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قــبل الـبـدء  بــالـكالم عن مـوقف
(الــذي يــراس إدارة اكــبــر دولـة
في الــــعـــالم دونــــالـــد  تـــرامب)
أروي لكم حكاية طريفة حصلت
ـــدارس االعــداديــة في احــدى ا
في مـديــنـة كــركـوك فـي الـعـراق
بـدايـة الـســتـيـنـات سـمـعـتـة من
زمالئـي كـــانـــوا طـالب في تـــلك
درسة  ‘حيث كان لهم مدرس ا
اللغة العربية  ‘ذو مزاج خاص
في الـتدريس والتـعليـقات اثناء
التدريس  ‘حدث في احد االيام
وهـو فـي الـصف ازعــجه سـؤال
ــدرس : احـــد الــطالب فـــقــال  ا
(أجــلس يــاحــيــوان ...!) وبــعــد

بــرهه عــنــدمــا هــدأ من حــالــتـة
الـعــصـبـيــة اقـتــرب من الـطـالب
كــانه يــريـد أن يــاخــذ بـخــاطـره
وقــــال له : (التـــــزعل مـن كالمي
تـرى االنـسـان حـيوان نـاطق ...
ـقـدمـة كــلـنـا حـواويـن ... وفي ا
ـدرسـة ...!!) وعن لـسان مديـر ا
ـدرس الــطــلــبــة انـتــشــر كـالم ا
درسة حيوان وقوله (ان مدير ا
دير معاتبا : كيف ..) فواجهه ا
تــنـطق بــهـذا الــكالم عــني امـام
ــــدرســـة  ‘ونــــتـــيــــجـــة طالب ا
ــنــاقـشــة بـيــنــهم عـاد الشـداد ا
ــــدرس الـى حــــالـــــة فـــــقــــدان ا
الــــتــــوازن و ذهـب الى الــــصف
الــذي اعــلن فــيــة مـوقــفــة جتـاه

ــدرســة وبــعــد ان طــلب مــديــر ا
ـدرس الــذي كـان الـســمـاح مـن ا
يــــدرس في نــــفس الــــصف وجه
كالمه الى الــطـلـبــة : (قـلــنـا قـبل
ايـام في هـذا الصف ان االنـسان
حـيــوان نـاطق فــاكـدت ان مــديـر
ــدرســـة حــيــوان وانــتـم كــلــكم ا
حــيـوانــات نـاطـقــة وكـلــنـا حـتى
عـبــدالـسالم عــارف الـذي يــحـكم
الـــعــــراق !) وخـــرج مـن الـــصف
ــدرس بــ تـــاركــا الـــطــلــبـــة وا
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ـــعــنى االن  ‘يـــحــكـم مــهـــرج (
الكلمة) االدارة االمريكية  ‘وهذا
الـوصف لـيس مـنـا بل من داخل

أمــريــكـا اســمه (دونــالــد جـون
تـــرامب) فـــهــو وحتت عـــنــوان
(الــنـهـوض اجتـاه الـشـعـبـوي)
في الغرب عموما توجه الناس
الخــتــيــاره كـــخــطــوه لــتــغــيــر
ـطـيـة ..!!) في قـيادة ادارات )
الــــــغــــــرب ..! وهـــــــذا الــــــرجل
ـــــهــــرج) مـــــتــــخـــــصص في (ا
االســــــــــاس رجـل أعــــــــــمــــــــــال
ومليارديـر أمريكي وشخصية
تــلـفــزيـونـيــة ومـؤلف أمــريـكي
ورئـيس مـجـلس إدارة مـنـظـمة
تــرامب وكــان يــديــر مـشــاريع
وشركات و منتـجعات ترفيهية
عــدة الــتـي تـديــر الــعــديــد من
الكازينـوهات الفنادق مالعب
ـنشآت األخرى في الغولف وا
جــمــيـع أنــحــاء الــعــالم وجنح
تـــــرامب بـــــ عــــامي 1996 و
2015 فـي بــنــاء امـــبــراطــويــة
جديدة في عـالم برامج الترفيه
الـتـلــفـزيـوني. أشــهـر الـبـرامج
الـــنــاجــحــة لــتـــرامب بــرنــامج
ــتــدرب) عــلى "أبــرانـــتــيس" (ا
شـبــكــة ان بي سـي وبـرنــامج
مسـابـقـة "مـلـكـة جـمـال الـكون"
ومـسابـقـة "ملـكة جـمـال فتـيات
ـتـلك سـلـسـلـة أمـريـكـا" كـمـا 
مـــتـــاجــر تـــرامب الـــتي تـــبــيع
وتقدر مـختـلف أنواع الـسلع  ‘
تخصصة في مجلة فوربيس ا
ـشـاهــيـر ثـروة تـرامب أخـبـارا
بنحو 4.5 مليارات  دوالر. من
هـنــا يـكـون شـيـئــاً طـبـيـعي ان
يــكـــون كل تــصـــرف و كل كالم
يــنــطق بــة تــرامب  ‘حــتـى لـو
ا يسمى (سلم يكون مـتعلقـة 
) و حقوق ـي و استـقرار العا
ـــصـــطـــلـــحــات االنـــســـان ..وا
فـبـركة االخـرى من مـؤسسي ا
احلضـارة الكونـكريتة الـغربية
ســيــكــون مـنــســجم مـع افــكـار
مــصــمـمــة لــصــالح : (مــتــاجـر
صــــــــرف الــــــــســـــــــلع) و رواج
لـلــتـعـامل احلـضـاري الخـتـيـار
(مـلــكـة جــمـال الــكـون) وزيـادة
ـنتجـعات الترفـيهية : ارباح (ا
الــفـنــادق و مالعب الــغـولف و
....ألخ) ومطلوب لهكذا ادارات
رجـــــال شـــــيك فـي مـــــظـــــهــــره
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بغداد

