
 

 خامسا-حوارات حضارٌة حول قوانٌن النفط والغاز

 *حمزة الجواهري

 هذه الحلقة تتمة لما ورد فً الحلقة الرابعة

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

 .للمجلس اإلتحادي للنفط والغاز

ٌة، وفً أحسن األحوال مستقبال، العراق مازال ٌعتمد على رٌع الصناعة االستخراج 

تصنٌع النفط والغاز وتطوٌر صناعات تحوٌلٌة تعتمد على الصناعة البتروكٌمٌاوٌة، هذا إذا 

استطاع المجلس االبتعاد عن المحاصصة التً أخذت أسماء متعددة، وبقٌت األمور تسٌر 

أبدا فً قطاع  بٌد ساسة ال عالقة لهم بالمؤسسات التً ٌدٌروها، وهذا األمر غٌر مقبول

النفط والغاز الغنً والذي ٌغري الجمٌع باالستحواذ على مركز القرار به، وبذات الوقت 

ٌدفعنا نحن العراقٌٌن إلى التظاهر، مجازا، ضد هذا الهجوم من قبل السٌاسٌٌن لالستحواذ 

 .على القرار النفطً، سواء كان السٌاسً فً المركز أم فً اإلقلٌم

لذا ال اعتقد أن السٌاسً ٌصلح ألن مستهدفٌن من قبل السٌاسً،  علمتنا التجربة أننا

 .ٌكون رئٌسا للمجلس بأي حال

علٌه نقترح ترشٌح ربٌس المجلس من قبل الحكومة لشخصٌة مستقلة مهنٌة وذات خبرة 

طوٌلة بهذه الصناعة، وبنفس الطرٌقة ٌتم ترشٌح أعضاء هٌبة المستشارٌن، حٌث تقدم 

الذي ٌدرس حقٌقة هذه الشخصٌات ومدى مهنٌتها وبعدها عن  األسماء للبرلمان وهو

 .، وأن ال ٌراعى بهذه الوظٌفة أي صٌغة من صٌغ المحاصصةالسٌاسة والسٌاسٌٌن

جمٌع اعضاء الهٌبات التً تمثل اإلقلٌم والمحافظات ٌجب أن تحمل نفس الصفة لممثلٌها 

أو االقتصاد أو القانون،  على أن ٌكونوا من ذوي االختصاص فً الجوانب الفنٌة للنفط

ٌكونون من خارج الحكومات والمجالس المنتخبة، وذلك لٌكون هذا المجلس خلٌطا من ذوي 



التخصصات الثالثة التً تتعلق بالصناعة النفطٌة، وٌبقى للبرلمان الكلمة األخٌرة بقبولهم 

 .من عدمه

النزاهة والمسابلة  ٌشرع به قانون خاص، كما هو الحال فً مجلس القضاء األعلى، وهٌبة

والعدالة وغٌرها، لتحاشً التداخل بالصالحٌات واالختصاصات مع الحكومة االتحادٌة التً 

تتولى الجانب التنفٌذي من خالل عمل هٌباتها المتعددة، مجلس الوزراء، وزارة النفط، 

شركة النفط الوطنٌة التً سنتحدث عنها فً السٌاق، والهٌبات الجهوٌة فً اإلقلٌم 

لمحافظات، وٌراعى فً هذا المجلس تمثٌل جهات حكومٌة اتحادٌة ذات األختصاص، وا

 .كالمالٌة، والبنك المركزي، والتخطٌط، والوزارات الجهوٌة ذات العالقة فً األقالٌم

إن تداخل الصالحٌات والمسؤولٌات بٌن هذا المجلس ومجلس الوزراء ووزارة النفط 

فٌما لو كان جهة غٌر مستقلة وتابعة للسلطة تشكٌله  االتحادٌة سٌعقد األمور بعد حٌن من

