
 ثانٌا-حوارات حضارٌة حول قوانٌن النفط والغاز

 *حمزة الجواهري

  :مناقشة

/  2/  2004 - 62152 العددنقرأ دراسة لجواد كاظم البكري نشرت على موقع الحوار المتمدن 

، كغٌره من الدارسٌن للفقرات الدستورٌة، ضحٌة لجهله بمفردات وقع، نجد فٌها أن الكاتب قد 15

 فً ورد ما تكٌٌف بخصوص هو المطروح السؤال"" احٌة الفنٌة، حٌن ٌتسائلهذه الصناعة من الن

 للحكومة الحصرٌة السلطات ضمن إنهما فهل (112والمادة111القصد هو المادة) أعاله المادتٌن

 السلطات من هً فهل ضمنها، تكن لم وإذا الحصرٌة؟ السلطات تلك خارج إنهما أم االتحادٌة

، بالرغم من أن هاتٌن المادتٌن تقعان ضمن ""؟واألقالٌم االتحاد بٌن المشتركة والصالحٌات

االختصاصات غٌر الحصرٌة للحكومة اإلتحادٌة، وهذا واضح جدا فً الدستور، لكنه ٌجٌب هو 

( 112و 111) بالمادتٌن ورد ما تكٌٌف حول ٌدور الفقهً فالجدل لذلك"" على ذلك السؤال باآلتً

 الحصرٌة السلطات ضمن ٌدخلهما وجه على تكٌٌفها ةصعوب ونرى والغاز، النفط بخصوص

 <""سابقا ذكرناه الذي للسبب االتحادٌة للحكومة

ألنه لم ٌستطع فهم هذه الصناعة على حقٌقتها من  ،وتساؤلهكغٌره وهكذا نستطٌع تفهم سبب حٌرته 

، لذا لجأ إلى عن ٌزٌل الضبابٌة، أو العتمة، التً تحٌط بالموضوخالل تحلٌل مفرداتها لكً ٌستطٌع أ

وضع إفتراضات وبنى علٌها استنتاجات خطٌر تؤدي إلى مزٌد من الخالفات بٌن األطراف، فهو لم 

ٌأتً بجدٌد بل أعاد كتابة التفسٌرات التً نشأ بسببها الخالف دون أن ٌتنبه إلى ضرورة تحلٌل 

، فلو كان ٌعرف مفردات الصناعة االستخراجٌة، واتخذ جانبا غٌر موفق بالتفسٌر، أو التأوٌل

تفاصٌل مفردات الصناعة النفطٌة لما وقع بهذه األزمة لفهم المادتٌن، كونهما تقعان خارج 

االختصاصات الحصرٌة للحكومة اإلتحادٌة، فإن هذا ٌعنً أنهما من االختصاصات المشتركة بٌن 

ً الجهات، اإلثنٌن ولكن من حٌث األساس من االختصاصات المركزٌة او االتحادٌة بمشاركة باق

فلو كانت المسألة تتعلق بتطوٌر حقل فً محافظة مٌسان فإن الموضوع من اختصاص المركز 

ومحافظة مٌسان، ولو كان التطوٌر أو االستكشاف على سبٌل المثال فً النجف فإنه ٌكون من 

اختصاصات المركز والنجف وال دخل لمحافظة مٌسان باألمر، لذا فإن المركز ٌشترك مع الجمٌع 

 .ال ٌشاركه إال الجهة التً ٌتعلق أمر التطوٌر فً أراضٌهاو



موفقة غٌر فً حٌرة من أمره، لذا راح ٌضع افتراضات لتفسٌرات كان إن كاتب التحلٌل كما اسلفنا، 

 بان المادة هذه تقل لم""ٌقع بالخطأ األول، بقوله نجده "" أوال""، ففً التفسٌر 111للمادة الستورٌة

 تخرجهما خاصة داللة ذلك وفً العراقً، للشعب ملكا جعلتهما بل العراقٌة لدولةل ملك والغاز النفط

، وهكذا بضربة واحدة ٌخرج هذا االختصاص "".االتحادٌة للدولة الحكومٌة األمالك من كونهما من

