
 

 أوال-حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز

 *حمزة الجواهري

 :توطئة

منذ ما ٌقرب من ستة أعوام وقوانٌن النفط والغاز مازالت حبٌسة األدراج فً مجلس النواب 

وحكومتً المركز واإلقلٌم، السبب واضح جدا، وهو أن لكل من الطرفٌن تفسٌره الخاص لفقرات 

موضوع، فالكل راح ٌتهم الدستور بالضبابٌة وعدم الوضوح للمواد التً الدستور التً تتعلق بهذا ال

تتعلق بالنفط والغاز، كما وأن هناك أسبابا أخرى لهذه التفاسٌر المحتلفة، حٌث كل طرف من 

األطراف ٌفسرها وفق مصالحه وال ٌألو باال لتفسٌر الطرف اآلخر، وٌتمسك بفهمه أو تفسٌره لتلك 

ٌث ذهب الطرفان بعٌدا بوضع تفاسٌرهما المختلفة موضوع التطبٌق وكأن المواد الدستورٌة، بح

العراق قد انشطر إلى قسمٌن، كل ذلك جرى قبل أن ٌتوصل الطرفٌن إلى تفسٌر واحد ٌعتمده 

الجمٌع، فاإلقلٌم وقع ما ٌزٌد على خمسٌن عقدا مع الشركات العالمٌة لالستكشاف والتطوٌر 

عتبرها المركز، الحكومة اإلتحادٌة، غٌر شرعة كونها مخالفة للدستور، واإلنتاج، كلها بال استثناء ٌ

وذهب المركز بسٌاسة أخى مختلفة تماما بجوالت التراخٌص المعروفة التً ٌعتبرها اإلقلٌم سٌاسة 

 .نفطٌة فاشلة، وأحٌانا ٌشتد الجدل لٌصل إلى حد المواجهات الكالمٌة الجارحة ألي من الطرفٌن

م ٌمر نجد أننا بحاجة أكثر لتشرٌع حزمة القوانٌن التً تتعلق بالنفط والغاز بذات الوقت كل ٌو

المتمثلة بخمسة قوانٌن، وهً قانون النفط والغاز الذي ٌنظم العالقات فً الصناعة االستخراجٌة، 

وقانون شركة النفط والطنٌة، وقانون توزٌع الثروة النفطٌة، وقانون وزارة النفط اإلتحادٌة، وأخٌرا 

نون المجلس اإلتحادي للنفط والغاز، كل هذه القوانٌن ٌجب أن تصدر بأسرع وقت لكً ٌنتهً قا

العمل بمنظومة القوانٌن القدٌمة التً وضعها النظام السابق والتً لم تعد تلبً جمٌع احتٌاجات 

 .المرحلة الجدٌدة

ة النفطٌة بٌن فً محاولة منا لوضع األسس الصحٌحة لتوزٌع االختصاصات التً تتعلق بالصناع

" الدستور مع ٌنسجم الذي القانون الستنباط محاولة"اإلقلٌم والمركز جائت الدراسة األولى بعنوان 



فً  3122، والتً نشرت أوائل تشرٌن الثانًوالغاز النفط قانون مسودتً على المقترحة والتعدٌالت

، لكن لم نذهب بعٌدا بوضع من مجلة حوار التً تصدر عن معهد التقدم للسٌاسات اإلنمائٌة39العدد

األسس الصحٌحة التً اقترحناها فً الدراسة، حٌث مازال التخبط واضحا من قبل العٌدد من 

الدراسٌن للموضوع والذٌن ٌتعاطون معه من المسؤولٌن، لذا كان ضرورٌا المضً أبعد فً هذه 

عهد التقدم للدراسات المحاولة التً القت استحسانا من قبل المختصٌن بعد الندوة التً عقدها م

 .اإلنمائٌة حول الموضوع، وكذلك مالحظات كثٌرة تقدم بها مفكرون مهتمون بهذا الشأن

لقد ظهرت أجزاء من هذه الدراسة على مجلة حوار التً تصدر عن معهد التقدم وأجزاء أخرى فً 

رت فً مجلة فً بغداد ونش 38-22-3122ندوة عقدها المعهد العراقً لإلصالح االقتصادي بتارٌخ 

 .المعد الدورٌة، كما وعقد ندوات حول الموضوع عدة ناقشت عدة أفكار جائت ضمن هذه الدراسة

  :أصل الموضوعالبدء عند 

تقوم على أساس أن الفدرالٌات والحكومة المركزٌة تتقاسم  فلسفة أنظمة الدولة الفدرالٌةإن 

