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اإلهداء
يف مظاهرات خريف 2019،

رفع املتظاهرون شعار "نُريد وطن!" ...

هذا الكتاب حُماولة علمية لتوطني ثروة الشعب النفطية،

من خالل توطني املؤسسة املسؤولة عن إدارة هذه الثروة ...

"شركة النفط الوطنية العراقية"،

ويف هذا بعض وفاء ألرواح َمْن استشهدوا مطالبني ابستعادة وطن خمطوف، بسوء وفساد 
إدارة غري حُمرتفة لثروة الوطن ...

إليهم أُهدي هذا الكتاب. 

املؤلف

اإلهداء



عن مركز البيان

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته 
الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة 
واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء 

حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلنْي السياسي واألكادميي.
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مقدمة املركز

مقدمة املركز
سعى العراق طيلة السنوات املاضية إىل احياء مشروع شركة النفط الوطنية اليت جتمع ضمن 
صالحياهتا مجيع الشؤون املتعلقة ابجلوانب الفنية والتعاقدات اخلاصة بثروة النفط والغاز والصناعات 
ان  إاّل  للنفط،  وطنية  شركة  انشاء  إىل  ملحة  احلاجة  تبدو  الذي  الوقت  ويف  املرتبطة.  التحويلية 
هذا  انطالق  تعيق  النفط  وزارة  مع  صالحياهتا  وتضارب  وقانوهنا  برأمساهلا  تتعلق  مجة  صعوابت 
املشروع. كما وأن مشروع قانون الشركة سبق وأن اصطدم مبالحظات احملكمة االحتادية فضال عن 
اخلالفات بني القوى السياسية حول صالحيات الشركة ونطاق عملها. وسيزداد األمر تعقيدا أكثر 
عند النظر إىل الشركات املشاهبة يف املنطقة والعامل واليت تشكل جتارب انجحة أحياان ابلنظر إىل 

رأمساهلا مئات املليارات من الدوالر، وهو ما قد يشكل حتٍد آخر امام أي مشروع عراقي مشابه.
وأتيت هذه الدراسة ضمن حماولة مركز البيان للدراسات والتخطيط اإلسهام ابحلوار العلمي 
اهلادئ والبّناء لتقدمي أفكار سياساتية قابلة للتطبيق من قبل صناع القرار، تعينهم على وضع األسس 

السليمة لشركة النفط الوطنية.
وهتدف الدراسة إىل تقدمي إجياز ألغلب االعرتاضات واالقرتاحات اليت قدمها اخلباء العراقيون 
طيلة السنوات املاضية على مشروع قانون الشركة املطروح للنقاش يف مؤسسات الدولة املختلفة، 

كما هتدف إىل تقدمي رؤى بناءة وعملية لتجاوز العقبات.
وقد أّلف الكتاب/الدراسة أحد خرية اخلباء األكادمييني الذين قضوا سنوات طويلة يف العمل 
البحثي يف جمال إدارة النفط، وهو بذلك يقدم لنا جهدا مشكورا يتعلق مبجمل القضااي اإلدارية 

والقانونية واهليكلية املعقدة اليت حتيط مبشروع شركة النفط الوطنية.
ويف الوقت الذي أنمل أن يكون هذا اجلهد مفيدا للباحثني واألكادمييني واملهتمني، نرجو أن 
يسهم بفاعلية يف تعديل السياسات املتعلقة إبنشاء شركة النفط الوطنية وترصني خطواهتا من قبل 

صناع القرار يف األجهزة التنفيذية والتشريعية.

مركز البيان للدراسات والتخطيط
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ُمقدمة الكتاب

ُمقدمة الكتاب
إدارة  َعرفت  منه،  السبعينيات  هناية  ولغاية أتميمها يف  املاضي  القرن  هناية عشرينيات  من 
صناعة استخراج النفط يف العراق نظام »عقد االمتياز النفطي« مع ائتالف شركات النفط األجنبية 
البالد  العقد« تشمل مجيع مساحة  واهلولندية(، وكانت »منطقة  الفرنسية  البيطانية،  )األمريكية، 
السلسلة  حلقات  مجيع  أعمال  إبدارة  املذكور  االئتالف  قام  واملقابر.  املقدسة  األماكن  ابستثناء 
والنقل  واالستخراج  واحلفر  والتنقيب  )التحري  البالد  يف  النفط  لصناعة  التنظيمية/التكنولوجية 
نفط  وشركة  العراق،  نفط  )شركة  ثالث شركات  املهام  هذه  تولت  والتسويق(، حيث  والتصدير 

املوصل، وشركة نفط البصرة(، وتوزعت رؤوس أمواهلا بنسب حمددة بني شركات ذلك االئتالف.
اتصف نظام عقد االمتياز النفطي بغياب السيطرة التنظيمية الوطنية على العمليات النفطية 
العراق،  ضد  متييزية  نفطية  استثمارية  سياسة  األجنبية  النفطية  الشركات  وانتهاج  مبوجبه،  اجلارية 
للنفط يف  املنتجة  النفطية مقارنة ابلبلدان األخرى  ألسباب سياسية، يف تطوير واستغالل موارده 
احتساب  منهجية  الشركات حول  العراقية وهذه  الشرق األوسط، واخلالف بني احلكومة  منطقة 
ُكلف وأرابح العمليات النفطية وغريها. ومبوجب القانون رقم )80( لسنة 1961، قامت احلكومة 
العراقية ابسرتجاع ما نسبته 95,5 % من مساحة منطقة عقد االمتياز النفطي اليت مل جير استغالهلا 
الفعلي من قبل شركات االئتالف، وهو األمر الذي أوجب أتسيس مؤسسة نفط وطنية الستغالل 

املوارد النفطية اليت تقع خارج قبضة نظام عقد االمتياز النفطي.
جرى أتسيس »شركة النفط الوطنية العراقية« )فيما بعد الشركة( عام 1964 كمؤسسة 
ابلسياسة  الصلة  ذات  الشؤون  حول  الوزراء  جملس  مع  ابلتنسيق  ومالياً  إدارايً  مستقلة  حكومية 
النفطية العليا للدولة. بيد أن املكانة املؤسساتية للشركة قد تراجعت بصدور قانون أتسيسها الثاين 
عام 1967 بربطها تنظيميا بوزارة النفط، ومن مث فقداهنا استقالليتها اإلدارية واملالية عندما جرى 
ربطها عام 1975 مبؤسسة تسمى: »جلنة املتابعة لشؤون النفط وتنفيذ االتفاقيات«، ترتبط تنظيميا 
املوارد  واستغالل  تطوير  يف  أنشطتها  مجيع  على  لإلشراف  وقتها،  احلاكم  للحزب  العليا  ابلقيادة 
النفطية الوطنية، ليصار بعد ذلك إىل إلغائها بقرار من »جملس قيادة الثورة« املنحل عام 1987. يف 
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عام 2018، جرت حماولة إحياء الشركة ككيان مؤسسايت مرتبط تنظيمياً مبجلس الوزراء، بتشريع 
قانون أتسيسها الثالث، الذي وصفت »احملكمة االحتادية العليا« يف عام 2019 بعض أحكامه 

بعدم الدستورية.
استخدام مفردات  للكتاب يف  األساسي  العلمي  االهتمام  ينصب  عند دراسته ملوضوعه، 
احلقوق والقواعد/املعايري واآلليات واألدوات املؤسساتية الطابع واإلجراء التنفيذي، للتعامل املنهجي 
يف  الوظيفي  ونشاطها  التنظيمي  سلوكها  حتكم   ،Institute »مؤسسة«  بوصفها  الشركة  مع 
إدارة املوارد النفطية الوطنية املفردات املؤسساتية املذكورة أعاله. وعلى هذا األساس املعريف، يعتمد 
الكتاب املنهج املؤسسايت يف معاجلة مشكالت موضوعه، بغرض سّب أغوارها الداخلية والصالت 
فيما بينها يف سياق تطورها التارخيي، بغرض تقرير املكانة املؤسساتية اليت تشغلها الشركة يف منظومة 
قرتح أتسيسها.

