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كـــان تــوجـه احلــكـــومــة بـــرئــاســة
الــدكــتــور الـعــبــادي في مــراجــعـة
مشاريع القوان التي  إحالتها
من احلكـومة السـابقـة إلى مجلس
الــنــواب ولم يـكــتــمل تــشـريــعــهـا
وأصــدرت احلـكــومـة قــراراً إداريـاً
رقم 66 لسنة 2014 بتشكيل فريق
عـــمل لـــدراســـة مـــســودة عـــدد من
مـــشــروعـــات الـــقـــوانــ ومـــنـــهــا
مــشـــروع قـــانــون شـــركـــة الـــنــفط
الـوطنـية حـسـبمـا جاء في كـتابـها
بــــــتـــــــأريخ Æ2015/5/4 وقـــــــامت
احلكـومة بـسحب الـقانـون بتأريخ
2015/9/13 مـن مـجــلـس الــنـواب
لـغرض إعـادة النـظـر فيه لـتحـقيق
االنـــســجـــام بــ الـــقــانـــون وبــ

سياسة احلكومة اجلديدة. 
وقــررت هـــيــئـــة رئــاســـة مـــجــلس
الــنـواب الــضــغط عـلـى احلـكــومـة
ـــراجـــعـــة الـــقـــوانــ لإلســـراع 
سحوبة بنـاءً على االستفسارات ا
ــتـكــررة من الــلـجــان الـنــيـابــيـة ا
ووجــهت جلــنــة الــنــفـط والــطــاقـة
الــنــيــابــيــة كــتــابــاً إلى الــرئــاســة
ـــوقف بـــســبب تــســـتــفـــســر عن ا

سحـوبة.  ونـظراً لبطء شـاريع ا ا
إجــراءات احلـكـومــة قـررت رئـاسـة
سحوبة اجمللس إدراج القوانـ ا
على جدول األعمال للقراءة األولى
لـلــضـغط عــلى احلـكــومـة وحــثـهـا
على اإلنتهاء من مراجعة القوان
ـسـحـوبـة وتـمت الـقـراءة األولى ا
ــشـروع قــانـون الــنـفط الــوطـنــيـة
احملـــــال إلـى الـــــلـــــجـــــنـــــة مـــــنــــذ
2009/8/9  في اجلـلـسـة الـثـامـنة
عشر من الفصل التشريعي الثاني
بـــــــــــــتــــــــــــأريـخ 2016/3/17 رغم
مــعــارضــة أعـــضــاء الــلـــجــنــة في
ـضي بــاإلجـراءات الــتـشــريـعــيـة ا
لـلـقـانــون بـلـحـاظ ســحـبه من قـبل

احلكومة. 
وأردفت األمــانــة الـــعــامــة جملــلس
الـنـواب كـتـاباً إلى األمـانـة الـعـامة
جملــــــــلـس الــــــــوزراء بــــــــتـــــــــأريخ
4/4/ 2016لـــبـــيـــان الـــرأي حــول
االســـتـــمـــرار بـــســـيـــر اإلجــراءات
ــشــروع الـقــانــون خــاصــة وقـد
تمت قـراءته األولى. طلـبت األمانة
الـعــامـة جملـلس الـوزراء من وزارة
الــنــفط اســتــنــاداً إلى تــوصــيـات
شكلة في مجلس الوزراء اللجنة ا
الــتـي تــولت مــراجــعــة الــقــوانــ
ـسـحــوبـة ومـنـهــا قـانـون شـركـة ا
الــنــفط الــوطــنــيــة قــيــام الــوزارة
ـعدل بـدراسـة مـشـروع الـقـانـون ا
وبـــهــذا طــالــبت األمـــانــة مــجــلس
ـــضي الـــنــــواب بــــالـــتــــريث فـي ا
بالتشريع. لقد تولدت القناعة لدى
أمـانــة مــجـلـس الـوزراء بــضـرورة
دراســة مـشــروع الـقـانــون من قـبل

وزارة النفط. 
ـانـيـة جلـنـة الـنـفط والـطـاقـة الـبـر
للدورة االنتـخابية الثـالثة بدورها
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وفي كل مــشـروع قــانــون حتــصـر
الـلجـنة اخملـتصـة الواعـية لـدورها
ـهــمـة في ـفــاصل ا الـتــشـريــعي ا
الــــقــــانـــون وتــــبــــدأ حـــواراتــــهـــا
سؤول ومناقشـاتها للقـيادات وا
والــشــركــات واخلــبـراء حــول تــلك
الـــقـــضـــايـــا وبـــعـــد اســـتـــيـــعــاب
اإلشـكالـيات ووصـول الـلجـنة إلى
ـفـاصل تـتم قــنـاعـات بـشـأن تـلك ا
تـرجـمــتـهـا إلى مـواد قــانـونـيـة قـد
تــضـاف إلى الــقــانـون أو تــتــطـلب
ــواد أو تـسـتـدعي تــعـديل بـعض ا
استبدالها أو إحتمال عدم توصل
الـلـجـنـة إلى تــوافق فـيـمـا بـيـنـهـا
فـتـتـرك خـيـار احلـسم لـدى مـجلس