ــــوذج مــــؤثـــر لـ اخلــــارجي و 
(ثــعـــلـب مــتـــدرب في احلـــيل) و
ابـــــدع اعالم الــــغـــــرب لــــهــــوالء
) اسم مـشـوق وهـو (الـســيـاسـ
(الـشعبـوية) لـيخدروا (كـالعادة)
الـشـرقيـ (في الـصف االمـامي)
في مجـاالت االعالم و الـسـيـاسة
ــيــة مــنــذ نــهــايــة احلــرب الــعــا
الــثـانـيــة يـبــعـون مــصـطــلـحـات
الـــغــــرب (ثــــعــــالــــبي) فــــقط في
مــــظـــهــــرهــــا اخلـــارجي دون ان
يــفـــهــمـــون مــحــــتــوى الـــفــكــرة

واهدافه. 
ونعود الى (ترامب) عـندما شعر
ـسـيـطـرة عـلى مـصـدر (الـقـوى ا
الـقرار الـغـربي الرأسـمالي) وهم
كـــمــا وصـــفــنـــاهم في مـــقــالـــنــا
الـــــســــابـق في ذكـــــرى احـــــتالل
ـايــلي : أن (ارذل فـئـة الــعـراق 
بــشـــريــة عــلـى وجه االرض لــهم
صالحـيـة ادارة امـور احلكم  هم
ــسـكــون بــادارة الــواليـات من 
ـتحدة  االمـريكـية) وعنـد البدء ا
بتـرويج لشـعبـوية اخـتاروا هذا
ــهـرج لالدعــاء بـان الــغـرب في ا
طية احلكم طريق اخلروج من 
والــتــصــرف مع احــداث الـداخل
وفـي الـــــــعالقـــــــة مـع االحــــــداث

الكونية ...!! 
وكل العـالم يتذكر تـهريجه اثناء
حمـلـته االنـتـخـابيـة وسـطـحـيته
حتى في التـهريج وعندما وصل
الى الــــبـــيـت االبـــيـض كـــيف ان
ـــتــنـــفــذيـن في غــرف مـــصــدر (ا
القرار االمريكي) قلعوا له بعض
اظــافـر يــديه في الـتــهـريج والنه
ـهـرج لـترويج في االساس هـو ا
(ارباح تـرفيـهيـة) ينـفلت احـيانا
من دائرة اللياقه التي حددها له
ــــتـــنـــفــــذين في االدارة هـــؤالء ا
االمريـكـيـة وال يـواجه ترامب اي
ـا ال يــضــر الــهـدف حــســاب طــا

االساس الدارته  ...!!
من هنا شـاهدنا عند االعالن عن
(فـلـم الـضــرب الــكــيــمــيـاوي في
دوما الـسوريـة) خرج ترامب عن
حـــــدود الــــلـــــيــــاقـــــة والــــعــــرف
الـدبــلـومــاسي واصـفــا الـرئـيس
الـــــــســـــــوري بـــــــشـــــــار األســــــد
بـ"احلــيــوان" ومــحــمال روســيـا