ُ
إدارة املوارد النفطية الوطنية القائمة، أو تلك اليت ستشغلها يف املنظومات املعنية امل

يتكون هيكل الكتاب من ثالثة فصول كبرية، تتوزع على مباحث بطريقة منهجية، جتعل من 
املبحث الواحد مبثابة حبث علمي مستقل بذاته، ميتلك مقدمته وخامتته ومصادر بياانته ومعلوماته، 
ولكن يف إطار تكامله العلمي مع مباحث مشكلة فصل الكتاب اخلاص به األخرى، ويف وحدة 
الثالثة  املباحث  تتناول  للكتاب.  الرئيسة  املشكلة  مع  الفصول  اجلديل جلميع مشكالت  الرتابط 
للفصل األول طبيعة التنظيم املؤسسايت إلدارة الشركة: الكيفية التنظيمية لعمل نظام إدارهتا، طبيعة 
هياكلها التنظيمية، واجلدل العلمي الدائر حول قانوهنا. يف املباحث الثالثة للفصل الثاين، جيري 
تقييم مؤسسايت لنظام اإلدارة يف قانون الشركة: اإلمكاانت املتاحة للشركة يف حتقيق أهدافها، إدارهتا 
بمة. أخريا، ويف أربعة 

ُ
لعمليات إبرام العقود النفطية، وإدارهتا لعقود جوالت الرتاخيص النفطية امل

مباحث، يُقدم الفصل الثالث تصورات منهجية وعملية لتعديل املنظومة املؤسساتية احلاكمة إلدارة 
املوارد النفطية الوطنية: كيفية التعامل مع املواجهة املؤسساتية بني الدستور وقانون الشركة، مبرات 
ومسارات تعديل أحكام الدستور ذات الصلة، خارطة طريق مؤسساتية لنظام جديد إلدارة املوارد 

النفطية، ومشكالت إعمار العراق من منظور األنظمة املؤسساتية إلدارة املوارد النفطية الوطنية.
   وعلى الرغم من التعقيد الكبري للمفاهيم Concepts الواردة يف الكتاب، إال أن لغة 
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ُمقدمة الكتاب

ومنهجية عرض حمتوايته سُتسّهل على القارئ الكرمي فهمها واستيعاهبا بُيّسر. سيحتل هذا الكتاب 
مفيداً  وسيكون  معه،  للتعاطي  املختارة  واملنهجية  موضوعه  لفرادة  العربية  املكتبة  يف  ابرزاً  مكاانً 
لطلبة الدراسات اجلامعية األولية والعليا يف اختصاص إدارة األعمال، وكذلك املؤسسات التشريعية 
والتنفيذية يف البلدان العربية املنتجة للنفط، والشركات واملؤسسات النفطية والعاملني فيها. وهللا من 

وراء القصد.

                                                                    األستاذ الدكتور
                                                                 جواد كاظم لفته الكعيب   

                                                                  
                                                                                     





الفصل األول

 طبيعة التنظيم املؤسساتي

إلدارة شركة النفط الوطنية العراقية

املبحث األول: النظام املؤسساتي إلدارة الشركة  

املبحث الثاني: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة 

املبحث الثالث: مقاربة منهجية احلوار الوطين حول قانون الشركة 
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املبحث األول: النظام املؤسسايت إلدارة الشركة  
املقدمة 

يف هذا املبحث، َسُنجري حتلياًل مقارانً لقوانني أتسيس شركة النفط الوطنية العراقية الثالثة، 
من زاوية الكشف عن مالمح النظام املؤسسايت إلدارة املوارد النفطية فيها، ومن مث سنقوم، برتكيب 
هذه املالمح ابستخدام جمموعة معايري، بغرض تقييم عمل هذا النظام من زوااي نظر تنظيمية خمتلفة 
أييت يف مقدمتها: أواًل، قدرته على ضمان متتع الشركة ابستقالليتها اإلدارية واملالية يف اختاذ قراراهتا 
اإلسرتاتيجية والعملياتية؛ واثنياً، ضمان إدارهتا للموارد النفطية مبؤشرات الكفاءة والفاعلية واملنفعة؛ 
له. وعلى ضوء  العملي  التطبيق  املختلفة يف  الفساد  واثلثاً، قدرته يف احليلولة دون نشوء مظاهر 
اخلطوات املنهجية السابقة، يقدم املبحث يف خامتته خطوطا عامة ملقرتح نظام مؤسسايت جديد 
إلدارة املوارد النفطية يف بالدان، قائم على أساس أحكام الدستور النافذ. ميكن حتقيق نظام اإلدارة 
قرتح يف املبحث بسبيلني: األول، تضمينه يف قانون الشركة لسنة 2018 بعد تعديل 

ُ
املؤسسايت امل

أحكام القانون مبا يناسب ذلك؛ الثاين، تضمينه يف قانون النفط والغاز االحتادي العالق التشريع، 
والذي قرر دستور البالد تشريعه منذ عام 2005.  

سببني   )18/3/2018 يف  العراقيني،  االقتصاديني  شبكة  )العّناز،  النفطي  املؤرخ  يذكر 
الوظيفي  النشاط  يتعلق حبجم  األول،   :1987 عام  العراقية  الوطنية  النفط  رئيسني إللغاء شركة 
للشركة: »ثقل أعبائها، وهو أمر أفضى إىل ترهل الشركة وصعوبة إدارهتا«؛ والثاين، يتعلق ابلنظام 
املؤسسايت إلدارهتا: »تداخل صالحياهتا مع صالحيات وزارة النفط لعدم وجود خطوط واضحة 
شّرعني لقانون الشركة 

ُ
بني مسؤولياهتما مما زاد يف صعوبة إدارهتا«. سنفرتض يف هذا املبحث، أن امل

القرن  إداري هناية مثانينيات  الشركة ككيان  إلغاء  2018 على دراية اتمة أبسباب  اجلديد لسنة 
املاضي، يف هذه احلالة، يُفرتض ابلقانون اجلديد لشركة النفط الوطنية العراقية:

• أن يوفر للشركة منظومة متكاملة وواضحة من احلقوق والقواعد واآلليات واألدوات، وهي 	
كّونة لنظام إدارة املوارد النفطية، لتتمكن من أداء وظائفها بكفاءة 

ُ
املفردات املؤسساتية األساسية امل

وفاعلية عاليتني، وأن حَتّول دون إعادة إنتاج أسباب إلغائها السابقة يف الظروف املؤسساتية اجلديدة 
إلدارة املوارد النفطية ابلعراق بعد عام 2003.
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• أن يضع حدوداً واضحة املعامل لنظامني ومستويني خمتلفني من اإلدارة: 	
كلفة الشركة هبا حسب قانوهنا، ونظام إدارة املوارد النفطية 	 

ُ
نظام إدارة العمليات النفطية امل

للبالد حسب الدستور النافذ.
 مستوى اإلدارة العملياتية، ومستوى اإلدارة االسرتاتيجية يف نظام إدارة املوارد النفطية.	 
• أن مُيّكن الشركة من تنفيذ سياسة الدولة النفطية.	
• أن يضمن عدم اتصافه ابلفساد املؤسسايت، كقانون، يف احلاالت التنظيمية اآلتية:	

إذا أعاقت أحكامه اإلدارة الفاعلة والعادلة وأبقل التكاليف واملخاطر لعمليات تطوير 	 
واستغالل املوارد النفطية. 

 إذا كانت أحكامه طّيعة على اإلدارة غري احملرتفة للموارد النفطية.	 
إذا كانت أحكامه طّيعة على االستخدام غري املشروع هلا.	 
إذا مل تضمن أحكامه حتقيق أعلى منفعة للشعب العراقي.	 
إذا مل تعتمد أحكامه أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار النفطي.  	 

1.1.1. التأسيس القانوين لُنظم إدارة الشركة
أواًل: نظام إدارة الشركة يف قانون أتسيسها األول سنة 1964:

قبل صدور القانون األول للشركة عام 1964، كان الغرض من االرتقاء املؤسسايت التنظيمي 
عالقتها  يف  الوطنية  النفطية  املؤسسات  عمل  أداء  حتسني  هو  العراق،  يف  النفط  صناعة  إلدارة 
ابلشركات النفطية األجنبية العاملة يف البالد فقط، ومل يكن ُمتاحا وقتها هلذه املؤسسات ممارسة 
النشاط اإلنتاجي والتنظيمي يف استغالل االحتياطيات النفطية لوقوعها مجيعا يف قبضة الشركات 
األجنبية صاحبة عقود االمتيازات النفطية. بعد صدور »قانون تعيني مناطق االستثمار لشركات 
النفط رقم )80( لسنة 1961«، مت انتزاع ما نسبته 95,5 % من املساحة اليت يُغطيها عقد 
االمتياز النفطي املمنوح لشركات النفط األجنبية، وهو أمر مسح للدولة العراقية وقتها ابلشروع يف 
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أتسيس شركة نفط وطنية تُعهد إليها أعمال إدارة تطوير واستغالل املوارد النفطية اليت ال تغطيها 
بمة.