النواب عند التصويت.
ســيـتـعـرض هـذا الـفـصل لـكل هـذه
ــحـاضـر اخلــطـوات مــسـتــعـيــنـاً 
جـلــسـات جلـنـة الــطـاقـة والــلـجـنـة
اخملـتـصـة وجـلـسـات االسـتـضـافـة
ـديــرين الـعـامـ لـوزيـر الــنـفط وا
ـركزيـة في مركـز الوزارة الـدوائر ا
ـديـرين الــعـامّـ فـي الـشـركـات وا
الـنـفـطـيــة االسـتـخـراجـيـة وشـركـة
تــــســــويـق الــــنــــفط والــــشــــركــــات
ــســانــدة وكـــذلك االجــتــمــاع مع ا
اخلبـراء ومـا وردنا من مالحـظات
الـــوزراء الـــســـابـــقـــ واخلـــبــراء
الحـظـات الـواردة من ومـراجــعـة ا
ــعـنــيـ ومـداخـالت الـنـواب في ا
أثــنــاء نـــقــاش الــقــانــون كل هــذه
الحـقـة كل الــتـفـاصـيل سـتـعـرض 
إجراءات التـشريع انتهـاءً بجلسة
الـتـصـويت حـيـث  تـثـبـيت كـافـة
نـاقشـات والتـفاصـيل التي دارت ا
ـــان اخلـــاصــة في جـــلـــســة الـــبـــر
بـالـتـصـويت عــلى الـقـانـون ولـعل
عــرض هـذه الـتـفــاصـيل تـعـد أولى
ـبـادرات الـتـشريـعـيـة الـتي توثق ا
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أحـــالت األمـــانــة الـــعــامـــة جملــلس
الــــوزراء إلـى مــــجــــلـس الــــنــــواب
بـــتـــأريخ 27 آذار 2017 مـــشـــروع
قانـون شركـة النفط الـوطنـية الذي
 إقــراره في مــجـلـس الـوزراء في
جــلــســته رقم 83 بــتـاريخ 14 آذار
2017 وبـــدورهـــا أحـــالت رئـــاســة
مجـلس النـواب القـانون إلـى جلنة
الـنفط والـطاقـة النـيابـية بـوصفـها
الـلــجـنــة اخملـتــصـة في 4 نـيــسـان
ـتـضـمن 2017 مـشـروع الـقـانـون ا
لـتـسع مواد ومـعـتـمداً عـلى قـانون
الـشـركـة عام 1967.أحـالت رئـاسة
مــجـلس الـنـواب مـشـروع الـقـانـون
إلى جلنة النـفط والطاقة الـنيابية
وأُدرج عـــلـى جـــدول األعــــمـــال في
اجتماع اللـجنة بتأريخ  12نيسان
2017 بـرئــاسـة الــنــائب عـبــد الـله
ئـــاريــــز وكـــانـت الـــفــــقـــرة األولى
ـــنــاقـــشــة مـــشــروع مـــخــصـــصــة 
الـقانـون وقد تـمت قـراءته من قبل
هـندس علي نائب رئـيس اللجـنة ا
مـعـارج الــبـهـادلي وبــحـضـور 15
عضوا وغـياب عضـو واحد وأبدى
بـــعض األعــــضـــاء مـالحـــظــــاتـــهم
ـــشــروع ومـــنــهم األولـــيــة حـــول ا
النواب عبد الـرزاق محيبس وعلي
مـعارج الـبهـادلي وفاطـمة الـزباري
ازني وجـمال احملـمـداوي ومـازن ا
وكاوة محمد وزاهرالعبادي. كانت
مالحـظات الـسـادة النـواب أعـضاء
الـلـجـنة بـشـكل عـام إيجـابـيـة تدور
ــضيّ فـي آلــيــات حــول ضـــرورة ا
الـــــتـــــشــــريـع والـــــتــــعـــــرف عـــــلى
اإلشكاليـات وتعديلـها إدراكاً منهم
ألهـمية الـقانـون لتـنظـيم الصـناعة
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2017
وخـلـصت الـلـجـنـة في اجـتـمـاعـهـا
إلى تـــشـــكــيـل جلــنـــة فـــرعــيـــة من
السادة األعضاء تأخذ على عاتقها
تــشـــريع الــقـــانـــون كــمـــا جــاء في
محضر االجتماع فقد قررت اللجنة
في تــوصـيـتــهـا الـثــانـيـة: تــشـكـيل
جلـنــة فـرعــيـة بــخـصــوص دراسـة
مـــشــروع قـــانـــون شـــركـــة الــنـــفط
الــوطــنـيــة يــضم كـل من األعــضـاء
(الـدكـتـور إبـراهـيم بـحـر الـعـلوم -
األســتــاذ عــلي مــعــارج - األســتـاذ
زاهــر الـعــبــادي-الـســيــدة فـاطــمـة
زبـــاري- األســـتـــاذ كـــاوه مـــحـــمــد

