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بـعد اإلسـتـفتـاء عـلى الدسـتور في
 15كـانون األول/ ديـسـمـبر 2005
ـــواد الــدســتــوريــة وتـــضــمــيــنه ا
ــتــعــلـقــة بــالــثــروات الــنــفــطــيـة ا
واد  111و112) بُذل والغـازيـة (ا
جُـهـد في الـبـدء بـإعـداد  الـقـوانـ
طلـوب تنظيـمها كمـا نص عليها ا
الـدسـتـور بـعـد تــشـكـيل احلـكـومـة
ـنـتـخـبـة األولى بـرئـاسـة الـسـيـد ا
ـالـكي في نـيـسـان/ أبـريل نـوري ا
2006 وكــــانـت اخلــــطـــــوة األولى
باجتاه كتابة مسودة قانون النفط
والـغاز وقـد شكـلت جلنـة برئـاسة
الـدكــتـور بـرهـم صـالح وعــضـويـة
الــســيــد حــســ الــشــهــرســتــاني
والـسـيـد ثـامـر الـغـضـبـان واخرين
لـدراسـة مسـودة قـانـون  إعداده
من قبل ثالثة خبـراء (السادة ثامر
الغـضبـان وفاروق الـقاسم وطارق
شـفـيق)  بـتـكـلـيف من وزيـر الـنفط
الدكتور حس الشهرستاني الذي
تـولى قـيـادة الـقــطـاع الـنـفـطي في
ــالــكي وبــعـد حــكــومــة الــســيــد ا
منـاقشات مـستفـيضة أقـر مجلس
الـــوزراء مــشـــروع قــانــون الـــنــفط
والغاز في شباط/ فبراير 2007.
ويـــهــدف مـــشـــروع الــقـــانــون الى
إعــادة هــيــكـلــة الــقـطــاع الــنــفـطي
وتــوزيـع الــصالحــيــات مــعــتــمــداً
ـفــاصل الـتــالـيــة: إعـادة هـيــكـلـة ا
وزارة النفط وتشكـيل شركة النفط
الــوطــنـيــة وتــنـظــيم الــعالقــة بـ
ـــركـــز واإلقـــلـــيم واحملـــافـــظـــات ا
نـتجـة ودور االستـثمـار األجنبي ا
فـي الــقــطــاع الــنـــفــطي. وشــهــدت
الـــســـاحــــة ســـجــــاالً ســـيــــاســـيـــا
ًومـنـاقــشـات سـاخـنــة بـشـأن مـواد
مسودة قانون النفط والغاز بشكل
لم يــــســـبق لـه مـــثــــيل وشــــمـــلت
الــســجــاالت جـوانـب مــتـعــددة من
ــواد الـــدســتـــوريــة أهـــمــهـــا: إن ا
ـتعلـقة بـالثروة الـنفـطية بـحاجة ا
إلى تعديل وعليه يجب التريث في
مــنـاقــشــة مـشــروع قـانــون الــنـفط
والـغــاز حــتى االنـتــهــاء من حـسم
ـواد. إن االمـتـيازات تـعـديل هـذه ا
ــمــنــوحـة لـألقــالـيـم في مــشـروع ا
ــركـز في الـقــانــون تـضــعف دور ا
ـا يؤدي إدارة الـثـروة الـنـفـطـيـة 
لـإلربـــاك وســوء الـــتـــخـــطـــيط. إن
اجلـهـد الـوطني قـادر عـلى تـطـوير
الـــثــروة الـــنـــفـــطـــيـــة وإن إشــراك
االئـتالفـات األجـنـبيـة في عـمـلـيات
االســتـكــشـاف والــتـطــويـر يــسـبب

هدراً للثروة الوطنية. 
إنّ مــعــظم اإلشــكــاالت الـتي وردت
بــشـأن مــســودة الـقــانـون تــتــعـلق
بـالـنـقـطتـ األولـى والـثـانـيـة أما
ـؤيـدين ـشـتـركـة بـ ا ـسـاحـة ا ا
قدمة ـسودة ا عارض حول ا وا
فــكــانت تــتــعــلـق بــضــرورة إعـادة
هيـكلة وزارة الـنفط وإحيـاء شركة
الــنـفط الـوطـنـيـة وكـان هـذا األمـر
–كما اسلفنا- محط اهتمام وزارة
النفط منذ التغيير غير أنَّ ظروف
تـعـاقبـة واجتـهادات احلـكومـات ا
البعض حالت دون تفعيل ذلك كما

مر في احللقات السابقة.
الشك أنّ اجلـمــيع يـؤمن بـضـرورة
النهوض بالقطاع النفطي بوصفه
الـــشــريـــان األســـاس لـإلقـــتـــصــاد
الـوطني وأنّ بـناء الـعراق يـعتـمد
بـشــكل رئــيـسي عــلى تــنـمــيـة ذلك
ــنــطـقي الــقــطــاع لـذا فــمن غــيــر ا
البـقاء دون إحداث تـغيـيرات تدفع
عـــجــــلـــة الــــنـــمــــو في الـــقــــطـــاع
فـــــالــــتــــحــــوالت الـــــســــيــــاســــيــــة
واالجـتـمـاعـيـة البـد أن تـتـزامن مع
إصـالح إقـتـصـادي يــطـال الـقـطـاع
ركـزيـة واإلهـمال الـذي عـانى من ا
ـــاضـــيـــة. وأنّ طـــوال الـــعـــقــــود ا
ـطـلـوب البـد أن يـكـون الـتـغـيـيــر ا
مـنـسـجـماً مـع الواقع ومـسـتـشـرفاً
إمـكـانـيـة إحداث طـفـرة نـوعـية في
أداء الـقـطـاع بالـشـكل الـذي يـحفظ