ُ
عمليات عقود االمتياز النفطي امل

مبوجب األسباب املوجبة لتشريع قانون أتسيس »شركة النفط الوطنية العراقية« رقم )11( لسنة 
1964، كان الغرض من أتسيس الشركة هو »إنشاء صناعة نفط وطنية تكون أساساً للفعاليات 
النفطية يف استثمار املناطق اليت أعيدت حقوق استثمارها مبوجب قانون 80 لسنة 1961... 
وممارسة الصناعة النفطية يف مراحلها املتعددة«. لقد أُريد لرأمسال الشركة أن يكون »حكوميا حمضا 
وذلك متاشياً مع مبدأ سيادة الدولة على مواردها املعدنية ذات الطبيعة االحتكارية«. »على أن 
ذلك ال مينع الشركة تبعاً لضخامة رؤوس األموال اليت حتتاجها، أو بناء على ضرورات التسويق أو 
متطلبات البناء التكنيكية والفنية، من أن تستعني برؤوس أموال أخرى وطنية أو أجنبية عن طريق 
االقرتاض أو املشاركة أو التعاون التجاري مبختلف أساليبه مع املؤسسات أو اهليئات ذات العالقة 
الشركة«. »وبناء على ضرورة  الذي تقوم عليه  القانوين  النفطي وذلك ضمن اإلطار  ابالستثمار 
إعطاء الشركة االستقالل املايل واإلداري... حبيث حتقق اهلدف من أتسيسها فقد أكد القانون... 
على أن تكون قرارات جملس إدارة الشركة انفذة مبجرد صدورها على ما يتعلق منها ببعض األمور 

اليت تعتب من قبيل السياسة النفطية العليا فقد نص على ممارستها من قبل جملس الوزراء«.  
وحسب القانون، يُدير الشركة جملس إدارة »مستقل بشؤونه املالية واإلدارية ويتألف من تسعة 
أعضاء مبا فيهم الرئيس وانئبه على الشكل التايل: ثالثة أعضاء من كبار موظفي الدولة يتم تعيينهم 
بقرار من جملس الوزراء بناء على توصية وزير النفط...، وستة أعضاء متفرغني يتم تعيينهم... بقرار 
النفط على أن يكونوا من ذوي اخلبة  من جملس الوزراء ومبرسوم مجهوري بناء على توصية وزير 
العام  املدير  ومن ضمنهم  الفنية  أو  القانونية  أو  االقتصادية  أو  النفطية  الشؤون  واالختصاص يف 
للشركة. خيتار جملس الوزراء رئيس جملس إدارة الشركة من بني األعضاء املتفرغني... وال جيوز اجلمع 
بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام. ميثل املدير العام الشركة أمام اجلهات الرمسية وينفذ 
قرارات جملس اإلدارة فيها«. قرر القانون، األمر التنظيمي اآليت يف عمل جملس إدارة الشركة: »تنفذ 
قرارات جملس إدارة الشركة عند صدورها عدا ما يلي: كل مشاركة أو مسامهة تعقدها الشركة مع 
جهة أخرى ال تنفذ قبل موافقة جملس الوزراء«. أما بشأن االلتزام ابلسياسة النفطية للدولة، فقد 
قرر القانون األمر التنظيمي اآليت: »تلتزم الشركة ابلسياسة النفطية العامة للدولة وترتبط بوزير النفط 
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فيما يتعلق بتنفيذها ويف حالة اختالف الوزير مع الشركة بشأهنا يعرض اخلالف على جملس الوزراء 
للبت فيه«.    

نشري إىل أن صدور »قانون ختصيص مناطق االستثمار النفطي لشركة النفط الوطنية رقم 
(97( لسنة 1967«، قد جاء لتقييد أحكام قانون أتسيس شركة النفط الوطنية العراقية األول رقم 
(11( لسنة 1964 ببعض األحكام التنظيمية ذات الصلة مبمارسة أنشطتها التنظيمية واإلنتاجية 
واالستثمارية وغريها، ومنها على الشركة أن تقوم ابستثمار املناطق املخصصة هلا استثماراً مباشراً 

وحترمي منح امتيازات نفطية وما يف حكمها حترمياً مطلقاً.
 اثنياً: نظام إدارة الشركة يف قانون أتسيسها الثاين سنة 1967:

مبا أن أحكام قانون التأسيس الثاين رقم )123( لسنة 1967 تتشابه مع أحكام قانون 
التأسيس األول للشركة يف الكثري من املوضوعات، لذلك سنشري إىل موضوعات االختالف فقط 
اليت هلا صلة مبوضوع هذا املبحث. جاء يف األسباب املوجبة لتشريع قانون التأسيس الثاين للشركة ما 
أييت: إن اشرتاك الشركة مع الغري يف استثمار أي منطقة من املناطق املخصصة هلا ال يتم التعاقد عليه 
إال بقانون، وحرم االستثمار يف أي من املناطق املخصصة للشركة بطريق االمتياز أو ما يف حكمه. 
وعلى الرغم من أن الشركة تتمتع ابلشخصية املعنوية وابألهلية الكاملة لتحقيق أغراض أتسيسها، 
إال أهنا وشركاهتا اململوكة تزاول نشاطها »بضمان احلكومة«، وتُعّد أمواهلا وأموال الشركات اململوكة 

هلا من »أموال الدولة«.
فيما  النفط  للدولة وترتبط بوزير  العامة  النفطية  الشركة ابلسياسة  فضاًل عن ذلك، »تلتزم 
يتعلق بتنفيذها ويف حالة اختالف الوزير مع الشركة بشأهنا يعرض اخلالف على جملس الوزراء للبت 
فيه«. وكما هو احلال يف قانون أتسيسها األول، يُدير الشركة يف قانون أتسيسها الثاين جملس إدارة 
أيضاً: »يتوىل إدارة الشركة وحتقيق أغراضها جملس إدارة مستقل بشؤونه اإلدارية واملالية... ويرسم 
اجمللس سياسة الشركة يف مجيع النواحي مبا فيها اإلدارة واحلساابت واإلنتاج«. حدد القانون نظام 
عمل جملس إدارة الشركة على النحو اآليت: »يتم النصاب يف اجمللس حبضور مخسة أعضاء على أن 
يكون من بينهم الرئيس أو انئبه أو من يقوم مقامهما وتصدر القرارات أبكثرية ال تقل عن أربعة 
أصوات«. أما بشأن املوقف التنظيمي من قرارات جملس اإلدارة، فريى القانون: »تنفذ قرارات جملس 
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إدارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي... كل مشاركة مع جهة أخرى ال تنعقد إال مبوافقة 
جملس الوزراء. كل تصرف يشرتط لصحته أو نفاذه موافقة جملس الوزراء ال يعدل إال مبوافقة جملس 
الوزراء أيضا«. وكما هو احلال يف قانون التأسيس األول، مل يتضمن قانون التأسيس الثاين أية أحكام 

بشأن طبيعة »السياسة النفطية العامة للدولة« ومن يرمسها، سوى التزام الشركة هبا وتنفيذها.
خيتلف هيكل ونظام أتسيس وعمل جملس إدارة الشركة يف قانون أتسيسها الثاين عن نظريه 

يف قانون أتسيسها األول: 
• العضوين 	 )ابستثناء  أعضاء  سبعة  من  اجلديد  اإلدارة  جملس  يتألف  األول،  االختالف 

االحتياط( بداًل من تسعة يف قانون التأسيس األول. 
• االختالف الثاين، مجيع أعضاء جملس اإلدارة السبعة هم من ذوي اخلبة واالختصاص، 	

الدولة  أعضاء من كبار موظفي  ثالثة  الذي يضم  األول  التأسيس  قانون  احلال يف  على خالف 
يتم تعيينهم بقرار من جملس الوزراء بناء على توصية وزير النفط، من دون حتديد هوايهتم وخباهتم 

واختصاصاهتم املهنية والعلمية. 
• االختالف الثالث، تتوزع السلطات اإلدارية والصالحيات التنظيمية يف جملس إدارة الشركة 	

بني ثالثة شخوص تنظيمية: رئيس جملس اإلدارة، واملدير املفوض، واملدير العام، بينما الشخوص 
املعنية يف قانون التأسيس األول هي رئيس جملس اإلدارة واملدير العام فقط.

• االختالف الرابع، جرى يف قانون التأسيس الثاين حتديد سلطات وصالحيات رئيس جملس 	
اإلدارة فقط، بينما مل يتم فيه حتديد سلطات وصالحيات املدير املفوض واملدير العام للشركة يف 
جملس اإلدارة. يف قانون التأسيس األول، مل يتم فيه حتديد سلطات وصالحيات رئيس جملس اإلدارة، 

ولكن مت حتديد سلطات وصالحيات املدير العام للشركة.
• االختالف اخلامس، يقوم رئيس جملس إدارة الشركة يف قانون التأسيس الثاين هلا “... 	

إبدارة شؤون الشركة ومتثيلها أمام الغري والتوقيع عنها وتنفيذ مقررات اجمللس واإلشراف على رسم 
وتنفيذ سياسة الشركة وعملياهتا...”، بينما يف قانون التأسيس األول مل حتدد أية أدوار تنظيمية 
يتوالها رئيس جملس إدارة الشركة مبا فيها متثيل الشركة أمام الغري والتوقيع عنها، ولكن جرى فيه 
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حتديد الدور التنظيمي ملدير عام الشركة: “املدير العام هو الذي ميثل الشركة أمام اجلهات الرمسية 
وغريها وينفذ قرارات جملس اإلدارة...”.