ــســودة الــوزراء. وعـــاجلت هـــذه ا
ـوجـودة في الـعـديـد من الـثـغـرات ا
مشـروع قانـون الشـركة لـعام 2009
ـــســودة بـــحـــاجــة إلى ومـــا زالت ا
تـنـضـيـج وتـعـديل ولـكــنـهـا تـصـلح
مــنـطـلــقـاً لــلـتـأســيس عـلـيــهـا ومـا
ـسـودة من تـنـقـيـحات جـاءت بـهـا ا
وإضـــافــات تـــعــكس تـــفــهـم قــيــادة
الــقـطــاع والـدائــرة الـقــانـونــيـة في

الوزارة ألهمية تشكيل الشركة. 
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نيسان 2017- نيسان 2018
إنَّ مـهـمة مـجـلس الـنواب الـتـشريع
والــرقـابـة بـشــكل أسـاس ولـكل من
ـهمت وسـائلها وآلـياتها هات ا
ام بـتفاصـيلهـا قد تكـون مهمة واإل
ـــعــــرفـــة مـــا يــــبـــذله الــــنـــائب في
ـألـوف حسب اجملـالـ ومن غيـر ا
ـــســارات الـــتــشـــريع في تــتـــبــعي 
مــــجــــلـس الــــنــــواب عــــبــــر دوراته
الـنـيـابـية الـثالث أن يـضـطـلع أحد
هـتـم من الـلـجان أو الـنـواب أو ا
أعضاء الـلجان بطـرح كافة اجلهود
ر بها تـشريع القانون حتى التي 
يـصل إلى اإلقـرار ويصـبح قـانـوناً
ينشر في جريـدة الوقائع الرسمية.
لــعل الـبــعض يــتــسـاءل مــا جـدوى
اإلطالع عـلى إجــراءات تـفـصــيـلـيـة
لـقـانـون مـا وهـو تـسـاؤل مـشروع
لكن اإلجـابة علـيه ستكـشف الفائدة

رجوة: ا
أوال: ال أحــــــــــد يـــــــــدّعـي أنَّ هـــــــــذه
ــــثــــالـــيــــة الــــتي اإلجــــراءات هي ا
يفـتـرض اتـبـاعـها ولـكـنـهـا تـعكس
حــالــة مــعــيــنـــة من عــمل الــلــجــان

النيابية. 
ثـانيا: حـجم العـمل التـشريـعي يقع
عــلى عـــاتق الـــلــجـــان الــتي تـــعــد
الــعـمــود الــفــقـري جملــلس الــنـواب
ولـعل معـظم اجلهـد التـشريـعي هو

ما تتحمله اللجان.
ثالثا: كل جلنة نيابية قد يكون عدد
أعضـائـها – ويـعـتمـد عـلى اللـجـنة
وأهميتها- ولكن بشكل عام بحدود
15 نــائــبــاً وبـالــتــالي في عــمــلــيـة
الـتـشـريع يتـوزع الـعـمل عـلى قسم
من األعضاء وعادة ما تشكل جلان
مـخـتـصـة من داخل اللـجـنـة إلنـاطة
مــهــمــة الــتــشــريع بــهــا الــقــانــون
وبــــدورهــــا تــــتــــواصل مع رئــــيس
الـلـجـنـة وبـاقي األعـضاء إلطـالعهم

سار التشريعي. على التقدم في ا
رابـعا: واجه هـذا القـانون حتـديداً
وحلـسـاسـيـته حتـديـات فـقـد برزت
أصــــوات مـن هــــنـــــا وهــــنـــــاك مع
افتـراضـنـا حلـسن الـنـيـة لـلـجـميع
ّ تــمـريـر الــقـانـون نـتــهم بـأنه قـد 
على عجلة وقـد يُعذر البعض لعدم
مــعــرفــتــهم بــتــفــاصـيـل اإلجـراءات
الـــتــشــريــعــيـــة وهــذا الــفــصل من
الــــكــــتـــاب يــــكــــشف الــــعـــديــــد من
اخلـطـوات الـتي قـامت بهـا الـلـجـنة

قبل تشريع القانون.
تـابع لإلجراءات خامـسا: سـيجـد ا
أن هــــنـــاك عــــمـالً دؤوبــــاً من قــــبل
ـكن إيــجـازه الــلـجــنـة اخملــتـصــة 

بالتالي:
1- قـراءة مــشـروع الـقـانـون احملـال
من احلــكـومــة داخل الــلـجــنـة بــعـد

إحالته من الرئاسة.
2- تشكيل جلنة مختصة من داخل

اللجنة للمضي بتشريع القانون.
3- الـــقــراءة األولـى لــلـــقـــانــون في

مجلس النواب. 
4- جـلـسـات اسـتـضـافـة وجـلـسـات

استماع.
5- اجـتمـاعات ونـقـاشات مـستـمرة

من قبل اللجنة اخملتصة.
6- تـقـد الـلـجــنـة تـقـريـراً جملـلس
ــنـــاقـــشــة- الــنـــواب وفـــتح بـــاب ا

