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كـما أسـلـفـنـا فـقـد انـشـغـلت الـكتل
الـنـيـابيـة فـي الـسـجال الـسـيـاسي
حول مشـروع قانون الـنفط والغاز
الـــذي أقـــره مـــجـــلس الـــوزراء في
شــــبـــاط/ فــــبـــرايـــر 2007 وجـــاء
تــعـطـيـل تـمـريــر الـقــانـون بــحـجـة
وصول عـدة صيغ مـنه إلى مجلس
الــنــواب غــيــر أن واقع األمــر كــان
خالف ذلك. فــقـــد تــعــمــدت اإلرادة
الــســيــاســيــة في احلــيــلــولــة دون

تمرير مشروع القانون.  
كـان هـنـاك انطـبـاع بـوجـود ترابط
ـتـعـلـقة بـ حـزمـة من الـقـوانـ ا
بــالــثــروة الـنــفــطـيــة الــتي تــشـمل
قانون النفط والغاز وقانون وزارة
الــنــفط وقــانــون تــوزيع الــعــوائـد
الـنـفـطـيـة فـضالً عـن قـانـون شـركة
الــنـفط الــوطــنـيــة.  وكــان اإلجتـاه
الــعــام حــيــنــهــا فـي حــالــة غــيـاب
الــتــوافـق الــســيــاسي في تــمــريــر
القانون األم (قانون النفط والغاز)
تصـبح إمـكـانـيـة تـمـريـر الـقـوان
األخرى صعبة فقـد اقتنعت الكتل
النـيابيـة عمليـاً بالتـجميـد العملي
ــشـروع الـقــانـون وإن لم يـصـرح

بذلك. 
لــقـــد فــقــدت احلــكــومــة ومــجــلس
الـــنــواب واإلقـــلـــيم واحملــافـــظــات
ــنـتـجــة في شـبـاط 2007 إحـدى ا
الـفـرص الـثمـيـنـة والتـأريـخـية في
مـسـألـة تـنـظـيم اإلطـار الـدسـتوري
والـــقـــانـــوني واإلداري لـــلـــقـــطــاع
الــنــفــطي وبــاخلــصــوص تــنـظــيم
ركز وغيبت العالقة ب اإلقليم وا
اإلرادة السـياسيـة لتمـرير مشروع

قانون النفط والغاز.  
ـــركــز ـــتـــابع لـــلـــعالقـــة بـــ ا وا
واإلقلـيم مـنذ 2007 وحتـى يومـنا
يـجدهـا عالقـة متـأزمـة بسـبب عدم
لف الـنفطي الذي أدى إلى حسم ا
ـــشـــكالت واألزمــات. إســـتــمـــرار ا
وكـان من جـراء الـعـجـز الـسـياسي
ـــــلف أن اخـــــتـــــطت في حـــــسـم ا
الـــوزارة واإلقــلـــيم كـل عــلـى حــدة
ــنـاســبـة لالســتـثــمـار الــصـيــغـة ا
األجنـبي في تطـوير الـثروة بـعيداً
ــنــظــمــة عن األطــر الــقــانــونــيــة ا
لالستغالل األمـثل للثروة الـنفطية

للبلد.
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الـنــواب واحلـكــومـة من الــبـدء في
الـــقـــراءة األولى لـــقـــانـــون الــنـــفط
الـــوطـــنــــيـــة إدراكـــاً مـن اجلـــمـــيع

بأهميته. 
وبــشـكل عــام فـتــجــارب الـشــركـات
الـوطـنـيـة لم يــكن جنـاحـهـا سـاعـة
ا جاءت عـبر تراكمات والدتها وإ
وخبرة اسـتغرقت سـنوات والقدرة
سـتلزمـات األساسية على توفـير ا
ــــكن ــــشــــروع الــــتـي  إلجنــــاح ا
اخـــتــصـــارهـــا في االســـتـــقاللـــيــة
ـالــيــة والـصالحــيـات والـقــدرات ا

اإلدارية.  
ـكـنـنـا من خالل هـذه الـعـنـاصر و
طـروح للـنقاش منـاقشـة القـانون ا
وإبــراز نـــقــاط قــوته وتـــشــخــيص
ـمـكن مـواضع الـضـعف الـتي من ا
شرع االفاضل تالفيها من قـبل ا
ـشروع حـاضرة أن تـكون فـلسـفة ا