• االختالف السادس، مل يرد يف قانون التأسيس األول للشركة ُحكم يقضي بتنحية عضو 	
جملس اإلدارة من منصبه خالل مدة عضويته، على غرار ما جاء به قانون التأسيس الثاين: “ال 
ينَحى عن جملس اإلدارة خالل مدة عضويته كل من الرئيس أو انئبه أو املدير اإلجرائي أو العضو 

غري املتفرغ أو العضو االحتياط إال إذا ثبتت إدانته من حمكمة ذات اختصاص”.
ومبوجب قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم )379( لسنة 1975، أصبحت شركة النفط 
الوطنية العراقية ووزارة النفط يف قبضة “جلنة املتابعة لشؤون النفط وتنفيذ االتفاقيات”، اليت ترأسها 
رقم  النفط  وزارة  تنظيم  املنحل. ومبوجب “قانون  الثورة  قيادة  رئيس جملس  احلني انئب  يف ذلك 
(101( لسنة 1976”، حدثت تغيريات تنظيمية هيكلية الطابع يف نظام إدارة املوارد النفطية يف 

البالد، نشري إىل اثنني منها من منظور موضوع هذا املبحث:
• التغيري التنظيمي اهليكلي األول: مبوجب قانون وزارة النفط لسنة 1976، ُعّدت شركة 	

املؤسسات األخرى  النفط، على غرار  بوزارة  املرتبطة  العراقية جُمرد إحدى اجلهات  الوطنية  النفط 
املرتبطة بوكيل الوزارة للمؤسسات. تتكون الشركة من مستويني تنظيميني: مستوى مركز الشركة، 
الذي يتألف من الرئيس، وهو رئيس الشركة وانئب رئيس جملس إدارهتا يف الوقت نفسه، وانئب 

الرئيس، وهو انئب رئيس الشركة، ومستوى الشركات املرتبطة ابلشركة.
• التغيري التنظيمي اهليكلي الثاين: استحدث القانون املذكور تشكياًل تنظيماً جديداً ضمن 	

مركز وزارة النفط يسمى “جملس النفط”، وجرى حتديد اختصاص جملس النفط بتقدمي االستشارة 
يف اجملاالت اآلتية: “صياغة األهداف العامة للقطاع النفطي يف ضوء توجيهات جلنة املتابعة لشؤون 

النفط وتنفيذ االتفاقيات...”. 
ويستمر مسلسل احندار املكانة املؤسساتية لشركة النفط الوطنية العراقية يف نظام إدارة املوارد 
النفطية يف البالد بصدور قانون رقم )11( لسنة 1977، واملسمى )قانون التعديل األول لقانون 
وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976(، والذي ال ميتلك أسباابً موجبة لصدوره. يف القانون اجلديد، 
متت عملية إعادة هيكلة تنظيمية جذرية للشركة، وجرى تعديل الصالحيات واحلقوق اليت متارسها 
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جهة،  من  الشركة  بني  النفطية  اخلدمة  عقود  تنفيذ  على  “اإلشراف  اآليت:  النحو  على  الشركة 
والشركات واملؤسسات النفطية األجنبية من جهة أخرى”. وأخرياً، أسدل الستار على شركة النفط 
الوطنية العراقية بثابة كيان مؤسسايت/تنظيمي مستقل، بعد صدور قرار جملس قيادة الثورة املنحل 
رقم )267( لسنة 1987 واملسَمى “دمج مركز شركة النفط الوطنية العراقية مبركز وزارة النفط”. 

وقد تضمن القرار املذكور األحكام األساسية اآلتية:
• دمج مركز شركة النفط الوطنية العراقية مبركز وزارة النفط.	
• حيل وزير النفط حمل جملس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية أينما ورد يف القوانني والقرارات 	

واألنظمة والتعليمات.
• والتعليمات 	 واألنظمة  والقرارات  القوانني  كافة  املستحدثة...  الشركات  على  “تسري 

اخلاصة بشركة النفط الوطنية العراقية امللغاة”.
اثلثاً: املكانة املؤسساتية للشركة يف نظام إدارة املوارد النفطية املُقرتح ابملشروعات 

الثالثة لقانون النفط والغاز االحتادي:
بعد أكثر من عقدين من الزمن، على إسدال الستار التنظيمي على شركة النفط الوطنية 
العراقية بوصفها كياانً مؤسساتياً مستقاًل ضمن الكياانت املؤسساتية األخرى يف نظام إدارة املوارد 
النفطية يف البالد قبل عام 1987، جرى احلديث بعد التغيري السياسي واملؤسسايت لنظام احلكم 
يف العراق عام 2003، عن ضرورة إحياء الشركة املذكورة ضمن نظام جديد إلدارة املوارد النفطية. 
جاء هذا احلديث يف ثالث واثئق رمسية، يف هيئة ثالثة مشروعات لقانون أعطيت له تسمية »قانون 
النفط والغاز االحتادي«: اثنان منها )املشروع األول عام 2007 واملشروع الثاين عام 2011) 
تقدم هبما جملس الوزراء، و)املشروع الثالث عام 2011 أيضا( تقدمت به جلنة النفط والطاقة يف 
جملس النواب. يف املشروعات الثالثة لقانون النفط والغاز االحتادي العالقة التشريع منذ عام 2007 

ولغاية اآلن، جرى تقرير املكانة املؤسساتية لشركة النفط الوطنية العراقية على النحو اآليت: 
• ألغى املشروع الثالث لقانون النفط والغاز االحتادي شركة النفط الوطنية العراقية من قائمة 	

الشخوص التنظيمية لنظام إدارة املوارد النفطية اليت وردت يف مشروعي جملس الوزراء األول والثاين، 
على الرغم من أن املشروع الثالث نفسه قد أانط ابلشركة تويل تنفيذ مهمات إدارية حمددة يف نظام 

  املبحث األول: النظام املؤسسايت إلدارة الشركة
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اإلدارة املذكور، وعلى الرغم أيضا من صدور مسودة مشروع قانون الشركة عام 2009. 
• َعّد جملس الوزراء يف مشروعيه لقانون النفط والغاز االحتادي شركة النفط الوطنية العراقية 	

للتشريع وعضوا يف  قرتح 
ُ
امل النفطية  املوارد  إدارة  نظام  تنظيمي أصيل من شخوص  مبثابة شخص 

إنتاجية وتنظيمية يف دائرة اإلدارة  تنفيذ عمليات  للنفط والغاز، وأانط هبا تويل  اجمللس االحتادي 
العملياتية أيضاً من اهليكل التنظيمي لنظام اإلدارة املعين. 

• يُفضي تعامل املشروعات الثالثة لقانون النفط والغاز االحتادي مع شركة النفط الوطنية 	
وللنشاط  واملالية،  اإلدارية  واالستقاللية  املؤسساتية  اإلرادة  من  الفاضح  االنتقاص  إىل  العراقية، 
االسرتاتيجي والعمليايت للشركة ومن متثيلها التنظيمي للدولة يف إدارة العمليات النفطية، من خالل 
للنفط  االحتادي  “اجمللس  مؤسسة  ومصاحل  أهداف  إلرادة  والتنظيمية  املؤسساتية  رهن كينونتها 

والغاز”. 
• جرى يف القانون اجلديد لشركة النفط الوطنية العراقية عام 2018 تدارك هذا العطب 	

التنظيمي ابلتصحيح من خالل ربط الشركة مبجلس الوزراء، وأن مُتارس أعماهلا داخل وخارج العراق 
نيابة عن مؤسسة “الدولة العراقية”، وليس نيابة عن مؤسسة “اجمللس االحتادي للنفط والغاز”، 

كما هو احلال يف مشروعات القانون االحتادي للنفط والغاز.
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1.1.2. الكيفية التنظيمية لعمل نظام إدارة الشركة يف قانون أتسيسها لعام 2018 
أواًل. نظام إدارة الشركة يف قانون سنة 2018:

أتسيس  قانون  إلغاء  مت   ،2018 لسنة   )4( رقم  للشركة  الثالث  التأسيس  قانون  مبوجب 
الشركة الثاين لسنة 1967، وإلغاء قرار جملس قيادة الثورة املنحل لسنة 1987 )قرار دمج مركز 
شركة النفط الوطنية العراقية مبركز وزارة النفط(. يف األسباب املوجبة لقانون التأسيس الثالث، كان 
الغرض من أتسيس الشركة هو »ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق املوارد النفطية... نيابة 
عن الدولة«، وهو أمر يتطلب »تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة ابلكامل 
للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز...«. قررت املادة )2/أوال/اثنياً( من القانون 
الصفة املؤسساتية للشركة: »تؤسس مبوجب هذا القانون شركة عامة تسمى )شركة النفط الوطنية 
العراقية(، تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل واإلداري... وترتبط مبجلس الوزراء... متارس 

أعماهلا يف مجيع أراضي مجهورية العراق... وخارج العراق نيابة عن الدولة العراقية«. 
حددت املادة )3( من القانون هدف واحد للشركة يتمثل يف: »... االستغالل األفضل 
للشعب  منفعة  أعلى  ومبا حيقق  التكاليف  وأدىن  العوائد  أعلى  لضمان  والغازية...  النفطية  للثروة 
العراقي« )قضت احملكمة االحتادية العليا بتاريخ 23/1/2019 بعدم دستورية املادة 3 من قانون 
الشركة(. لقد حددت املادة )4( من القانون نطاق نشاط الشركة الوظيفي، مبثابة وسائل تعتمدها 

الشركة لتحقيق أهدافها، منها األساسية اآلتية:
طورة«.	 