القراءة الثانية.
7- دراسة االقـتراحات والـتعديالت

. سؤول قدمة من اخلبراء وا ا
8- تــقــد الــقــانــون إلدارجه عــلى
جدول األعمال للـتصويت. وتصدي
اللجنة ألجوبة السادة النواب على

أسئلتهم. 
9- مــصـادقــة رئــيس اجلـمــهــوريـة

على القانون.
10- نــشـــر الــقــانــون فـي الــوقــائع

الرسمية. 
: في تـشـريـع هـذا الـقـانون سـادسـاً
سـيـجـد القـاري حـجم االسـتـشارات
ـداوالت والـنقـاشـات الـتي جرت وا
حــول مـشـروع الـقــانـون ابـتـداءً من
إحــالــته إلى الــلــجــنــة في نــيــسـان
2017 وحتى إقراره في آذار2018.
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مـــارسـت ضـــغـــطـــاً عـــلى الـــوزارة
بـــــضــــرورة اإلســـــراع في إرســــال
مــشــروع الــقــانــون وكــانت تــهــدد
أحياناً بتقد مقترح للقانون بدل
اإلنـــتــــظــــار والــــواقع كــــان لـــدى
أعـضـاء اللـجـنـة الرغـبـة في إجناز
ـتعـلـقـة بـالـنفط بـعض الـقـوانـ ا
والـغــاز إذ كـان اإلنــسـجــام يـسـود
اجــتــمــاعــات الــلــجــنـة فـي مـعــظم
األحــيــان عــبــر الــســنــوات األربع.
وكــان مـــعــظم أعـــضــاء الـــلــجـــنــة
مقتنعيـ بضرورة تفكيك مشروع
قــانـــون الــنــفط والــغــاز والــســيــر
بـــإجـــراءات إمـــضــــاء الـــقـــوانـــ
األخرى كقـانون النفط الـوطنية أو
مـقتـرح قانـون مـجلس الـسيـاسات

اإلحتادي. 
وزارة الـنـفط تـنـاقش أسس الـنفط

الوطنية
في ربــيع عـام 2016 عــقـدت وزارة
النفط ندوات عصـف فكري برعاية
الــســيــد وزيــر الــنــفط عــادل عــبــد
ركـز الثـقافي الـنفطي هـدي في ا ا
بــــبـــغـــداد دعـت فـــيـه نـــخــــبـــة من
ناقشة األسس اخلبراء النفطـي 

السـليمـة لتـشكيل الـنفط الوطـنية
ــهـدي في وأوضح الــوزيـر عــبــد ا
إفتتاحه الندوة عزم الوزارة وضع
مـسـودة خـاصـة بـتـأسـيس "شـركة
النـفط الـوطـنـيـة" وفـيـهـا جتـسـيد
ـلــكـيــة الـشــعب لـثــرواته وتـوزع
أســهــمـهــا عـلـى الـعــراقــيـ كــافـة
فـــضالً عن طـــرح نـــســـبـــة مـــنـــهــا
لإلكتتاب العام و عدّ أنها تخلص
الـــقــطــاع الـــنــفــطـي من إشــكــاالت
كــثــيـرة وتــقــضي عــلى الــفــقـر في
الــعـــراق ولـن تـــكــون بـــديـــلـــة عن
مشروع قانون النفط والغاز. وقدم
مـديـر عـام الـدائـرة الـقـانـونـيـة في
الـــوزارة األســتـــاذ لــيث الـــشــاهــر
ـطـروحـة عـرضـاً لـبـعض األفـكـار ا
ـزمع لــتـكــون أســاسـا لــلـقــانــون ا
ـا صــيــاغـته مـن قـبل الــوزارة. و
جــــاء في الــــعــــرض: ان تـــمــــتــــلك
ـــالــيــة الــشـــركــة االســـتــقاللـــيــة ا
واإلداريــة وتـرتــبط بـوزارة الــنـفط
ويـــتــــكــــون رأس مــــالـــهــــا من 10
ا يؤول إليها من تريليون دينـار 
ـتلـكات نـقديـة أو عيـنيـة وزيادة
ال ولهـا حق االقتراض من رأس ا
أي جــهـــة في الـــداخل أو اخلــارج
وتـــرتــبـط بــالـــشـــركــة الـــشـــركــات
ـســانـدة كــافـة االســتـخــراجـيــة وا
فضالً عن تـسويق الـنفط ومـجلس
اإلدارة يتألف من رؤساء الشركات
ــــمــــلــــوكـــة فــــضـالً عن خــــبـــراء ا
وتــســتـثــنى الــشــركـة والــشــركـات
نصوص ملوكـة من اإلجراءات ا ا
. عـــلـــيـــهـــا فـي بـــعض الـــقـــوانـــ
وتستوفي الـشركة مقـابل إنتاجها
مبـلـغـا يـسـاوي الـكـلف اإلنـتـاجـية
مضافا إليها نسبة من الربح. وان
كل شـخص عراقي خـاضع لـلنـظام

–األستاذ رزاق محيبس  –الدكتور
طارق صديق).