، ولنا بمجلس القضاء ووزارة العدل ومجلس الوزراء خٌر مثال بحسن التنفٌذٌة االتحادٌة

 .التنظٌم وعدم التداخل بالمسؤولٌات والصالحٌات بٌن السلطة التنفٌذٌة والمجلس

ه الذٌن ٌعملون ٌومٌا، أي المجلس له كٌان خاص وله مكاتبه وموظفٌه ومستشارٌه وربٌس

ٌجب أن ٌضمن عدم تدخل السٌاسٌٌن بالشؤون متفرغٌن تماما لهذا العمل الكبٌر الذي 

إال بالقدر الذي تملٌه وظٌفتهم فً الدولة كأن ٌكونوا ممثلٌن عن اإلقلٌم أو الحكومة  النفطٌة

ضاء فً المجلس، االتحادٌة، وهؤالء فً حقٌقة األمر ال ٌجتمعون إال مرة واحدة شهرٌا كأع

 .وهذا شر البد منه، ألنً شخصٌا أود أن ال أرى سٌاسٌا فً هذا المجلس

حقٌقة إن النفط هو السٌاسة، والسٌاسة هً النفط، وهناك ضرورة موضوعٌة أخرى 

وهً ٌجب إبعاد السٌاسة عن النفط، هذه اإلشكالٌة ٌمكن حلها بوجود هذا المجلس، من 

وٌجب أن ٌعمل رئٌس المجلس ومستشارٌه على إبعاد  هنا تحدٌدا تأتً ضرورة وجوده،

 .ًنفطقطاع الالتدخالت السٌاسٌة المضرة بال

 :شركة النفط الوطنٌة



، ENIالشركة على غرار المؤسسات العالمٌة فً فرنسا، فرنسا النفطٌة، وفً إٌطالٌا مؤسسة

لٌست للحكومة، وغٌرها من الدول، حٌث تعتبر فٌها هذه الشركة أو المؤسسة تابعة للدولة و

 .لكن للحكومة فٌها دور فاعل وقوي، لكن شأنها ٌختلف عن أي شركة أو مؤسسة أخرى

ٌجب أن ٌتم تشكٌل هذه الشركة، كشركة قابضة، تعمل تحت مظلتها الشركات الجهوٌة  .1

ومنها شركة إلقلٌم كوردستان، بحٌث تكون هذه الشركات مملوكة جزبٌا من قبل 

تكون هً الذراع التنفٌذي للشركة القابضة التً تكون اتحادٌة، المحافظات أو األقالٌم، ل

حٌث لٌس بالضرورة أن تكون الشركة القابضة تمتلك الشركات التً تعمل تحت مظلتها، 

لكنها تسٌرها وٌكون نطاق عملها الجهة التً تمتلك حصة بها، وٌمكن تسمٌتها مؤسسة 

 .ز فقطالنفط الوطنٌة بدال من شركة النفط الوطنٌة للتمٌ

هذا الكٌان، الشركة أو المؤسسة، لها األولوٌة بأعمال التطوٌر واالستكشاف فً مناطق  .2

شركاتها التً تشمل كل األراضً العراقٌة، وفً حال عجزها عن القٌام بتلك األعمال، 

تحال األعمال إلى الشركات العالمٌة ذات االختصاص، ألن الشركة فً بداٌة عملها فً 

ون عاجزة عن القٌام بكل األعمال، ولكن فً المستقبل، ٌجب أن تتولى الوقت الحالً ستك

أعمال التطوٌر واالستكشاف بالكامل، وهذا ما ٌطمح له كل عراقً، لذا ٌجب أن ٌكرس 

القانون من اآلن الحتواء هذا الضعف حالٌا لتكون مسؤسسة النفط الوطنٌة ذات إمكانٌات 

 .عالٌة مستقبال

ة للحكومة االتحادٌة ولٌس لوزارة النفط التً ستبقى محتفظة ملكٌة الشركة أو المؤسس .3

بمسؤولٌاتها وصالحٌاتها الحالٌة كجهة ذات اختصاص من قبل مجلس الوزراء الذي ٌمثل 

السلطة التنفٌذٌة، وهكذا ٌجب أن ٌكون ربٌس شركة أو مؤسسة النفط والغاز بدرجة وزٌر 

 .ل بمجلس القضاء األعلى أو أمانة العاصمةلكن ال عالقة له بالتشكٌل الوزاري كما هو الحا

