
 

 رابعا-حوارات حضارٌة حول قوانٌن النفط والغاز

 *حمزة الجواهري

 خالصة الحوارات

 بدأناه فً الحلقة األولى عود على بدء، أي من حٌث الحدٌث عن النظام الفدرالً الذي

 : تقسٌم العمل فً الدولة الفدرالٌة

إن فلسفة الدولة الفدرالٌة تقوم على أساس أن الفدرالٌات والحكومة المركزٌة تتقاسم الصالحٌات • 

 والمسؤولٌات بشكل منسجم 

 تنفٌذٌة، لكن دائما هناك إشكالٌة وهً أن حكومة اإلقلٌم والحكومة اإلتحادٌة كالهما ذات طبٌعة • 

 وكذلك األمر بالنسبة للتشرٌع، أي البرلمان• 

لذا ٌنبغً تقاسم األدوار بٌن سلطات المركز وسلطات اإلقلٌم بشكل منسجم، بحٌث تتناغم السلطات • 

 بعملها وال تتعارض، سواء كانت تشرٌعٌة أو تنفٌذٌة

 :توزٌع اإلختصاصات

 :توراختصاصات الحكومة اإلتحادٌة كما ورد فً الدس-أوال

 له حق رسم السٌاسات• 

 وضمان السٌادة الوطنٌة• 

 وحق التصرف بالملكٌة العامة للثروة • 

 وتوزٌع الثروة بشكل عادل بٌن األقالٌم والمحافظات • 

 والتخطٌط • 

 وإصدار التعلٌمات والضوابط التً تتعلق باإلدارة العلٌا للبلد• 

 ن عملٌاتوٌتولى أٌضا اإلدارة المالٌة وما ٌتعلق بها م• 

وله حق المتابعة واإلشراف والرقابة على الجوانب العملٌاتٌة سواء للصناعة االستخراجٌة التً • 

 .تنفذها األقالٌم والمحافظات أو أي جانب آخر

 : اختصاصات اإلقالٌم والمحافظات -ثانٌا

مع الدستور فإنها أٌضا ذات طابع تنفٌذي ولكن عملٌاتً من حٌث األساس، وتشرٌعً بما ال ٌتعارض 



اإلتحادي والقوانٌن اإلتحادٌة النافذة، أما إذا خال الدستور اإلتحادي من مادة أو مواد تنظم هذه 

 .الجوانب العملٌاتٌة، فلها الحق بوضع تشرٌع ٌنظم ذلك الجانب

تطبٌق الفكرة على الصناعة االستخراجٌة للنفط والغاز، فالجوانب العملٌاتٌة للصناعة االستخراجٌة 

 :ن اآلتًتتظم

 المحافظة-هذه االختصاصات لإلقلٌم

o تنفٌذ سٌاسة الدولة االتحادٌة بما ٌتعلق األمر بالشؤون النفطٌة 

o  ونتفٌذ البرامج المتعلقة باالستكشاف 

o وتنفٌذ سٌاسة التطوٌر وبرامجه اإلتحادٌة 

o  على أرض الواقعوتنفٌذ سٌاسة اإلنتاج اإلتحادٌة بإدارة العملٌات والقٌام بالعملٌات ذاتها 

 : وهذا ٌتطلب توفٌر اآلتً

  إدارة العملٌات 

  وتوفٌر أدوات التنفٌذ على أرض الواقع من 

o  طاقات بشرٌة 

o  ،وشركات تقوم بالتنفٌذ 

o والتعاقد وفق عقود معٌارٌة ٌقوم المركز بضٌاغتها واعتمادها 

o  ،وتقدٌم خدمات 

o  ،وتوفٌر بنى تحتٌة ضرورٌة 

ى لإلقلٌم والمحافظات حق المشاركة برسم السٌاسات اإلتحادٌة، مثلما ٌبقى للمركز حق ٌبق -مالحظة 

 . المتابعة والتدقٌق واإلشراف على الجوانب العملٌاتٌة

 :فض الخالفات بتفسٌر المواد الدستورٌة

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

بوضوح، خصوصا وإن الطرفٌن لهم حق التنفٌذ ولهم حق التشرٌع أٌضا، بغٌر هذا التقسٌم، سٌنشب 

الخالف بٌن األطراف بأسرع مما ٌتصوره المرء من وقت، وستنتهً الشراكة بخسارة للجمٌع بال 