غٌر الحصري للحكومة اإلتحادٌة وٌجعله من اختصاصت اإلقلٌم، ولم ٌنتبه إلى حقٌقة أن الحكومة 

ٌمنحها حق التصرف بملكٌة النفط شرط االنتخاب هذا منتخبة من قبل الشعب بكامله، و ةاإلتحادٌ

التزامها بالدستور، وهذا التفوٌض ضمنً، وال ٌقبل أي تأوٌل آخر، فحٌن نقول أن النفط والغاز ملك 

كما  شخص عراقًأي للشعب العراقً فإنه من غٌر المنطقً، وفق الفقه الدستوري، أن ٌتصرف 

 . وال أي جهة ٌمكنها التصرف بهذه الملكٌة من دون تخوٌللكٌة عامة، بم ٌشاء

، وإنما تمتلك حق التصرف بالملكٌة العامة، لذا ال تملك شٌئا بذاتها فً حقٌقة األمر أن الحكومات

 ، وٌتفق على ذلك""بالملكٌة العامة"" ٌة تعود للشعب بكامله تسمى فً الفقه الدستوريفإن أي ملك

تعنً ملكٌة الدولة، أضف  ،مجازا ،، ولٌس بدعة منا القول أن الملكٌة العامةلفقه السٌاسًفقه اللغة وا

تتغٌر قد الى ذلك إن الدولة كٌان متغٌٌر، وتتغٌر مع نتائج اإلنتخابات فً المجتمعات الدٌمقراطٌة، و

واء بإنقالب على سبٌل المثال، لكنها فً نهاٌة األمر ستذهب سباإلنقالبات فً المجتمعات الشمولٌة 

، لكن الشعب باق، وملكٌته ال ٌمكن التصرف بها حتى من قبل أو بثورة شعبٌة أو بأي وسٌلة أخرى

صرا بٌد الحكومة المركزٌة، مهما كان ، ولكن ٌبقى التصرف بها حبصفتهم كأفراد أفراد من الشعب

منه، وحٌن تمنح  شكلها، دٌموقراطٌة أم دكتاتورٌة، وتبقى هً التً تمثل كل الشعب، ولٌس بعضا

الحكومة هذا الحق، فإنها تمنحه لجهات تعتبر جزءا منها، كأن تكون وزارة أو بلدٌة لمدٌنة، وذلك 

 .لكً تخفف األعباء عنها

وهو أنه ٌضع الحكومات المحلٌة  ،، ٌقع بالخطأ الثانًالكاتب أعاله فً التفسٌر الثانً الذي ٌضعه

 كل شعب أن""بقوله ة حق بالتصرف بالملكٌة العامة، سواء كانت حكومة اقلٌم أو محافظة كصاحب

 هو بما هؤالء ٌختص وبهذا محافظته أو إقلٌمه فً الموجودة والغاز النفط ٌملك محافظة أو إقلٌم

، وٌمضً بالتحلٌل لٌنتهً عند استنتاج وهو أن شعب اإلقلٌم هو ""محافظاتهم أو أقالٌمهم فً موجود

، أي بمعنى من الدستور111وفق التفسٌر السٌاسً للمادةٌشاء  الذي ٌحق له التصرف بملكٌته كما

بالرغم من أن هذه الثروة مملوكة من  أنه ٌمنح مسؤلٌة التصرف بهذه الملكٌة العامة لحكومة اإلقلٌم،

رفض منح هذا الحق  أعاله،"" أوال""فً حٌن فً قبل الشعب الذي ال ٌعٌش كله ضمن اإلقلٌم، 



من باب  وهكذا نجد، وهكذا تناقض مع نفسه، ة من قبل الشعب العراقً كلهالمتخب للحكومة اإلتحادٌة

، ألنها منتخبة للتصرف بملكٌة للشعب العراقً العامة أولى أن ٌكون هذا الحق للحكومة اإلتحادٌة

وٌبدو أن الكاتب قد انتبه إلى هذا التناقض مع النفس، لذا ذهب بعٌدا بتفسٌر  ،قبل كل العراقٌٌن من

كما أسماه، أي  التفسٌر السٌاسًأ الى لجوقبل مراجعة المنطق بالتفسٌرات المتناقضة، ه أعالثالث 

