاسة الوزراء اخلاصـة بالسياسة
النفطية يقول: " نعتقد بوجود دور
لــوزارة الــنــفط في "شــركــة الــنــفط
الـوطـنيـة" لـيس من خالل الـتـنـظيم
واالشـــــــــراف فــــــــقـط بـل فـي وضع
اخلــطط والــســيــاســات الــنــفــطــيـة
الـداخـلـيـة واخلـارجـيـة وبـضـمـنـها
ـالـيـة واإلقـتـصـاديـة الــسـيـاسـات ا
والتـمويـليـة التي تـهم الـقطاع وأن
تــكـون مــســؤولــة عن تــنـفــيــذ هـذه
اخلـــطط من خـالل إشــرافــهـــا عــلى
اجلــــــــــهــة الـتــنـفــيـذيــة الـتي هي

شركة النفط الوطنية". 
امـــا احملـــور الـــثــــاني: في تـــقـــد
صــيـــاغــة مــســودة قـــانــون جــديــد
ـفـاهـيم الـتي لـلــشـركـة بـنـاء عـلى ا

وردت في احملور األول.
وقــــد أعـــدت الــــوزارة في تــــمـــوز/
يــولــيــو 2004 مــســودة وأرســلــته
لتـدقيق صـيغـته القـانونـية من قبل
ادة مجـلس شورى الـدولة. كـانت ا
األولى من مسودة الـقانون تـشير "
تؤسس شـركة عامـة تسـمى (شركة
الـنـفط الـوطـنـيـة العـراقـيـة) تـتـمتع
عـنـوية واالسـتقالل بـالشـخـصيـة ا
ـــالـي واإلداري وتــرتـــبـط بــوزارة ا
ــثــلـهــا رئـيــســهـا أو من الـنــفط و

ـادة الـرابعـة من مـسودة يـخوله" وا
القانون " يدير الشركة مجلس إدارة
يــتـــألف من: وزيـــر الــنــفط رئـــيــســاً
لـلمـجلس رئـيس شركـة النـفط نائـباً
دراء العـامون للـشركات للرئـيس وا
ثل بدرجة مدير عام التابعة لهـا و
وتـتـم تـســمــيـته بــقــرار من مــجـلس
ـــالـــيــة ووزارة الـــوزراء مـن وزارة ا
ـركـزي واثـنـان الـتـخـطـيط والـبـنك ا
من ذوي اخلـبــرة واالخـتـصـاص في
وزارة النفط يسميـهما وزير النفط".
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مــدرسـة تــرى أن تــكــون: مــرجــعــيـة
الــشــركـــة وزارة الــنـــفط وأن يــكــون
وزيـر الــنـفط رئــيس مـجـلس اإلدارة
وأن يــكــون اثـنــان من ذوي اخلــبـرة
واالخــتـــصــاص في مــجــلس اإلدارة
بــشـرط أن يـكــونـا من الـعــامـلـ في
وزارة الـنفـط وأن يقـوم وزيـر الـنفط

بتسميتهما. 
ويـعــني هـذا الــتـعــشـيق واالرتــبـاط
اإلداري بــــ الـــــوزارة والــــشــــركــــة
ســيـــجــعل لـــلــوزارة دوراً لـــيس في
التـنـظيم واالشـراف فـحسب بل في
وضع اخلــطط والــسـيــاسـات سـواء
الـــداخــلـــيــة مـــنــهـــا أم اخلــارجـــيــة
ويــضــعــهــا حتت إشــراف وتــوجـيه
ـــــدرســــة األخــــرى الـــــوزارة. أمــــا ا

فــتـتــبـنى فــلــسـفــة مـخــتـلــفـة إلدارة
ـسألـة نقـطة الـشركـة وشكّـلت هذه ا
خالف في اجمللس األعـلى للسـياسة

