
 

 رابعا-حوارات حضارٌة حول قوانٌن النفط والغاز

 *حمزة الجواهري

فً هذه الحلقة والحلقة الخامسة سأضع التفسٌر الذي خرجت به الدراسة دون العودة كثٌرا 

للتفاصٌل، وذلك تحاشٌا لإلطالة على القارئ الكرٌم، وكذلك سنتناول مجمل القضاٌا الخالفٌة بٌن 

حول مسودة القانون أٌضا دون الخوض بالتفاصٌل لنفس السبب الحكومة اإلتحادٌة واإلقلٌم 

أعاله، وهو تحاشً اإلطالة، لذا أرجو من القارئ الكرٌم الذي لم ٌقرأ الحلقات السابقة للموضوع 

الرجوع إلٌها وقرائتها لكً ٌكون على بٌنة من األسباب التً دعتنا إلى إتخاذ الصٌغة التً ٌجدها 

 .بٌن ٌدٌه

 :تورخروج على الدس

  ال ٌوجد ما ٌشٌر صراحة إلى تفرد اإلقلٌم بالتخطٌط والتفاوض والتعاقد واالستكشاف

واإلنتاج دون الرجوع إلى الحكومة اإلتحادٌة، وهذا ما أقدمت علٌه حكومة اإلقلٌم بشؤن 

 النفط، 

  األمر ذاته ٌمكن مالحظته فً جوالت التراخٌص األولى والثانٌة والثالثة نجد أن الحكومة

تحادٌة قد تخطت أدوار المحافظات، فثارت ثائرة األخٌرة وراح بعضها ٌهدد وٌتوعد اال

 وٌطالب بإقامة إقلٌم

 :111و 111المواد الدستورٌة إعادة تفسٌر

 أن ٌعنً وهذا االتحادٌة، للحكومة حصرٌة الغٌر االختصاصات ضمن تقعان المادتٌن هاتٌن .1

 وأن به، والمحافظات اإلقلٌم إشراك اسأس على ٌكون أن ٌجب الموضوع بهذا ٌتعلق ما كل

 بموقع االحتفاض حقها من لكن بالكامل، الملف هذا بإدارة االتحادٌة الحكومة تتفرد ال

 .القٌادة



 العراقٌة القوانٌن أن على هنا التذكٌر وأود للعراقٌٌن، مشتركة بملكٌة تتعلق 111المادة .2

 األخذ مع منها، واحدا والغاز والنفط ،مةالعا بالملكٌة التصرف مسؤلة جٌد بشكل تقنن النافذة

 .المسؤلة لهذه الخصوصٌة ببعض

 أٌنما العراقٌٌن لكل ملك هو العراق فً مكان أي فً والغاز النفط أن111المادة من نفهم .3

 جمٌع تشترك أن ٌجب لذا والمحافظات، اإلقلٌم إشراك ٌوجب المنطق ومادام وجدوا،

 أو منتجة كانت سواءو الملف، هذا بإدارة ،ال أو بإقلٌم منتظمة كانت سواء ،المحافظات

 .، ألن الجمٌع ٌملكونمنتجة غٌر

 إنها الواقع فً اإلدارة؟ بهذه تشترك لماذا منتجة، غٌر المحافظة مادامت قائل، من ٌقول قد .4

 إشراك ٌلزم للثروة، العادل التوزٌع مبدأ وأن كما الهاٌدروكربونٌة، الثروة بملكٌة تشترك

 النفط محافظة تنتج فحٌنما مباشر، غٌر بشكل الثروة من نصٌبها تؤخذ لكً اتالمحافظ هذه

 وأنها كما هناك،لهذا االستثمار  االقتصادي النشاط من مباشر بشكل أبنائها سٌستفٌد والغاز،

 منتجة الغٌر المحافظات فً والغاز النفط تصنٌع ٌتم أن ٌجب لذا البترودوالر، من ستستفٌد

  .أٌضا والبترودوالرلالستثمار  االقتصادي شاطالن من تستفٌد لكً

 بالمحافظات مقارنة ضعٌفا سٌكون تمثٌلها فإن بإقلٌم، المنتظمة للمحافظات بالنسبة أما .5