ألنه ٌتناقض مع المنطق بشكل عام وٌتناقض مع والفقه الدستوري وفقه اللغة،  وفق الفقه السٌاسً،

أو وبهذا التفسٌر ٌكون الكاتب قد أسقط حق أبناء إقلٌم كوردستان فً نفط البصرة أو نفط كركوك 

مٌسان، فً حٌن أن اإلقلٌم ٌأخذ حصته من المٌزانٌة العامة للبلد والتً تعتمد بتموٌلها على واردات 

 .النفط من تلك المحافظات خارج إقلٌم كوردستان

ألنه ، ٌمتلك خبرة فً مجال النفطٌبدو بوضوح أن كاتب الدراسة لٌس فنٌا، كأن ٌكون مهندسا 

ففً الرؤٌا له بتفاصٌل مفردات الصناعة االستخراجٌة،  كغٌره ٌتخبط بالتفسٌرات لعدم وضوح

الحقٌقة إن لإلنتاج جانبٌن مهمٌن جدا، األول هو الجانب العملٌاتً لإلنتاج، وهناك جانب ٌتعلق 

بالتخطٌط لسقوف اإلنتاج، واإللتزامات الدولٌة، وتحدٌدا مع دول األوبك بما تفرضه من سٌاسات 

ا لدٌنا استراتٌجٌة وطنٌة تتعلق باإلنتاج وسٌاسات وضعتها الدولة أٌضانتاجٌة على جمٌع األعضاء، 

آخر ثالث بنفس األهمٌة، وربما اكثر، وهو الجانب المالً، فإن العائد  بوهناك جانتتعلق باإلنتاج، 

حصرا من اختصاصات الحكومة اإلتحادٌة، وهً التً ستكون مسؤولة  ،بال شك ،المالً سٌكون

 .بٌن ابناء الشعب على أشكال مختلفة عن توزٌعه توزٌعا عادال

من الواضح هنا أن الجانبٌن الثانً والثالث من اختصاصات الحكومة اإلتحادٌة، وهو مستمر حالٌا 

تقعان حصرا وهاتٌن المهمتٌن  ،، حٌث ثبت الدستور اختصاصات الحكومة االتحادٌةكذلك ستقبالمو

ملٌاتً، فهو غٌر مشروط بأن ٌكون ختصاص الحكومة االتحادٌة، أما األول، أو الجانب العضمن ا

حصرا من اختصاص اآلتحادٌة، فهو جانب ٌهم اإلقلٌم والمحافظات ولكن لٌس بشكل حصري، أي 

وكون اإلقلٌم والمحافظات ال تمتلك الوسائل التً تنتج بها النفط والغاز من بمشاركة من المركز، 

التً "" المنتجة""ل المنتجة وقت كتابة الدستور واالستفتاء علٌه من قبل الشعب، ألن كلمة الحقو

أوال، هً فً اللغة اسم مفعول، وإسم المفعول ٌأخذ 112وردت فً النص الدستوري فً المادة

كما ورد فً النص "" حالٌا""زمانه ومكانه من ضرف الزمان وضرف المكان فً الجملة، فالزمان 

ت كتابة الدستور، أما المكان فإنه ضمنا ٌعنً العراق بالكامل، ألن الدستور كتب لدولة تعنً وق

هذا النص أكثر مما ٌحتمل، وأن ٌتم معاملة باقً الحقول ٌتم تحمٌل  العراق، وهذا ال ٌعنً أن



النفطٌة أو الغازٌة على هذا األساس كما هو الحال فً نسخة مسودة قانون النفط والغاز والتً 

، حٌث تم على أساس من هذا الفهم الخاطئ لتقسٌم الحقول على 2003ت فً شباط من عامصدر

أنها منتجة حالٌا، وأخرى مكتشفة لكن غٌر مطورة، وأخرى معروف عنها أنها تركٌب جٌولوجً 

ٌمكن أن ٌكون حامال للنفط أو الغاز أو كلٌهما معا، لكن غٌر مثبتة على أساس واقعً من خالل 

مناطق لم ٌجري بها أي عملٌات استكشاف جٌوفٌزٌائٌة، وطبعا لم ٌجري بها حفر  الحفر، وهناك