النفطية. 
ـقــتـرح فـقــد قـدمت مــسـودة أخــرى 
قــانـون الــشــركــة من قــبل الــدكــتـور
عدنـان اجلنابي إلـى اجمللس األعلى
للسياسة النفطية يتضمن ان تكون
الــشـركــة مـســتــقـلــة إداريــاً ومـالــيـاً
وتـكـون مسـتـقـلـة وبـوجه خاص عن
ـالـيـة. وأن يـكـون وزارتي الـنــفط وا
ـــال حـــكـــومـــيـــاً بـــحـــتـــاً مع رأس ا
إمـكــانـيــاتـهــا لالسـتــعـانــة بـرؤوس
أموال وطـنيـة أو أجنـبيـة عن طريق
االقــتـراض. وأكــد مـقــتـرح الــقـانـون
ــالـيـة عـلى أهــمـيـة حـصـول وزارة ا
كـــامل الــريع مع تـــأمــ هــامش من
الربـح للـشركـة تمكـنهـا من مـواصلة
أعـمـالـهـا بـاعـتــمـاد الـكـلـفـة احلـديـة
لإلنـتـاج كـأسـاس الحـتـسـاب عـوائـد
احلــكـومـة وأربــاح الـشـركــة. هـاتـان
الــرؤيـتــان تــخـتــلــفـان في مــســاحـة
اســتــقاللــيـة الــشــركــة ولم يــتــصـدَّ
اجملـلس األعـلى للـسـياسـة الـنفـطـية
ستعصية حلل اإلشكالية والعقدة ا
ـكن الـقـول خسـر الـعـراق فـرصة و
ذهبية في وزارة الدكتور عالوي في
إمــضـاء األوامـر الــوزاريـة اخلـاصـة
بإحياء شـركة النفط الـوطنية ودمج
شركـات القطـاع التحـويلي. ولم يتم
االتـفـاق حـول فلـسـفـة إدارة الـقـطاع
الــنـــفــطي بل بــرزت وجـــهــتــا نــظــرٍ
مـتــنـاقـضــتـان تـمــثـلت إحـداهــمـهـا
ــحــدوديــة اســتــقاللــيــة الــشــركــة
وســـيـــطــــرة الـــوزارة عـــلى قـــرارات
الــشـــركــة واألخـــرى كــانـت داعــمــة
السـتــقاللـيــتـهـا وفـك ارتـبـاطــهـا من
الـوزارة وتمـتـعهـا بـالدعم واإلسـناد

الكافي من احلكومة. 
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  2006ألول مـرة في تـأريخ الـعـراق
في الـــعــهـــد اجلــمـــهــوري يـــشــتــرك
الـعراقـيون بـشكـل مبـاشر بـانتـخاب
الـسلـطـة التـشـريعـية في 31 كانون
الــثــاني/ يــنــايـر 2005. وانــعــقـدت
اجلـمــعــيــة الــوطــنـيــة في  16اذار/
مارس 2005 و تـكــلـيف الـدكـتـور
إبـــراهـــيم اجلـــعــــفـــري لـــتـــشـــكـــيل
احلــكـومـة وفي شــهـر مـايس/ ايـار
2005 مــنـحت اجلـمــعـيـة الــوطـنـيـة
الثقة بحكومة السيد اجلعفري على
رحلت كان مرحلت الفـارق ب ا
قرابـة أسبـوع واحد إذ  إسـتيزار
كــاتب الـــســطــور لــقــيــادة الــقــطــاع

 œ«uł ezU
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واسط

هـذه الـتــشـكـيــلـة أكـثــر قـدرة لـرسم
الــســيــاســات الــنــفــطــيــة والتــخـاذ
الــقـرارات اإلسـتــراتـيـجــيـة وإلزالـة
مــعـوقــات أمــام مــشــاريع الــقــطـاع