أن تتولى هذه الشركة القابضة أو المؤسسة جمٌع األعمال التنفٌذٌة فً العراق من خالل  .4

الشركات التابعة لها سواء المملوكة كال أو جزءا من قبلها، وأن ال تدخل شركة مهما كانت 

حصري العملٌاتً للدولة صفتها إال من خالل مؤسسة النفط الوطنٌة كونها الذراع ال

العراقٌة، حٌث، وكما أسلفنا، هناك فرق كبٌر بٌن التنفٌذي والعملٌاتً، فالوزارة أو 

الوزارات بما فٌها التابعة لإلقالٌم، مهماتها تنفٌذٌة لكن لٌست عملٌاتٌة، أما شركات النفط 



كات التً هذه مهماتها عملٌاتٌة فقط وتجري فً اإلقالٌم أو المحافظات من خالل الشر

تمتلكها هذه الجهات وتنضوي تحت مضلة المؤسسة القابضة، والتً ربما تمتلك جزءا من 

 .حصتها

 :الخطوط الرئٌسٌة

ٌفضل أن تؤسس شركة تابعة لمؤسسة النفط الوطنٌة هً التً تقوم بتشغٌل وإدارة الخطوط 

ذا ما نراه ٌتفق مع الربٌسٌة التً تبقى ملكٌتها للدولة بالكامل، أي للحكومة االتحادٌة، وه

 .الدستور

 البرلمان

، ربما ٌأخذ هذا الدور بما كال المسودتٌن لقانون النفط والغاز ال تعطٌان البرلمان دوره الحقٌقً

ٌتعلق األمر بالتشرٌع، لكنه ال ٌأخذ دوره بالرقابة وال بتمثٌل العراقٌٌن لوقف التجاذبات التً 

مر ال ٌتعلق بالبرلمان بدورته الحالٌة فقط، بل تطال القطاع النفطً وتشل عمله، وهذا األ

الدورات التً مضت والدورات القادمة أٌضا، حٌث سٌبقى الصراع شدٌدا حول موضوع النفط 

وزجه بالصراعات السٌاسٌة التً ٌجب أن ٌكون بعٌدا تماما عنها، وهذا هو الدور الذي ٌقوم به 

 .البرلمان حالٌا

المطلوب منه، على األقل، توفٌر أسباب منع التدخالت السٌاسٌة المضرة، لذا ٌجب أن نضعه 

أمام مسؤولٌاته بهذا الترتٌب، إن صح القول ترتٌب، حٌث ٌجب أن ال ٌكون القرار النفطً 

مسٌس، بل قرار مهنً، وٌجب أن ٌحرص اعضاء البرلمان أن تكون خٌاراتهم بعٌدة عن 

ا الترتٌب سٌكون األمر ممكنا للبرلمان القٌام بمهة الرقابة التً تبدو عسٌرة السٌاسة تماما، وبهذ

لكنها ستكون فً الوقت الحالً، وذلك بوجود أزمة الثقة المستعصٌة بٌن األطراف السٌاسٌة، 

أي أن ال ٌكون تحت وصاٌة كتلة سٌاسٌة  سهلة للغاٌة فٌما لو تم عزل النفط عن السٌاسة،

مركزٌة، وال أعتقد أن هناك من ٌختلف معً أن األزمات التً تطال كل معٌنة أو الحكومة ال

 .شًء حالٌا سببها أزمة الثقة السٌاسٌة المستعصٌة على الحل بٌن األطراف جمٌعا بال استثناء

 :القطاع الخاص



كال المسودتٌن تحدثت عن القطاع الخاص وضرورة تنمٌته، لكن أٌا منها لم تقنن كٌفٌة بناء هذا 

الذي سٌقوم بمجمل عملٌات التطوٌر من بناء وحفر آبار ومد انابٌب وتجهٌز لكل شًء  القطاع