في كل مواد القانون وبنوده. 
ـداخـلـة في هـذا الـسـيـاق تــكـون ا
تـــســـلـــيط الـــضـــوء عــلـى ضــرورة
تعديل بعض بنود القانون لضمان
والدة الشـركة بـشكل سـليم ومـنها:
الية تعزيـزاالستقالليـة اإلدارية وا
وتوحيد جهة االرتباط: تؤكد مواد
الـقــانـون اسـتــقاللـيـة الــشـركـة عن
وزارة الـــنــفط. وان االســـتــقـاللــيــة
اإلداريـة جملــلس إدارة الـشـركـة في
اتخاذ قراراته يسـهم في انسيابية
األداء وجتاوز البيروقراطية بينما
نرى أن القـانون يغـفل عن ذلك فقد
جاء اإلطالق في عـرض كل قرارات
مجلس إدارة الشـركة على اجمللس
اإلحتادي لـلنفط والـغاز للـمصادقة
ـادة- -12خـامـسـا. كـمـا جـاء في ا
وأمـام شـركـة الـنــفط الـوطـنـيـة في
حال تأسيـسها مسؤولـية تأريخية
ـاضي والـتوجه إلى إلزاحـة ركام ا
ـهـامــهـا ذراعـاً تـنــفـيـذيـاً الـقــيـام 
وطـنـيـاً إلدارة الـعمـلـيـات النـفـطـية
سـتـلـزمات في الـبـلـد لذا تـوفـيـر ا
ـالــيــة لــبـنــاء قــدراتــهـا الــذاتــيـة ا
لـلـشركـة تـعد ضـرورة مـنعـا لوالدة
كـســيـحـة..... وأمــام شـركــة الـنـفط
الــوطــنــيــة حتــديــات إلعــادة بــنـاء
الــقـطــاع االسـتــخـراجـي ويـتــطـلب
جـهــوداً جلـذب اخلــبـراء وتــطـويـر
الـكـوادر وبرامج الـتـدريب وتـأهيل
قـيادات جـديـدة من خالل الـبعـثات
الــدراسـيــة وتــوفــيــر بـرامـج سـكن
وإســـكـــان والـــقـــدرة عـــلـى جتــاوز
الــروتــ احلــكـــومي كل ذلك يــعــد
مــهــمــاً وحــيـــويــاً إلجنــاح مــهــمــة

الشركة. 
ــــكن حتــــقــــيق ذلـك إال من خالل
استثناء قرارات مجلس اإلدارة من

عوقات اإلدارية والقانونية.  ا
لــذلك يــقــتــرح أن تــكــون األنــظــمـة
ـوافقة والـتعـليـمات الـتي تقـترن 
مـجلس اإلدارة تـمتـلك الـعلـوية في
ثالـثا ادة  -4  الـتنـفـيذ واشـارت ا
-أ- إلى تـولي مــسـاهــمـة الــشـركـة
بإبرام عـقود التصـدير وفقرة –باء
ادة نـفسهـا حول مـساهمـتها من ا
في تــطــويــر عــمـلــيــات الــتــسـويق

الــكــوادر الــوطــنــيــة واالســتــثــمــار
بـاشر عـلى أحدث الـنظم الوطـني ا
ا هـو معمـول به في معظم اسوةً 
ـنتـجة لـلنـفط بحـسبان أنَّ الدول ا
النفط ثروة وطـنية أساسـية وقابلة
لــلـــنــضـــوب وال يـــجــوز أن تـــتــرك
تعـاقدين األجانب للـمستـثمـرين وا
وحـدهم وهـذا مـطـلب يـجـمع عـلـيه
عنيون بالشأن النفطي العراقي). ا
وعلـينا عـدم إغفال أن اجلـزء األكبر
من إهـتـمـام جلـنــة الـنـفط والـطـاقـة
ـــضي في تـــشــريع الــنـــيــابـــيـــة بــا
الـقـانـون جـاء عـلى خـلـفـيـة تـهـافت
ضي قدماً الستكمال احلكومة في ا
مــــشــــروع جــــوالت الــــتــــراخــــيص
الــنــفــطــيــة الــتي  عــرض نــصف
إحـتـيـاطات الـعـراق النـفـطـية خالل
جوالت التراخيص األولى والثانية
الــتي إبــتــدأت مــنــذ 30 حــزيــزان/
يونيو 2009 فقد  توقـيع العديد
من الـعقـود مع اإلئتالفـات النـفطـية
ـنتـجة األجـنـبيـة لتـأهـيل احلقـول ا
الـــكــبـــرى في جــولـــة الــتـــراخــيص
األولـى وكـــذلك تـــطـــويـــر احلـــقـــول
ــكـتــشـفــة في جـولــة الـتــراخـيص ا