 تمثل األخرى المحافظات حٌن فً واحدة، بجهة محافظات ثالثة سٌمثل اإلقلٌم ألن األخرى،

، أي أخرى مرة به المنتظمة فظاتوالمحا مرة اإلقلٌم تمثٌل ٌتم أن ٌجب لذا فقط، نفسها

 .بؤربعة ممثلٌن فً حالة إقلٌم كوردستان

 والغاز النفط استثمار حول تتعاقد أن لوحدها جهة أي حق من لٌس أن111المادة من نفهم .6

اإلتحادٌة، ألن الملكٌة مشتركة بٌن الجمٌع لهذه الثرة  الحكومة وبقٌادة اآلخرٌن إشراك دون

 .الطبٌعٌة

 للشعب الجماعٌة الملكٌة بهذه جهة أٌة بإشراك حقا هناك لٌس أن111ةالماد من نفهم .7

أمر غٌر دستوري، وفً  باإلنتاج مشاركة عقود أو نفطٌة امتٌازات منحفإن  لذا العراقً،

حال وجدت الحكومة أو المجلس اإلتحادي للنفط والغاز ضرورة لمنح عقد مشاركة 

در تشرٌعا بذلك وٌجري علٌه استفتاء باإلنتاج، ٌجب أن ٌحال الموضوع للبرلمان لٌص



شعبً بالقبول أو الرفض، ألن السلطات اإلتحادٌة الثالثة المنتخبة والسلطات الجهوٌة فً 

اإلقلٌم والمحافظات، منتخبة جمٌعا على أساس اإللتزام ببنود الدستور، وعند الخروج عما 

ٌة الدستورٌة، ما لم نص علٌه الدستور، ٌعنً سقوط التفوٌض الشعبً لها وفقدان الشرع

 .ٌستفتى الشعب بذلك

 كانت سواء المحافظات، أو ااٌلقلٌم مشاركة حجم كمً بشكل تحددان ال المادتٌن هاتٌن إن .8

 إلى بالرجوع ولكن الملف، هذا بإدارة االتحادٌة الحكومة مشاركة حجم وال ال، أم منتجة

 ألي المشاركة حجم حدٌدتواقعً  شكل وعلى نستطٌع األساسٌة النفطٌة الصناعة مفردات

 .تحدثنا عنه سلفا ما وهذا الجهات، هذه من

 حالٌا، المنتجة والمحافظات اإلقلٌم مع بالتعاون االتحادٌة الحكومة أن تعنً :أوال112المادة .9

 أسلفنا وكما لكن المشاركة، لحجم تحدٌد دون النفطً الملف بإدارة الدستور، كتابة وقت أي

  .قرٌبات الحجم هذا تحدٌد نستطٌع

 بٌن ومتوازن منصف بشكل الثروة توزٌعتقوم الحكومة اإلتحادٌة ب ثم ومن .11

 أن على ال، أم منتجة المحافظات كانت إذا فٌما الدستور ٌحدد لم وهنا واألقالٌم، المحافظات

 دور وجود على تؤكٌد وهذا السابق، ظامالن سٌاسات من المتضررة المحافظات إنصاف ٌتم

 الثروة توزٌع قانون هنا والقصد بقانون، ذلك ٌنظم أن على المنتجة، غٌر للمحافظات قوي

 .البرلمان ٌنجزها أن ٌجب التً القوانٌن أهم احدوهو  الوطنٌة،

 تلك هنا والقصد السٌاسات، برسم المشاركة مبدأ على ثالثة مرة تإكد ثانٌا112المادة .11