النفطي.    
اجمللس األعلى للسياسة النفطية

في 20 تـــــمــــوز/ يـــــولــــيــــو 2004
أصــدرت األمــانــة الــعــامــة جملــلس
الــوزراء أمــراً ديــوانــيــاً بـتــشــكــيل
"اجمللس االعلى للسيـاسة النفطية"
ــــا اقـــــتــــرحـــــته الــــوزارة خالفـــــاً 
بـتـسـمـيـته "اجملـلس األعـلى لـلـنـفط
والـغـاز" ولـعل الـتـسـمـيـة اجلـديدة
للمجلس أكثـر اتّساقاً مع مهامه إذ
إنه يـنظـر في األمور ذات الـطـبيـعة
اإلسـتراتـيـجـية خـاصـة في اخلطط
ـــدى ـــتـــوســـطــــة والـــبـــعـــيـــدة ا ا
واالسـتثـمـارات وأسلـوب تـمويـلـها
والــعــقـود واالتــفــاقــيــات بــرئــاسـة
الـدكـتـور بـرهم صالـح نائـب رئيس
الــوزراء اسـتــنــاداً إلى الـصالحــيـة
اخملــــولـــة لـه من الــــســـيــــد رئـــيس
الــوزراء وعـــضــويــة وزراء الـــنــفط
(الــســيـد ثــامــر الــغــضـبــان نــائــبـاً
لـلرئـيس ومـقرراً لـلـمجـلس) ووزير
ـهدي) ـالـيـة (الـسيـد عـادل عـبـد ا ا
والــســيــد عـــدنــان اجلــنــابي وزيــر
ــركـزي الــدولــة ومـحــافـظ الــبـنـك ا
(السيد سنان الشـبيبي) ومستشار
في شؤون الـنـفط من مكـتب السـيد
رئـــــــيس الــــــوزراء.  وقــــــد تــــــرأس
االجـتــمـاع األول لـلـمـجـلس الـسـيـد
رئــــــــــيـس الـــــــــوزراء بـــــــــتــــــــــأريخ
2004/8/18  وتــمت فــيـه اقــتـراح
عـــدد من اخلــبــراء العــتــمــادهم في
اجمللس كمستشـارين غير متفرغ
في مـجــال الـنـفط ونـاقش اجملـلس
فـي اجــــتـــــمــــاعـه األول مــــوضــــوع
تـأسـيس شــركـة الــنـفط الـوطــنـيـة
وعرض السيد وزير النفط الصيغة
قـترحة في تـأسيس الـشركة و ا
الــطــلب مــنه بــإرســال نــســخــة من
مـــســـودة الــــقـــانـــون إلى أعـــضـــاء
اجملـلس لدراسـتـها قـبل منـاقـشتـها

في االجتماع القادم.   
وفي مـذكـرة الحـقـة وجهـهـا الـسـيد
رئــيس الــوزراء إلى الـســيـد نــائـبه
يـدعوه إلى اإلسـراع بعـقـد اجتـماع
ــــتـــعــــلــــقـــة ــــنــــاقـــشــــة األمــــور ا
بالـسيـاسات الـعليـا للـنفط وتـعي
الدكتور عدنان اجلنابي أميناً عاماً
للمجـلس وتناط باجملـلس مناقشة
خـطط وزارة النـفط اإلسـتـراتيـجـية
ـنــاهج واالسـتـثـمـارات لـلـوزارة وا
وإطـــاراتــــهـــا اإلســـتــــراتـــيــــجـــيـــة
ومــــــــؤســــــــســــــــاتــــــــهــــــــا ووضع
اســتــراتـيــجــيــات تــسـويـق الـنــفط
ـشتـقات الـنـفطـية. في واسـتيـراد ا
قــنـــاعــتــنــا أنّ الــتـــوسع في مــهــام
ـذكرة اجملـلس حسب مـا جـاء في ا
بـــهــذا الـــشـــكل يــحـــدث نـــوعــاً من
التـداخل ب مـهام اجمللس ووزارة

النفط.   
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في اإلسـبوع الـثـاني من شـهر آب/
أغــــســــطس 2004 أصــــدر رئــــيس
الـــوزراء مـــذكـــرة حـــول اخلـــطــوط
الــعـريـضــة لـلــسـيــاسـة الــنـفــطـيـة
ـذكرة عـلى أربعـة محاور: وركزت ا
احملــور األول: حتـــديــد هــدف أولي
لإلنـــتــاج يـــصل إلى 8-6 مـــلــيــون
ب/ي خالل 7-5  سنـوات. واحملور
الثاني: إعادة تأسيس شركة النفط
الــوطــنــيــة كــشــركــة مــتــخــصــصـة
ــلــوكــة لــلــدولــة مــســتــثــنــاة من
الــتــدخـل الــســيــاسـي وال تــخــضع
ـــــبـــــاشـــــرة من الـــــوزارة لـإلدارة ا
ـــكن تـــمــلـــيـــكـــهــا مـــســـتــقـــبالً و
. واحملور الثالث: تتحمل للعراقي
شـركـة الـنـفـط الـوطـنـيـة مـسـؤولـية
ـنـتجـة وتـطـويـرهـا لرفع احلـقـول ا
اإلنـتــاج إلى مـسـتـوى  3.5مـلـيـون
ب/ي بــأســرع وقت وخـالل عــامـ
عـلى أن تـعـمل الـشـركـة عـلى أسس
الية وارد ا جتارية وال تستـخدم ا
للدولـة ويسمح لهـا بتحـصيل مبلغ
ال يــزيـد عن 1.5 دوالر لــكل بــرمـيل
مــنـــتج. واحملــور الــرابع: اإلســراع