مصلحة العراق وثرواته. 
فـهــنـاك من يــدعـو لالعــتـمــاد عـلى
االستثـمار األجنـبي وثمة من يقف
عــلى الـطــرف اآلخـر ويــراهن عـلى
االسـتــثــمـار الــوطــني في حتــقـيق
ـدرسـة الواقـعـيـة فـترى ذلك أمـا ا
ــنــهج يــتــطــلب تــزاوجــا بـ أنّ ا
االسـتـثمـار الـوطـني واألجـنبي مع
زاوجة ولو االستعانة باستغالل ا
لفترة محـدودة حل تكامل اجلهد
الــوطــني مـن نــقل تــكــنـــولــوجــيــا
وتـطــويـر كــوادر وحتـســ آلـيـات
ــــــال. اإلدارة وتــــــوفـــــــيــــــر رأس ا
فـاحلــاجـة مـلــحـة الى االسـتــعـانـة
بـالـشركـات النـفـطيـة األجـنبـية في
سبيل احلصول على التكنولوجيا
احلديثـة واإلدارة السلـيمة والدعم
ـــادي دون الـــتـــفـــريط بـــاجلـــهــد ا
الــوطـني بل الـعـمـل عـلى تـطـويـره
ـــكــنه من إدارة بــالـــشــكـل الــذي 
الــقــطــاع بـــشــكل كــفــؤ وفــاعل في
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والحـــــقــــاً 171/ س بـــــتـــــاريخ 26
تــشـرين الــثــاني/ نــوفـمــبـر 2008
بشأن تشكيـل جلنة وزارية برئاسة
نـــــائـب رئــــيـس الــــوزراء ورئـــــيس
اللـجنـة االقتـصاديـة الدكـتور برهم
صالح للوقوف على واقع الصناعة
الـنــفـطـيـة عـلى أن
ترتبط به مـباشرة
ويـــــشـــــرف عـــــلى
أعـمالـها ومـتابـعة
الـــــتــــــوصـــــيـــــات
الــصــادرة مـــنــهــا
ولم يـــــــكن وزيــــــر
الــنــفـط حــيــنــذاك
مشاركاً في أعمال

اللجنة. 
وعــــــقــــــد رئــــــيس
الــــــــلـــــــــجــــــــنــــــــة
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة
اجـــتــــمـــاعـــ مع
الــكــاتب والــســيـد
ثـامــر الــغــضــبـان
لـوضـع الـلـمـسـات
األولـى خلـــــــطـــــــة
الـــــعــــمـل. ومن ثم
تــوسـعت الـلــجـنـة
(تألفت اللجنة من
كــــــــــــاتـب هـــــــــــذه
الــسـطــور وثـامـر
الـغــضـبـان رئـيس
هـــــــــــــيـــــــــــــئـــــــــــــة
ــــســــتــــشــــارين ا
وجــبـار الــلـعــيـبي
مـســتـشـار شـؤون
االسـتـخـراج وفيـاض حـسن نـعـمة
مـــــديــــر عـــــام دائــــرة الـــــدراســــات
والـــتــخـــطــيـط في مــركـــز الــوزارة
فتش العام وكر لعيبي نـاهض ا
في وزارة الــنـــفط وكــاظـم حــســ
علي مـدير عام الـدائرة االقتـصادية
ـالـيـة ومـحـمـد حـسـ فـي وزارة ا
خلـيل معـاون مديـر عام شـركة نفط
الـشـمـال ولـيث الـشـاهـر مـديـر عام
الـــدائــــرة الـــقـــانــــونـــيـــة وإدريس
الـيـاسـري مـديـر عـام شـركـة احلـفـر
الـعـراقـيـة).  وعــقـدت الـلـجـنـة عـدة
اجــتـمـاعــات وفي االجـتـمـاع األول
لها تطرق فيـها السيد نائب رئيس
الـوزراء الـى اهـتــمــام دولــة رئـيس
الـــوزراء الـــشـــخـــصي بـــتـــطـــويـــر
الصناعة النفطية وأُن تشكيل هذه
الـلــجـنـة فـرصــة حـقـيـقــيـة وهـادفـة
لـلـوقــوف وبـكل مـهـنـيــة وشـفـافـيـة
لـتـقـو واقع الـسـيـاسـة الـنـفـطـيـة
ـــــعــــاجلــــات ووضع احلـــــلــــول وا
الالزمة واخلروج بتوصيات تؤدي
لـنــهـوض الــقــطـاع من جــديـد. وأن
واجب رئـاسـة الـوزراء تـقـد كـافة
ـــســاعـــدة والـــدعم لــلـــمـــهــنـــيــ ا
واخملــتـــصـــ في الـــتـــغـــلب عـــلى
ـــشـــاكـل وأعـــرب عن رغــــبـــتـــهم ا
لسماع مقترحات منهجية لعرضها
أمام أنظار مجلس الوزراء وليكون
عام 2009 إنــطالقـة نـحــو تـطـويـر

القطاع. 
وأعـرب أعـضـاء الـلجـنـة عن قـلـقهم
لـتـراجع حـال الـصــنـاعـة الـنـفـطـيـة
وأنه يــتـجـه صـوب كــارثــة بــسـبب
ــنـشـآت الـنـفـطـيـة تـهـالك وتـقـادم ا
وعـدم امـتـالك طـاقـة خـزنـيـة كـافـية
وغـيـاب سـيـاســة نـفـطـيـة واضـحـة
وأنّ أيَ نــهـوض بـالـقـطـاع يـتـطـلب
إرادة ســـيــاســـيــة وإقـــرار عــدد من
الــتــشــريــعــات وإجــراء إصالحــات
إداريـــة ضـــروريـــة وإقـــرار بـــرامج
ســريـــعــة وأن يــتم الــعــمل بــجــهــد
مـشـتـرك وطـني وأجـنبي عـلى وفق
آليات تعاقد سليمة; وأبدت اللجنة
ـســؤولـيـة اســتـعــدادهـا لـتــحـمـل ا