بتأريخ 4/25/ 2017 وفي اجللسة
رقم (28) تــمت الــقــراءة األولى في
ــشـروع الـقـانـون مـجـلس الـنـواب 
ــبـدأ. ـذكــور وقــبـوله من حــيث ا ا
وأخـذت الـلـجـنـة علـى عاتـقـهـا بـعد
الـقـراءة األولى لــلـقـانــون أن تـبـدأ
أعــمــالــهــا بــجــمــلــة اســتــضــافـات
مــتـــنــوعــة لالطـالع عــلى وجــهــات
النظر بشـأن مشروع القانون وفي
مــقــدمــتـــهم الــســيـــد وزيــر الــنــفط
والـــســــيـــد مـــديــــر عـــام الـــشـــؤون
القانونـية في وزارة النفط ووزارة
الــثـروات الــطـبــيـعــيـة في اإلقــلـيم
فـضالً عن اسـتـضـافـة وزراء الـنفط
السابـق كاألسـتاذ ثامر الـغضبان
ـــهـــدي والـــدكـــتـــور عـــادل عـــبـــد ا
والـنـائب الـدكتـور عـدنـان اجلـنابي
رئـــيس جلـــنـــة الـــنـــفـط والـــطـــاقــة
ـديرين العام النيابـية سابقاً وا
ــــديـــــرين في مـــــركــــز الـــــوزارة وا
الـعـامـ لـلـشركـات االسـتـخـراجـية
الـوطـنـيـة نفـط الـبـصـرة ومـيـسان
وذي قار والوسط والـشمال ووكيل
وزارة الـنــفط لالسـتـخـراج وشـركـة
تسـويق النفط الـوطنيـة والشركات
ـسـانـدة ومـجـمـوعـة مـخـتارة من ا
ال والـقانون. و خبراء الـنفط وا
إرسال نـسخة من مـشروع الـقانون
إلى الـــشــركـــات االســـتــخـــراجـــيــة

ساندة لإلطالع عليه. وا
وقــد أكــدت الـلــجــنـة الــفــرعــيـة في
اجــتـــمــاعـــهــا رقم 74 بـــتــأريخ 26
نـيـسـان 2018 الـذي عــقـد بـرئـاسـة
ـنـاقـشـة ـهـنـدس عـلي الـبـهـادلي  ا
مـــشــروع الـــقــانــون احلـــاجــة إلى
قـراءة الـقــوانـ الـسـابــقـة لـشـركـة
الــنــفط الــوطــنــيــة ووضع خــارطـة
طـــــريـق وإجــــراء اجـــــتـــــمـــــاعــــات
واسـتـضـافـات واسعـة ومـكـثـفة مع
ــسـؤولــ في الــقــطـاع الــنــفـطي ا
واخلبراء والشركات االستخراجية
الــــوطـــنـــيــــة. وأكـــد أن الــــقـــانـــون
بصيـغته احلالـية ضعـيف ونحتاج
إلى مــد جــسـور ثــقــة بــ الـوزارة
والـلـجان بـحـيث تكـون الـتغـيـيرات
مـرضــيـة لـلـطــرفـ وأمـامــنـا جـهـد
مضاعف واستثنائي كما أشار إلى
ذلـك الـنـائب د. بـحـر الـعـلـوم.  كـمـا
أكـد النـائب زاهـر العـبـادي على أن
الـقـانـون مـهم والـبـلـد بـحـاجـة إليه
لـذا نـحـتـاج إلى جـهـد اسـتـثـنـائي.
واقـتـرح إجـراء اجـتـمـاع في الـيـوم
ـــوضــوع لـــوضع الـــتـــالي لـــهـــذا ا
ـديرين خـارطـة طـريق ومخـاطـبـة ا
الـعامـ للـشركـات النـفطيـة لوضع
مـالحـــــظــــــاتـــــهـم وكـــــذلـك إجـــــراء
اجـتمـاعـات معـهم.و تـوزيع ملف
كــامل ألعــضـاء الــلــجــنـة يــتــضـمن
قـانـون الـنفـط الوطـنـيـة وتـعديالته
ومــشــاريع قــوانــ أخــرى تــغــطي
الـــفــتــرة من 2017-1967ومـــنــهــا:
مــشـــــروع قــانـــون شــركـــة الـــنــفط
الـوطنـيـة قرار مـجـلس الوزراء في
جـــلـــســة رقم  83بـــتــأريخ 14 آذار
2017 الذي  إرسـاله إلى مـجلس
الـــــنـــــواب في  27 آذار 2017 و
إحـالـته إلى الـلـجـنة في  4 نـيـسان
2017. قانون شركة النفط الوطنية
رقم 123 لـســنـة 1967 وتــعـديالته
ــــتـــعـــلق وقــرار 276 عــام 1987 ا
بدمج شركة النفط الوطنية بوزارة
الـنـفط وقـرار وزارة الـنـفط بـإحـياء
شـركـة الـنـفط الــوطـنـيـة في مـايس
2004 ومشروع قانون شركة النفط
ُقدّم إلى مـجلس النواب الوطنـية ا
عـــام 2009 ومــــحـــاضـــر جــــلـــســـة
االســـتــمــاع خلــبــراء الـــنــفط الــتي
عـقـدتـهـا جلنـة الـنـفط النـيـابـية في
عــام 2011 ونـــدوات وزارة الــنــفط
حـول شـركــة الـنـفط الـوطــنـيـة عـام
2016 مــــســــودة قـــانــــون الــــنــــفط
الوطنية من وزارة النفط إلى أمانة
مــــجــــلس الــــوزراء تـــشــــرين األول
2016. بـعـض ردود اخلـبـراء حـول
مـــشــروع الــقــانـــون اجلــديــد الــتي
تقدمت به احلكومة نيسان 2017.
ســنــتـعــرض في احلــلــقـة الــقــادمـة
إجـــراءات  تـــشـــريع الـــقــانـــون في