ـشـتـقـات في بـغداد ومـسـتـودعات ا
واحملــافــظــات األثــر في افــشــال مــا
يــخــطــطـه اإلرهــابــيــون وتــخــفــيف

حدتها. 
إنَّ حــلـقــات الـتــهـريب مــتـعـددة ولم
تـــقـــتـــصــر عـــلى مـــســـتـــوى بــعض
ـا أصـحــاب مــحــطــات الــوقــود وإ
تـــعـــدت إلـى مـــســـتــــويـــات كـــبـــرى
أصـــــبـــــحت تـــــهـــــدد أمن الـــــبـــــلــــد
واقـــتـــصـــاده فــقـــد وصـــلت حـــجم
اخلــسـائــر إلى مـا يــقـارب مــلـيـوني
لـيـتـر من البـنـزين يـومـيـاً فضالً عن
تــهــريب مــادة زيت الــغــاز والــنــفط

األبيض. 
ومــهـمــا بـذلت الــقـوات األمــنـيـة من
ـعقول جهـود فأنه أصـبح من غـير ا
الــســيــطــرة عـلــيــهــا في ظـل وجـود
تـفاوت كـبـير بـاألسـعار بـ الـعراق
والــدول اجملـاورة وخــاصـة في ظل
ضـعف الـطاقـات الـتـكريـريـة وزيادة
االحـتـيــاجـات الـســكـانـيــة وتـذبـذب
ــا اضـطـر الـطــاقـة الـكــهـربــائـيـة 
الــــعـــــراق إلى زيـــــادة اســــتـــــيــــراد
شـتـقات الـنفـطيـة من دول اجلوار ا
واخلـــارج كـــانت تـــكــلـف عــمـــلـــيــة
وازنة العراقية شتقات ا استيراد ا
قـرابة 4 مـلـيـار دوالر سـنـويـاً  كان
شتقات من العراق مضطرا لشراء ا
الــدول األقــلـيــمــيــة بــحــدود عــشـرة
أضـعـاف سـعــر بـيـعـهـا لــلـعـراقـيـ
وكـان هـذا األمر مـشـجعـاً لـلمـافـيات
في االسـتـمـرار في عمـلـيـات تـهريب

شتقات للخارج.  ا
ـعـاجلات تـتـجه نـحـو زيادة كـانت ا
الـطـاقــات الـتـكــريـريـة وكــذلك نـحـو

إصالح منظومة األسعار.
W¹d¹dJ² «  U UD « …œU¹e  jDš

كــان تــأهـــيل الــبـــنــيـــة الــتــحـــتــيــة
للـمصـافي والنهـوض بزيـادة إنتاج
شـتقـات النـفطـية وإضـافة طـاقات ا
تــكـريــريـة أحــد احملـاور األســاسـيـة
لــعـــمل الـــوزارة مـــنــذ 2003 وكــان
ــصــافي الــتــوجـه نــحــو: تــأهـــيل ا
احلـالـيـة وإنـشـاء مـصـافٍ صـغـيرة
وكـــبــرى فـي مــحـــافـــظــات الـــفــرات
األوسط (مــثـــلث كـــربالء والـــنــجف
والــديــوانـيــة) بــطـاقــة حـوالي 220
ألف برميل يوميـاً وإقليم كردستان
(كويـسـنجق-بـازيان-أربـيل) بطـاقة
110 ألف بـرمـيل يـومـيـاً فـضالً عن
خــطـط تــوســـيع مـــصــافي كـــركــوك
والـــقــيــارة والـــســمــاوة ومـــيــســان