وٌقدم االستشارات التخصصٌة وٌقوم بالدراسات ذات التخصص العالً على اسس علمٌة 

 .ومهنٌة صرف

أهال أن ٌأخذ أن هذا القطاع له من التداخل بالشؤون النفطٌة بكل مراحلها ومستوٌاتها ما ٌجعله 

ألننا اآلن ال نملك من هذا القطاع شًء، سوى  المساحة لقانون النفط والغاز العراقً،نصف 

بضعة شركات أقل من أصابع الٌد الواحدة، فً حٌن ال ٌمكن القول أن لدٌنا قطاع خاص خدمً 

، فال ما لم ٌكون لدٌنا ما ال ٌقل عن ألفً شركة متخصصة بمجاالت عملهاللصناعة النفطٌة 

ون ٌخلقها وٌساعد على تنمٌتها وٌوسع عملها لٌشمل كل مفاصل الصناعة النفطٌة، ٌوجد اآلن قان

 .وال ٌوجد شًء ٌنظم عملها المتداخل مع جمٌع الكٌانات النفطٌة التابعة للدولة

لذا نجد أن هذا النقص ٌفرغ قانون النفط والغاز من محتواه تماما، فإنه بدون إعطاء المساحة 

ن القانون سٌصنع هٌكال فارغا دون محتوى وطنً حقٌقً، أال وهو الالزمة لهذا القطاع، فإ

 .التخصص الذي ٌصنع األشٌاء على أرض الواقع

ٌمكن الرجوع بهذه النقطة إلى دراستنا حول القطاع الخاص، وسٌجد القارئ فً الجزء الرابع 

اكب كل منها التشرٌع الذي ٌنشا هذا القطاع وٌدعمه لٌكون ضمانا لصناعة نفطٌة وطنٌة تو

 المستقبل، ٌمكن الوصول إلى هذه الدراسة من خالل الرابط التالًمتغٌرات 

http://www.ahewar.org/m.asp?i=118 

 :الشفافٌة

بخجل تتطرقت المسودة التً أعدها ااٌلقلٌم، عفوا البرلمان، عن الشفافٌة، لكنها لم تعطً أي 

فصٌل للكٌفٌة التً سٌصل بها المجتمع المدنً، أو العراقٌٌن من خالل منظماتهم، للمعلومات، ت

األكثر من ذلك، نجد أن مسودة الحكومة اإلتحادٌة تستكثر على المجتمع المدنً أن ٌكون له دور 

ان مقنن رغم أنها احتفلت بتشكٌل منظمة الشفافٌة للصناعة االسخراجٌة، وكأنها ترٌد لهذا الكٌ

 .أن ٌكون شكلً، أو شاهد زور لصالحها

http://www.ahewar.org/m.asp?i=118


ٌجب أن ٌعطً القانون مساحة واضحة المعالم لمدى أحقٌة المجتمع المدنً بالوصول للمعلومة 

 .التً ٌبحث عنها وكٌفٌة الوصول إلٌها

 :الوثائق

كمقترح للقانون، تختلف المسودتٌن بموضوع الوثابق، فالمسودة المقدمة من خالل البرلمان 

تقترح أن ٌكون لدٌنا  ة كوردٌة، أو تعكس رغبة كوردٌة لشكل القانون، هذه المسودةوهً كتاب

 .دار وطنٌة للوثابق، والمسودة الحكومٌة اإلتحادٌة تقترح إبقابها فً وزارة النفط اإلتحادٌة

أعتقد أن إنشاء الدار الوطنٌة بقانون ٌشرعه مجلس النواب ٌعتبر الحل األمثل على أن تحتفظ 

بنفس األرشٌف ألهمٌة هذه الوثابق وتبقى أي جهة أخرى محتفظة أٌضا بوثابقها بعد أن الوزارة 

، أي الدار أي إشراك الطرفٌن بالموضوعتبعث بها للوزارة والدار الوطنٌة لوثابق النفط، 

 . الوطنٌة والوزارة

 :عقود كوردستان

ٌجب أن تعدل وفق نموذج حقٌقة إن عقود كوردستان ال تتفق مع التفسٌر الذي توصلنا له، لذا 