 .استثناء

 من هنا تأتً الضرورة لتحلٌل مفردات الصناعة االستخراجٌة

القراءة الدستورٌة والقراءة التحلٌلٌة للصناعة االستخراجٌة نستطٌع بوضوح  وعند ربط الجانبٌن،

 أن هناك : تام مالحظة التالً



الجوانب المالٌة والسٌاسات لالستكشاف، وإعادة التطوٌر، وتطوٌر : اختصاصات حصرٌة للمركز• 

مركز وهو ما الحقول الخضراء، واإلنتاج، والتسوٌق فإنها كانت وستبقى حصرا من اختصاصات ال

 .01أوال ورابعا، والمادة111ورد ذكره فً المواد

تقع ضمن االختصاصات غٌر الحصرٌة للحكومة  111و111المادتٌن: اختصاصات مشتركة• 

االتحادٌة، أي أنها اختصاصات مشتركة ولكن بقٌادة اتحادٌة، وإال لوقعت ضمن االختصاصات غٌر 

 الحصرٌة اإلقلٌم أو المحافظات 

المحافظة بالتمسك -تعطٌان الحق لإلقلٌم 111و111هاتٌن لمادتٌن: محافظة-ت إقلٌمأختصاصا• 

بالجوانب العملٌاتٌة الصرف، ولٌس السٌاسات العلٌا للبلد، من الجوانب ذاتها، أي اإلسكتشاف 

 والتطوٌر واإلنتاج، وهً جوانب تحقق كل ما تم التخطٌط له وفق سٌاسة معٌنة

علق بالنفط، ألن كل ما ٌتعلق بهذا الشأن قد نص علٌه الدستور صراحة أو ، فإنها ال تت111أما المادة

ضمنا، ولٌس هناك ما ٌدعوا إلى أخذ اختصاصات من قبل اإلقلٌم أو المحافظات تتعلق بالنفط والغاز 

 .على هذا األساس

مالحظة مهمة، مشاركة اإلقلٌم والمحافظة باىختصاصات المشتركة إلزامٌة، وأي تهمٌش ٌعنً 

 .روجا على الدستورخ

 لنقترب أكثر من التفاصٌل، ولنأخذ االستكشاف كمثال

 :االستكشاف له عدة جوانب وهً

رسم السٌاسات، وصٌاغة األنظمة المتعلقة به، وكتابة التعلٌمات، ووضع العقود المعٌارٌة • 

 لالستكشاف، ووضع استراتٌجٌة لالستكشاف وسٌاسات كثٌرة تتعلق بالموضوع، 

وانب تعتبر من اختصاص الحكومة اإلتحادٌة، لكن بمشاركة فعالة من قبل اإلقلٌم كل هذه الج

 .والمحافظات

إما إدارة عملٌات االستكشاف، وتنفٌذ العملٌات االستكشافٌة على أرض الواقع من مسوحات • 

 ، جٌولوجٌة وجٌوفٌزٌائٌة وحفر آبار استكشافٌة، وأخٌرا الخروج بتحلٌالت ونتائج من تلك العملٌات

 . كلها مهمات تنفٌذٌة تناط باإلقلٌم أو المحافظة لكن ٌبقى للمركز حق المتابعة واإلشراف والمحاسبة

 :اإلنتاج نموذجا آخر لتقسٌم العمل ولكن بشكل تفصٌلً أكثر

، كأحد مفردات هذه الصناعة الواسعة، وذلك ""اإلنتاج""لكً نوضح ما تقدم بشكل أفضل، لنأخذ 

 . س الحصر، حٌث أن الغرض هنا هو توضٌح الفكرةعلى سبٌل المثال ولٌ

عندما نقول اإلنتاج، فإن ذلك ٌعنً الكثٌر، وحٌن ندخل للتفاصٌل، نجد فً الجانب العملٌاتً منه 



 :المحافظة الوظائف التالٌة-والذي ٌعتبر من اختصاص اإلقلٌم

أو من ٌخوله، وفً هذه  إن إنتاج النفط من الحقول ٌعنً أن هناك إدارة لإلنتاج من قبل المالك• 

المحافظة، لكً ٌقوم بهذه المهمة، تكون هذه الحقول من حٌث األساس، مملوكة من -الحالة هو اإلقلٌم

قبل الدولة المركزٌة، ولإلقلٌم بها نصٌب، أو شراكة، فالحكومة المركزٌة تمثل كل الشعب وبالتالً 

المحافظة فإنها تعتبر شرٌك بهذه الملكٌة -هً المسؤول األول عن هذه الملكٌة العامة، أما اإلقلٌم