والناصرية وحديثة. 
أضــافـة الـى مـصــافٍ اســتــثــمــاريـة
حـــيث وافق مــجـــلس الــوزراء عــلى
إشــراك الــقــطــاع اخلــاص في بــنـاء
ــــــصـــــــافـي ووضــــــعـت الــــــوزارة ا
الــضــوابط لـــذلك واعــدت مــســودة
قـــانــــون االســـتـــثــــمـــار فـي قـــطـــاع
التصفية الذي  إقراره في مجلس

Æ2007 النواب عام
 UI²A*« —UFÝ√ W uEM  Õö ≈

فـي مـــنـــتـــصف عـــام 2005 وبـــعـــد
مناقشات مـستفيضـة استمرت أكثر
من عام داخل الـوزارة وخارجها
تــــوصـــلت الــــوزارة إلى قــــنـــاعـــات
ــعــاجلــة أزمـة بــضـرورة الــتــحــرك 
األســـعــــار بــــأســــلــــوب تـــدريــــجي
وأصـدرنا قـراراً وزاريـاً بشـأنـها في
تــــشـــــرين األول/ أكــــتــــوبــــر 2005
وحــيــنـهــا اعــتــمــدت الـتــســعــيـرات
اجلــديــدة من قــبل مــجــلس الـوزراء
وأعـــلـــنت بـــشـــكل رســـمي وكـــانت
كن أن يتقبلها الزيادات معقولة و
الــــشـــعـب وكــــان من الــــقــــضــــايـــا
األساسية الـتي تضمنـها القرار هو
تـأســيس صــنــدوق لـلــفــقــراء حـيث
تـذهـب مـعـظم الـفـروقـات والـعـوائـد
احلاصلة من الزيادة إلى الصندوق
ليتم توزيـعها على العـوائل الفقيرة
احملرومة والعـاطل عن العمل و
تخصيص  500 مليار دينار عراقي
لــهــذا الــغــرض. وأيــضــاً كــخــطــوة
ـــواطن لـــتــــعـــزيــــز الـــثــــقـــة بــــ ا
واحلكومة  تضم القرار أن يتم
نح ـالية وا إطالق التخـصيصات ا
النقدية في 31 تشرين االول 2005
قـبل الــبـدء بـتـطـبـيق الـقـرار في 31
كانون األول 2005 تلك الفكرة التي
دعــمت بــإجـــمــاع أعــضــاء مــجــلس
الوزراء ومن أجل انسيابية القرار
طالـبنا احلـكومـة والوزارة بتـكثيف
الـبـرامج اإلعالمـية إليـضـاح الـغـاية
ـــعــقــولــة ــرجـــوة من الــزيــادات ا ا
ومـردوداتـها في مـسـاعـدة الـشرائح

الفقيرة.
{ أصــدرت اجلـمـعـيـة الــوطـنـيـة في أذار
عـــام 2005 قـــراراً بـــتـــحـــويل حـــكـــومــة
الــدكــتـور عالوي الـى حـكــومــة تــصـريف

أعمال حتى انتخاب احلكومة اجلديدة.
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ـؤسـسـة عــلى اداء مـجـمـوعـة ـوارد الـبـشـريــة هي قـــــــدرة ا ـقــدرات ا يـقـصـد 
ـوارد التــــــــــنظـيـميـة لغـرض حتـقيق نـتيـجة ـــــــهـام باسـتـخدام ا مـنسـقـة من ا
ؤسسات على حل مشاكـها التنـــــــظيمية بكفاءة نهائية ¨اذ تعد أسـاسية لقدرة ا