ُ
»إدارة وتطوير وتشغيل احلقول املنتجة واحلقول املكتشفة وغري امل

»إبرام عقود االستكشاف واإلنتاج والتصدير«.	 
“تطوير عمليات التنقيب واإلنتاج والنقل والتخزين والتسويق والعمليات البرتولية ذات العالقة” 	 

)قضت احملكمة االحتادية العليا بتاريخ 23/1/2019 بعدم دستورية الفقرة اثلثا من املادة 4 
من قانون الشركة(.

بمة يف جوالت الرتاخيص النفطية منذ عام 2009.	 
ُ
إدارة ومراجعة وتعديل عقود اخلدمة امل

  املبحث األول: النظام املؤسسايت إلدارة الشركة
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تطوير اجلهد الوطين للقيام ابلعمليات النفطية. رمبا هذه الوسيلة تتعلق ببامج عمل ستضعها 	 
الشركة جلذب القطاع اخلاص الوطين للمشاركة ابلعمليات النفطية اليت ستنفذها الشركة بعد 
الفقرة  دستورية  بعدم   23/1/2019 بتاريخ  العليا  االحتادية  احملكمة  )قضت  قانوهنا  نفاذ 

خامسا من املادة 4 من قانون الشركة(.
قررت املادة )10( من القانون التزامات الشركة على النحو اآليت: “تلتزم الشركة ابلسياسة 
النفطية للدولة”. وكما هو احلال يف قانوين التأسيس األول والثاين للشركة، جاء القانون الثالث 
قررة لطبيعة السياسة النفطية للدولة وَمْن يُقرر رسم مالحمها العامة. أفرد قانون 

ُ
خالياً من األحكام امل

التأسيس الثالث للشركة مواده )6، 7، 8، 9( لتحديد اهليكل التنظيمي إلدارهتا واملواقع واألدوار 
شتقة للشخوص التنظيمية الرئيسة يف هذا اهليكل، ولكنه، 

ُ
التنظيمية والوظائف اإلدارية األساسية وامل

فضية 
ُ
يف الوقت نفسه، مل يُقرر طبيعة احلقوق والقواعد واآلليات واألدوات املؤسساتية/التنظيمية امل

إىل تنفيذ و/أو عدم تنفيذ هذه الشخوص اللتزاماهتا، على غرار احلال يف قانوين التأسيس األول 
املبحث.  تناولناها ابلدراسة يف هذا  اليت  التشريعية األخرى،  املبادرات  للشركة، وأيضا يف  والثاين 
حددت املادة )8( يف القانون، وظائف جملس إدارة الشركة، نورد األساسية منها من منظور هذا 
املبحث )قضت احملكمة االحتادية العليا بتاريخ 23/1/2019 بعدم دستورية املادة 8 من قانون 

الشركة(: 
املصادقة على احلساابت اخلتامية للشركة ورفعها إىل ديون الرقابة االحتادي لتدقيقها وعرضها 	 

على جملس الوزراء للمصادقة.
املصادقة على املوازنة السنوية وتقدميها إىل جملس الوزراء للمصادقة.	 
رسم ووضع اخلطط اإلدارية واملالية والتنظيمية والفنية الالزمة لتسيري نشاط الشركة )املقصود 	 

هنا، على ما يبدو، ممارسة وظيفة التخطيط العمليايت لنشاط الشركة(.
اقرتاح اسرتاتيجيات وسياسات تطوير املوارد النفطية والطاقية يف البالد إىل وزارة النفط وجملس 	 

الوزراء )يف هذه الوظيفة، ال تُعّد الشركة شخصاً ُمقرراً للسياسة النفطية للدولة(.
إدارة الشركة على  نظام عمل جملس  القانون،  املادة )8( يف  الوقت نفسه، حددت  يف 
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النحو اآليت: “جيتمع اجمللس مرة واحدة يف األقل كل شهر بدعوة من رئيسه. جيوز عقد اجتماع 
استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مسبب يقدم من ثالثة من أعضائه. يكتمل 
انعقاد اجمللس حبضور ثلثي أعضائه بضمنهم الرئيس... يتخذ اجمللس قراراته املتعلقة ابلسياسات 

والتعاقدات واالستثمار ابألغلبية املطلقة ألعضاء اجمللس”.
يبدو لنا وجود خلط تنظيمي واضح بني األدوار التنظيمية والوظائف اإلدارية اليت يؤديها 
الشخص التنظيمي املسمى يف القانون مبصطلح “الرئيس”: هذا الرئيس، هو رئيس الشركة، ورئيس 
وظائف  حتديد  جرى  القانون،  من  )7/أوال/1(  املادة  يف  نفسه.  الوقت  يف  الشركة  إدارة  جملس 
“رئيس الشركة” بدقة وعلى النحو اآليت: إدارة الشركة ومتثيلها أمام الغري، وتنفيذ مقررات جملس 
مسؤولية  به  تناط  وأخرياً  وعملياهتا،  الشركة  سياسة  وتنفيذ  رسم  على  واإلشراف  الشركة،  إدارة 
اإلشراف على شركة تسويق النفط الوطنية )قضت احملكمة االحتادية العليا بتاريخ 23/1/2019 
الشركة(. يف  قانون  7 من  املادة  الفقرة اثنيا من  الفقرة أوال/1، والبند “ح” من  بعدم دستورية 
الوقت نفسه، جيري يف املادة )9( من القانون، حتديد وظائف “رئيس الشركة” أيضا على النحو 
اآليت )نذكر األساسية منها إبجياز(: إعداد وعرض املوازنة التخطيطية وتقدميها جمللس إدارة الشركة، 
وصرف النفقات وتشغيل حساابت الشركة، واإلشراف والرقابة على موظفي الشركة، وتقدمي تقارير 
دورية جمللس إدارة الشركة عن سري العمل يف الشركة والشركات املرتبطة هبا، ودراسة قرارات جمالس 
إدارة الشركات اململوكة لشركة النفط الوطنية العراقية، وإعداد امليزانية العمومية وحساابت األرابح 
واخلسائر والتقرير السنوي عن نتائج أعمال الشركة وعرضها على جملس إدارة الشركة، وإعداد خطط 

االستخراج والتطوير السنوية واملستقبلية وعرضها على جملس إدارة الشركة للمصادقة عليها.
يف هذا السياق ُنشري إىل األمرين التنظيميني اآلتيني: األمر األول، ال يُفرق القانون بني وظيفة 
رئيس الشركة ذات الطابع “التنفيذي” وبني وظيفته ذات الطابع “التشريعي” من خالل رائسته 
كلف برسم 

ُ
جمللس إدارة الشركة، بوصفه )اجمللس( املستوى االسرتاتيجي يف نظام إدارة الشركة، امل

اإلسرتاتيجيات والسياسات، ليجري تنفيذها فيما بعد من قبل املستوى التنفيذي يف النظام املذكور، 
سمى يف القانون مبصطلح 

ُ
والذي ميثله رئيس الشركة. األمر الثاين، إذا مجعنا معا وظائف الشخص امل

“الرئيس”: بوصفه “رئيس الشركة” وبوصفه “رئيس جملس إدارة الشركة”، فسنحصل على طراز 
جديد من القادة اإلداريني لشركة النفط الوطنية العراقية حسب قانوهنا اجلديد، حبيث يستطيع هذا 
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الرئيس أداء وظائفه بكفاءة وفاعلية وجودة عالية، مبا فيها مثال “اإلشراف والرقابة على موظفي 
الشركة وسري أعماهلم وانضباطهم” )املادة 9/3)!