شـاكل في هذا ـسؤولـيـة عن ا ا
الـبالد وقـال أثنـاء حـوار أجرته
مــعه قــنــاة (فـوكس بــزنس) في
مـــعـــرض رده عن ســـؤال حـــول
األسد: (لـو أن روسيا لم تـساند
ــا كــانت هــنـاك هــذا احلــيـوان 
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مع استـقبال الـعالم لعام 2018
خـرجت عـلـيـنـا وزيـرة الـتـنـمـية
االقتـصـادية الـبريـطـانيـة انذاك
(بـيـني مـورداونت) مـنـبـهـتـا أن
الــعــالـم قــد يــشــهــد عـام 2018
أسوأ كارثة إنسـانية منذ نهاية
يـة الثـانية رغم أن احلـرب العـا
تــصــريـح الــوزيــرة يـــفــهم مــنه
تقصد الكـوارث الطبيعية او ما
شــابه ولــكن من يــعــرف تــأريخ
مصـدر قرار االمبـراطورية التي
كــانـت تـعــتــقــد التــغــيب عــنــهـا
الشمس في التخريب وشعارها
سـيء الـــصــــيـت (فـــرق تــــســـد)
ـروج االول مـنذ بـداية الـقرن وا
الـــــــواحــــــد والـــــــعــــــشـــــــرين لـ
(الــشـــعــبـــويـــة) و يــقـــرأ خــلف
الـســطـور اخملــطط اخملــابـراتي
للندن في حـادثة  تسمم العميل
ــــزدوج ســـــيــــرجي الـــــروسي ا
سـكــريـال وابـنـته وبـدء انـطالق
حـمـلــة مـكـثـفــة من كل االجـهـزة
ـــعـــلــــومـــاتـــيـــة االعالمــــيـــة وا
البـريطـانيـة ضد روسـيا و ربط
احلـــمــلــة بـــالــدور الــروسي في

سوريا ...!! 
والـتـجــاوب الـغـريـب والـسـريع
من االدارة االمــريــكـيــة وبــعض
الـدول االوروبيـة في حمـلة طرد
الـــدبــلـــومـــاســيـــ الــروس من
عــواصــمــهم  يــفــهم ان تــنــبــيه
الـوزيــرة التـقــصـد اال الــتـعـاون
ـزيد ـركـزي لـتـخـريب الـعـالـم  ا
مـن نــشـــر الــفـــوضى فــيـــهــا...!
والعالم يتذكـر احلملة الشعواء
لـــرئـــيـــســـة وزراء بـــريــطـــانـــيه
مارغـيت تاتـشر عام  1990ضد
الـعــراق حـيث تــظـهــر الـوثـائق
الـتي رُفــعت عـنــهـا الــسـريـة ان
تـاتـشـر بـحثـت مع ديك تـشـيني
وزير الـدفاع االمريـكي حينذاك

امكانيـة ضرب العراق بالسالح
ـهـرج الـكـيـمـيــاوي وبـعـد ذلك ا
الـبـريــطـاني االخـر تــوني بـلـيـر
كــيف لـــعــبــوا دورهـم الــشــريــر
لــــــزيـــــــادة حـــــــــمــــــاس االدارة
االمـريــكـيـة لــتـحــطـيم واحـتالل

العراق . 
وربط كـل ذلك بـــــاالكـــــتـــــشــــاف
الـــروسي لــــعـــبـــة مــــخـــابـــرات
االستعـمار الـعجـوز البـريطاني
في فبركة ضـرب الكيمياوي في
مـديـنـة دومـا الـسـوريـة  عـنـدما
اتــــهم مـــنــــدوب روســـيــــا لـــدى
مـــنـــظــــمـــة حـــظــــر األســـلـــحـــة
الكـيمـيائـية ألـكسـندر شـولغ
األجـهـزة األمـنــيـة الـبـريـطـانـيـة
بــتــورطــهــا في فـبــركــة فــيــديـو
زعوم في الـهجـوم الكيـميـائي ا
دومـا. ولم يـسـتـبـعـد شـولـغـ