وفاعلية.
ـتـراكـمـة الــتي تـشـكل كل ـعــارف ا ـهـارات وا كـذلك هي مـجـمــوعـة مـركـبــة من ا
ـنافـس اضـافة الى مـايحـقق للـمؤسـسة مـن تطور و حتـس مـوقعـها مـقارنـة با
ـيـزة الـتـنـافـسـيـة تـمـيـز االداء من الـفـاعـلـيـة الـكـمـيـة او الـنـوعـيـة بـصـورة حتـقق ا
واالستمرارية للمنظمة من خالل مقدراتها التي حتدد كيف واين ومتى يتم اتخاذ
وارد البشـرية ..انها ذات قيمة ؤسسة ومن مواصفـات مقدرات ا القـرارات في ا
كن اسـتخـدامها ـكن االستـغناء عـنهـا ومن الصـعب جدا تـقلـيدهـا و نادرة وال 

ؤسسة . بطريقة مناسبة لتحس اداء ا
وارد الـبشرية قـائمة عـلى األداء لتعزيـز مقدرات اإلفراد ان عمـلية بنـاء مقدرات ا
̈إضافة الى ذلك هام االسـاسة على نحـو مستدام  ؤسـسات والنظـم الجناز ا و ا
انهـا تعمل على إضافة قيـمة العمل وتزيد من مهـارات االتصاالت وبناء العالقات
ـوارد الـبـشـريـة الى ـارس ا ـصـداقـيـة والـنـزاهـة إذا يـحـتـاج  و الـتـأكـيـد عـلى ا
ـديرين الـتنـفيـذيون في الـتركـيـز بشـكل كبـير عـلى الـتعـاون مع اإلدارة العـليـا و ا

مارسات هي : ؤسسة ومن هذه ا صياغة سترايجية ا
ـسؤوليات بـشكل واضح للعـامل وإجراء اإلرشاد هام وا 1- يجب حتـديد كل ا

ؤسسة للموظف اجلدد من خالل انشطة االبداع والتعليم . و التدريب داخل ا
2- بناء فـريق متـكامل وتـنظـيم مكـافآت جـذابة و بـسيـطة ومـباشـرة ومن ضمـنها

ادية النقدية الفردية او اجلماعية مكافآت نقدية . ا
واهب و الـنـجـوم لتـطـوير ديـرون بـامكـانـيـة وقيـمـة العـامـلـ الى ا 3- اعـتـراف ا

قدرتهم .
تغيرات اي االبتعاد عن الوضع الراهن . 4- القدرة على التعامل مع ا

5- بنـاء نظام عادل و شـفاف و معروف بـالنسـبة للمـوظف وبـالتالي يجب وضع
وارد الـبشـرية التـي تعد قـدرات ستـراجتية تصـورات واضحة لـتطـوير مـقدرات ا
كن ؤسسـة على خلق ميزة تنافسية لذلك  نحو مـتطلبات السوق وحتديد قدرة ا

ؤسسة . اكتساب معارف جديدة في كيفية حتقيق اهداف ا
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اياد عالويثامر الغضبانبرهم صالح