الثانية.
ــسـودة وقـد تــمت الــقــراءة األولى 
الــقــانــون في مــجــلس الــنــواب في
جـلسـته الثـامـنة واالربـع بـتأريخ
31 اذار 2011 وأجـــرت الـــلـــجـــنــة
الـعـديد من اإلتـصـاالت مع اخلـبراء
ـسؤولـ بـشأن صـيـغة مـشروع وا
القانون ودعت إلى جلسة استماع
في 3 تــمــوز 2011 بــعــد مــوافــقــة

ان على عقدها. رئاسة البر
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عـقــدت اجلــلـســة بــتـأريخ 3 تــمـوز
2011 برعاية السيد رئيس مجلس
الـنـواب األسـتـاذ أسـامـة الـنـجـيـفي
وبــإدارة الـنــائب عـدنــان اجلـنـابي
وشـارك فـيــهـا وزيـر الـنــفط الـسـيـد
كـر لعـيبي والـسادة وزراء الـنفط
الـسـابقـون كاتـب السـطـور والسـيد
ثـامـر الـغـضـبـان وعـدد من اخلـبراء
واخملتص فضالً عن أعضاء جلنة
الـنـفط والـطـاقـة الـنـيـابـيـة تـضـمن
بـرنـامج اجللـسـة مداخالت لـعـشرة
متحدث وقد تغيب البعض منهم
وبـعــد أن افـتـتـح الـبـرنــامج رئـيس
ـتحـدث األول كاتب اجلـلسـة كان ا
ـداخـلـة حـول الــسـطـور وتـركـزت ا
ـضي بـتـشــريع الـقـانـون ضــرورة ا
بعد تعديل الـكثير من مواده وهذا
أبــرز مـــا جــاء فـــيــهـــا: إنَّ أهــمـــيــة
منـاقشـة مشروع الـقانـون يكمن في
مــــحــــاولـــــة جــــادة لـــــلــــفـــــصل في
ــســؤولــيــات بـ الــصالحــيــات وا
وزارة الــنــفط كــجــهــة تــنــظــيــمــيـة
والـنـفط الـوطـنـيـة كـجـهـة خـاضـعـة
لـلـتـنـظـيم لـتـنـحـصـر مـهـام الوزارة
في اقـتــراح الـسـيــاسـات الـنــفـطـيـة
اإلحتــاديـــة والــقـــيــام بـــعــمـــلــيــات
اإلشـراف والرقـابة وإعـداد األنظـمة
والـتعـليـمات والـتنـسيق والـتشاور
بـــ مــــخــــتــــلف األطــــراف إلعـــداد
اخلــطط والـتــفـاوض مع الــشـركـات
بينـما تتولى شـركة النفط الـوطنية
فــعــالــيــات االســتــخــراج واإلنــتــاج
الــنـفـطـي كـشـركــة مـسـتــقـلـة مــالـيـاً
ــعـايــيــر الـربح وإداريــاً وتـخــضع 
رونة بـالشكل واخلسـارة وتمتـلك ا
الذي يـحقق أقـصى عـائدات لـلدولة

العراقية. 
وبناء على هذا التصور الذي أثبت
جــدواه تــأريــخــيــاً وجــغــرافـيــاً في

حتس كفاءة القطاع. 
اضي ففي فـترة سـبعيـنات الـقرن ا
أثبـتت النفـط الوطنـية قدرتـها على
مـــواجــهـــة الـــتــحـــديـــات وحـــقــقت
فـعالـيـات ونشـاطات ضـاعـفت فيـها

االحتياطات النفطية. 
فشـركات الـنفط الوطـنيـة في معظم
ـنـطـقـة تؤدي الـدول الـنـفـطـيـة في ا
دوراً رائـــداً في تـــطـــويــر الـــقـــطــاع
واسـتـثـمـاره بـالـشـكل الـذي يـحـقق

نفعة لدولهم.  ا
من الواضح أن قانون شـركة النفط
الوطـنيـة يأتي ضـمن حزمـة قوان
ينـوي مجـلس النـواب تمـريرها في
ـدة الـقـادمـة ومنـهـا قـانـون الـنفط ا