 المحافظة ولها حق باالحتفاض بالجانب العملٌاتً-العامة ألنها تمثل أبناء اإلقلٌم

هناك شركات خدمٌة منتجة تقوم بتشغٌل الحقول، قد تكون مملوكة من قبل الحكومة اإلتحادٌة أو • 

المشترك مع المستثمر األجنبً، أي ان  المحافظة وأخرى مملوكة للقطاع الخاص الوطنً أو-اإلقلٌم

هذه الشركات ٌمكن أن تقوم بتشغٌل الحقل أو الحقول وفق عقد خدمً ولفترة محدودة، قد تصل 

المحافظة، وهذه تجري وفق سٌاسة -بمداها إلى ربع قرن أو بضعة سنوات، ٌقدم العقد وٌدٌره اإلقلٌم

 تضعها الجهة المختصة، والتً هً المركز تحدٌدا

ناك شركات خدمٌة أخرى مساندة لعملٌات اإلنتاج، قد تكون مملوكة من قبل المركز كقطاع عام ه• 

مركزي، أو مملوكة من قبل اإلقلٌم، وبهذا فهً قطاع عام إقلٌمً، أو شركة مختلطة من العام بشكلٌه 

أو مع شركة أو شركات عالمٌة أو مع القطاع الخاص الوطنً، سواء كان هذه القطاع عام للبلد 

 . اإلقلٌم

 .محافظات أخرى أو حتى أجانب-أٌدي عاملة محلٌة بالنسبة لتلك الجهة، أو من أقالٌم• 

 . بٌئة ٌستوجب حماٌتها ومجتمع وعاملٌن ٌجب ضمان صحتهم وسالمتهم• 

هناك أٌضا شركات ووكاالت تجهٌز وتورٌد للحقول وتقوم بمهمة نقل التكنولوجٌا الحدٌثة للحقول • 

 .المحافظة-قبل اإلقلٌم كلها تدار من

امتالك قطاع استشاري واسع ٌقدم خدماته للعملٌات فً هذه الحقول سواء كان أجنبً أو محلً، • 

 .المحافظة، وهناك الكثٌر الذي ٌصعب حصره هنا-كلها تدار من قبل اإلقلٌم

ألحرى كمفردة من مفردات الصناعة االستخراجٌة ٌكون للمركز، أو با"" اإلنتاج""وما تبقى من 

 :المحافظة، هذه الجوانب هً-بقٌادة المركز مع ضمان إشراك اإلقلٌم

رسم السٌاسات لإلنتاج التً تعنً تلك السٌاسات التً تتعلق بوضع سقوف اإلنتاج وفق المعاهدات • 

 .الدولٌة

ئضة ودراسات حاجة السوق العالمٌة للنفط والغاز التً على ضوئها ٌتم تحدٌد الطاقات اإلنتاجٌة الفا• 

عن الطاقات التشغٌلٌة العادٌة من استٌعاب تقلبات اإلنتاج ألسباب فنٌة أو تقلبات السوق النفطٌة 

 .العالمٌة والمحلٌة



 .وسٌاسات تتعلق بتوزٌع التطوٌر على المناطق المحرومة واألقل حرمانا من العراق• 

ات مستفٌضة لتحقٌق سٌاسات التوسع باإلنتاج، وهً سٌاسات مبنٌة على أسس اقتصادٌة ودراس• 

 .أعلى مردود مالً للعراق من هذه الثروة، ولٌس أعلى مردود مالً لإلقلٌم أو المحافظة

وضع سٌاسات لمنح العقود الخدمٌة، ووضع عقود معٌارٌة للتعاقد مع الشركات التً تقدم خدمات • 

 .اإلنتاج، أو التطوٌر واإلنتاج معا، وحتى تلك التً تشمل االستكشاف أٌضا

 .وضع سٌاسات وضوابط مركزٌة العتماد وقبول الشركات التً تعمل فً قطاع اإلنتاج• 

وضع سٌاسات تتعلق بالتفاوض مع الشركات وضوابط ٌجب اإللتزام بها من قبل أي مفاوض مع • 

 .الشركات الخدمٌة

ل فً هذا المحافظة، تعم-تشكٌل شركات مملوكة من قبل الحكومة اإلتحادٌة، ربما بشراكة مع اإلقلٌم• 

 .القطاع وفق السٌاسات التً تتعلق بهذا الموضوع

 .المحافظة بتنفٌذ العملٌات اإلنتاجٌة-وضع سٌاسات للمتابعة واإلشراف والتدقٌق على أداء اإلقلٌم• 