هديعدنان اجلنابيسنان الشبيبي عادل عبد ا

في الـوقت الـذي انـتـشـرت فـيـه حـاالت الـفـسـاد والـسـرقـات والـنـصب واالحـتـيـال
نـتـشـ من الذين والـتي اسـتـفحـلت بـسـبب ضعـف القـوانـ والـنفـوس وظـهـور ا
تعـودو على جتـيير جـهود االخـرين النفـسهم  ظهـرت حاالت من الـسرقـات التبدو
غــريـبه بـنـوعـهـا الن هـؤالء اي الــسـراق لم يـحـقـقـو الـنـجــاحـات الـتي تـمـكـنـوا من
ـناصب او الـكراسي اال بـسـرقة او جتـييـر جـهود من يـعمـلون االستـحواذ عـلى ا
ؤسسـة الفالنـية  بـالتالي معـهه او من يحـقق تلك اجلهـود والنـجاح لـلدائـرة  او ا
ـؤسـسات الـفـنـيـة والثـقـافـيـة  تذهب نـرى ان جـهود الـعـامـلـ في تلك الـدوائـر وا
ـوظف اوالـعضـو من حتـقيـق جهـود كبـيـرة حتسب ادراج الريـاح بعـد ان تـمكن ا
ـؤسسة وتـصادر بـلمح الـبصـر بعـد ان يعلـن رئيس تلـك التي ذكرت للـدائرة او ا
بــتـجـيــيـر الـنــجـاح واجلـهـد لــنـفـسـه مـسـتــغال وسـائل االعالم ومــواقع الـتـواصل
االجتـمـاعي  اعالن جـهوده الـتي لـيس له االحـقيـة بـهـا  نعم ان االمـر هـذا صار
ؤسـسات والدوائـر التي سـجلت جناحـات كبـيرة غالـبيـتها واقع حال في بـعض ا
ن قام بتلك اجلهود جيـرت الى رئيسها او اشخاصا  ومن دون ذكر او االشارة 
الـتي كـانت تـسـرق بشـكل عـلـني التـختـلف عن تـلك الـتي حـصت في زمن الـنـظام
السـابق في مجاالت الفن والثقافة  واالمثال كـبيرة وكثيرة واليسع الوقت لذكرها
واليـوم تضاعـفت مثل تلك ن تسرق جـهوده  وعلى الـعلن   لكـنها كـانت معانـات 
ن يـحب نفسه ويعـشق جتييـر النجـاحات لنـفسه بل يعشق احلاالت حـتى مهدت 
الكـرسي واالبهـة عـلى حسـاب من معـه من موظـف وعـامـل واعـضاء  وتـصادر
من قـبل رئــيس تـلك الـتي ذكــرت لـكن الـســرقـة هـذه ومـصــادرة اجلـهـود من قـبل
ـتنفذين على الكـراسي الذي هو في االصل ككرسي احلالق ـتسلط وا بعض ا
سرعـان مايستقبل شخصـا وزبونا جديدا  وتبقى سـرقة وجتيير جهود االخرين
حالـة مرفوضة سرعـان ماتنكـشف اوراقها وبكل تـاكيد ان الذين يـسرقون جهود
اآلخرين يـشكلون فئة حرمت من القـدرة على العطاء فاستـغلت وضعها الوظيفي
أو االجتمـاعي لتسـطو على جـهود غيرهـا من اجملتهـدين وتنسبـها  لنـفسها دون
ـا تــتــضـاعـف في الـدول وجه حق وهي ظــاهـرة تــوجــد في كل اجملــتـمــعــات ر
تـأخرة والفقـيرة حيث تـختفي األنظـمة والقوانـ التي حتمي احلـقوق اخلاصة ا
بـدع الـذين ال يلـتفت إلـيهم أحـد لوجود وحيث تـنعـدم أخالقيات الـتعـامل مع ا
ـا تـمـنع وصـولـهم إلى حـقـوقـهم بـشـتى حـواجـز واعـتـبـارات خـاصـة  وسـدود ر
ؤسسة  عن اجتياز خطوط الرغبة نعهم اخلجل واحملافظة على ا انواعـها وقد 
عسـول اوالتملق والوعود في إثبـات احلق الشرعي عندما يـتم إغراؤهم بالكالم ا
ـا  هم بأمـس احلاجـة إليه.. وسـرقات اجلـهود وجتـييـرها الكـاذبة واالبـتسـامة ر
سؤول او تضـاعفت في يومنا هذا وصارت تهدد بانقسام اصحاب اجلهود مع ا
كل من يحاول سرقة وجتيير جهود االخرين بعدما صارت صفة منبوذة  من قبل
نقذين للمؤسسة او ابطال مـواقع التواصل االجتماعي عندما يصفون انفسهم با
الدائـرة الفالنية لكن  في احلقيقة يدل هذا التصرف على ضعف النفس البشرية
 فسـرقة جـهود الـغيـر هي اغتـصـاب علـني واعتـداء مع سبق اإلصـرار والتـرصد
عروفة وفي احلـالت النتيجة واحدة وهي كما يـعبر احملامون بلغتـهم احلقوقية ا