وترحيبها باخلطوة).   
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في 14 مـن كـانـون الـثــاني/ يـنـايـر
 2009وفي اجــــتـــمـــاع مـع رئـــيس

اللـجنـة اإلقتـصاديـة وأعضـائها 
ـتـضـمن أكـثر من تـقـد الـتـقـريـر ا

250 صفحة. 
ووزعت الـلـجـنـة مـلـخص الـتـقـريـر
عـلى الـلـجـنــة الـوزاريـة مـكـونـاً من
سـت صـفـحـات مـوقــعـاً من أعـضـاء
الـلـجـنـة عـلـى أن يـرفع إلى الـسـيـد
رئيس الوزراء. إنّ هذا التقرير يعد

آيـار2007  الــتـطــرق في الـنـدوة
إلـى أنَّ دور وزارة الــــــــــنــــــــــفـط في
ــســؤولــيـة ــشــروع ســيــتــحــدد  ا
اقــتـــراح الــســيـــاســات الــنـــفــطــيــة
والعـمليـات اإلشرافـية والتـنظيـمية
نـتجة والتـنسيق بـ احملافـظات ا

واألقـــــالــــيم أمَــــا عـــــمــــلــــيــــة رسم
الـــســـيــاســـات فـــتـــنـــاط بــاجملـــلس
اإلحتادي للنفط والـغاز ومن جملة
نجز القضايا اإليجابية للقانون وا
األكــبـــر فــيه هـــو تــشـــكــيل الـــنــفط
الوطنية الـشركة األم الرائدة والبد
مـن حـزمـة قـوانـ أخـرى مـتـزامـنـة
لـتـمـريـر الـقـضـايـا الـعـالـقـة ومـنـها
تـوزيع الـعـائـدات الــنـفـطـيـة بـشـكل
مــنــصف وعــادل عــلى احملــافــظـات
حـسب كـثافـتهـا الـسكـانـية إضـافة
الى الـنـدوات فـقـد شـهـدت الـسـاحة
حوارات إعالمية مكثفة حول النفط

الوطنية. 
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اســتـمــر الـســجـال الــسـيــاسي بـ
الكتل النيابـية حول مشروع قانون
الـنـفط والـغـاز فـلم يـحـصل تـوافق
سياسي عليه ولم تـتصدَ احلكومة
وال الوزارة فـي الدفـاع عن القـانون
ــا خــلق نــوعـاً من بـشــكل فــاعل 
الـضبـابيـة لـدى الشـارع في الوقت
ذاته شــرعـت الــوزارة في الـــبــحث
عن إمــكـــانــيــات تــوقــيع عــقــود مع
الشركـات النفـطية األجنـبية لتالفي
اإلنــخـفـاض في اإلنــتـاج. وعـلى مـا
يــــبـــدو أن وزارة الــــنــــفـط لم تــــكن
مــتــحــمـســة لــلـخــوض في مــعــركـة
الــــدفـــاع عــــنـه بل وجــــدت الــــعـــذر
لتـوجيه دفة األمـور صوب مـنعطف
آخر تـمثل بـحمـلة جـذب االستـثمار
وتــنـمــيـة الـقــطـاع رغـم أنَّ تـغــيـيـر
الـبـوصـلـة من حـ آلخـر دون رؤية
واضحـة ضمن سـياق إسـتراتـيجي
قد يدفع إلى خسارة في وقت يكون
الـبـلـد في أمس احلـاجـة إلى خـطط
إقـتـصـاديـة واضـحـة يـصبـح الزمن

حاكماً على تنفيذها ومتابعتها. 
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ـرحـلة  وقـد نـاقـشت الـوزارة أطـر ا
ــقـبــلـة لـالسـتــثـمــار األجــنـبي في ا
ــضي خــريف عــام 2007 وقــررت ا
لتهيئة عقود خدمة طويلة األمد مع
يـة إلعادة الـشـركات الـنفـطـية الـعـا
ـنتـجـة وإعالنـها تـطـويـر احلقـول ا
في 2008  وقــد احــتــدم الــســجــال
حول السيـاسية النفـطية والتدهور
احلــــــاصـل في اإلنــــــتــــــاج وفــــــشل
ـفـاوضـات لـعـقـود اإلسـنـاد الـفني ا
مـع مـواجـهـة مـشـكـلـتي الـتـدني في
ـية وعـدم القدرة أسعـار النـفط العا
ــا جــعل عــلى تــعــظــيم اإلنــتــاج 
الكي رئيس الوزراء السيد نوري ا
يُصدر أمـراً ديوانياً في 11 تشرين
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جاءت الدعوة إلى مشاركة الشعب
في تـــأســـيس الـــنــفـط الــوطـــنـــيــة
مـــنـــســــجـــمـــة مـع إرادة الـــشـــعب
تمـثلة في اإلقرار عـلى الدستور ا
ـــادة 111 من ومــــا تـــضـــمـــنـــته ا
ــلــكــيــة الــدســتــور والــقــاضــيــة 
الشعب لـلنفط والـغاز لذلك جاءت
اجلــــهـــود في ســــيـــاق دســـتـــوري
ـلــكـيـة من خالل لـتــجـسـيــد هـذه ا
مشاركة الشعب في تأسيس شركة
الـنـفط الوطـنـية. ومـنـذ عام 2007
وفي خـــضـم الـــســـجـــاالت احلــادة
حول مشروع قانون النفط والغاز
 اســتـثــمــار الـفــرصـة لــلــتـرويج
ــشــروع تــأســيس شــركــة الــنــفط
فاصل الرئيسية الوطنية كأحـد ا
لـهيـكلـة القـطاع الـنفـطي وإمكـانية
جتسيد ملكـية الشعب من خاللها.
 وعـقـدت عـدة فـعـالـيـات حـول هـذا