ٌم والحكومة اإلتحادٌة كالهما ذات الصالحٌات والمسؤولٌات بشكل منسجم، حٌث أن حكومة اإلقل

طبٌعة تنفٌذٌة، وكذلك األمر بالنسبة للتشرٌع، أي البرلمان، فكال البرلمانٌن اإلقلٌمً واإلتحادي 

تعتبر سلطات تشرٌعٌة ورقابٌة بذات الوقت، لذا ٌنبغً تقاسم األدوار بٌن سلطات المركز وسلطات 

لها وال تتعارض، سواء كانت تشرٌعٌة أو تنفٌذٌة، اإلقلٌم بشكل منسجم، بحٌث تتناغم السلطات بعم

حٌث ٌجب أن ٌقوم المركز، الحكومة اإلتحادٌة، بوضع السٌاسات والقوانٌن والتعلٌمات والخطط 

االتحادٌة بالتعاون مع اإلقالٌم، أي الجوانب اإلدارٌة العلٌا للبلد، ومنها الجوانب ذات الطبٌعة 

لة، وال ٌنتهً دور المركز عند رسم السٌاسات وضمان السٌادة السٌادٌة أو العائدات المالٌة للدو

وتوزٌع عادل للثروات، وإنما ٌبقى له حق المتابعة والرقابة واإلشراف على الجوانب العملٌاتٌة التً 

ٌقوم بتنفٌذها اإلقلٌم، وحتى القٌام بجوانب عماٌاتٌة نٌابة عن األقالٌم وخصوصا إذا كانت دولة ناشئة 

ا أن لإلقلٌم حق اصدار الدساتٌر والقوانٌن التً تنظم العمل بداخل اإلقلٌم لتسد النقص كالعراق، كم

التشرٌعً الذي ٌتعلق بعملها على أن ال تتعارض تلك الدساتٌر أو القوانٌن مع دستور البلد أو 

ٌس ، فً العموم ل226القوانٌن االتحادٌة، وفً الدستور العراقً ما ٌنظم هذا األمر ورد فً المادة

من حق اإلقلٌم كتابة تشرٌعات تتعارض مع دستور وقوانٌن الدولة النافذة، ألن بهذه الحالة سٌأخذ 



اإلقلٌم دور الحكومة اإلتحادٌة، وهذا األمر غٌر معقول وال ٌمكن قبوله، وال ٌمكنه االستمرار 

 .هواه بعرقلة صدور القوانٌن اإلتحادٌة لكً ٌنفرد هو فقط بالتشرٌع ومن ثم التنفٌذ على

مقاربة بين هذا المفهوم العام لهيكلية الدولة الفدرالية وهيكلية الصناعة االستخراجية 

 :للنفط والغاز

للمركز حق رسم السٌاسات وضمان السٌادة الوطنٌة وحق التصرف بالملكٌة العامة للثروة النفطٌة 

علٌا لشؤون النفط، وٌتولى والغازٌة والتخطٌط وإصدار التعلٌمات والضوابط التً تتعلق باإلدارة ال

أٌضا اإلدارة المالٌة وما ٌتعلق بها من عملٌات، وتوزٌع الثروة بشكل عادل بٌن األقالٌم 

والمحافظات، وله حق المتابعة واإلشراف والرقابة على الجوانب العملٌاتٌة للصناعة االستخراجٌة 

 .التً تنفذها األقالٌم والمحافظات

حافظات فإنها أٌضا ذات طابع تنفٌذي ولكن عملٌاتً من حٌث األساس، أما اختصاصات اإلقالٌم والم

وتشرٌعً بما ال ٌتعارض مع الدستور اإلتحادي والقوانٌن اإلتحادٌة النافذة، أما إذا خال الدستور 

اإلتحادي من مادة أو مواد تنظم هذه الجوانب العملٌاتٌة، فلها الحق بوضع تشرٌع ٌنظم ذلك الجانب، 

عملٌاتٌة تتظمن تنفٌذ سٌاسة البلد االستكشافٌة والبرامج اإلتحادٌة المتعلقة باالستكشاف فالجوانب ال

فً اإلقلٌم أو المحافظة، وتنفٌذ سٌاسة التطوٌر وبرامجه اإلتحادٌة، وتنفٌذ سٌاسة اإلنتاج اإلتحادٌة 

لتنفٌذ وفق بإدارة العملٌات والقٌام بالعملٌات ذاتها على أرض الواقع، لكن، مرة أخرى، ٌكون ا