والغاز. 
وحسناً فعلـت جلنة النفط ومجلس
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2009
ـسـتـشارين في وقـد أعـدت هـيئـة ا
مــكـــتب رئــيس الـــوزراء بــرئــاســة
الــوزيـر الــسـابق ثــامـرالــغـضــبـان
شروع قـانون شركة النفط صيغة 
الوطنية وعلى ما يبدو لم تتفاعل
ــــســـــودة بل وزارة الـــــنـــــفط مـع ا
اقـــتــرحـت الــعـــودة إلى الــقـــانــون
كخيار القد –أي قانون  -1967 
بـــــــديل وفـي كل األحــــــوال قــــــرر
مـجــلس الـوزراء بـرئــاسـة الــسـيـد
ــــــــالــــــــكي بــــــــتــــــــأريخ نــــــــوري ا
2009/7/28 بـجــلـســته الــثـامــنـة
ــوافـقـة والـعــشـرين اإلعــتـيــاديـة ا
عـلى مـشـروع قانـون شـركـة الـنفط
الـــوطــنــيــة الــعـــراقــيــة مع األخــذ
بــاحلـــســبــان تــوصــيــات مــجــلس
شــورى الـدولــة ومالحـظـات وزارة
ـالــيــة. فــيــمــا تــنــاقــلت مــصـادر ا
مـــطــلــعـــة داخل مــجـــلس الــوزراء
ـوافـقة حتـفظ وزارة الـنـفط عـلـى ا
ـــشـــروع.  وتــــمت إحـــالـــة عــــلى ا
مـــشـــروع الــقـــانـــون إلى مـــجــلس
الـــنــواب بــتــأريخ 2009/8/9 عن
طريق وزير الدولة لشؤون مجلس
ــــــضـي في الــــــنــــــواب. لـم يــــــتم ا
إجـــراءات تـــشـــريع بـــســـبـب قــرب
اإلنــتــخـابــات الــتـشــريــعـيــة لــعـام
ـــنـــطـــقي أنّ ال يـــرى 2010 ومن ا
تشريع الـقانون خـطوات جادة وال
ســـيــمــا أنّ األجــواء الــســيــاســيــة
الـسـائــدة غـيـر مـشـجــعـة لـلـمـضي

بتشريع القانون.
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الحـظات  تسـجـيل العـديد من ا
عــــلى مــــشـــروع الــــقـــانــــون حـــ
صدوره ومن ابرزها: االسـتقاللية
فهـناك كوابح فـي مشروع الـقانون
بــــإجتــــاه تــــفــــريغ الــــشــــركــــة من
ـالــيـة اســتـقـاللـيــتـهــا اإلداريــة وا
والفنية إذ غـابت كلياً في مشروع
القانون في ح تـعد االستقاللية
إحـــدى عـــنـــاصـــر ضـــمـــان جنــاح
ـعــمـول به في الـشــركـة كـمــا هـو ا
الـشـركـات الـنـفـطـية الـنـاجـحـة في
ــنـتــجـة أمـا تــكـبـيــلـهـا الــبـلـدان ا
بالـطريـقة الـتي جاءت فـي مشروع
الــقـانــون فــإنه يــضع احــتــمـاالت
جنـاحـهـا صـعـبــة وبـالـتـالي عـلى
السلطـة التنفيـذية االبتعاد عن كل
مـــا يـــؤدي إلى إربـــاك وإضـــعـــاف
الشـركة وعرقـلة قراراتـها بل يجب

ادة 15 ثالـثا من الـقانون وأكدت ا
عــلى تــولـيــهــا إبـرام عــقــود شـحن
الـنفط والـغاز. لـذلك يقـترح إضـافة
ارتـبــاط شـركـة تـسـويق الـنـفط إلى

شركة النفط الوطنية. 
ـمـنـوحة وفي مـقـابـل االمـتـيـازات ا
لــشـركـة الــنـفط الــوطـنــيـة يــتـطـلب
تــعـــزيــز الــدور الـــرقــابي عــلـــيــهــا
بالشكل الـذي يضمن سالمة األداء.
 إحتـياطات شـركة الـنفط الوطـنية:
أناط القانـون حتديد إدارة احلقول
ـكــتـشـفـة وتـشــغـلـيـهـا ــنـتـجـة وا ا
وتـطـويـرهـا إلى اجملـلس االحتادي
دة - لـلـنفط والـغـاز كمـا جـاء في ا
4- أوال وثــــانــــيــــا. وفـي مــــســـودة
قـــانـــون الــنـــفـط والـــغــاز أنـــيـــطت
مـسؤولـية إدارة وتـشغـيل وتطـوير
ــنـتــجــة بـشــركـة الــنـفط احلــقـول ا
الـــوطــنــيــة.  والـــيــوم بــعــد إجــراء
جوالت التراخيص األولى والثانية
والــثـالــثـة  الـتــعـاقــد السـتــثـمـار
قرابة 70-60 مـليـار برمـيل بعـقود
ــدة طـويــلــة مع الـشــركـات خــدمـة 
ــــشــــاركـــة 25% االجــــنــــبـــيــــة و
لـتــشـكـيالت وزارة الـنـفط لـذلك مـا
ثبت الـنفطي تبـقى من اإلحتيـاط ا
ال يـزيـد عن 50-40 مــلـيــار بـرمـيل
مــتــمـــثــلــة مــعــظـــمــهــا في حــقــول
مــتــوسـطــة وصـغــيــرة بـاســتـثــنـاء
حــقـول كــركـوك وحــقل الــنـاصــريـة
ونــهـر عــمــر والـلــحــيس وارطـاوي