مجلس النواب. 
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ـجـلس الــصـدر الـشــهـري  اال ان مـحـوري ـنـاســبـة كـانت تــتـعـلـق  ا
اجللسة دارا عن شهر ثورات تمـوز  واستشهاد االمام محمد اجلواد
علـيه السالم مـع ان السـيد حـس هادي الـصدر اعـزه اللـه كان اخر
تحدث اال اني اذكره أوال لطرافة طرحه واهميته: ( عرف العراقيون ا
بـتـناول الـنـكة الـدبـغة  لـكن عـجبـتـني نكـتـة يقـول احدهـم فيـها  –انهم
كانوا يعلمـونا بالصغر ان السـارق ياخذوه للنار  .. لكن حـينما كبرنا
شــاهـــدنــا ان احلـــرامي يـــذهب الى احلج ) ..  ثـم عــرج يـــشــرح عن
بركات االمـام احملتفى به وذكـر من بركاته ومـعانيه الـكثيـر لكنه اوجزه
رؤة ـسـؤول الـذي ال يتـحـلى بـا ـرؤة وقال ان االنـسـان خـصـوصا ا بـا
فانه ال يـستحق شـيئا ولن يـنفعـه شيء مهمـا لبس من زي او حمل من

ألقاب ) .
األســتـاذ عــبــد الـهــادي الـصــيـرفي حتــدث عن ثـورة  14تـمــوز وكـيف
استـطاعت ان تـنجز الـكثـير خالل اربع سنـوات بقـدرات محـــــــــدودة
ووضع  دولي مـعارض لـكن عـبد الـكـر قاسم ورفـاقه حـققـوا الـكثـير
من قـــبـــيل: سن قـــانــــــــــون اإلصالح الـــزراعي واســـتـــثـــمــار األرض
والقضاء على االقطـاع ثم اتبعه بقرار قـانون الــــــــــعشائر الذي أراد
بـه وأد تـبـعــات االســــــــــتــعـمـار  ثم حـل ازمـة الـســكن وتـوزيــــــــــع
شــــــــــاريع العمرانية واالسـتراتيجية األرض للفقراء  ثم بـناء اكثر ا
الـكبـرى الـتي الى الـيوم مـا زالت قـائمـة بخـدمـة اجملتـمع ... وال نـنسى
قـرار الــتـــــــــــامـيم الـذي قـال عـنه لــرفـاقــــــــــه انـنـا نـوقـــــــــع قـرار
اعـدامـنـا من خالله .. ثم خـتـــــــــم الـصـــيـرفي قـائال ان الـبـيـئـة كانت
نظيفة وعبد الـكر قاسم من اسرة نظيفة  انـتجت قائدا نظيفا ورجال
صــاحلــا مـهــمــا قـيـل عـنه .. يــكــفـــــــــي نــزاهــته ويـده بــيــضــاء حـتى

استشهاده) .
الـفـريق الـركن جنـيب الـصـاحلي  حـدث برؤيـته عـن انقالب 17 تـموز
سير من قبل 1963 حتى نيسان 2003 وتوفق والبعث وكيف كان ا
في شـرح مـسـهب جـمـيل غـطى اغـلب مـا يسـتـحق ان يـسـمع بـحـيـادية
انـصف من انـصف وانـتـقــد من يـسـتـحق الـنــقـد .. مـضـيـفـا ان فـتـوى
الشيوعية كفر واحلاد ساهمت بـقتل الشيوع الذين اغلبهم كانوا من
انـصار ثـورة تـموز واغـلبـهم من الـفقـراء واسـتبـاحتـهم تـمت واستـندت
الى فتــــــــوى دينية ساهـمت بوصول البعث للسلـطة وتسهيل مهمتهم
النـهم ابــادوا كل اعـــــــــدائــهم بـعـنــوان مـحـاربــة الـشـيــوعـيـة والــكـفـر