استكشافً، وهكذا راحت المسودة بعٌدا جدا وتم تحمٌل النص الدستوري أكثر بكثٌر مما ٌحتمل 

وأضٌف للقانون أربعة مالحق تحدد هذه المناطق التً ورد ذكرها، ومرة أخرى أقول، كلها جائت 

وال ٌمت للواقع بصلة وال ٌمت للفقه الدستوري وال لفقه اللغة بصلة على وفق تفسٌر خاطئ 

 . اإلطالق

ففً الواقع حٌن اسند دور اإلنتاج للحكومة اإلتحادٌة من تلك الحقول المنتجة وقت كتابة الدستور 

حٌن أن فً ألن ال األقالٌم وال المحافظات تمتلك الوسائل المادٌة التً تستطٌع بها إنتاج هذه الحقول، 

الشركات المنتجة كشركة نفط الجنوب وزارة النفط والحكومة اإلتحادٌة تمتلك تلك والسائل، وهً 

وشركة نفط الشمال وهكذا، أي أن استمرار الحكومة اإلتحادٌة بإنتاج الحقول الحالٌة جاء كضرورة 

 .للوضع القائم وقت كتابة الدستور موضوعٌة

أي الجوانب المالٌة ، أما الجوانب األخرى من اإلنتاج، نتاجإلفقط ٌتعلق بعملٌات اكان ما تقدم 

فإنها إعادة التطوٌر، وتطوٌر الحقول الخضراء، واإلنتاج، والتسوٌق ، ولالستكشافوالسٌاسات 

ابعا، رأوال و110ورد ذكره فً المواد ما ستبقى حصرا من اختصاصات المركز وهوكانت و

ضمن االختصاصات غٌر الحصرٌة للحكومة  تقع 112و111، كما وأن المادتٌن40والمادة

، وإال لوقعت ضمن كما أسلفنا االتحادٌة، أي أنها اختصاصات مشتركة ولكن بقٌادة اتحادٌة

النفط، لم تعد تهتم بشأن ، فإنها 111، أما المادةغٌر الحصرٌة اختصاصات اإلقلٌم أو المحافظات

ة أو ضمنا، ولٌس هناك ما ٌدعوا إلى أخذ ألن كل ما ٌتعلق بهذا الشأن قد نص علٌه الدستور صراح

كما نصت علٌه  اختصاصات من قبل اإلقلٌم أو المحافظات تتعلق بالنفط والغاز على هذا األساس

هذه المادة، والتً ال ٌجب أن تكون مثارا للجدل، ألنها واضحة جدا وال تقبل التأوٌل مطلقا بشأن 

 .النفط



لدور اإلقلٌم والمحافظة فً مسودة قانون النفط والغاز  كما ونالحظ أٌضا أن هناك تهمٌشا واضحا

، وهذا غٌر مقبول أٌضا، فإنها تهمل تقرٌبا بشكل 2011التً قدمتها الحكومة االتحادٌة خالل عام

تام دور المحافظات التً ٌنبغً أن تمتلك صالحٌات أوسع من الصالحٌات الحالٌة، ولم تعطً 

ات كبٌرة فً مجال الصناعة االستخراجٌة ولدٌه دستور وقوانٌن اإلقلٌم حقه أٌضا كونه ٌمتلك إمكانٌ

وحكومة قوٌة وبدرجة تعتبر نسبٌا عالٌة فً تطورها، فقد أخذت المسودة معظم االختصاصات التً 

 .هً مشتركة وجعلتها حصرٌة بدون وجه حق وال مسوغ قانونً أو دستوري

واإلقلٌم والمحافظة كلها جهات تنفٌذٌة،  أن الحكومة المركزٌة قد تطرقنا لها وهً إشكالٌةهناك 

 ؟ فكٌف ٌتم تقسٌم العمل بٌنها

إدارة أي عملٌة ومسألة قبل أن ننهً هذه المناقشة البد لنا من توضٌح مفهومً وفً هذه الوقفة 

، ألن اإلدارة والتنفٌذ كالهما مفردات أو أدوات تنفٌذٌة، وعلى هذا األساس ٌتم تقسٌم تنفٌذ العملٌة