وشرق بغداد. 
ـــســـؤولـــ كـــان تـــوجه مــــعـــظم ا
واخلـبــراء بـضـرورة تـعـديل بـعض
الـفـقــرات في مـسـودة الــقـانـون لم
ـشـاركون بـأن مـسودة يـسـتـشعـر ا
القانـون كافيـة لوالدة شركة نـفطية
وطـنــيـة قـويـة لــقـد سـلــخت مـنـهـا
ــالــيــة االســـتــقاللــيـــة اإلداريــة وا
وكبـلت بإشـراف اجمللس اإلحتادي
ا للنفط والغـاز ومجلس الوزراء 
يـخل بـاســتـقاللـيـتــهـا ويـقـلص من
مرونـتها لتـطوير الـقطاع وجـعلها
حتت طـــائــلـــة قـــانــون الـــشـــركــات

العامة. 
كــانت فــلـــســفــة تــشـــريع مــشــروع
القـانون لـعام  2009 إيجـاد شركة
نـفط وطـنـية ال تـمـتلـك االستـقاللـية
الكـافيـة وال التـفويض وال الـقدرات
ـــالـــيـــة لـــذا ذهب وزيـــر الـــنـــفط ا
األســـبق الـــســـيـــد كـــر لـــعـــيـــبي
مستفهمـاً في مداخلته هل القطاع
الـنـفـطي بحـاجـة إلى تـأسـيس مثل

هذه الشركة? 
اذا  ال نـعود الى ما وأثار تـساؤالً 
أقـتــرحه الـســيـد بــحـر الــعـلـوم في
2004 إلحيـاء النـفط الوطـنيـة بناءً

على القانون القد لعام 1967. 
يـــتـــمـــكـن مـــشـــروع الـــقـــانـــون من
الــصـمـود أمـام انـتـقـادات اخلـبـراء
ــا أدى إلى قـنـاعـة ــسـؤولـ  وا
ـكن حـصر بـضـرورة مراجـعـته و
ــســؤولــ واخلــبـراء تــوجــهــات ا
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من جيد احملاسن االجتماعيـة تقوية روابطها االنـسانية باشاعة روح االثر
ـناطقي شـهودة عنـدما تـلم مصـيبة مـا جتد احلـضور ا واحملبة والـوقفـة ا
ـسـاجد حلـضور صالة اجلـنازة على سـعته مـابـ نداء مـكبـرات صوت ا
صاب اجلـلل بوفاة شقيقـتي حملت الى بيت الله الكر وحينما حل بي ا
التمام مراسيم غسلـها وكفنها والـصالة عليها بحـضور كان مثار اعتزاز

عائلتنا والكثير منهم ينادي نحن في خدمتك لسد احتياجك ..
بدأ موكب التشـييع مهيـبا من منطـقة الدورة نحـو مقبرة وادي السالم في
الـنـجف االشـرف وقـد حـرص احـد معـارفـنـا االجالء واسـمـه (عمـر) عـلى
نطقة اصروا على عية من وجـهاء وشباب ا حمل اجلنازة على سيارته و
ـؤلم ان يـكـون ثالثة مـنـهم يحـمل اسم (عـمر) الذهـاب مـعنـا ... الـطريف ا
شاركـة ولكن كيف يكون مـوقفهم االجتماعي كانت رغبتهم شديـدة لهذه ا
ــست ذلك في احــاسـيــسـهـم وعـيــونـهم وبــدأت الـوح احلـضــوري هـنــالك 
بالـطمـأنيـنـة للـطريق وروحـية االسـتـقبـال هنـالك خاصـة وفـعال بعـد انتـهاء
رحوم الـشيخ الدكتور احمد مراسيم الدفن حضرت مـجموعة من ذوات ا
ـشيـع إلقـامتـهم وليـمة الوائـلي لهم صـلة الـنـسب العـائلي مـعنـا لدعـوة ا
غـذاء لـهم وجـاءت روعـة االسـتـقـبـال الـتي احـاطـوا بـهـا االصدقـاء الـثـالثة
شـيعـ االخرين بـها له من االحـترام واحملـبة حـتى لم يشـعروا (عمـر) وا
اال وانهم ب اهليـهم فجاءت هذه بـنتيجة مـفرحة لتـوطيد االخوة والروابط
ة ونفر النزعة الطائفية الدخيلة اكد اجلميع ضرورة التزاور الدينية الكر
فـيــمـا بــيــنـهم الن مــرقـد االمــام عـلـي عـلــيه افـضـل الـسالم مــزاراً لـكــافـة
ـسـلـمــ ولـيس لـطـائــفـة وكـان الـسـائـق (عـمـر) وهـو يـرفـع يـده لـلـتـوديع ا
والسالم عـلى ابا احلـسـن داعـيا الـله ان يحـفظ الـعراق ارضـا وشعـبا .
ـدبس وطابت حتى حتـللت االلـسن بحالوة الـدهيـنيـة والطـرشي النـجفي ا
ـبـاركـة وهـلـلت اجلــوارح وداعـاً لـلـراقـدين جـنب الـنـفـوس لـهـذه الــزيـارة ا
حضرة ابن عم رسول الله محمـد "ص" ورحمة الله وبركاته عـليكم وعلينا
جميـعا ..اجـد هذا الـنبع االصـيل متـجذر في كل ذات احبـت الله ورسوله
ا اصبحت قـدوة خالصة لالقتـداء بها بعيدين واله واصحابه والتابـع 
الـيـوم عن مـهازل وفـجـاجـات الـزمن الـطـارئـة والـريح الـغـبـراء اتـذكـر جدا
كيف تعلمنا من والـدنا رحمة الله حينـما كنا صغاراً نسـكن الكرخ منطقة