ـــــوضــــوع فـــــقــــد ا
اسـتــضــافت نــقــابـة
الــــــصــــــحـــــفــــــيـــــ
الــــــــعــــــــراقــــــــيـــــــ
وبـــــالــــتـــــعــــاون مع
ــــواطن جــــريـــــدة ا
نــــدوة حتت شـــعـــار
(قــانــون الــنــفط بـ

الــســلب واإليــجـاب)
بـــــتـــــأريخ 31 اذار/
مــــارس 2007 وقــــد
شــارك فــيـهــا حــشـد
من خــبــراء الـقــطـاع
ــنــاقــشــة الــنــفــطي 
مـــــعـــــالم مـــــشــــروع
الـــقـــانـــون اجلـــديــد
الـهـادف الى تـنـظـيم
إدارة الــــــــــــثـــــــــــروة
الــنـفــطــيـة من خالل
إعادة هيكلة القطاع
الـــنـــفــــطي وتـــوزيع
الـــصالحـــيـــات بــ
احلـلقـات االسـاسـية
إذ خـــــضـــــعت إدارة
الـعـملـيـات الـنفـطـية
طـــــوال الــــــعـــــقـــــود
اضيـة إلى مركزية ا
التـخطـيط والتـنفـيذ

ــــوهـــا ــــا أدى إلـى حتــــجـــيـم 
وتـطورهـا.  ومن هنـا تـأتي أهمـية
إعــادة تــشــكـيـل الـنــفط الــوطــنــيـة
كـشــركـة مــسـتـقــلـة مـالــيـا وإداريـاً
عايـير اخلسارة والربح وتخضع 
وتُــعــنى بــاالســتــخــراج واإلنــتـاج
ـرونـة الـكـافـية النـفـطي وتـمـتـلك ا
لـتـطويـر عمـلـيات اإلنـتـاج وتوزيع
وتائره بالشكل الذي يحقق أقصى

عائدات للحكومة العراقية. 
وفي تـــقــديــرنــا أنً شــركــة الــنــفط
ـــكن أن تــؤدي دوراً الـــوطــنـــيـــة 
رئــيــســاً فـي مــســتــقـــبل الــقــطــاع
ـزيد من الـنفـطي يؤهـلـها لـكسب ا
اخلــــبــــرات الــــنــــفـــــطــــيــــة ونــــقل
الـتـكـنـولـوجـيـا الـنـفـطـيـة وتـدريب
الكـوادر العـراقيـة والتـعاون مـعها
ــــكن بــــشــــكل كــــفـــــوء وأنّ ذلك 
حتـقـيـقه من خالل مـشـاركـة أوسع
لـلدولـة والشـعب: مشـاركة الـدولة:
إنّ (مـشروع قـانون الـنفط والـغاز)
في صـــيـــغــته احلـــالـــيــة يـــقـــصــر
مــــشــــاركـــــة الــــدولــــة عــــلى مــــنح
تـراخـيص لشـركـة النـفط الـوطنـية
نتـجة وكذلك في تأهـيل احلقـول ا
مـنــحـهـا تــراخـيص إضـافــيـة أمـا
خـارج هـذا الــنـطـاق فـيــسـمح لـهـا
بـالتـنافس مـع الشـركات األجـنبـية
في مـنح الـتـراخـيـص إن مـشـاركة
الــنـــفـــــــط الــوطــنــيــة نــيــابــة عن
الــدولـــة الـــعــراقـــيــة فـي تــطـــويــر
ـــكــــتـــشــــفــــة والـــرقع احلــــقــــول ا
االســتـــكــشــافــيــة يــجب أن تــكــون
إلـــزامــيـــة وأســاســيـــة وأن ال يــقل
سـقـف مـسـاهـمـتـهـا عن  %51 في
كل الـعـقـود  اما مـشـاركـة الـشعب
في الـشركـة فحـسب تعـريفهـا فهي
لوكة للدولة ورغم شركة قابضة 

وثـيــقـة تــأريـخـيــة ولـعـلــهـا األجـرأ
ـشاكل التي يـواجهها بتـشخيص ا
الــــقـــطــــاع وشـــمل الــــكـــثــــيـــر من
التـوصيـات ومنهـا ضرورة تـشكيل
الـنـفط الـوطـنـيـة وتـشـكيـل اجمللس

األعلى للنفط والغاز وهما:
1- إنَ الــقــرار الـســيــاسي احلـاسم
يــجب أن يــكـون فـي إطــار الـســعي
اجلاد لتـهيئة االنـظمة والتـعليمات
الـــتـي تـــمـــنح قــــيـــادات الـــقـــطـــاع
الـصالحيـات اإلسـتثـنائـيـة لتـجاوز
األطــر واألسـالــيب الـتــقــلـيــديـة في
مـعـاجلـة الـتــراكـمـات بـأسـرع وقت
وبــــخالفه ســــتــــبـــقـى الـــشــــركـــات
االسـتــخـراجـيــة تـواجه مــعـضالت
جــســيــمـة تــعــوق تــطـور الــنــشـاط
اإلنـتـاجي. تـرى اللـجـنـة أنَّ احلـالة
أصبحت مـلحة في ضـرورة تشكيل
((شـركـة الــنـفط الـوطـنــيـة)) كـيـانـاً
مـــســـتـــقالً يـــرعى أداء الـــشـــركــات