 التطوٌر، وسٌاسة تكشاف،االس وسٌاسة قبله، من والتفاوض بالتعاقد المتعلقة السٌاسات

 واإلقلٌم االتحادٌة الحكومة بٌنبشراكة  تتم وهذه التسوٌق، وسٌاسة اإلنتاج، وسٌاسة

 .والمحافطات

 :االستنتاجات النهائٌة

 :رسم سٌاسات فً اإلقلٌم والمحافظات



تطبٌق السٌاسات العامة للبلد مع األخذ بنظر االعتبار خصوصٌة االقلٌم أو المحافظة 

 .، لكن أٌضا تحت إشراف ومتابعة ورقابة من قبل المركزوإشراكها

 :التخطٌط

التخطٌط لكل ما ٌتعلق بالصناعة االستخراجٌة، التً سنؤتً على ذكرها فً السٌاق، 

استراتٌجٌة واضحة وعلى اساس علمً لعموم البلد،  النفط والغاز بوضعوالتخطٌط لتصنٌع 

مع األخذ بنظر االعتبار إشراك األمد،  وعلى ضوء هذه االستراتٌجٌة الطوٌلة والقصٌرة

 اإلقلٌم والمحافظات خططهمٌضع كافة المحافظات واإلقلٌم عند وضع هذه االستراتٌجٌة، و

، بمشاركة الطوٌلة والقصٌرة األمد بما ٌتعلق بالصناعة االستخراجٌة وتصنٌع النفط والغاز

 .ة االتحادٌةالمركز لضمان عدم تعارض هذه الخطط مع التخطٌط العام للحكوم

 :التعاقد

إن للتعاقد خصوصٌات تتعلق بالسٌاسة العامة للبلد والتخطٌط االستراتٌجً قصٌر وبعٌد 

األمد، كما وٌتعلق بالشفافٌة وتحقٌق معاٌٌر دولٌة اعتمدها المركز لتكون عامة ومناسبة 

، وتقوم للبلد، على أن ٌكون هناك مشاركة من قبل اإلقلٌم والمحافظات بوضع هذه السٌاسة

الحكومة اإلتحادٌة بهذه الوظٌفة نٌابة عن الجهات المختلفة ألن انعكاساتها على المردود 

المالً كبٌرة جدا، لذا فإن أي تعاقد ٌجب أن ٌكون تحت إشراف المركز بالكامل بمشاركة 

فعلٌة من قبل األطراف األخرى المعنٌة بالتعاقد، بحٌث تمتد مساهمة اإلقلٌم والمحافظات 

 .التفاوض بشكل فاعل لما له من انعكاسات على هذه الجهات إلى

 :االستكشاف

االستكشاف مسؤلة غاٌة باألهمٌة بالنسبة القتصاد البلد، فالتوسع باالستكشاف وتحقٌق 

عواقب وخٌمة على أسعار النفط مستقبال، ففً حال له اكتشافات كبٌرة وكثٌرة سوق ٌكون 

ٌطمئن السوق العالمٌة للطاقة، وبالتالً ٌنعكس سلبا تحققت اكتشافات كبٌرة، من شؤنه أن 

تحقق لعراق اكتشافات حال على األسعار، كما أن عملٌات االستكشاف مكلفة جدا، وفً 

فً معتبرة فإن كلف االستكشاف تعتبر ضائعة وال فائدة منها على المدى المنظور، جدٌدة 

ن ملحة، لذا ٌجب أن تكون ٌمكن االستفادة منها فً جوانب تنموٌة اخرى قد تكوحٌن 



سٌاسات االستكشاف والتخطٌط له مدروسة بعناٌة تامة ومحافظة جدا، وأن ال ٌترك الباب 

مفتوحا على مصراعٌه لألقالٌم أو المحافظات للقٌام بهذه المهمة نٌابة عن المركز، لكن تنفٌذ 

ور للمركز هذه السٌاسات والخطط االتحادٌة من مسإولٌة اإلقلٌم بالكامل مع ضمان د

بالرقابة والمتابعة واإلشراف، أما اإلعالن عن االكتشافات النفطٌة فإنه ٌجب أن ٌبقى مهمة 

 .حصرٌة للمركز لألسباب التً ذكرناها سلفا

الجانب الفنً لالستكشاف متعلق من حٌث األساس بالجٌولوجٌا، وهً قضٌة عامة بالعراق 

لالستكشاف ٌجب أن ٌكون على أساس  وال تتعلق بإقلٌم أو محافظة، لذا فإن التخطٌط

 .رف بحدود األقالٌم أو المحافظاتترف بالسٌاسة وال تعتالعراق بالكامل، فالجٌولوجٌا ال تع