الخدمة األخٌر، النموذج الذي ظهر بجوالت التراخٌص الرابعة، ألنه األفضل بٌن جمٌع العقود، 

والذي ٌسهل األمر هو وجود التشابه الكبٌر بٌن بٌن النموذج االقتصادي لعقود المشاركة 

ممنوحة للشركات، فإنها باإلنتاج وعقود الخدمة سابقة الذكر، لكن الفرق سٌكون بالنسب المؤٌة ال

ٌمكن التعامل معها بأن تكون المعادالت الحسابٌة للحصص تحتوي على متغٌر جدٌد، وهو سعر 

البرمٌل فً حٌنه، فالنتٌجة ستكون وكأنها نسبة ولكن تؤخذ على أنها أجرا، شرط أن تسحب 

ا لتعزٌز موقفها الشركات كمٌات النفط التً اعلنتها فً البورصات العالمٌة على أنها ملكٌة له

المالً أمام المساهمٌن، ربما ٌمكن اعطابها حق اإلشارة لها على أنها لٌست ملكٌة ولكن 

 .تتقاضى عنها أجرا خالل مدة العقد

هناك خصومات تعود إلى حكومة اإلقلٌم، ٌمكن تعدٌلها لتعود للدولة العراقٌة، واإلقلٌم له مثل 

 .ٌعه، وإنتاج الغاز وتصنٌعه أٌضاغٌره، البترودوالر من إنتاج النفط ولتصن

كما وٌجب معالجة العدد الكبٌر لعقود كوردستان لكً ال تظطر الحكومة اإلتحادٌة معاملة باقً 

المحافظات الغٌر منتظمة بإقلٌم معاملة بالمثل، وٌمكن تعوٌض اإلقلٌم بإقامة صناعات نفطٌة 



صادي بشكل عام، وهذه المهمة وغازٌة تزٌد حصته للبترودوالر وكذلك إلنعاش الوضع االقت

ٌمكن لإلقلٌم القٌام بها دون الرجوع بشكل كامل للحكومة اإلتحادٌة، فقاون المصافً وقانون 

 .االستثمار العام ٌبٌحان لألقالٌم والمحافظات التصرف وفق القانون

أما حصص الشركات المتعاقد علٌها، فإنها عالٌة ولكن لها ضروفها الموضوعٌة التً ٌجب 

 .اعاتها فً نهاٌة األمر، لكن تخفٌضها أمر واجب ومنطقًمر

 .هناك بنود أخرى لٌس للعراق مصلحة بها ٌمكن تعدٌلها أٌضا بسهولة إذا قبل اإلقلٌم بالمبدأ

إنها حقا معضلة لكن الحل لٌس بعٌدا، وكمٌات النفط التً ستنتج من اإلقلٌم لٌست كبٌرة أٌضا 

العراقٌة، ألن خصوصٌة الحقول فً اإلقلٌم تختلف عنها فً مقارنة بما سٌنتج باقً المحافظات 

باقً أنحاء العراق األخرى من حٌث الحجم والتحدٌات، أعتقد مهما زادت الكمٌات المنتجة من 

 .اإلقلٌم فإنها فً نهاٌة األمر ال تزٌد عن ملٌون برمٌل ٌومٌا فً أحسن األحوال

ى المواد والبنود المختلف علٌها وفق هذا فً الحلقة القادمة سنضع التعدٌالت المقترحة عل

صور الذي خرجت به الدراسة لٌكون لدٌنا مسودة واحدة نعتقد أنها تتفق تماما مع بنود تال

لتباٌن بٌن الرؤى التً انعكست فً القترح إلنهاء ا الدستور، وهً منزلة بٌن المنزلتٌن

 .لقانون النفط والغاز البرلمانً ومشروع الحكومة

 23-01-2012بغداد 

 مهندس مختص بإنتاج وتطوٌر الحقول*

 (4) حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز

 (3)حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز 

 (2)حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز 

 (1) حول قوانين النفط والغازحوارات حضارية 
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