تــــورط األجـــــهـــــزة األمـــــنـــــيــــة
األمــريــكــيــة أيــضــا في إخــراج
الـفيـديو مـشيـرا إلى أن روسيا
ـتـورطـ تـمـكـنت من حتــديـد ا
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لو جاء وصف بعض حكام هذه
ـنــطــقــة بــنـعــوت الــوحــشــيـة ا
ضاد واالرهاب من اي مـصدر ا
ــعــارضـ  لــهــوالء احلــكـام وا
ومقارنة هذه النعوت مع تأريخ
تــصــرفـــاتــهـم وهم يــحـــكــمــون
ــكـن يـعــتــبــر فــيه شــعــوبــهم 
ن شـروعـيـة ولكـن أن ياتي  ا
هم امـــتــداد لـــوحــوش االجــرام
عبر التـأريخ وسجل تصرفاتهم
وتــعــامــلــهـم مع الــبــشــريــة في
الـــــعــــالم ولــــيـس داخل حــــدود
بـلـدانـهم فـقط  ويـعتـبـرون بـكل
الـنـذالـة انـهم رغم هـذا الـتأريخ
االسـود حــمـاة الــبـشــريـة وامن
واستقرار الـعالم التفسير له اال
الضحك على الذقون والقول ان
الـبـشــريـة حتـكــمـهـا مــجـمـوعـة
وحوش وحيـوانات وحشية في
الـهـجوم ومن فـصـيـلة الـثـعالب
في احلـيل واخلـداع فـتـصـوروا
ثـنـائي اعـداء الـبـشـريـة اجـهـزة
اخملـــابــــرات الــــبــــريـــطــــانــــيـــة
واالمــــريـــكـــيـــة يــــدافـــعـــون عن
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واوجــد كــيــانــ مــتــنــافــسـ
وذهب الــبـــعض الى ابـــعــد من
ذلـك بــالــقـــول إنــهــا ابـــتــلــعت
الـدولــة الــعـراقــيــة وال اعـتــقـد
بــصــواب كال الــرأيــ فــالــذي
يتمعن بـدقة في فقرات القانون
يـــــجــــد عـــــكس ذلـك ان عالقــــة
وزارة الـنـفط بـالــشـركـة لـيـست
عالقـــة تـــنـــافــســـيـــة بل عـالقــة
تـكامـليـة فـلكل مـنهـما مـهامـها
ومــســؤولــيـتــهــا وزارة الــنـفط
جـهـة تـنـظـيـمـيـة مـسـؤولـيـتـها
رسم الــســيــاسـات لــلــصــنــاعـة
الـنفـطـيـة والـغـازية لـلـقـطـاعات
كـــافـــة مـــنـــهـــا االســـتـــكـــشــاف
واالســــــتــــــخـــــراج واإلنــــــتـــــاج
والـــتـــصـــفـــيـــة والـــتـــصـــديـــر
ومــهـامـهـا تـنـظـيـمـيـة ورقـابـيـة
وإشــرافـيــة امـا شــركـة الــنـفط
الـوطـنــيـة فـهي جـهـة تـنـفـيـذيـة
لـسـيـاسـة الـدولـة الـنـفـطـية ان
هام والصالحيات الفصل في ا
مـهم جــدا لـضــمـان االســتـغالل
األفــضـل لــلــثـــروة الــنــفـــطــيــة
فــــالــــشــــركــــة تــــتــــولى جــــانب
الـعـملـيـات والـفنـي والتـعـاقدي
والـتجاري والـنماذج الـناجحة
من الـشركات الـنفطـية الوطـنية
ـنتـجـة لـلنـفط كـافة في الـدول ا
تـعــتـمــد ســيـاســة الـفــصل بـ
ـــهــام والـــصالحـــيــات بل ان ا
دور الـوزارات بشـكل عـام يجب
ان يــــــــنــــــــحــــــــصــــــــر فـي رسم
السياسـات واالشراف والرقابة
ولـــيـس الـــدخـــول بــــالـــشـــؤون
ـعـقول الـتـنفـيـذيـة فلـيس من ا
ان تـكـون الـوزارة ذاتـهـا حـكـما
وخـــــصــــمـــــا في آن واحــــد ان

بــحــلــتـهــا اجلــديـدة ســتــمــتـلك
الـوعــاء االســتــثــمــاري الـكــافي
ـشاريعها على أسس للمضي 
ـعـايـيـر اقـتـصـاديـة عـلى وفق ا
ـعـروفة في الـصنـاعة الدولـية ا
الـنـفـطـية? هـل سيـتـمـكن قـانون
رونة مع الشركة من الـتعامل 
الـشــركـات األجـنــبـيــة الـعــامـلـة
بـالــشـكل الــذي يـسـهـل حتـقـيق
مفهوم الشراكة وحتقق التطور
ــنــشـود? هل قــانــون الـشــركـة ا
اجلــــديـــد المـس الــــتـــحــــديـــات
ـستـقبـليـة للـطاقـة في العـقود ا