واالحلاد .
قدوني لم حينـما أتيح لي الـكالم قلت : (اني على ثقـة بان االسكـندر ا
ـتعة يأت لالصـطيـاف الى العراق  كـما ان هـوالكوا لم يغـزونا الجل ا
ـية األولى لم تـقم لرصاصـة طائـشة على النـسائـية .. وان احلرب الـعا
راس امــيـر .. وال ان ابـن مـلــجم قـتل االمــام عـلـي بن ابي طـالب بــهـذه
الطريقة التي يحدثوني عنها  كـما ان هتلر لم تصنعه الظروف الذاتية
البريـئة الظـاهرة لتـحوله بيوم ولـيلة من عـريف بائس الى محـرك للعالم
بـأصبع منه .. ذلك مـن عبثـية ال يـقبـلها عـقلي .. لـذا فان مـنطقـتنـا تعد
ـصالح احلـيوية الـغربـية الـتي تعـد كل شيء مبـاحا في سـبيل ان من ا
تبقى منطقـتنا للنهب والـسلب والتجهيل .. غيـر ذلك من أسماء متناولة
ومتـداولة مـا هي اال مخرجـات لسـيناريـو مخـابراتي معـد بعـناية فـائقة
ـكن ان وعـقـلـيـة واضـحـة) ..كـمـا هـو مــتـوقع فـان الـسـيـد الـصـدر ال 
يـســكت في مـوضــوع قـد يـشـم مـنه اتــهـام او مس ولـو غــيـر مــقـصـود
رجعية الـدينية  لذا قال بقـوة مع احتفاظه بهدوء ودبلـوماسية عالية با
: (ان الشيوعيـة في عراق اليوم وطرحهـا ومتبنياتـها لم تكن كما كانت
عليه مـطلع السـتينـات  اذ كانت آنذاك تـرفع احلبال والـسحل وتطالب
بـقـتل كل من يـخـالـفـهـا وتـشـهـر االحلـاد سـافـرا  .. وسـمـاحـة الـسـيد

محسن احلكيم قدس كان مرجعا اعلى مســـــؤوال
س وواجبه الديني يحتم عليه التصدي لكل ما 
بـيضـة اإلسالم فـاعلن فـتـواه بحـرمة الـشـيوعـية
كـكـفـر واحلـاد ولم يـقـصـد او يـريـد قتـل احد او
التمـهيـد واإلفادة احلزبـية الي جهـة كانت .. هو

ضد االحلاد اين كان مصدره ) .
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لك سـهماً في الـشركة الضـريبي 
وال يـحق بـيـعه أو تـداوله أو نـقـله
بـاإلرث وتـدفـع لـكل حـامل الـسـهم
نــســبـة مـن أربـاحــهــا بــعــد خـصم
الــــكـــلف وتــــدفع الــــشـــركــــة لـــكل
محـافظة مـنتجـة سنويا نـسبة عن
كل برمـيل نفـط منتـج يتم وضـعها
من قـــبل وزارة الـــنــفط ويـــصــادق

عليها مجلس الوزراء.
نـحى اجلديـد لوزارة الـنفط هـذا ا
ا اخـتطـته الوزارة لـيس مشـابهـاً 
اضية ولعل مرد ذلك في الدورة ا
ـرة الـسـابــقـة لم تـشـتـرك انـه في ا
الـــوزارة بــشـــكل فـــاعل فـي إعــداد
مـسودة قـانون الـنفط الـوطنـية بل
كــانت والدته خــارج رحم الـوزارة
إن الفعاليـات األخيرة ساهمت في
ـثــلـة بـالـسـادة إدارتـهـا الـوزارة 
وكـالء الـــوزارة وفي مــــقـــدمــــتـــهم
الـــســـيـــد فـــيـــاض حـــسن نـــعـــمــة
ـديــرين الـعـامـ واخلـبـراء في وا
تـــنــضــيـج الــتــصـــورات واألفــكــار
الـضروريـة للـقـانون في سـياق مع
ا هـدي  تـوجهـات الـوزير عـبـد ا
ـنح اطــمـئـنــانـاً بــوالدة مـشـروع

لـشــركـة الـنـفـط الـوطـنـيــة كـشـركـة
مستـقلة لهـا مقومات اإلسـتمرارية
واطن والنهوض وجتسد طموح ا
الــعــراقي. وعــقــدت الــوزارة نـدوة
ثـــانـــيـــة حـــول مــوضـــوع الـــنـــفط
ـــركـــز الــثـــقــافي الــوطـــنـــيــة في ا
الـنفـطي بحـضـور عدد من أعـضاء
جلـنــة الـطــاقـة والـنــفط الـنـيــابـيـة
وعـدد من اخلبـراء وادارهـا السـيد
الوكيل فياض حسن نعمة وجرت
مناقشة مسودة أولية من القانون.
وكـانت لـنـا مـداخـلـة حـول فـلـسـفة
الـنـفط الـوطـنــيـة ويـجب أن تـكـون
: األولى أنها مرتكزة على دعـامت
ولة مالكة لـلثروة والثانـية أنها 
لــلـدولــة وعـلى من يــضع مـسـودة
الـــقـــانـــون اســتـــحـــضـــار هـــاتــ