السٌاسة والبرامج والضوابط والتعلٌمات اإلتحادٌة، وهذا ٌتطلب إدارة العملٌات وتوفٌر أدوات التنفٌذ 

على أرض الواقع من طاقات بشرٌة وشركات تقوم بالتنفٌذ، والتعاقد، وتقدٌم خدمات، وتوفٌر بنى 

واحدة، فالتعاقد على سبٌل تحتٌة ضرورٌة، وكما اسلفنا كل هذه العملٌات تنفذ وفق رؤٌا مركزٌة 

المثال، ٌجب أن ٌكون وفق عقود معٌارٌة ٌقوم المركز بضٌاغتها واعتمادها، وحٌن ٌتم التنفٌذ ٌجب 

لكن ٌبقى لإلقلٌم والمحافظات اإللتزام بجمٌع الضوابط والتعلٌمات اإلتحادٌة التً رسمها المركز، 

ركز حق المتابعة والتدقٌق واإلشراف على مثلما ٌبقى للم حق المشاركة برسم السٌاسات اإلتحادٌة

  .الجوانب العملٌاتٌة

 :المواد الدستورية خالفات بتفسير



إن أي شراكة بٌن طرفٌن أو أكثر ال ٌمكن أن تستمر ما لم ٌتم توزٌع األدوار التنفٌذٌة بٌن األطراف 

من وقت،  بوضوح، بغٌر هذا التقسٌم، سٌنشب الخالف بٌن األطراف بأسرع مما ٌتصوره المرء

 .وستنتهً الشراكة بخسارة للجمٌع بال استثناء

من هنا تأتً الضرورة لتحلٌل مفردات الصناعة االستخراجٌة سواء كانت تتعلق بالنفط والغاز أو 

بباقً الصناعات االستخراجٌة كالفوسفات والكبرٌت وغٌرها الكثٌر مما تختزنه األرض من 

ألدوار بوضوح بٌن الشركاء، وهكذا ٌتم توزٌع األدوار ثروات، ألن هذا التفصٌل ٌمكن أن ٌفرز ا

التنفٌذٌة بٌن السلطات سواء كانت مركزٌة تمثل الشعب العراقً فً كل مكان أو تلك السلطات 

 .التابعة لإلقلٌم أو المحافظات ذات النظام الالمركزي كما نص على ذلك الدستور العراقً

ثناءا من باقً الصناعات االستخراجٌة األخرى فً فً حقٌقة األمر أن النفط والغاز ٌعتبر است

أوال 223والمادة222العراق، فالدستور العراقً خص هذه الثروة دون سواها بمادتٌن وهما المادة

وثانٌا، التً اعتبر فٌها أن النفط والغاز فً أي مكان من العراق ٌعد ملكا لكل الشعب العراقً اٌنما 

ة تتعلق فقط بالنفط والغاز وال تتعرض لباقً الثروات الطبٌعٌة فً كان أٌضا، لذا فإن هذه الدراس

البلد، والبد لً من اإلشارة هنا إلى أنً سأستعٌر مقاطع كبٌرة من الدراسة السابقة لً الستكمال 

 .جوانب الموضوع

وأخذ  كما أسلفنا، الخالف بتفسٌر المواد الدستورٌة بدأ منذ الٌوم األول لكتابة قانون النفط والغاز،

أبعادا سٌاسٌة بدت فٌها الصراعات واضحة جدا، لكن لو كانت المسودات المتعددة لقانون النفط 

والغاز قد كتبت على أساس فلسفة الدستور اإلتحادي، كما نفهمه من دساتٌر األنظمة االتحادٌة، لكان 

تفسٌرا فقهٌا سلٌما الوضع أفضل بكثٌر، حٌث أن الفهم لدستور الدولة الدٌمقراطٌة الفدرالٌة ٌعطً 

لفقرات القانون الجدٌد، ففً هذا المجال إن تقسٌم العمل فً أنظمة كهذه ٌكون على أساس أن 

الفدرالٌات والمحافظات، فً الحالة العراقٌة، لها دور محدد، كما أن للحكومة الفدرالٌة، إو 

 .المركزٌة، دورا آخر مختلف بطبٌعته

ل، هو أن الحكومة الفدرالٌة تقوم بمهمات ذات طابع فكري نفهم من هذا النوع من التقسٌم للعم

تنظٌمً وتمتلك حق التصرف بالملكٌة العامة نٌابة عن الشعب العراقً بكامله، أما اإلقالٌم 

والمحافظات تتولى مهمات ذات طابع تنفٌذي، من حٌث األساس عملٌاتً، على أن ال ٌتقاطع ذلك 