القوانني  تناقض  بفعل  تنشأ  أن  هلا  ميكن  تنظيمي  تناقض  حالة  نرصد  ذلك  عن  وفضاًل 
والقرارات األخرى مع قانون التأسيس الثالث للشركة لسنة 2018، إذ مبوجب املادة )15( من 

قانون التأسيس الثالث للشركة، جرى إلغاء قانون واحد وقرارين جمللس قيادة الثورة املنحل: 
1. إلغاء قانون أتسيسها الثاين لسنة 1967 وتعديالته: من الناحية التنظيمية العملية، يُعّد 
هذا القانون ُملغى بعد صدور »قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976«، حيث فقدت 
فيه الشركة كينونتها املؤسساتية املستقلة إداراي وماليا، رغم احتفاظها مبجلس إدارهتا. ومع ذلك، مل 
جير يف قانون التأسيس الثالث إلغاء قانون تنظيم وزارة النفط لسنة 1976، وسيبقى، على األقل 
من الناحية القانونية الشكلية، رديفاً تنظيمياً موازايً للقانون اجلديد يف نظام إدارة املوارد النفطية يف 
البالد، وهو أمر تنظيمي رمبا سُيفضي إىل احتمال وقوع مواجهة تنظيمية بني وزارة النفط والشركة.

2. إلغاء قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم )267( لسنة 1987: من الناحية التنظيمية 
العملية أيضا، يُعّد هذا القرار جمرد »شهادة وفاة تنظيمية رمسية« للشركة، ذلك أن وفاهتا املؤسساتية 
الفعلية قد حدثت عام 1975 بعد تشكيل »جلنة املتابعة لشؤون النفط وتنفيذ االتفاقيات«، اليت 
تولت اإلدارة الفعلية للموارد النفطية بداًل من الشركة ووزارة النفط. بعد صدور قانون تنظيم وزارة 
النفط سنة 1976، جرى متثيل اللجنة املذكورة بصفة عضو يف »جملس النفط« التابع ملركز وزارة 
النفط، وعضو أيضا يف جملس إدارة الشركة. هذا يعين، على األقل من الناحية القانونية الشكلية، 
أن اللجنة املذكورة مازالت متارس أعماهلا لغاية اآلن من خالل عضويتها جمللس النفط التابع تنظيميا 
لغى يف قانون التأسيس الثالث للشركة لسنة 

ُ
ملركز وزارة النفط، حسب قانوهنا لسنة 1976، غري امل

.2018
3. إلغاء قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم )97( لسنة 1995: مل نعثر، لألسف، على 
هذا القرار رغم حبثنا الطويل عنه، ولكننا عثران على قانون حيمل الرقم نفسه ولكن لسنة أخرى، وهو 
»قانون ختصيص مناطق االستثمار لشركة النفط الوطنية رقم )97( لسنة 1967. رمبا يكون األمر 
شرّع لقانون التأسيس الثالث، وإذا صح هذا األمر فينبغي تصحيحه.               

ُ
جُمرد خطأ مطبعيا وقع به امل
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اثنياً. تقييمات اخلرباء لقانون التأسيس الثالث للشركة:
ستتم القراءة النقدية لتقييمات اخلباء لقانون التأسيس الثالث للشركة، عب مسارين تنظيميني 
الثاين،  الداخلية؛  النفطية  لعملياهتا  الشركة  إدارة  تقييم كفاءة  مسار  األول،  للتقييم:  خمتلفني 
حبث  سيجري  نفسه،  الوقت  يف  الوطنية.  النفطية  للموارد  الشركة  إدارة  فاعلية  تقييم  مسار 
مساري التقييم املذكورين من منظور معايري عدم اتصاف قانون الشركة اجلديد ابلفساد املؤسسايت، 

حتملة، واليت أشران إليها يف مقدمة هذا املبحث. 
ُ
يف احلاالت التنظيمية امل

بعد تشريع قانون التأسيس الثالث للشركة رقم )4( لسنة 2018 ونشره يف اجلريدة الرمسية، 
تناول البعض من اخلباء واملختصني القانون ابلتقييم من زوااي نظر خمتلفة سياسية واقتصادية وتنظيمية 
وغريها، تفاوتت فيما بينها من نواحي العمق واملساحة والدوافع. سنحاول هنا عرض وتقييم ما أُتيح 
لنا االطالع عليه من تقييمات اخلباء العراقيني، آخذين ابحلسبان صلتها مبوضوع املبحث وتسلسل 
سببة ألطروحاهتا، أو تلك 

ُ
صدورها الزمين، واستبعاد التقييمات ذات الطابع السياسي، أو غري امل

اليت ُتكرر أطروحات سابقاهتا يف التقييم.
1. اجلواهري، محزة. “قانون شركة النفط الوطنية أضاع الطريق” 

قبل  أُعدت من  العراقية،  الوطنية  النفط  لقانون شركة  التقييم إىل وجود مسودة  ُيشري هذا 
وزارة النفط ومت االتفاق على صيغتها النهائية مع خنبة من املختصني العراقيني يف الداخل واخلارج، 
ومت إرساهلا إىل جملس الوزراء للمصادقة ومن مث إىل جملس النواب. “مل أيخذ جملس الوزراء ابملسودة 
املذكورة، وقدم للبملان صيغة قانون ترفع التجميد عن شركة النفط الوطنية املؤسسة سنة 1967 
)ُأسست الشركة عام 1964 – املؤلف(... ولكن عمل البملان على إجراء العديد من التغريات 
مبا ينسجم مع الرغبات السياسية للكتل، مبعىن أنه مت إعادة تفصيل القانون على مقاساهتم... دون 
األخذ ابحلسبان دستورية الفقرات اليت مت إضافتها أو تلك اليت مت التالعب مبضموهنا... فأخرجوا 
قتبس من هذا 

ُ
القانون عن حمتواه ليكون واباًل على الدولة برمتها يف حال تطبيقه”. يُثري النص امل

التقييم مُجلة من التساؤالت واملالحظات ذات املدلوالت املتباينة املضمون:
ملاذا مل تُنشر مسودات قانون الشركة اليت يتحدث عنها هذا التقييم يف وقت صياغاهتا النهائية 	 

من قبل أصحاهبا، على غرار النسخة املنشورة عام 2009، أو نشرها من قبل صاحب هذا 
التقييم بعد أن مت تشريع القانون.
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مل جير يف عام 1987 جتميد نشاط شركة النفط الوطنية العراقية، وإمنا مت إلغائها ككيان إداري 	 
مستقل )أنظر ذلك يف: الفقرة 1 من املادة اثلثا لقرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم 267 

لسنة 1987).
عندما ال جيري تشريع القوانني من قبل جملس النواب على أساس توافق سياسي وجمتمعي يف 	 

حلظة اترخيية حمددة، فعلى أي أساس، إذن، حينها سيجري التشريع؟ هل على أساس أراء 
اخلباء والباحثني األكادمييني، مهما َعلت قيمتها، وهذه اآلراء تتوزعها يف العادة معايري تقييم 

متباينة جلودهتا ولدوافع أصحاهبا؟
نسجمة مع الدستور العراقي، ومل 	 

ُ
مل حُيدد التقييم أحكام مسودة وزارة النفط لقانون الشركة امل

جير حتديد طبيعة االعتبارات الدستورية اليت مل أيخذ هبا البملان عند تعديله وتالعبه مبضمون 
مسودة وزارة النفط للقانون، ومل جير أيضا حتديد أسباب عدم انسجام تعديالت البملان مع 

الواقع املوضوعي، ومل جير حتديد ماهية هذا الواقع املوضوعي؟
يطرح التقييم “بعض املالحظات األولية على نسخة القانون اليت أعدها البملان قبل التصويت 
عليها، كون املنشور على صفحة جملس النواب هو القراءة األوىل للقانون وليس النسخة اليت مت 

التصويت عليها”: 
• “سومو جيب أن تبقى ضمن تشكيل وزارة النفط وذلك خلطورة ربطها بشركة النفط الوطنية 	

بتاريخ  العليا  االحتادية  احملكمة  )قضت  سيادية”  سلعة  تعتب  تصدرها  اليت  السلعة  ألن 
23/1/2019 بعدم دستورية البند “ح” من الفقرة اثنياً من املادة 7 من قانون الشركة، 
تعلقة جبعل شركة تسويق النفط “سومو” من التشكيالت املرتبطة مبركز الشركة(. مل أمسع 

ُ
وامل

بوجود “سلع سيادية!” يتم تداوهلا يف التجارة الدولية، ومع ذلك، يتشارك هبذا الرأي الكثري 
من التقييمات لقانون الشركة اجلديد، وهي مسألة حيسم اجلدل حوهلا أصحاب االختصاص يف 
القانون الدويل، وأان لست أحدهم. مل مينع قانون التأسيس األول للشركة، وال قانون أتسيسها 
الثاين قيامها بعمليات تسويق النفط ومنتجاته بنفسها، على الرغم من الطابع العمليايت لنشاط 
تسويق  نشاط  إن فصل  طبيعة عملياتية”.  ذات  التقييم “شركة  بتعبري صاحب  أو  الشركة، 
نتج، وإيكاله لكياانت تنظيمية أخرى غري مستقلة تنظيميا 