بالتنمٌة، فمن المعروف أن العراق اآلن بصدد  ةلك المتعلقتهناك جانب آخر لالستكشاف، 

وص، فضال عن البحث عن المزٌد من االحتٌاطٌات الغازٌة ألغراض التنمٌة بالخص

التصدٌر، فالمحافظات المحرومة من وجود حقول نفطٌة بؤراضٌها وهناك مإشرات علمٌة 

ة وجوده فً تلك الجهة المحرومة، فإنها ستعطى األولوٌة فً جٌولوجٌة تشٌر إلى إمكانٌ

البرامج االتحادٌة لالستكشاف على حساب المناطق التً تتمتع بوجود حقوال نفطٌة فً 

أراضٌها، لذا فإنها مسؤلة تتعلق بالمركز مع ضمان مشاركة فاعلة لإلقلٌم وجمٌع 

 .المحافظات خصوصا تلك المحرومة

الحقول الحدودٌة مسؤلة قد تجد الحكومة االتحادٌة والبرلمان أنها  التخطٌط لالستكشاف فً

كون مهمة اتحادٌة تتؤخذ أولوٌة فً التخطٌط لعملٌات االستكشاف، لذا فإنها ٌجب أن 

 .بمشاركة من الجهات المعنٌة

 :التطوٌر

التطوٌر ال ٌختلف كثٌرا عن االستكشاف، ٌجب أن ٌكون مدروسا على أساس قابلٌة العراق 

لى استٌعاب المردود المالً من التطوٌر، واستٌعاب السوق العالمٌة للنفط والغاز المنتج، ع

أن ٌكون هو المسعى العام ، حٌث أن وأن ٌكون على أساس ٌتسق مع الضوابط الوطنٌة

توفر األموال للقٌام بالتطوٌر، وكلها أمور على التطوٌر بجهود وطنٌة، وٌعتمد أساسا 

صاص، أما القٌام بعملٌات التطوٌر فعلٌا على أرض الواقع فإنه مهمة اتحادٌة من حٌث االخت

جهوٌة ولكن برقابة واشراف ومتابعة من قبل المركز، ألن كلف التطوٌر تعتبر وعاء ال 



 ، بمعنى أنها مجال واسع للفساد قد ٌكلف البلد عشرات وربما مئات ملٌاراتللفصاد حدود له

 .تذهب هدرا بجٌوب الفاسدٌن

د ٌجب أن ٌكون مع جهات مقبولة، وكما أسلفنا أنها مهمة مركزٌة تقوم على اساس التعاق

معاٌٌر دولٌة لالعتماد الشركات التً ٌمكنها أن تقوم بالتطوٌر وتحقق جمٌع األغراض منه، 

وهً التطوٌر بحد ذاته، وتطوٌر القوى البشرٌة، ونقل التكنولوجٌا الحدٌثة وأنظمة العمل 

 .وفق معاٌٌر عامة للبلد األمورهذه ٌث تجري كل بحالمتطورة للبلد، 

التطوٌر ٌجب أن ٌقوم على أساس حاجة السوق العالمٌة للنفط ووفق سٌاسة مركزٌة محكمة 

لكً ال ٌكون هناك فائض كبٌر بالطاقة اإلنتاجٌة، ألنها ستضغط على أسعار النفط عالمٌا 

 .وتظر بمصالح العراق

مهمة  ٌفتح الباب على مصراعٌه، لذا فهًم بها وأن ال للتطوٌر سٌاسات عامة ٌجب اإللتزا

 .مركزٌة بمشاركة فعلٌة من الجهات األخرى

التعاقد على التطوٌر، وعملٌاته على أرض الواقع ٌجب أن ٌكون من صلب اختصاصات 

 .الجهات المعنٌة مع إعطاء المركز دوره الذي اصبح معروفا

ا، جمٌع المحافظات أو اإلقلٌم من تدخل دون اتحادٌة مهمة تبقى أن ٌجب :والتسوٌق النقل

إال بما تملٌه الحاجة وذلك بتكلٌف مباشر من المركز، بحٌث تبقة ملكٌة منشآة النقل 

والتصدٌر مملوكة بالكامل من قبل الدولة وتدرا اٌضا من قبل المركز، وعدا ذلك ٌجب أن 

 .ٌكون بتفوٌض

، وتوزٌعها مهمة فقط المركزي والبنك لمالٌةا بوزارة تتعلق اتحادٌة مهمة :النفطٌة العوائد