تكون خروجا على التعرٌف العام للدولة الفدرالٌة، أي  مع أي مهمة مركزٌة استدعت الضرورة أن



أن تكون مهمة مركزٌة لكن ذات طبٌعة عملٌاتٌة أملتها ضروف البلد الموضوعٌة، كأن ٌكون هناك 

جانب تنفٌذي ضروري تقوم به الحكومة الفدرالٌة، فحٌن تكون البنى التحتٌة محطمة كما هو الحال 

، تتولى الحكومة المركزٌة من الناحٌة التنظٌمٌة ضج الكافًفً العراق، والمحافظات لٌست بالن

مهمة تنفٌذ ما هو كبٌر من هذه البنى، كالموانئ العمالقة والطرق الكبٌرة على المستوى الوطنً، 

واإلسكان إذا كان البلد فٌه نقص كبٌر للوحدات السكنٌة، وأمور أخرى كثٌرة منها ما ٌتعلق بالنفط 

من % 3:بالنسبة للدولة العراقٌة، فهو المسؤول عن تموٌل ما نسبته والغاز كونه ذو خصوصٌة

مٌزانٌة الدولة فً الوقت الحالً وحتى إشعار آخر، قد ٌطول لعقود من الزمن، لذا فإن مسؤولٌة 

الحكومة اإلتحادٌة، وبمراقبة من البرلمان، ٌجب أن تقوم بتسوٌق النفط والغاز وتوزٌعه على مناطق 

من أجل أغراض التنمٌة بشكل عام، وكذلك البنى التحتٌة التابعة، وذلك وفق قانون  العراق المختلفة،

لم ٌزل لم ٌصدر لحد اآلن وٌمسى قانون التوزٌع العادل للثروة، والذي ٌتولى تنفٌذه بالكامل 

 .الحكومة اإلتحادٌة بمراقبة من البرلمان، كما أسلفنا، وهذا ما أقره الدستور نصا وروحا

لدستور الفدرالً العراقً الذي أخذت فلسفته ومعظم بنوده من دساتٌر فدرالٌة عالمٌة، من مراجعة ا

والباب الخامس  226و 225و 223و 222و 97و 91نجد هذا التقسٌم واضحا جدا فً المواد

عملٌاتٌة الطبٌعة التنفٌذٌة ذات النتلمس اختصاصات اإلقلٌم والمحافظات بحٌث نستطٌع أن بفصوله 

كما وٌحق لها التشرٌع بما ال ٌتعاض مع التشرٌعات االتحادٌة، بمعنى أن تكون  ،ضادارٌة أٌاإلو

 .التشرٌعات تكمٌلٌة ولٌست ندٌة لتشرٌعات البرلمان اإلتحادي

كما أسلفنا، إن الدساتٌر والقوانٌن لألقالٌم ٌجب أن تحترم دستور الدولة الفدرالٌة وأن ال تنحى بعٌدا 

الدستورٌة التً تتعلق بالنفط والغاز، حٌث فسرها اإلقلٌم بشكل مغاٌر  عنه، كما حصل بتفسٌر المواد

تماما لتفسٌر الحكومة اإلتحادٌة، وبناءا على هذا التفسٌر ذهب اإلقلٌم بعٌدا بوضع القوانٌن الجدٌدة 

التً تتعلق بالنفط والغاز، وذهب أبعد بوضعها موضوع التطبٌق بالرغم من اعتراضات الحكومة 

 .وهكذا وقعنا فً مأزق ٌبدو وكأن ال مخرج منهاإلتحادٌة، 

من جانب آخر، ٌجب أن ال تغالً الحكومة الفدرالٌة بمركزٌتها فتكون وباال على النظام برمته، 

فربما تنتج دكتاتورٌة من رحم الدٌمقراطٌة، كما ٌعتقد الكورد، ولنا فً تجارب الشعوب خٌر مثال، 

فً وقت ما، وغٌرها العدٌد من األمثلة، كلها أنتجت مثل هذه  فهناك ألمانٌا، وإٌطالٌا ونٌوزٌالندا،



األنطمة الدكتاتورٌة من رحم الدٌمقراطٌات العرٌقة فً بلدانها، فما بالك والنظام الدٌمقراطً 

 .الفدرالً مازال ٌحبو فً العراق

بدأ من عند هذا الحد ٌجب الوقوف، لنعرف كٌفٌة كتابة قانون للنفط والغاز على هذا األساس، ون

 .تفسٌر المواد الدستورٌة التً تتعلق بالنفط والغاز

التً تتعلق بالنفط والغاز تعتمد على فهم الجوانب الفنٌة تفسٌر المواد والفقرات الدستورٌة إن 