االستخراجية وعملها.
2- نـظـراً ألهـمـيـة الـقـطـاع الـنـفطي
ودوره األســـــاس فـي اإلقــــتـــــصــــاد
الـعـراقي توصي الـلـجنـة بـتشـكيل
((مــجــلس أعــلى لــلــنــفط والــغـاز))
يـحـدد اإلطـار اإلسـتـراتـيـجي الـعام
لــلــســيــاســة الــنــفــطــيــة  من خالل
اخلــطط اخلــمـــســيــة والـــعــشــريــة
وخــاصــة مـــا يــتــعــلق بـــالــنــشــاط
االســتـخــراجي وتــطـويــر احلــقـول
ـنـتـجـة واسـتـثـمـار احلـقـول غـيـر ا
طـورة جـزئـيـاً وكذلك ـطـورة أو ا ا
ـصاحب سـياسـة استـثـمار الـغاز ا
لـلـنـفط وباالسـتـفـادة من إمكـانـيات
يـة إضافة الـشركات الـنفـطيـة العـا
لالتـفـاقيـات الدولـيـة الثـنـائيـة على
وفق عـقـود عـمل تـتـسـم بالـتـنـافس
والشـفافـية وعلـى أن يضم اجمللس
ـــديـــرين الـــعـــامـــ لـــلـــشـــركــات ا
االســــتــــخـــــراجــــيـــــة و اجلــــهــــات

احلكومية ذات العالقة.
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في 14 شـبـاط/ فـبـراير 2009 دعا
السـيد رئـيس الوزراء إلى اجـتماع
ــنــاقــشــة تــقــريــرهـا مع الــلــجــنــة 
ـيـداني وبــحـضـور الــسـيـد نـائب ا
رئـــيـس الـــوزراء الـــدكـــتـــور بـــرهم
صالح ووزيـر النـفط الـسيـد حس
الـشــهـرســتـاني وأعــضـاء الـلــجـنـة
ومدير مكتب الـسيد رئيس الوزراء
الـدكتـور طارق الـنجم وقـدم السـيد
ـا قـامت به رئـيس الــوزراء شـكـره 
الــــلــــجــــنــــة من عــــمل في ســــبــــيل
الـنــهـوض بــالـقــطـاع وأثــنى عـلى
الـتـقــريـر وحتـدث أغــلب احلـضـور
بـصـراحـة ودون مـجـامـلـة مـؤكـدين
ـعـاجلـة ضــرورة حتـرك احلـكـومــة 
ـشــاكل واتـبـاع ســيـاسـة نــفـطـيـة ا

واضحة.  
اســتـمــر الـنــقـاش أكــثـر من ســاعـة
كانت النـقطة احملـورية التي أثارت
اخلـالف هي إصــرار الـــوزارة عــلى
إجــراء جـولــة الــتــراخــيص األولى
نتـجة في حـ كان يرى للـحقـول ا
مــعــظم أعــضــاء الــلــجــنــة ضـرورة
صرف النظر عن جـولة التراخيص
األولى والـــتــــركـــيـــز عــــلى جـــولـــة
الـتــراخـيص الــثـانــيـة اخملــصـصـة
طورة ولم كتشفـة غير ا للحقـول ا
نـصل الى رؤيـة مـوحـدة حـول هـذا
ـوضـوع. غــيـر أن الـســيـد رئـيس ا
الوزراء أكـد على ضـرورة االهتـمام
باإلعداد للـندوة لإلطالع على رؤية
ـعنيـ في داخل العراق اخلبراء ا

وخارجه.
ندوة مراجعة السياسات النفطية
وقـــد  اإلعــــداد لـــدعـــوة عـــدد من
ـتـخـصـص اخلـبـراء الـعـراقـيـ ا
فـي الـــــــــنـــــــــفـط فـي الـــــــــــــــــداخل
واخلـارج وتــوجـيه الــدعـوة لــعـدد
آخـــــــــــــر من اخلــــبـــراء األجــــانب
ــنـظــمـات ـثــلـ من ا فـضالً عـن 

الدولية. 
على أن تشتـرك في الندوة اجلهات
ـعنيـة بالشأن الـنفطي احلكـومية ا
ــــالـــيــــة والـــتــــخــــطـــيط كــــوزارة ا
ـــركـــزي والـــصــــنـــاعـــة والـــبــــنك ا
وقــــيــــادات الـــقــــطــــاع الــــنــــفــــطي

تعددة.  وتشكيالتها ا
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مـنـذ الـعــام األول لـلـهـجــرة لم يـنـفــصل الـدين اإلسالمي عن الــسـيـاسـة
ـهاجرين ب األوس واخلـزرج معاهدة معاهدات مـحلية بـ األنصار وا
. نوَّرة والـيهود حتدد حـقوق وواجبـات كِال الطرف دينـة ا خارجية بـ ا
بـعـد مــقـتل عــثـمــان سـنـة  35 بـدأت الـفــتـنــة الـعُـظــمى واألولى وانـشقَّ
سلمون شَقَّاً لم يلتئم إلى يومنا هذا. وبعد مقتل اإلمام علي بدأت الفتنة ا
الثانـية ثم جـاء مقتل اإلمـام احلسـ بتلك الـطريـقة البـشعـة فكانت ثَـالِثَةُ