 .حصرٌة للحكومة والبرلمان اإلتحادٌٌن

 .فً النهاٌة العراقً البرلمان ٌحسمها اتحادٌة مسؤلة :للثروة عادل توزٌع

 الدستوري، الفهم وفق الجهات من جهة كل دور ، الكٌف ولٌس الكم،واضحا أصبح وهكذا

 .األساس هذا على انون النفظ والغازفً ق فقرة أو مادة أٌة محاكمة وٌمكن

 :الجانب السٌاسً للموضوع



نطرح هذا السإال على أنفسنا قبل طرحه على اآلخرٌن، مهما كان انتمائنا أو وضعنا 

 . بالنسبة للدولة أو العملٌة السٌاسٌة

ما هو سبب الخالفات الكبٌرة واألزمات المتعاقبة والمركبة وذات األبعاد الخطٌرة : السؤال

 ً العملٌة السٌاسٌة العراقٌة؟ ف

 .وجود أزمة الثقة بٌن األطراف جمٌعاهو الجواب  ،بالنسبة لً على األقل

العراق لٌس اسنثناءا من هذه الناحٌة، فً العالم أجمع، تعززت الثقة بٌن األطراف حٌن 

تسنى لهم فصل السلطات عن بعضها، وبدأ الفصل بالسلطات الثالثة، لكن باقً المإسسات 

مٌت بالهٌئات المستقلة كنوع من اإلعتراف من قبل الجمٌع حول استقاللٌتها عن السلطات س

الثالثة الرئٌسٌة بسبب طبٌعتها المشتركة بٌن هذه السلطات الثالثة من ناحٌة الوظٌفة، لذا 

تصالحت األطراف وسارت المراكب بإنسٌابٌة وسٌطرة تامة، إال فً العراق، ألن العراق 

التً ٌهدد البعض بالخروج "" بالعملٌة السٌاسٌة""امه السٌاسً وهو ما نسمٌه مازال ٌبنً نظ

عنها كلما اشتدت األزمة، ألنها لٌست مكتملة لحد اآلن، وهذا لٌس نقصا فٌنا، فإننا مازلنا 

 .نكتشف الجدٌد ونصلح البناء كلما اشتدت األزمة

امل، ونحاول من خالل التحلٌل على هذا األساس سنتعامل مع أزمة قوانٌن النفط والغاز بالك

معرفة موطئ القدم قبل المضً بالخطوة، فمازالت أمامنا أرض موحلة ومنزلقات خطٌرة 

 .وأنفاق طوٌلة مظلمة وموحشة

لكن ٌجب أن نمضً نحو نظام دٌمقراطً إتحادي حقٌقً ٌنسجم الجمٌع فٌه وٌحتوي كل 

 .الخالفات بٌن األطراف العراقٌة المختلفة

للتفكٌر بصوت عالً حول قانون النفط والغاز المختلف علٌه بٌن األطراف هذه محاولة 

المتعددة ولٌس اإلقلٌم والمركز كما ٌوحً البعض، لذا أدعو الجمٌع للتفكٌر أٌضا بصوت 

عالً وأن ال نخجل من ضحالة أفكارنا وال نغتر من قوتها إن كانت كذلك، فمازال هناك 

 .تتكامل وتتضح الصورة النهائٌةالكثٌر من التعدٌل لهذه األفكار ل

 :المجلس االتحادي للنفط والغاز



المجلس االتحادي للنفط والغاز ٌجب أن ٌكون هٌئة تهتم بالصناعة النفطٌة االستخراجٌة 

وتصنٌع النفط والغاز، وأن ال ٌقتصر عمله على الصناعة االستخراجٌة وذلك لتداخل 

ٌن أجزائها لوجود ارتباط عضوي العالقات بداخل هذه الصناعة وصعوبة الفصل ب

 .لمراحلها المتعددة

قبل أن نقترح بؤن ٌكون المجلس االتحادي للنفط والغاز هٌئة مستقلة على غرار مجلس 

ٌجب أن نفهم حقٌقة القضاء األعلى وذلك ألهمٌة النفط والغاز بالنسبة لبلد مثل العراق، 