القادمة?.
ــطــروحـة ســيـل من األســئــلــة ا
الـــتي تـــتـــطــــلع إلى إجـــابـــات
وهنـاك تسـاؤالت أخـرى تتـعلق
بـالشقّ االقتـصادي من الـقانون
وخــــاصــــة الـــفــــقـــرة  12مــــنه
ـتـأتـية من تـعـلـقـة بـاألربـاح ا ا
بـــيـع الــنـــفـط اخلـــام وخـــارطــة
تــوزيــعــهــا لــصــنـاديـق أربــعـة:
ــواطـن وصــنــدوق صـــنــدوق ا
األجــيـــال وصــنـــدوق اإلعــمــار
وصـنـدوق الشـركة? عـلى الرغم
ـانـنا بـأن هذه من قـناعـتـنا وإ
الفـقـرة تـشـكل نـقـلـة نـوعـية في
سار االقتـصادي للبلد وتقف ا
خــلــفـــهــا مــفــاهـــيم ومــدلــوالت
دســـتـــوريــــة وقـــانـــونـــيـــة وفي
ـــادة  111من مــــقــــدمــــتــــهــــا ا
الـدسـتور سـنـحتـاج إلى حـلـقة
أخــــرى بـــعـــون الـــله إليـــضـــاح
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عــدّ الــبـــعض قــانــون الــشــركــة
بـصـيـغـته الــتي اقـرهـا مـجـلس
الـــنـــواب قـــد ابــــتـــلع الـــوزارة
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طــرحت الـكـثـيـر من الـتـسـاؤالت
من قــبـل مــخــتـــصــ وفـــنــيــ
وســيـــاســيـــ حــول الـــقــانــون
اجلـــديــــد ومــــنــــهــــا: هـل هـــذا
الــقـــانـــون الـــذي جـــاء إلحـــيــاء
الشركـة التي مارست دورها في
الـقـطاع الـنـفـطي طـوال عـشرين
عــــام من   1967وحــــتى 1987
والـــتي كـــانت تـــتـــمــتـع بــشـــبه
اســــتــــقاللـــيــــة ومن ثـم دمـــجت
بوزارة النفط لـتصبح السياسة
الـنـفـطـيـة والـصـنـاعـة الـنـفـطـية
متصلة من  1987وحتى 2018
على مدى عقود أربعة سيصلح
مــــــا أفـــــــســــــدته الـــــــتــــــدخالت
السياسية? هل القانون احلالي
الـــذي يــعـــدّه الـــبـــعض إجنــازا
وطـنـيـا لـلـصـنـاعـة الـنـفـطيـة بل
تـــعــتـــبـــره وزارة الــنـــفط قــرارا
تاريخيا قادر على وضع العربة
عــلى الـسـكـة الـصــحـيـحـة لـبـلـد
ـتـلك ثـاني اكـبـر احـتـيـاطـيات
نـفـطيـة في الـعـالم ? هل سـتـقدر
هــــذه الـــــشـــــركـــــة الــــتـي طــــال
انتظـارها وبـعد مـخاض عـسير
مــــنـــذ  2004وحــــتى  2018ان
تـــــغـــــيـــــر واقع الـــــصـــــنـــــاعـــــة
االســتــخــراجـــيــة في الــعــقــدين
همتها القادم بحـيث تنجح 
في االسـتثمـار الوطني وتـطوير
كـوادرهـا وبـنـيـتهـا االنـتـاجـية?
هل ان الشركة بقانونها اجلديد
احلالي مُـنـحت االستـقاللـية في
قـــراراتـــهـــا االســـتـــراتـــيـــجـــيــة
واالســتـــثـــمـــاريـــة بـــعـــيـــدا عن
ـــنــاورات الــبـــيـــروقــراطـــيــة وا
الــســيــاســيـة? هـل ان الــشــركـة

ولم يــرد الـلــجـنــة حــتى تـأريخ
كـتـابة هـذه االسـطـر أي اشـعار
ـقـترح الـذي نـعدّه جتاه هـذا ا
مـن اجلـــوانب األســــاســـيـــة في
تـنـظــيم إدارة الـثـروة بــالـشـكل