لنأخذ مثال غٌر اإلنتاج، لنقل االستكشاف، وبما أن الحكومة المركزٌة هً جهة تنفٌذٌة من العمل، 

حٌث األساس، وكذلك اإلقلٌم والمحافظة، فإن الخلط ٌكون مبررا فً هذه الحالة، فكال الطرفٌن 

 ٌقومان بتنفٌذ عملٌات االستكشاف، لكن ٌتوضٌح األمر من خالل معرفة الجوانب الفنٌة التفصٌلٌة

لهذه المفردة أو أي مفردة أخرى من مفردات الصناعة االستخراجٌة، وهكذا ٌتم الفرز، ولم ٌبقى 

 .مبررا للخلط

وكتابة  ،رسم السٌاسات، وصٌاغة األنظمة المتعلقة به االستكشاف له عدة جوانب، وهً

كثٌرة ووضع العقود المعٌارٌة لالستكشاف، ووضع استراتٌجٌة لالستكشاف وسٌاسات  ،التعلٌمات

كل هذه الجوانب تعتبر من اختصاص الحكومة اإلتحادٌة، لكن بمشاركة فعالة تتعلق بالموضوع، 

 .من قبل اإلقلٌم والمحافظات

من مسوحات  على أرض الواقع ٌةعملٌات االستكشافالإدارة عملٌات االستكشاف، وتنفٌذ إما 

من تلك تحلٌالت ونتائج الخروج بأخٌرا و جٌولوجٌة وجٌوفٌزٌائٌة وحفر آبار استكشافٌة،

كلها مهمات تنفٌذٌة تناط باإلقلٌم أو المحافظة لكن ٌبقى للمركز حق المتابعة واإلشراف ، العملٌات

 . والمحاسبة

المحافظة هم جهات تنفٌذٌة، وهذا ما \كل ما تقدم ذو طبٌعة تنفٌذٌة، وكال الطرفٌن، المركز واإلقلٌم

اإلقلٌم، \دولة لٌست كإدارة االستكشاف فً المحافظةٌبرر الخلط، لكن إدارة االستكشاف فً ال



فالمركز ٌدٌر العملٌة من خالل وضع برامج االستكشاف على المستوى الوطنً ومتابعة تنفٌذ برامج 

االستكشاف من قبل الجهات المعنٌة على المستوى الوطنً أٌضا، وٌضع العقود المعٌارٌة وٌضع 

أما اآلخر على المستوى الجهوي ٌدٌر العملٌات فً أرضه،  .التعلٌمات والضوابط للعمل االستكشافً

أي اإلعالن عن الرقع الجغرافٌة التً ٌراد استكشافها والتً تم تحدٌدها من قبل المركز، وٌتم التعاقد 

وفق الضوابط التً وضعها المركز، ومن ثم ٌتم التنفٌذ من قبل الشركة أو مجموعة الشركات التً 

االستكشاف، وأخٌرا الخروج بنتائج بعد تحلٌل المعطٌات، وهكذا نجد أن تعاقدت لتنفٌذ عملٌات 

 ,المحافظة\الفرق بدا واضخا جدا بٌن اإلدارتٌن التنفٌذٌتٌن، المركز واإلقلٌم

الذي ٌنفذ عملٌات االستكشاف فً أرضه، فإن  حٌن ٌشارك المركز بمتابعة االستكشاف فً اإلقلٌم

المحافظة بالخطة الوطنٌة، ومدى \للتأكد من التزام اإلقلٌمذلك ٌعنً أن المركز ٌراجع كل شًء 

المحافظة بتنفٌذ باقً التعلٌمات المركزٌة \التزمها بشروط التعاقد الوطنٌة، ومدى التزام اإلقلٌم

المحافظة بوضع السٌاسات المركزٌة ٌكونوا قد \واألنظمة الملزمة التنفٌذ، كما وحٌن ٌشارك اإلقلٌم

المحافظة وسالمة السٌاسات من الناحٌة الدستورٌة، وعلى هذا \لح اإلقلٌمتأكدوا من تحقٌق مصا

 .األساس ٌكون تقسٌم العمل واضحا للعٌان وال ٌسمح بالخلط

 وٌستمر الحدٌث فً الحلقة الثالثة
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