اجلـعيـفـر وهي خـلـيـطـا مـتـجـانسـاً قـومـيـاً وديـنـيـاً ابان
اخلـمسـيـنـات بـحـبـوحـة االلـفـة واجلـيـرة والـتنـاسب
االجتـمـاعي عن التـوادد ولم نـسـمع اال كلـمـة (الله
ـتداولـة .. وجاءت احملـصلـة ان حملت يحفـظكم) ا
جــثـمــانه الــطــاهــرة الى مــســقط رأسه في مــوكب

مهيب ثمنه ابنائها الكرام .
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مـنـحـهـا الـصالحـيـات الـكـافـية في
مـزاولـة أعـمـالهـا ونـشـاطـاتـهـا مع

تشديد الرقابة عليها. 
وجـاءت فــقـرات مــجـلس إداراتــهـا
ـا جاء في قـانـون الشـركة مـقاربـاً 
ــطــيـة ــثل  لــعـام 1967 حــيـث 
تـقـلـيديـة فـي تـشـكيـل الـشـركات ال
ترقى بأن تعوض عما فات العراق
من ضياع لـلفرص بل يزيـد عليها
نوعاً من الـبيروقـراطية احلـكومية
والتعـقيد اإلداري وافتـقد مشروع
الــقــانــون الـى اطــار اداري ســلــيم
بضمن مـعايير الـشفافيـة والكفاءة
ــعـــلــومــات ولم واالفــصـــاح عن ا
يــتـنــاول الــقـانــون مــوادَّ لـضــمـان
حـــوكـــمــــة الـــشـــركــــة عـــلى أسس
مـجــتـمـعــيـة تـســاهم في حتـسـ
الظروف اإلقتصـادية واالجتماعية
عـلى ثالثـة مـسـتـويـات: الـعـامـلون
في الـــشـــركـــة واجملــتـــمـــعـــات في
ـواطـنون مـنـاطق عـمل الـشركـة وا

بشكل عام. 
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لـــقــد واجه الــبــلـــد أزمــة تــشــكــيل
احلـكـومة بـسـبب حتديـد وتـعريف
الــكــتـــلــة األكـــبــر حــتـى حــســمت
احملــكـمــة اإلحتــاديــة األمــر خالفـاً
لـلفـهم السـائد لـلمـادة الدسـتورية
فــكــان تـفــســيـر احملــكــمـة بــإجتـاه
الـكـتـلـة األكـبـر الـتي تـتشـكل حتت
ــان ويــعــلن عــنــهــا في قــبــة الــبــر

اجللسة األولى من إنعقاده. 
وبــعــد إتــمــام تـشــكــيل احلــكــومـة
واإلنــتـــهــاء من تــشــكــيل الــلــجــان
ــانــيــة وضع رئــيـس جلــنـة الــبــر
ــانــيـة الــنــفط والــطــــــــــاقـة الــبــر
الــدكـــتـــور عـــدنـــان اجلـــنـــابي في
اجـتــمــاع الـلــجــنـة في اذار 2011
وعـــلى جــدول اعـــمــالــهـــا إشــعــار
رئــاسـة مــجـلس الــنـواب بــقـنــاعـة
ـشـروع قـانون ـضـي  الـلـجـنـة بـا
شـركـة الـنــفط الـوطـنــيـة من حـيث
ـبدأ بـتـشريـعه وأوصت الـلجـنة ا
بــإدراج مــشــروع الــقـانــون ضــمن
جــدول أعـــمــال اجملــلـس لــلــقــراءة