، بمعنى لٌست تشرٌعٌة ة تنفٌذٌةأن المجلس اإلتحادي للنفط والغاز ٌؤدي مهموهً مهمة 

وال قضائٌة، لكن هذه المجلس ٌإدي مهمة رقابٌة من خالل اإلشراف والمتابعة، حتى 

المٌدانٌة منها، لذا له دور مشابه إلى حد بعٌد دور البرلمان بالرقابة، وهو أشبه بدور هٌئة 

بسبب هذا الدور أم هً  النزاهة مثال، التً مازال الجدل حولها قائما، هل هً تابعة للبرلمان

تابعة للسلطة التنفٌذٌة بالرغم من تعارض عملها مع هذه السلطة تحدٌدا، وبسبب طبٌعة 

عملها التً تقع بٌن التنفٌذ والقضاء، لذا فإن تابعٌة المجلس اإلتحادٌة قد تبدو مبهمة بعض 

ٌة وٌحبذ إبعادها الشًء لحد هذه اللحظة على األقل، فاإلقلٌم ٌجد أنها أقرب للسلطة التشرٌع

عن السلطة التنفٌذٌة، فً حٌن نجد مسودة الحكومة تإكد عائدٌة المجلس للسلطة اإلتحادٌة 

كونها تقترح أن رئٌس الوزراء هو رئٌس المجلس، ونائب الرئٌس لشإون الطاقة والوزٌر 

 .موجودون أٌضا

ٌعٌة وال رقابٌة، المجلس، إذا، ال ٌمكن أن ٌتبع مجلس النواب ألن طبٌعة عمله ال هً تشر

كما ولٌس محبذا أن ٌكون تابعا لمجلس الوزراء بشكل مباشر ألنه سٌتؤثر بشكل كبٌر 

بقرارات الحكومة وسٌاستها وتوجهاتها، فً حٌن ٌفترض أن ٌكون المجلس ٌحمل صفة 

ألن المهنٌة فً الصناعة النفطٌة شرط ال ٌمكن االستقالل السٌاسً والصفة المهنٌة، 

والحكومة، أو أي حكومة، بطبٌعتها ستحاول تسٌس موضوع الصناعة  ،المساومة علٌه

النفطٌة وتجعل من هذا الملف خاضعا للصراعات السٌاسٌة وعرضة لتدخالت تعرقل العمل 

وتعٌق اتخاذ القرارات، وهذا ما الحظناه خالل عمل الحكومات التً توالت على العراق بعد 

أن هذا الملف لم ٌكن لعبة بٌد السٌاسٌٌن ولٌس بعٌدا سقوط النظام السابق، فلم نشهد ٌوما ما 

عن صراعاتهم التً طالت كل شًء، لكن، وعلى سبٌل المثال ولٌس الحصر، بقً القضاء، 



بعٌدا عن تلك التجاذبات بشكل كبٌر، وأفضل بكثٌر مما هو علٌه األمر بالنسبة لقطاع النفط 

 .والغاز

السٌاسً، ٌعطٌها زخما قوٌا، وٌدفع الجمٌع  إن استقاللٌة الصناعة النفطٌة عن القرار

 .للذود عنها بدال من أن تكون مستهدفة من قبلهم

بالتؤكٌد إن جمٌع الهٌآة المستقلة مثل النزاهة والمسائلة والعدالة ودٌوان الرقابة المالٌة 

والبنك المركزي، كلها هٌئات مستقلة ذات طبٌعة مشتركة بٌن السلطات الثالثة الرئٌسٌة، 

سلطة التنفٌذٌة، والسلطة القضائٌة والسلطة التشرٌعٌة، لذا أعتقد أن المجلس اإلتحادي ال

للنفط والغاز ال ٌقل شؤنا أو أهمٌة عن هذه الجهات، وٌمكن اعتباره هٌئة مستقلة أٌضا وأحد 

 .مإسسات الدولة اإلتحادٌة الدٌمقراطٌة

 من فهم اإلقلٌم للوضع الخاص للمجلسما تقدم ٌعنً أننا وصلنا بالتحلٌل إلى فهم ٌقترب كثٌرا 

 فً الحلقة القادمة نكمل ما بدأنا به فً هذه الحلقة

 23-11-2112بغداد 
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