. الركيزت
وزارة الـنـفط تـقدم مـسـودة قـانون

جديدة 
في ربـيع 2016 قــدم الـســيـد عــبـد
ـــهــدي اســـتــقـــالــتـه من الــوزارة ا
ورفـضت من قـبل الـسـيـد الـعـبادي
في الـبـدء وأخـيـراً  قـبـولـهـا في
صــيف الــعــام نـفــسه وخــلــفه في
ـنصب الـسيـد جبـار علي حـس ا
اللعيبي الذي كان يشغل منــــصب
ـــديــر الــعــام لـــشــــــــــــركــة نــفط ا
اجلنوب منذ 2003 وحتى 2008.
وكــــان الــــســـيــــد الــــلـــعــــيــــبي من
ــتــحــمـســ والــداعــمــ إلعـادة ا
النفط الوطنية وأكد على استمرار
اجلهود في هـذا السيـاق واستمر
العمل في تنضيج القانون من قبل
الوزارة وبذلت الـدائرة القـانونية
ــــيــــزا في في الــــوزارة جــــهــــدا 
ـسودة و إرسـالها في اكتـمال ا
أكـتـوبـر 2016 إلى أمـانــة مـجـلس
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مع اشتـداد موجـة احلر  تشـتد رغـبة الكـثيـرين في السـفر الى خارج
الـعــراق  لالســتــجــمـام واخلـالص من تــبـعــات االرتــفــاع في درجـات

احلرارة والتي تصل حدّ االرهاق واإلجهاد ..
-2-

وكاتب الـسطـور  بالرغم من أوجـاعه الكـثيرة ومـا يعـانيه من أمراض
مـزمـنـة قـد حـذف من قـامـوسه مــفـردة االسـتـجـمـام والـراحـة  وجـعل
مواصلة اخلدمة للـدين والشعب والوطن هي العنوان األهم واألبرز في

حياته .
-3-

تعددة وعزيز عليه أنْ يتـرك ولو ألسبوع ارسال مقـاالته االسبوعية ا
الى الـــصــحف الــعــراقــيـــة  وهي تــســلط األضــواء عـــلى الــعــديــد من

شكالت والقضايا الراهنة . ا
-4-

قـد تـقـرأ لـنـا فـي يـوم واحـد ثالث مـقـاالت في ثالث صـحف تـعـالج كل
واحدة مـنها مـوضوعـا مهمـا على صعـيد اجـتماعي أو ثـقافي أو ديني

...
وهذا ما التراه من غيرنا 

وال أقول هـذا من باب الـتبجـح والتبـاهي بل من باب االشـارة السـريعة
الى واقع احلـال ... ذلك اني مسـكون بـحب الـوطن  وحب اخليـر الهله

جميعا على اختالف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم واجتاهاتهم ..
ـقـبرة اجلـمـاعـيـة التي اكـتـشـفت مـؤخرا فـي السـمـاوة -وقـد ضمّت فـا
ـقـابر الـعـديـد من األخـوة واآلخـوات الـكـرد - ال تـفـتـرق أهـوالـهـا عـن ا
اجلـمـاعـيـة الـتي اكـتـشـفت في احملـافـظـات الـعـراقـية األخـرى  ذلك ان
ـثـابـة الـشـجرة الـواحـدة ولـلـشـجـرة الـبـاسـقة الـعـراقيـ جـمـيـعـا هم 

تعددة . أغصانها ا
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تحـدة ال تستـغرق أكثر ـملكـة ا لقـد أعددتُ العُـدّة لرحلـة عالجية الى ا
ـراجعة من اسبـوع و الفــــــــراغ من حجوزات الـسفر ومـواعيد ا
فــــــــترض أنْ نغادر العاصمة بـغداد صبيحة السبت الطبية  وكان ا
ـواعيد  3/ 2019/8 اال أنْ طارئـا لم يكن مـتوقـعا أغـار على كل تـلك ا

وجعلها هباء منثورا ..!!
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لـقـد اخـتـفى جـواز الـسـفـر وغـاب عن عـينـي وعقـمتْ كـل الوسـائل في
ـحـاولة الـوصـول الـيه .. وهـذا ما أدى الى الـغـاء الـرحـلة والـشـروع 

للحصول على جواز سفر جديد .
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ومع أنَّ هـذه الـصــدمـة مـوجـعــة ومـزعـجـة فـانــني اعـتـصـمـت بـالـصـبـر
أثور : وتأملتُ القول ا

(ولعلّ الذي أَبْطَأَ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة األمور ).
فكان لي نعم السلوان .

لــعل الـلـه سـبــحـانه  –وهـو الــعـالـم بـكل شيء -
جعل فـقدان اجلـواز سبـبا لـدفع بعض اخملـاطر

التي ال يعلمها اال هو عنا وأجنانا منها  
فلله احلمد على كل حال .