السليم.
أما اجلانب التنفيذي للسياسة
نحى النـفطيـة للـدولة فـيأخـذ ا
ـــســــتـــقـل في هـــذا ــــهـــنـي ا ا
اجلـانب جتـد تــمـثــيل اجلـهـات
الـتـنـفـيـذيـة كـرؤسـاء الـشـركات
االستخراجـية الوطنية اما في
اجملـلس االحتـادي جتد تـمـثيال
نتجة. ان جملالس احملافظـات ا
ــشــرع الــعــراقي عــنــدمــا اقـر ا
قـانـون شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة
كــــــــان احملـــــــور األســــــــاس في
هام التشريع هو الفصل ب ا
لذلك فالتصريحات التي ظهرت
مــــؤخــــرا من بــــعض أعــــضـــاء
نتجة في مجالس احملافـظات ا
الـبـصـرة ومــيـسـان بـأن هـنـاك
تــهــمـــيــشــا لـــدور احملــافــظــات
ـــنــتـــجــة فـي قــانـــون الـــنــفط ا
ـا الــوطـنــيــة لـيس بــدقــيق وا
يعـود لـعـدم الوضـوح في مـهام
الـشركـة ان مهـام مجلس إدارة
شركـة النفـط الوطنـية تـنفـيذية
بحتة تأخذ في احلسبان تنفيذ
ـــشـــاريـع وتـــطـــويـــر الـــبـــنى ا
الــتــحــتــيــة وتــطــويــر الــكـوادر
واحملـافظـة عـلى البـيـئة لـزيادة
اإلنـــتـــاج عــلـى وفق مـــعــايـــيــر
ـيـة. الـصـنـاعـة الـنـفــطـيـة الـعـا
وتـنــاط بــهــا مــســؤولــيـة إدارة
ـــنــتــجــة وتــطــويـــر احلــقــول ا
ــطــورة ــكــتـــشــفــة وغـــيــر ا وا
وتـطويـر اجلهـد الوطـني فضال

عن إدارة عقود اخلدمة التي 
ابرامهـا في جوالت التراخيص
ـشـتـركة. واسـتـثـمـار احلقـول ا
ــهــام تــتـطــلب تــمــثـيل وهـذه ا
شـــركــة نـــفط الـــبــصـــرة ونــفط
مــــــيـــــــســـــــان والــــــشـــــــركــــــات
االسـتــخـراجـيـة األخـرى ولـيس
مـــجــــالس احملـــافــــظـــات. وقـــد
تــضـمن مـجــلس إدارة الـشـركـة
تــمـثـيل هــذه الـشـركـات ووضع
آلـيـة لـذلك ومـنح احلق جمللس
اإلدارة بــــتـــــوســــيع مـــــقــــاعــــد

األساس فـي الـتدهـور احلـاصل
في أداء الـصنـاعـة الـنفـطـية في
الـــعــراق هـــو عـــنــدمـــا دمــجت
الصنـاعة النفطـية مع السياسة
النفـطية وهذا ما جـنيناه طوال

اضية.  العقود األربعة ا
ــــهـــام ان فك الــــتــــشــــابك فـي ا
والــصالحــيــات في األدوار بـ
المح الـوزارة والـشــركـة احـد ا
األساسـيـة في اإلدارة الـسلـيـمة
لـــتـــطـــويــــر وجنـــاح الـــقـــطـــاع
االســتــخــراجي والــتــســويــقي
تعلقة وكذلك لباقي القطاعات ا
بالـصنـاعة الـنفـطيـة. ان الكـثير
الحـــظــات الـــتي وردتـــنــا مـن ا
على القانـون تعكس اخللط ب
ـــا الــــشـــركـــة األمـــريـن فـــكــــأ
تــســـتـــحـــوذ عــلـى صالحـــيــات
الـوزارة فــاألمـر لــيس كـذلك بل
يـنـحــصـر في إعـادة األمـور الى
نــصــابــهــا اإلداري والــقـانــوني
الــــصــــحــــيح فــــلــــيس هــــنـــاك
اســتـحـواذ وتـنــافس بل إعـطـاء
كل مؤسـسـة دورها الـسـليم في

إدارة الثروة النفطية. 
“UG «Ë jHMK   UÝUO « rÝ—

ان مشروع قانـون النفط والغاز
كـان يـتضـمن مـفـاصل مـتـعددة
منهـا رسم السـياسات الـنفـطية
والـغـازيــة وانـيط هـذا اجلـانب
بــــاجملـــلس االحتـــادي لـــلـــنـــفط
والــغـاز وفــيه تـتــمـثل اجلــهـات
الـــســـيـــاســـيـــة في احلـــكـــومـــة
نـتـجة واالقـليم واحملـافـظـات ا
وفي غـيـاب هـذا الــهـيـكل تـأخـذ
وزارة الــنــفط االحتــاديــة الـدور
ــطـلــوب لــقــد تـصــدت جلــنـة ا
النـفط والطاقة الـنيابيـة بتقد
مـقــتـرح قــانـون بـاسـم ( قـانـون
اجملـلس االحتــادي لــسـيــاسـات
النـفط والـغـاز) لـيـقـوم بـتـنـظيم
العالقة ب احلـكومة االحتادية
ـنـتـجة واالقـلـيم واحملـافـظـات ا
ـتعلقة بـالصناعة فاصل ا في ا