انتساب اجلهد لغير أهله. 
ثـمـة عـوامل نـفسـيـة وأخالقـيـة وتـربويـة وراء سـرقـة جـهـود اآلخريـن وهي عوامل
منـفردة أو مجتـمعة تـعزل العـقل عن إدراك فداحة هـذا التصـرف وتغيّب الوعي
ــا في هــذه الــنـتــائج من هــضم حلــقـوق اآلخــرين وتــسـويغ عـن فـهم نــتــائـجه 
اخلطـيئـة للـنفـس األمارة بـالسـوء وما أبـشعه مـن سوء أن تـدعي ما لـيس لك فيه
حق ليـصبح من نـصيبك ظـلمـا وعدوانا وسـرقة جـهود اآلخرين ال تـقتـصر على
لون مـع من هذه اجلـهود بل تـشمل كل جـهد قد يـبذله اإلنـسان ثم يفـاجأ بأن
أحدهم ادعى كذبا أنه صاحب هذا اجلهد والساعي إلجنازه وكم مديرا ورئيسا
ــؤسـسـة ثــقـافــيـة وفــنـيــة ادعى أن مـا تــقـدمه إدارته من ومـسـؤوال  وكـم رئـيس 

مقترحات هي من بنات أفكاره . 
اتقـوا الله يامن تـسرقون جـهود اآلخرين وجتـيروها  لكم
من دون ذكــــر اجلــــهــــد الـــكــــبــــــــــيــــر الصــــحــــابه بل
وتــتــقــصــدون مـن حــــــذف اســـــم صــاحب مــشــروع
تنـمـوي وانـساني هـنـا اركـز على االنـسـاني الن جـهود
انــســانــيــة بــدات الـــيــوم تــســرق بــاجلــمــلــة وســرعــان

ماستفضح .
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أحيـاناً ال تكـفي احلقيـقة وحـدها لتـثبتَ للـذات ماهـية  احلاصل وثـبوته واقراره 
زقا أحشـاءَها لتبرز أجِنَّـة األعذار الدفينة لتجـد نفسك تشق بطن الـروح بعنف 
 من صلب رحم ودٍ قـد باشـره الوهـن و تشـقق محـياه لـفرط مـا تتـغذى عـليه من
وجع احلـيـاة  لـيس مـهـمـاً إلى حـد اآلن إن رأيت أن احلـقيـقـة حتـتـاج الـتـغاضي
مرّاتٍ ومـرّاتٍ عديـدة لـتلـتفتَ  لألمس الـقـريب فهـو اآلخر يـحـملكَ عـلى أن جتعل
من مـصـداقيـة احلـاصل مجـرد غيـمـة معـتـمةٍ حتـجب صـفاء الـوصل وكـما تـفعل
الغيـوم باألرض اليباب تنظـر مجبراً  إلى غدٍ قاحل منتـظراً أن يُغدق بسخاء ها
أنت توهـم ذاتك مرًة أخـرى في سـبـيل ردع كل الظـنـون أن ال تـتسـلل إلى جـسد
الـود  فـتــتـلف خاليـاه األخــيـرة  لـيس مــهـمـاً إلى حـد اآلن أيــضـاً إن ركـنت كل
كـيــانك جـانـبـا أو عـبـرتَ مــنك تـاركـاً إيـاكَ شـاغــراً لـعـبـثـيـة احلــيـاة لـتـلـبس ثـوب
ــوضـوعــيـة حـيــنـاً  وتــسـأل آخــرك الـشـخــصي!  تُـرى لـمَ قـد تـكــون هـاته هي ا

احلقائق احلتمية ?... 
أليس هنـالك إمكـانيـة لتكـذيبـها أو لدحـرها أو اسـتبـدالها بـوهمٍ يكـون أرحم وقعاً
على الـذات منها!.... فإني أرى وجه أرضِ الروح عابساً و فـضاءها متجهما وقد

غزا اجلنون أطرافا من العقل اللع لكن لألسف...
 ولألسف لم يُجـب حتى هو أظـنه رافضاً حلـتمية الـواقع مسكـ حتى هو الزال
متـشبثـاً بوجوب إلـتمـاس العذر حـتى استـنزفتْ خالياه أيـضاً إلى أن اُغـتصبت
.... ــقـعـد فـي جـوفه مــسـكـ مـنه ذاتــيـته آمالً الزال في إمــكـانــيـة شــفـاء ذاكَ ا
ـضادّات الوهم لـعله... ولـعله قد يـكون هو ـا حان الوقـت حلقنه  .... لر مسـك
مـرة اخــرى!  فـجــرعـات الـتــيه الـتي أخــذهـا شـكــلت عـائــقـاً مـحــبـطـا فـي سـبـيل

إسترجاع ماهيته....