األولى. 
وأشـار رئـيس الـلجـنـة في تـقـريره
حـــول مـــشـــروع الـــقـــانـــون (تــرى
اللـجـنـة إعـادة تـفـعـيل اسـتـقاللـية
شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة
ركـــنـــاً أســـاســـيــاً إلصـالح هــيـــكل
الـصنـاعـة النـفطـيـة وتنـشيط دور
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أثار كتـاب حنّة أرنـدت  " أيخمـان في القدس : تـقرير حـول تفاهـة الشر"
ردود فعل حـادة وغيـر عقالنـية وعـنيـفة ضـد الكـاتبـة والكـتاب  وذلك مـنذ
صدوره قـبل نحـو سـتة عـقود من الـزمـان لكن  اجلـدل بأبـعـاده القـانونـية
حاكمة والسياسية واألخـالقية ما يزال قائـماً ومستمـراً. الكتاب يتـعلّق 
النازي آيخمان الذي اختـطفته "إسرائيل" في العام 1960 من األرجنت
خـالـفـة صـريحـة لـقـواعـد القـانـون الـدولي ومـباد الـسـيـادة  التـهامه  
بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة وجرائم حرب خالل احلرب
ـذابح ضد اليهـود وهو ما عُرف يـة الثانيـة والسيّما مـساهمته في ا العا
بـ " احملـرقـة الـيـهـوديــة".  وكـان آيـخـمـان قـد اخــتـفى عن األنـظـار وعـاش
وساد بعزلـة كاملـة بعد أن فـرّ إلى األرجنـت عقب انـتحار هـتلر ولـكن ا
وساد "اإلسرائيلي" توصّل إليه بعد 15 وقام  باختطافه بإشراف مدير ا
فرح" آنذاك إيسار هرئيل. وقد حاول الصهاينة أن " يبثّوا" هذا اخلبر "ا
عبر محطـة اإلذاعة "اإلسرائيـلية" بعد أن اقـتربت الطائـرة لتحط في مطار
بن غوريـون وجـاء فـيه إن جالد الـشعـب "اإلسرائـيـلي" ايـخمـان سـيـكون
في قبـضـة الـعدالـة وتـتم محـاكـمـته في "إسرائـيل" لـيـنال جـزاءه الـعادل .
هاجـمة آرنت هـو قولـها أن الـصهـيونـية جتاوزت ولعلّ الـسبب احلـقيقـي 
الظـروف التـي انبـثقت مـنـها وهي تـغـامر بـالتـحـوّل إلى " شبح حي وسط
قارنـة مع قوميـات القرن الـتاسع عشـر علماً ـعاصر" بـا أنقاض زمـننا ا
اني كيرت بأن أرندت هي نـفسهـا كانت من أتبـاع الزعيم الـصهيونـي األ
ا بـعـد انـدماجـيـة" الـذي دعا إلى مـسـاومة منـفـيـلد "مـنـظر الـصـهـيونـيـة ا
تاريخية مع الفلسطيني من خالل رسم احلدود بتأسيس دولة مشتركة
علـمانـية مـزدوجـة القـوميـة. وقد اسـتشـرفت آرنـدت صعـود تيـار شعـبوي
" األمــر الــذي ال بـــدّمن مــشــاركــة ديــني مــتـــشــدّد بــ "اإلســرائــيـــلــيــ
ـانـها . أمـا "تـفاهـة الـشـر" في نـظر آرنـدت فـتـعـود لعـدم إ الفـلـسـطـينـيـ
مارسات االستبدادية والـشر وفقاً لها ال يحتاج بالنظريات الشمولـية وا
إلى "وحـــوش شــيـــطــانـــيــة  بـل إلى مــا هـــو أخــطـــر وأدهى - احلـــمــقى
ـيـة ونـاقدة واألغـبيـاء" لـقـد شـعـرت آرنـدت بـواجـبـها كـصـحـافـيـة وأكـاد
اجتـمـاعـيـة والجـئة وشـاهـدة ونـاجـيـة من احملرقـة أن تـدوّن شـهـادتـها في
وهكذا أقنعت مـؤسسة روكفلـر بتغطية محاكمة آيـخمان "اجلزّار النـازي"
احملاكـمة وقـد صـوّرت أيخـمـان كمـجرم بـيـروقراطي "مـجـتهـد" وتافه في
آن بقدر مـا هو إنسـان عادي وشـخصيـة ال طعم لـها وهو أشـبه "بشبح