ُ
النفط اخلام ومنتجاته عن الشركة/امل
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عن وزارة النفط، ال يتوافق مع األسباب املوجبة، وال مع ما أشارت إليه املادة )3( من قانون 
الشركة اجلديد، ذات الصلة بتكامل العمليات النفطية يف مجيع حلقات السلسلة التكنولوجية/

التنظيمية النفطية، ابتداء من أعمال التحري والتنقيب عن النفط وانتهاء بعمليات تسويق النفط 
اخلام ومنتجاته )قضت احملكمة االحتادية العليا بتاريخ 23/1/2019 بعدم دستورية املادة 3 
من قانون الشركة(. إن صفة التكامل األفقي والعمودي حللقات السلسلة اإلنتاجية النفطية هو 
ما تتصف به شركات النفط الدولية الكبى والكثري من الشركات النفطية الوطنية يف البلدان 
املنتجة للنفط. إن املسألة هنا ال تتعلق بضرورة أو عدم ضرورة التكامل التكنولوجي والتنظيمي 
لنشاط شركة النفط الوطنية العراقية، فهذا أمر قد حسمه دستوران النافذ، عندما قرر اعتماد 
تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار يف عمليات تطوير ثروة النفط والغاز، وإمنا املسألة 
تشعب بكفاءة وفاعلية تضمن 

ُ
األهم تكمن يف قدرة شركتنا الفتية على إدارة نشاطها الكبري وامل

فيها حتقيق املنفعة األعلى للشعب العراقي، املالك الدستوري هلذه الثروة.  
• “... جيب أن تكون اخلبة يف جمال الصناعة االستخراجية حتديدا... يف أحد جماالت اهلندسة 	

أو اجليولوجيا وخببة ال تقل عن 25 سنة يف الصناعة االستخراجية حتديدا... هذه املؤهالت 
يصعب توفرها لدى الكتل السياسية... وابلتايل ال يستطيعون ترشيح أشخاص هلذه املناصب 
ملا  ُمغايرة  الشركة،  لرئيس  التقييم مؤهالت  اقرتاح صاحب  إن  املقيتة”.  احملاصصة  على وفق 
جاء به قانوهنا اجلديد، ال يُغري من األمر شيئا، إذ إن اختصاصات هندسة النفط أو جيولوجيا 
النفط يف ابطن األرض فقط، بينما الشركة حباجة لرئيس يُدير  النفط تتعامل تكنولوجيا مع 
عمليات النفط يف ابطن األرض وعلى سطح األرض يف آن واحد. فضاًل عن ذلك، وهذا ليس 
للتعامل  انتقاصا، يتميز صاحب االختصاص اهلندسي عادة ابلنظرة األحادية االجتاه املعريف 
مع مشكالت عمله الفنية، اعتماداً على املبدأ اهلندسي الشهري: إن أقرب مسافة بني نقطتني 
هي اخلط املستقيم! واإلدارة، كما معروف، علم وفن املناورة الواعية واهلادفة بني حاالت عدم 

التأكد وخماطر األعمال، مبعىن السري الواثق يف حقل ألغام كبري! 
• يقرتح صاحب التقييم وجوب “رفع املادة )12( من القانون )املادة املتعلقة بتكوين إيرادات 	

وأرابح وتوزيع أرابح الشركة – املؤلف(... وإعادة الصيغة األصلية حيث أن الصيغة األصلية 
كانت متنح الشركة نسبة من أرابح إنتاج النفط لتساعدها على تطوير احلقول اجلديدة وإعادة 
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السيادية كاألانبيب  الطبيعة  ذات  التحتية  للبىن  منظومات  وبناء  املنتجة...  املكامن  تطوير 
النفط ومنشأة التصدير... إذ ليس صحيحا أن حتال مثل هذه النشاطات  وخزاانت جتميع 
للمستثمر األجنيب...” )قضت احملكمة االحتادية العليا بتاريخ 23/1/2019 بعدم دستورية 
املادة 12 من قانون الشركة(. هذه املشكلة تناولتها أيضاً الكثري من تقييمات القانون اجلديد 
للشركة، وسنتناوهلا أيضا يف هذا املبحث، ولكننا هنا نؤكد أن أحكام القانون اجلديد للشركة مل 
َتّشر قط إىل إحالة أنشطة بناء منظومات البىن التحتية النفطية، اليت يسميها صاحب التقييم، 

ذات الطبيعة السيادية، للمستثمر األجنيب.
• “مل يتم التعرض إىل النفط يف كردستان يف هذا القانون... وكأن كردستان ليست جزءاً من 	

العراق، وكأن عقود كردستان قانونية وال تتعارض مع الدستور”. هذه املشكلة تناولتها أيضا 
للشركة، وهي صحيحة يف جزئها األول، ولكن مسألة  القانون اجلديد  تقييمات  الكثري من 
قانونية أو عدم قانونية العقود النفطية اليت أبرمتها حكومة إقليم كردستان تُعّد مسألة خالفية 
بني احلكومة االحتادية واإلقليم، وأيضاً بني الباحثني يف شؤون النفط، رمبا ستجد حلها يف إطار 

تشريع قانون النفط والغاز االحتادي، يطالب دستور البالد النافذ بتشريعه.
• وأخرياً جُيّمل صاحب التقييم مالحظاته ابالستنتاج اآليت: “ميكن اعتبار شركة النفط الوطنية 	

ابلصناعة  األمر  تعلق  مبا  النفط  لوزارة  التنفيذي  الذراع  وتعتب  للدولة  ملكيتها  تعود  شركة 
االستخراجية لذا جيب أن يتم إبعادها عن أيدي السياسيني...”. ابلطبع، جيب إبعاد النشاط 
يُعّد  ال  النفط  لوزارة  أخرى  مرة  الشركة  إعادة كيان  ولكن  السياسة،  عن  للشركة  العمليايت 
أمراً تنظيمياً حكيماً، ألن إلغاء الشركة مت وقتها وهي كانت خمتبئة مؤسساتياً حتت “العباءة 

التنظيمية” لوزارة النفط. 
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2. جياد، أمحد موسى. “التقييم األويل لقانون شركة النفط الوطنية العراقية”     
يرى هذا التقييم أن قانون الشركة “... يعاين من فجوات خطرية وعدم التناسق بني مهام 
الشركة وتشكيل جملس إدارهتا وخطورة تشكيل كيانني متنافسني إلدارة القطاع االستخراجي البرتويل 
)املقصود ابلكيانني هو كيان الشركة وكيان وزارة النفط – املؤلف( وتعارضه السافر للدستور... 
وحيمل الشركة مهام ال تتعلق مطلقاً بطبيعتها كشركة نفطية...”. مل يرد يف النص املقتبس من هذا 
التقييم، حتديد وتبير حالة نشوء مظاهر الختالل تنظيمي فادح يف القانون رصدها صاحبه. فضال 
عن ذلك، مل يرد يف ُمبرات هذا التقييم، اليت يوردها صاحبه يف أدانه، الكيفية التنظيمية اليت جيري 
مبوجبها نشوء مظاهر االختالل التنظيمي املذكورة يف قانون الشركة، والكيفية التنظيمية أيضاً للتعامل 

معها بوصفها أعراضاً الختالل تنظيمي حُمتمل النشوء يف كيان الشركة:
• الرغم 	 الشركة موظف بدرجة وزير. وعلى  الوزراء ويرأس  الشركة مبجلس  القانون  “يربط هذا 

من أمهية الشركة فال أجد ضرورة لربط شركة عامة إنتاجية مبجلس الوزراء؛ إضافة إىل أن هذه 
الصيغة قد تلحق ضرراً وتعارضاً يف إدارة القطاع النفطي بني كيانني يرأس كاًل منهما وزير”. 
حسنا، أان أوافق صاحب هذا التقييم يف الرأي حول هذه املشكلة التنظيمية وضررها على إدارة 
القطاع النفطي بكفاءة وفاعلية. ولكن السؤال يكمن يف أمر آخر، رمبا أغفله صاحبه: ما هو 
البديل التنظيمي لعدم ربط الشركة مبجلس الوزراء؟ هل البديل هو ربطها بوزارة النفط؟ ولكن 
هذا البديل التنظيمي، وكما يؤكد الباحث السيد العّناز، والذي بدأان مقدمة املبحث األول من 
هذا الفصل بتفسريه إللغاء الشركة عام 1987، يزيد من صعوبة إدارة الشركة بسبب »تداخل 
إال  لعدم وجود خطوط واضحة بني مسؤولياهتما«.  النفط  صالحياهتا مع صالحيات وزارة 
يوجد بديل تنظيمي آخر حلل هذه املشكلة الكبرية؟ لنتعاون معا يف العثور عليه وتقدميه ُمَسببا 

ملن يعنيه أمر هذا البديل!
• »مت استبعاد شركيت غاز الشمال وغاز اجلنوب من قائمة الشركات اململوكة واملرتبطة ابلشركة«. 	