األثَافِيّ. 
التـاريخ اإلسالمي تـاريخ سـيـاسي سـواء كـان تـاريخ اخللـفـاء أو طـبـقات
األطـبـاء أو الـفـقــهـاء أو الـشـعـراء ألنَّ إنــتـاجـهم يـتـوقـف عـلى االسـتـقـرار

السياسي ومدى دعم السلطة.
ـعـتــزلـة شــاركـوا في كل أو مــعـظم الـثــورات الـتي قــامت ضـد الـســلـطـة ا
األموية وكانت عالقاتهم الواسـعة مع الـــــعباسيـ أيام النضال السري
نـصور والـســــلطـة الكـبيرة ضد األمــــويـ وخاصـةً منهم أبـو جعـفر ا
عتصم الواثق) وبداية هبوطهم أمون ا التي حصلوا عليها في خالفة (ا

توكل.  واضطهادهم على يد اخلــليفة ا
ـعـتزلـة واعـتمـاد الـبويـهـي وبسـبب الـتقـارب الـفـــكـري بـ الشـيـعـــة وا

عليهم عاد سلطانهم في دولتهم.
كن حصرها في ثالثة جوانب:  عتزلة  أخطاء ا

ـأمون- 1- االشتـراك في الـسـلـطـة واضـطـهاد مـخـالـفـيـهم. في خالفـة (ا
ـتوكل علـيهم بـعد سـنوات من خالفـته ونكَّلَ عـتصم- الـواثق) فانـقلب ا ا

بهم.
2- كثـرة انـشقـاقـاتهم الـداخـليـة حـتى بـاتَ لكل رأسٍ مـنـهم فرقـة خـاصة

تُسمَّى باسمهِ. 
3- في ظل احلــكم الــبـــويــهي اشــتــركــوا في الــســلــطــة ولم يــضــطــهــدوا

مخالفيهم لكنَّهم أثروا بال سبب.
في بداياتهم كانوا يبشرون بالثورة ويحرضون الناس على السلطة وفي
سـنة 125 للـهـجـرة بـدأ النـقـبـاء يـأخـذون البـيـعـة لـلنـفس الـزكـيَّـة فرفضَ
جعـفـر الصـادق مـبايـعـته وكـان عمـرو بن عـبيـد أحـد نقـبـائه قال جلـعـفر
الصـادق (قتلَ أهل الـشام خـليـفتـهم وضربَ الـله بعـضهم بـقلـوب بعض
وتـشــتت أمــرهم فــنــظـرنــا فــوجـدنــا رجالً له ديـن وعـقل ومــروءة ومــعـدن
لـلخـالفة وهـو مـحـمـد بن عـبـدالـله بن احلـسن بن عـلي فـأردنـا أنْ جنـتمع
معه... ولقد أحببنـا أن نعرضَ ذلك عليك فإنَّهُ ال غِنـاء لنا عن مثلك) وبعد
مـنـاظـرةٍ طـويـلـة قـال له جـعـفــر الـصـادق (اتق الـله يـا عـمـرو وأنـتم أيُّـهـا
الرهط اتقوا الـله... أنَّ رسول الله صـلى الله علـيه وسلم قال: وَمَنْ ضربَ
سـلـمـ مَنْ هو أعـلمُ مـنه فـهو النـاس بـسـيفه ودعـاهم إلى نـفـسه وفي ا

ضال متكلف). 
نُشكك في هذه الرواية بـضعف رواتها وألنَّ النفس الـزكية لم يعلن ثورته
ـا يـدل عـلى عـدم  مـوافـقـته أو رأيه في إال بـعـد مـوت عـمـرو بن عـبـيـد 
ضرورة تأجيل إعالن الثورة بسبب عدم القدرة وهو ما أعلنه في مواقفٍ
ـنصـور ورغم ذلك سوف نـحاول حتـليل أخرى ومـنهـا في منـاظرته مع ا
بعض فقراتها: ح يقـول عمرو بن عبيد (ال غِناء لـنا عن مثلك) فهو يعلنُ
ضعـفه أمام قـوة وسيـادة جعـفر الـصـادق ويعـلن حاجـته إلى هذه الـقوة
هذه احلاجة دفـعته إلى أنْ يسـافر من البـصرة إلى مكـة حيث يقـيم جعفر
الصادق ليدعـوه إلى بيعة النـفس الزكيَّة ولـو افترضنا أنَّ عـمرو بن عبيد
ن يـدعوه فـإنَّهُ يرغب في زيـادة هذه الـقوة وإخراج كان قويـاً أو أقوى 
هـذه الـقـوة من حـالـة الـسـكـون إلـى احلـركـة طـلـبـاً لالسـتـزادة من الـقـوة.
ـا كان رفضُ جـعفـر الصـادق مبـايعـة ابن عمهِ ألنَّه يـرى نفـسهُ أعلمَ ولر
منه أو يـرى أنَّ هـنـاك مَنْ هـو أعلمُ مـنه هـكـذا رفضَ جعـفـر الـصادق أنْ
عرفية أو يـتسبَّب في سفكِ دماءٍ بريئة في يتنازل عن سلطته الديـنية أو ا

حربٍ داخلية غير مضمونة النتائج.
عـنوية واصل بن عطاء تـلميـذ احلسن الـبصري عـايش سيادة أسـتاذهِ ا

عـلى قــلـوب الــنَّــاس ثمَّ اعـتــزله بـإرادتـه إلى زاويـةٍ في
سجد والتحقَ به عمرو بن عبيد بحثاً عن سيادة ا
اثـلـة فصـار لـهـما أتـبـاع وتالمذة و(مَـرَّ عـمرو
بن عــبـــيــد بــجــمـــاعــة وقــوف فــقـــال مــا هــذا قــيل
السـلطـان يقـطع سـارقا فـقال ال إله إال الـله سارق