داخل سـائل روحــاني" أكـثــر مـنه شــريـر بــقـدر مــا هـو مـخــيف ومـروّع
تـماسك داخل احملكـمة وهو واستنـدت إلى عجزه فـي التفـكير والـكالم ا
ـتوثـب لـلـدم بل شـيـئـاً أسوأ لم يـجـسّـد الـكـره أو اجلـنـون أو الـتعـطـش ا
تـخفية للشر النـازي داخل نظام مغلق تديره بكثير حيث جسّـد الطبقية ا
رضى ويهدف إلى نزع الشخصية اإلنسانية عن مجموعة من اجملرم ا
ميّزة التي عرفها الناس ضحاياه. وتعتقد آرندت أن الشر فقد طبيعته ا
وذلك ح أعاد النازيون تعريفه "كقيـمة مدنية جديدة" وضمن هذا العالم
قلوب بدا أن آيخمان لم يكن واعياً الرتكابه أي شرّ مثله مثل أي شرير ا
يـعــتـقــد أن مـا يــقـوم به هــو عـ الــصـواب خــصـوصــاً بـتــخـريب أسس
القـوانـ األخالقـية وهـكـذا كـان آيخـمـان طـموحـاً ومـتـشوقـاً لـلـترقي في
السلّم الوظيفي... فـلم يبد أي تفكـير متميّز يـختصّ به بل كانت "تفاهته"
عبر الذي أهلّـه ليصبح واحداً من أعظـم اجملرم في العالم ومثل هي ا
هذا االستنتـاج الذي توصلت إليه يـنطبق على جـميع األنظمة الـشمولية "
التوتـاليتـارية". لقـد اعتبـرت  أرندت احملكـمة سيـاسية نـظمهـا بن غوريون
لـلـبـرهـنـة عـلـى أن احملـرقـة أكـبـر مـجـزرة ال سـامــيـة في الـتـاريخ فـالـذين
يرتـكـبون اجلـرائم لـيـسوا بـالـضرورة وحـوشـاً أو شـياطـ  مع مالحـظة
ـواجهة اخملطط انتقاديـة للمـجالس اليهـودية التي لم تـبدي التنـبّه الكافي 
النازي وقـد ظنـوا أنهم يـخدمون مـصالح الـيهـود وانتـهى بهم األمر إلى
تسـهيل مـهمـة النـازي في إبـادة أكبـر عدد من الـيهـود بأقل جـهد إداري
ــكـنــة في حــ كـان عــلـيــهم نُــصح الــضـحــايــا بـالــهـروب وأقل كــلـفــة 
واالختـفـاء ولـيس تـسلـيم أنـفـسهم آللـة الـذبح. ولـعلّ مـثل هذا االسـتـنـتاج
هم تنـاوله أيغون ردلـيخ في يوميـاته التي قمـنا بإعـدادها وترجـمتها من ا
األصل التـشـيكي بـعـنوان "مـذكـرات صهـيوني" (1985)  والذي يـكشف
بشـكل مباشـر وغيـر مبـاشر أن هـناك تـواطؤاً ب الـقيـادات الصـهيـونية
ذكرات في ا فيها منظمة مكاباي هاكير وب النازية وهو ما عكسته ا
معـكسـر أوشـفيـتـز البـولوني 1944-1940 والتي عـثر عـلـيهـا في سقف
بإحدى الـبيوت احلـجريـة في مدينـة غودوالدوف الـتشـيكيـة بعد 23 عاماً
من إعدام ردلـيخ نـفسه ومـثل هـذه االتهـامات راجت حـول تـواطؤ زعـماء
اجملـالس الــيــهـوديــة مع اخملــطـطــات الـنــازيــة في "إسـرائــيل" ذاتــهـا وفي

خارجها حتى قبل صدور كتاب أرندت. 
لـقـد كـانت تـلك األسـئـلـة صـادمـة ومـحـرجـة لـلـقـيـادات الـصـهـيـونـيـة الـتي
وت ساومت عـلى حـساب الـضـحايـا األبـرياء الـذين أرسـلوا إلى أفـران ا

تـمـوّل مقـابل إرسـال بـضع عشـرات أو مـئـات من ا
والقـيـادات الـصـهـيـونيـة إلى فـلـسـطـ وهـو األمر
الــذي يــكــشف األســالــيب غــيــر األخالقــيــة الــتي
مـارسـتـهــا الـصـهــيـونـيـة خـالل االحـتالل الـنـازي

تواطئ في احملرقة اليهودية. ودورها ا

الكي جانب من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة نوري ا

غالف الكتاب