النفطية كافة.
و االقــتـراح فـي هــذا الــصـدد
ـثـلـ عن بـأن يـضـم اجملـلس 
كل اجلـهـات االحتاديـة واإلقـليم
نـتجـة فضال عن واحملـافظـات ا
وجــود خـبــراء في هــذا الـشـأن
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ـملـوكة الـى خمـسة الـشركـات ا
مـــقــاعـــد وهــذا يــعـــني شــمــول
ـنتـجة في اغلـبـية احملـافظـات ا

مجلس اإلدارة. 
ان عالقـة شركـة النـفط الوطـنية
بـوزارة الـنفـط تمت مـعـاجلـتـها
بـــشـــكل ســـلــيم مـن خالل مــواد

القانون التالية: 
ثل لـلوزارة بدرجة 1- وجود 
وكـيل وزيـر في مجـلس ادارتـها
كفـيل بـإيـجـاد عالقـة تنـسـيـقـية
عــالــيــة لــلــتـــعــرف عــلى خــطط
الـشـركـة ومــتـابـعـتــهـا الـرامـيـة
لتنـفيذ سياسة الـدولة النفطية
انه عــ الــوزارة في الــشــركــة
وقـد اشـكل بعض اخلـبـراء على
هـذا الـتمـثـيل بـأنه يـشـكل خلال
فـي اســـتــــقـاللـــيــــة الــــشــــركـــة
فـالوزارة جـهة تـنظـيـميـة بحـتة
ــمــثل لــهـا في ووجـود مــقــعــد 
مجـلس اإلدارة قد يـشـكل عائـقا
امـام أداء الـشـركـة بـيـنـمـا يرى
ـشرع أن وجـود الوزارة حـالة ا
تتطـلبها الـظروف الراهنة وان
االنـــفــصـــال الــكـــلي عن جـــســد
الـوزارة بــعـد أربــعـة عــقـود من
ركـزيـة قـد يـشكل الـسـيـاسـات ا
نـــوعـــا مـن االربـــاك لـــذلك اثـــر

وجود رابط تنسيقي تكاملي.

2 - مــنح قـانــون شــركـة الــنـفط
ــــــــادة الـــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة فـي ا
الــعــاشــرة/ثـانــيــا احلق لــوزيـر
الـنــفط ان وجــد حــيــدا في قـرار
مـــجــــلس اإلدارة فـــان مـن حـــقه
تـــقـــد مـــقـــتـــرح الى مـــجـــلس
الوزراء إلجراء تغـييرات ويكون
قـــرار مــجــلـس الــوزراء مـــلــزمــا
جملــــــــلس اإلدارة. وقــــــــد ثـــــــبت
الـبـعـض من اخلـبـراء اعـتـراضه
سـتوحاة من عـلى هذه الفـقرة ا
إحــدى مــواد الـــقــانــون الــقــد
لـلـشركـة ان اعـطاء حـق الفـيـتو
لـــلـــوزارة يـــشـــكل عـــقـــبـــة أمــام
اســتــقاللــيــة قــرارات الــشــركــة
ـشـرع إنـهـا حـالـة بـيـنـمـا يـرى ا
تكـامـلـيـة يجـب توفـر ارضـيـتـها
بـــ الـــوزارة والـــشـــركـــة وفي
حــــالــــة اخلـالف فــــإن حــــســــمه
سـيـكــون من جـهـة اعــلى تـشـكل
رجـعية لكال الـطرف (الوزارة ا
والــــشـــركــــة) أال وهي مــــجـــلس

رجعية األم. الوزراء بوصفه ا
ادة  11من قـانون الـشركة 3- ا
وضـع اطــــارا آخـــــر لــــتـــــعــــامل
الــــشــــركــــة مع وزارات الــــدولـــة
ــالـيــة والــتــخــطـيط ـهــمــة كــا ا
والــنـفـط في مــفـصـل مـالـي مـهم
يـــــــــــســــــــــاهـم فـي وضـع أسـس