العالنية يقطع سارق السر).
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ــوظف في الــدولــة اكــثــر شــأنــا ومـكــانــة من من كــان يــعــتــقــد .. ان ا
الـصــحـافي فــهـو واهم .. يــكـفي انــنـا شــاهـدنــا الـكــثـيـر مـن الـعـروش

تتهاوى امامنا .. بينما ظل القلم ثابتاً بيد الصحفي االحرار .
مؤسف فعال  من يتصرف بشكل  غير الئق ضد شخصيات صحفية
ـهـني  وبـسـتـغـفل مـكـانـتـهـا ودورها لـهـا بـاعـهـا الطـويـل  في الـعـمل ا

الريادي في اجملتمع .
ان  حـذف كـلـمة الـزمـيل رئـيس حتـرير جـريـدة (الـزمان) د احـمـد عـبد
اجملـيـد  من منـاسـبـة كان مـدعـواً لـها  عـمل غـيـر اخالقي  ومـا على
ـكــتب االعالمـي في رئــاسـة اجلــمــهــوريـة  اال االعــتــذار .. واذا كـان ا
الـسيـد الرئـيس بـرهم صالح  لم يـعـرف بالـقضـيـة بعـد  فهـو االن  قد
عـرف .. بعـد ان اصبـحت  قـضيـة رأي عام ..ولـيس قـضيـة محـصورة

ب جدران القصر اجلمهوري.
ـناسب ان يـقوم  الـسيـد الـرئيس بـزيارة مـقر اجلـريدة ورد وأرى من ا
ثقفـ العراقي  .. االعتبـار لرئيس التـحرير وكتـابها وهم من خيـرة ا

بادرة  . ونحن ننتظر من الرئيس هذه ا
ا عرفـناه عنك من حب وتقـدير لالعالمي نعم.. ننـتظر منك الـزيارة  
ـسـت ذلك  شـخـصـيـا عـنـدمــا الـتـقـيـتك اول مـرة في ـثـقـفـ  وقـد  وا
الـسلـيمـانيـة  واخر مـرة في القـصر اجلـمهـوري .. ويكـفي انك  قمت
ـتـنــبي  في اول ايـامك الــرئـاسـيــة   وعـززت الـزيـارة بـزيـارة شــارع ا

ثقف في مقهى الشابندر . بلقاءات  مع عددكبير من ا
ـسؤول  عالقة ثقف وا نحن الـيوم بحـاجة لـوجود عالقة جـديدة بـ ا
تـسـتــمـد قـوامــهـا من احلب  لــلـوطن واظن انــهـا حتـتــاج ايـضـا  الى
االتصـال والتواصل  اعالمـيا واجتـماعـيا  وعن طريق هـذا التواصل
نـسـتـطـيع معـا ردم الـهـوة  والـريـبة  والـشك   الـتي  تـنـشـأ من سوء

عرفة باالخر . الفهم  وسوء ا
اجـزم .. ان مـعــرفـتــنـا لالخــر عـلى الــرغم من انـنــا نـعــيش  في عـالم
تكنولـوجيا االتصال   تـكاد تكون  حصـيلة اراء متنـاقضة  وقصصا
ـهـني الـذي يـتولى مـسـؤولـية مـغـايـرة .. بسـبب اسـتـبـعاد  االعالمي  ا
اعالم الرئيس .. لـذلك علينـا السعي سويـة إليجاد مخـرج   سعياً في
ـسـؤول واالعالمي    وهـذا من شأنه ان خـلق عالقات رصـيـنـة  ب ا
ـعـلـومـة الصـحـيـحـة بـ الـطرفـ  .. في بـلـد يـعـتـمد يعـزز   وصـول ا

الناس فيه على الشائعات والدسائس واالحكام اجلاهزة  .
يا سيادة  الرئيس .. قد تكون مشغوال بامور الدولة وهذا صلب عملك
.. لكـني اظن  وانت احلـامي االول للـدستـور علـيك واجب مقـدس وهو
الـدفـاع  عن حـريـة الـتـعـبـير   واالنـتـصـار لـكل صـحـافي يـقع فـريـسة
الحـزاب سـيـاسـية ضـالـة  واجـتـهاداتـهـا  اخلـاطـئة   والـتي كـثـيـرا ما
تهدد اصحاب االقالم احلرة من الذين ال يسـكتون على ضيم يصيبهم
اويـصـيـب مـواطـنــيـهم . . واظن ان هــذا  الـذي اصـاب زمــيـلــنـا رئـيس

التـحريـر ..  من اجــــــحاف وجتــــاهل ..  هو إقـصاء
واســتــغــفــال في غــيــر مــحــله .. ونــنــتــظـر مــنــكم
تــصــحــيح  فــعل قــد اســتــفــحل    وخــطــأ قــد

حصل.
ــبــادرة .. لــذا فــوســطــنــا  االعالمي  يــتــرقب ا
وارجـــو ان ال يـــصـــيـــبـــنــا االحـــبـــاط  .. ونـــحن

بانتظاركم .
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WOMÞu « jHM « W dý ¡UOŠ≈Ë jHM « …—«“Ë

o «uð qB?×¹ r?K  ¨“U?G «Ë jH?M? « Êu½U?  ŸËd?A  ‰u?Š WO?ÐU?OM? « q²?J « 5?Ð wÝU?O ? « ‰U−? ? « dL?²Ý« }
ÆqŽU  qJAÐ Êu½UI « sŽ ŸU b « w  …—«“u « ôË W uJ(« ÓbB²ð r Ë ¨tOKŽ wÝUOÝ