وضع ضوابط لمستوى مشاركة المركز بإدارة العملٌات اإلنتاجٌة، وذلك لكً ال ٌتجاوز المركز على • 

 .اختصاصات اإلقلٌم

سٌاسات تتعلق بالكلف لإلنتاج، أو التطوٌر وحتى االستكشاف، على أساس التوسع األمثل ولٌس  •

 التوسع بال ضوابط، كما هو وارد فً المسودات التً امامنا

 . هناك السٌاسات التً تتعلق بزج وتطوٌر األٌدي العاملة العراقٌة فً العملٌات اإلنتاجٌة• 

ت القطاع الخاص التخصصً الذي ٌقدم خدمات للصناعة سٌاسات تتعلق بتطوٌر ودعم شركا• 

 .االستخراجٌة

سٌاسات تهدف التخطٌط للوصول إلى إنتاج وتطوٌر وطنً بأقرب وقت ممكن، لكً ال نبقى معتمدٌن • 

على الشركات الخدمٌة األجنبٌة كما هو الحال فً العقود التً منحتها الحكومة المركزٌة أو التً 

 .المهمة ٌجب أن تكون أحد أهم أهداف التطوٌر واإلنتاج فً الوقت الحالًمنحها اإلقلٌم، وهذه 

 .سٌاسات اتحادٌة لحماٌة البٌئة على مستوى البلد• 

سٌاسات تتعلق بأشكال التطوٌر بالنسبة للبد، ألن لكل بلد أو منطقة، سٌاسة مثلى لتطوٌر الحقول • 

ٌة تختلف عن غٌرها فً العالم أجمع، ٌجب النفطٌة أو الغازٌة، وهناك خصوصٌات فً الحقول العراق

 .أن تؤخذ بنظر اإلعتبار عند وضع السٌاسات اإلتحادٌة

سٌاسات أخرى تتعلق بالتجهٌز والصٌانة والتصنٌع الوطنً الذي ٌجب أن ٌقدم منتجاته للصناعة • 

 .االستخراجٌة وفق أرقى المقاٌٌس الهندسٌة العالمٌة

ومة اإلتحادٌة هً المسؤولة عنها حصرا، وهذا ما أقره الدستور هناك الجوانب المالٌة، فإن الحك• 



صراحة، حٌث لإلنتاج وكلف اإلنتاج عالقة مباشرة باإلٌرادات المالٌة، فاإلنتاج الوطنً ٌكون أكثر 

مردودا مالٌا فٌما لو تم كل شًء وفق المعاٌٌر الدولٌة ووضع السٌاسات اإلتحادٌة موضع التطبٌق 

 . عند إنتاج الحقول

 .المحافظة-وأخٌرا جمع النفط المنتج وبٌعه وفق سٌاسة مركزٌة ٌشارك بصٌاغتها اإلقلٌم• 

كل ما تقدم من سٌاسات تاتً على شكل قوانٌن وأنظمة عمل، وتعلمٌات ملزمة، وإشراف، ومتابعة، 

ومحاسبة، كلها ٌجب أن تكون من صلب اختصاص الحكومة اإلتحادٌة لكن بإشراك األقالٌم 

 .ت، وشكل المشاركة واضح جداوالمحافظا

من هنا نفهم أن اإلنتاج كمفردة، وبعد تحلٌلها من الناحٌة الفنٌة، وهكذا باقً المفردات لهذه 

الصناعة، تنهً كل جدل فقهً، وتضع األمور بنصابها الصحٌح، ولم ٌبقى هناك ضبابٌة بفقرات 

فقٌه العراقً، الذي تعامل مع قانون الدستور التً تتعلق بالصناعة النفطٌة كما ٌدعً البعض، فإن ال

النفط والغاز، كان قد وقع فرٌسة غٌاب هذا النوع من التحلٌل، فحجب صالحٌات، وأعطى صالحٌات 

 أكثر أو أقل مما ٌجب، 

لكن عند محاكمة فقرات المسودات الثالثة، التً تعتبر الٌوم مرجعٌة لنا، وفق هذا الفهم الذي ٌنبغً 

طراف، نستطٌع تعدٌل الفقرات وإثرائها لتكون أكثر وضوحا، وهكذا نستطٌع أن ٌكون مشتركا بٌن األ

 . تجاوز هذه المعضلة

 

 فً الحلقة القادمة سنناقش جوانب أخرى للموضوع 
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