تـخـطيـطـيـة ال ترتـبط بـالـقرارات
نح الشركة اآلنية للحكومة بل 
الـــــقـــــدرة عــــلـى الــــتـــــخــــطـــــيط
ـــالي لــتـــنــفـــيــذ واالســـتــقـــرار ا
مشـاريعـها وخـططـها اإلنـتاجـية
على مدى سـنوات ثالث. فالكلف
الــتــشــغــيــلــيــة واالســتــثــمــاريـة
لـلـشركـة حتـدد تـخمـيـنـا من قبل
هــــذه اجلــــهــــات مــــشـــاركــــة مع
الــــشــــركــــة وان هــــذا االتــــفـــاق
ــدة ــفــعــول  ســيــكــون ســاري ا
ثالث ســـــنـــــوات عـــــلـى أن يـــــتم
ــبـالغ مــبـاشـرة من اسـتــقـطـاع ا
ـالـيـة في الـبـنك حـسـاب وزارة ا
ركزي عن حساب عوائد النفط ا
والـغـاز. وهـذه الـضـابـطـة تـمـنح
الشـركة اتبـاع التخطـيط السليم
وموقـعا اكـثر ثـباتـا في التـعامل
مع الـشركـات األجـنبـيـة العـامـلة
في دفـع مــســتــحــقــاتــهــا. وهــذا
يـبـطل اعـتـراض بـعض اخلـبراء
بـأن الـشـركـة تــبـتـلع الـدولـة بل
لوكة عـلى العكس انـها شركـة 
بـــالــكـــامل لــلــدولـــة وان الــدولــة
حتــيط بـــقــراراتــهـــا ابــتــداءً من
تـابعة تخمـ الكـلف وانتهـاءً 

اخلطط. 

{ عضو جلنة النفط والطاقة النيابية
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السوري وهم حركوا عمالئهم
) فـي اخلــــلـــــيج (اخملــــلـــــصــــ
لــتــحــويل تــظــاهــرة مــشــروعــة
لــلـــشــعـب الــســـوري الى حــرب
دمــوي دخـل عــامــهــا الــســادس
وقــبل ذلك ان هــذين اجلــهـازين
وبـــتــــوجه من يــــحـــكـــمــــهم من
اصـــحـــاب الـــقــــرار هم نـــفـــذوا
جرائم قتل اربعة مالي انسان
(ولـيس حـيـوانـات) في فـيـتـنـام
وعـام 1991 وفي لــيـلــة واحـدة
فــقـط قــتـــلــوا 407 انــســان في
مــلــجــاء الــعــامــريـة فـي بــغـداد
ـدمــرة كـان بــيـنـهم بــالـقــنـابل ا
269 امـرأة 54 طــفالً وتــاكــيـدا
ـــــمــــكـن ان تـــــكــــون بــــان مـن ا
الـضـربـة الـكـيـمـيـاويـة في دوما
السـورية مفبـركة من اخملابرات
الـبـريطـانـيـة الن قـبل ذلك هـناك
وثــائق ومــصـادر مــعـلــومـاتــيـة
دقـــيـــقـــة اكـــدت ان اخملـــابـــرات
االمريكية والبـريطانية خططوا
عــام 2014 الســقـــاط الــطــائــرة
ـدنـيــة وكـانت عـلى ـالـيــزيـة ا ا
مـتـنـهـا 280 انسـانـاً لـيس لـهم
عالقـــة بــاالزمـــات االقــلـــيــمـــيــة
والالـــدولــيــة اســقـــطــوهــا فــقط
ليـتهـموا روسيـا ان لهـا يد  في
الـــــــــدفــــــــــــــــاع عـن مــــــــــــوقف
استقاللية القرار االوكراني  ان
مخـططي ومنـفذي هذه اجلرائم
هم احلـــيـــوانـــات الـــوحـــشـــيــة
واخـطـر مــنـهم هم احلــيـوانـات
الـــغـــبــــيـــة الـــذين : بــــعـــضـــهم
ــمـــكن ان يـــحـــلــمـــون انه مـن ا
يحـصلـوا على حـقوق بـاشراف
هـــوالء الـــوحـــوش وبـــعــضـــهم
يعتـقدون ان باحلق حماة اال
من خـالل تـــعـــ خــــيـــال مـــأته
اســــمـه (أالمـــــ الــــعـــــام لال

تحدة) . ا
??b??O??H ∫ فـي حلــظـة  d??B???²?? ?? Ë

عــودة الـوعي (حــسب تــسـمــيـة
الــراحـل تــوفــيق احلــكــيم) قــال
الـفـرنـسي الــكـبـيـر .. فـرانـسـوا
ميتـران نصاً : (كـنا نـعتقـد اننا
نـــســتــعــد لــلــدخــول في الــقــرن
احلـادي والـعـشـرين  ‘فـاذا بـنـا
نـكـتـشف انــنـا عـدنـا الى الـقـرن

التاسع عشر) .
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