ŸUD?I « w  —u?¼b?² « W?Ý«—b? 2009  w  ` U  r¼d?Ð œ WÝU?zd?Ð WK?JA?*« W?M−?K « t²? b?  Íc « d?¹dI?²? « }
qOJA²Ð X Ë«Ë wDHM? « ŸUDI « UNNł«u?¹ w² « q UA*« hO A²?Ð X U  WO ¹—Qð WI?OŁË √dł« bFð wDHM? «

ÆWOMÞu « jHM «

lC ?ð –≈ Y¹b(« wÝU?O ? « ‚«dF? « a¹—Qð w?  v Ë_« 2009  w  ©WO?DH?M « W?OÝUO? « W?Fł«d? ® …Ëb½  }
qÐ 5 ËR *«Ë wD?HM « ŸUD?I « w   «œUO?I «Ë 5 ËR ?*« q³  s  jI  fO?  WFł«dL?K  WOD?HM « W?ÝUO «

 ÆWO Ëœ  ULEM  s  WO³Mł√  «d³š sŽ ÎöC  Ã—U)« w  5O «dF « ¡«d³)« Èƒ— l  Xłe² «

WODHM « tðËdŁ l  …dýU?³*« t² öFÐ ÍœUF « sÞ«u*« d?FA¹ Ê√ Ê«Ë_« Ê¬ bI  ∫2007 wJ ULK  …d c  w  }
 WOMÞu « jHM « fOÝQð w  VFA «Ë W uJ(« WL¼U  ‰öš s

VFA?K  ÕdD?ð WO?ÐU ?²½≈ W?IO?ŁË ‰Ë√ 2009 W¹UN?½ wMÞu? « ·ö²zö  wÐU? ²?½ô« Z U½d?³ « b?F¹ ¨a¹—Q?²K? Ë}
Æ5MÞ«uLK  UNOJKLðË WOMÞu « jHM « …œUŽ≈ XM³ðË ¨ U “_« s  dO¦J  ÃöŽË W¹ƒ— UNO Ë

bz«uF?K  W Ëb? « —UJ²?Š« d  ÁU?&UÐ ¨VFA?K   «Ëd¦? « pOKL?ð …dJ  ‰u?³I  »d? √ WOÝU?O « q²?J « XðU?Ð }
 sÞ«u*« WBŠ ÊUL{  UO ¬ w  ·ö²šô« dB×M¹Ë ¨WODHM «

 VFAK  WODHM « …Ëd¦ « WOJK  ÂuNH  w UMð

حـداثـة اإلطـار الـقـانـوني لـلـشـركـة
الـقــابـضـة في الــقـانــون الـعـراقي
فإنهـا تعرف في الـقوان الـغربية
وبـعض الــدول الـعـربــيـة بـكــونـهـا
شـركـة مـساهـمـة. والبـد من إيـجاد
نــقـــلــة نـــوعــيـــة في الــعـالقــة بــ

واطن الـعراقـي وثروته الـنفـطية ا
وبــــشـــكل مـــبـــاشـــر لــــرسم مالمح
إســتـراتـيـجـيـة لألمن االجـتـمـاعي
لذلك كـانت الدعـوة إلى تخـصيص
مـــــا ال يـــــقل عن %30 من أســـــهم
شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة لالكـتـتـاب
الـشـعبي عـلى وفق آلـيـات محـكـمة
ومـدروســة حتــول دون إسـتــئــثـار
طبقة معينة دون أخرى بل تضمن
شـاركة تـوزيعـها أفـقيـاً ويسـمح 
الطـبقـات الفقـيرة. إنّ حتـقيق مثل
هــذا األمـــر وفي هــذه الـــفــتــرة من
تــأريـخ الــعـــراق يُـــعــد جتـــســـيــداً
ـبـاشـرة صـادقـاً لـعالقـة الــشـعب ا
بــــعـــائــــدات الــــنـــفـط ضـــمـن أطـــر
إقـتــصـاديـة في شــركـته الـنــفـطـيـة
الـوطنـيـة األم. صحـيح أنّ عـائدات
الـنـفط تـوزع مركـزيـاً عـلى الـشعب
كـافة وحـسب نسـبة الـسكـان وتلك
قـضــيـة جــوهـريــة حتـفظ لــلـعـراق
وحــــدة أرضه وشــــعــــبه وتــــأخــــذ
بــاحلـســبـان نــســبـة احلــرمـان في
بــعض احملــافــظــات إالَ أنَّ األصح
أيــضــاً بـــنــاء عالقــة مــبــاشــرة مع
ــواطن وســيــشــعــر الــعــراقــيـون ا
وألول مرة في تأريخـهم أنّ نفطهم
لـهـم وسـيـسـاهم في تـعـزيـز وحـدة

الشعب. 
وقـد أقيـمت العـديـد من الفـعالـيات
لــلــتــرويج لــلــمــشــروع ومــشــاركـة
الــــشـــعب فـي ثـــرواته فـي بـــغـــداد
واحملـــافـــظـــات وفي اجلـــامـــعــات
وغــرف الـتـجــارة ورجـال األعـمـال
ومن أبـرزهـا: نـدوة جـامـعـة بـغداد
نـيــسـان/ أبـريل 2007 ونـدوة في
غــرفــة جتــارة الـنــجـف بـتــأريخ 8
نـيـسـان/ ابريل 2007 و ندوة في
مـــــحـــــافـــــظـــــة ذي قـــــار مـــــايس/

الكي خالل لقائه الواسعة باالوساط السياسية ا
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