، وال ٌتعلق الصناعةهذه  للصناعة االستخراجٌة، ألن القانون من حٌث األساس ٌنظم العمل فً

القوانٌن التً تنظم عالقات تلك الصناعة هً قانون المصافً بالنسبة  بتصنٌع النفط والغاز، حٌث أن

 .لتصنٌع النفط، وقانون االستثمار العام بالنسبة لتصنٌع الغاز

إن الجدل الفقهي لحد هذه اللحظة يخلوا من الجوانب التفصيلية الفنية لمفردات الصناعة 

ف والتطوير واإلنتاج والتسويق وجني االستخراجية، حيث أن التخطيط وأنظمة التعاقد واالستكشا

، وما سنقوم المال من بيع النفط، كلها مفردات لهذه الصناعة ولكل منها له عدة جوانب تفصيلية

 .به هو معرفة أي الجوانب من اختصاص المركز وأيها من اختصاص األقاليم والمحافظات

ت الدستورٌة بشكل واضح كل من كتب فً هذا الموضوع وقع فً حٌرة من أمره بتفسٌر الفقرا

بحٌث ٌتمكن كتاب القانون من وضع صٌغ واضحة وصرٌحة وصحٌحة تتفق مع روح الدستور 

العراقً، ففً واقع األمر، معظمهم كان ٌتخبط، حتى بلغ بهم األمر بتوجٌه اإلتهام للدستور بأنه غٌر 

الدستور قد ٌكون ضبابٌا واضح وأن فقراته ضبابٌة ولها أكثر من معنى، فً حقٌقة األمر أعتقد أن 

بما ٌتعلق األمر بالفصل الثانً مثال المتعلق بالحرٌات، وفً بعض الفصول األخرى كنتٌجة لصراع 

كان واضحا للعٌان ٌوم كتب الدستور فً حالة من عدم اإلتفاق والتضارب المصالح الفئوٌة 

زال األمر قائما لحد اآلن، والجهوٌة وحتى الشخصٌة للبعض من السٌاسٌٌن وقادة الكتل آن ذاك، وما

وقد ٌكون التشرٌع الدستوري المتعلق بالنفط قد وضع بهذه الصٌغة عمدا لكً ٌمهد للوصول إلى هذه 

 . الحالة

 بهذ الصدد صدرت عدة دراسات مهمة منها دراسات األستاذ فؤاد األمٌر وأخرى للدكتور أحمد جٌاد

رٌن، معظمها تمٌل إلى طرف دون آخر، كما وأن والعدٌد من الدراسات آلخ  ،(باللغة اإلنجلٌزٌة)

هناك البعض منها ٌتطرف بمركزٌة موضوع النفط، وأخرى مغاٌرة لتلك الدراسات بحٌث تتطرف 

بتهمٌش المركز، لكن جمٌعها إتفقت على إهمال الجوانب التفصٌلٌة للصتاعة االسخراجٌة، وفً هذا 



م كوردستان بتوزٌع االختصاصات، وسأكتفً الصدد سنأخذ دراسة واحدة تمٌل جدا نحو رأي إقلٌ

بها لتبٌان حقٌقة الضعف فً الدراسة عندما نهمل تفاصٌل هذه الصناعة، وربما ٌسأل سائل لمذا 

تناقش ما ٌتفق مع رؤٌا اإلقلٌم وتهمل تلك التً تتفق مع المركز، حقٌقة، وأنا ال أخفً ذلك، هو أنً 

سٌرات التً تماهً رؤٌا اإلقلٌم، لكن هذا ال ٌعنً أنً أمٌل إلى تفسٌر المركز أكثر من مٌلً للتف

التً قلت النفطٌة أتفق بالكامل مع المركز بتفسٌره لتلك المواد مثار الجدل، وال بكل سٌاسات المركز 

، أضف إلى هذا وذاك أن الخطأ ذاته ٌقع به أالئك الذٌن رأٌا فٌها ال ٌخفى على المتابعٌن لكتاباتً

 .كز بإهمال الجوانب التفصٌلٌة للصناعة االستخراجٌة للنفط والغازٌتفقون مع رؤٌا المر

من  111و111حول قانون النفط والغاز وتفسٌر المادتٌن  ة إحدى الدراساتمسنناقش فً الحلقة القاد

 .لتوضٌح طبٌعة الخطأ الذي وقع فٌه الكتاب الذي أدى للوصول إلى االستنتاجات الخاطئة الدستور
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