هذا األمر يتطلب املعاجلة يف قانون الشركة. ولكن، مل يرد يف القانون أيضاً ذكر للشركة العامة 
خلطوط األانبيب النفطية ومرافئ التصدير يف قائمة الشركات اململوكة واملرتبطة ابلشركة، وهذا 
أمر تنظيمي ميكن معاجلته يف القانون اجلديد للشركة، أو يف قانون النفط والغاز االحتادي العالق 

التشريع. 

  املبحث األول: النظام املؤسسايت إلدارة الشركة



36

مركز البيان للدراسات والتخطيط

• “مل تتضمن مهام جملس اإلدارة أية إشارة إىل العقود... اليت ستوقعها الشركة يف تطوير احلقول 	
البرتولية. وهذا خلل جوهري سواء كان مقصوداً أم غري مقصود”. ال يوجد يف إدارة أعمال 
قطاع النفط الكبري شيء خاضع للصدفة احملضة. يف قانوين التأسيس األول والثاين للشركة، 
جرى حتديد املوقف املؤسسايت والتنظيمي لثالثة أمناط من نُظم إدارة املوارد النفطية يف العراق: 
املباشر  االستثمار  منط  وتثبيت  الغري،  مع  املشاركة  منط  وإجازة  النفطي،  االمتياز  منط  حترمي 
حتملة 

ُ
نّظمة للعقود النفطية امل

ُ
للموارد النفطية الوطنية. إن خلو القانون اجلديد من األحكام امل

عطى للشركة يف قانوهنا اجلديد. 
ُ
للشركة، هو أتكيد آخر للدور التنظيمي العمليايت امل

• الواردات 	 حتديد حجم  الفعلية  الناحية  من  مُتكّنها  النفط صالحيات  شركة  القانون  “يعطي 
النفطية يف املوازنة العامة السنوية، وابلتايل تكون قرارات الشركة هي احملدد األساسي للنشاط 
االقتصادي”. جيري احلديث يف هذا التقييم عن أحكام املادة )11 من القانون(، وهو تقييم 
والتنظيمية  االقتصادية  اآلليات  عن  املادة  هذه  أحكام  تتحدث  صحيح.  وغري  عادل  غري 
االقتصادية  املتغريات  وهذه  الشركة،  أرابح  ونسبة  والتشغيلية  االستثمارية  الكلف  الحتساب 
الكمية جيري حتديدها آبلية االتفاق بني الشركة ووزارات املالية والنفط والتخطيط، ويصادق 
عليها جملس الوزراء، وتتم مراجعة هذا االتفاق كل ثالث سنوات )قضت احملكمة االحتادية 

العليا بتاريخ 23/1/2019 بعدم دستورية املادة 11 من قانون الشركة(.
• مبا 	 التالعب  سيتم  )كلبتوكراسي( حيث  املشرعن  للفساد  القانوين  الغطاء   12 املادة  “توفر 

ال يقل عن 10 % من عوائد صادرات النفط...”. هذا الرأي ليس تقييماً، وإمنا اهتام غري 
قتبس منها، واملتعلق بسوء استخدام اجلزء املتبقي 

ُ
ُمَسبب للمادة )12( من القانون يف اجلزء امل

من أرابح الشركة البالغة 10 % بعد استقطاع حصص الصناديق املالية املشار إليها يف هذه 
12 من  املادة  بعدم دستورية  بتاريخ 23/1/2019  العليا  املادة )قضت احملكمة االحتادية 

قانون الشركة(.   
• القانون فقرة تكررت يف قوانني املوازنة منذ عام 2015 وهي تلزم الشركة مبراجعة 	 “تضمن 

قتبس، ليس واضحاً 
ُ
العقود املبمة وتعديلها مبا يضمن مصلحة الشعب العراقي”. يف النص امل

موقف صاحب التقييم من هذا األمر التنظيمي، الوارد يف )الفقرة رابعاً من املادة 4 للقانون(. 
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يف قوانني املوازنة االحتادية، كانت احلكومة تُلزم وزارة النفط مبراجعة عقود جوالت الرتاخيص 
النفطية، وهو إلزام غري قابل للتنفيذ يف املدى الزمين القصري أو املنظور، ألن هذا االلتزام غري 
قائم على أسس موضوعية تتضمنها بنود العقود نفسها )انظر تفصيل ذلك يف املبحث الثالث 

من الفصل الثاين للكتاب(. 
• يطالب صاحب التقييم جملس الوزراء »ابلتحرك الفوري إليقاف إجراءات إدخال هذا القانون 	

بدستورية  والطعن  القانون؛  مشروعية  تدقيق  الدولة  من جملس شورى  والطلب  التنفيذ؛  حيز 
القانون أمام احملكمة الدستورية العليا«. رمبا سيكون هلذه املطالب أتثري يف تعديل قانون الشركة 
كلفة هبا يف القانون، ولكن السؤال هنا: 

ُ
لتسمح هلا أحكامه ابإلدارة العملياتية للوظائف امل

وماذا بشأن اإلدارة االسرتاتيجية للموارد النفطية الوطنية اليت قررهتا الفقرة اثنيا من املادة 112 
للدستور؟ من سيقوم، وعلى أساس أية أحكام قانونية »برسم السياسات اإلسرتاتيجية الالزمة 
لتطوير ثروة النفط والغاز مبا حيقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ 

السوق وتشجيع االستثمار«؟
• وأخرياً يؤكد صاحب التقييم، يف تقييم آخر له بتاريخ 15 آذار/مارس 2018 بعنوان )قانون 	

العراق ويقضي على الشركة ذاهتا(، أن أحكام  العراقية يشرعن تفكيك  الوطنية  النفط  شركة 
املادة )12( من القانون، اليت َعّدهتا احملكمة االحتادية العليا بعدم الدستورية، تسمح لألقاليم 
واحملافظات املنتجة للنفط ابحلصول على “االستقالل النفطي املشرعن” مبوجب قانون الشركة 
اجلديد. إن حصول األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط على االستقالل النفطي سيقود، حسب 
وجهة نظر صاحب التقييم، إىل: أواًل، انتهاء دور شركة تسويق النفط )سومو( ابعتبارها اجلهة 
وغريه؛   1976 لسنة   )101( رقم  القانون  مبوجب  والغاز  النفط  بتصدير  خولة 

ُ
امل الوحيدة 

اثنياً، القضاء كلياً على شركة النفط الوطنية العراقية؛ اثلثا، ستنعدم عوائد النفط والغاز املتاحة 
للشركة؛ رابعا، انعدام املوارد املالية اليت ستخصصها الشركة خلزينة الدولة؛ خامسا، انعدام املوارد 
تفكيك  النهائية  احملصلة  وأخرياً، سادسا، ستكون  األربعة؛  للصناديق  اليت ستخصص  املالية 
وهناية العراق. كباحث، أان لست متخصصاً وال خبري مبجال “التنبؤ السياسي”، لكي أقرر 
صواب تفكك وهناية العراق من عدمه، كما قرر ذلك صاحب التقييم، إذا حصلت األقاليم 
واحملافظات املنتجة للنفط على استقالهلا النفطي يف بالد يُقرر دستورها شكل احلكم الفيدرايل 
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هلا. ومع ذلك، يبدو أن صاحب التقييم قد نسى ما قرره دستوران من شخوص تنظيمية إلدارة 
مواردان النفطية، بنظام إدارة تشاركي يطالب الدستور بتشريع قانون له، وهذه الشخوص هي: 
احلكومة االحتادية، وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط، )وهو األمر الذي أقرته فيما 
إن  اجلديد(.  الشركة  قانون  من   3 املادة  بشأن  املذكورة  العليا  االحتادية  احملكمة  قرارات  بعد 
تشارك الشخوص الدستورية الثالثة يف التصرف وإدارة ملكية الشعب لثروة النفط والغاز، تعين 
االستقاللية التنظيمية هلذه الشخوص بعضها عن البعض اآلخر، ولكن هذه االستقاللية جيب 

قررة يف أحكام الدستور األخرى.   
ُ
أن جتري ضمن نطاق اأُلطر احلاكمة والناظمة امل

3. اجلنايب، عدانن. “قانون شركة النفط الوطنية – ثورة على الدولة الريعية”
• والنقل 	 اإلنتاج  عمليات  “ختليص  إىل  يقود  العراقية  الوطنية  النفط  لشركة  احلياة  إعادة  إن 

والتسويق من بريوقراطية وزارة النفط اليت تسببت يف إرابك وأتخري هذا القطاع منذ أن دجمت 
(الشركة – املؤلف) ابلوزارة يف عهد النظام السابق...”. “هناك مواد أخرى يف القانون ما 
جيعل شركة النفط الوطنية العراقية مستقلة مالياً وإدارايً عن وزارة النفط، وال يكون الوزير عضواً 
يف جملس إدارهتا، وليس له احلق ابلتدخل يف قرارات جملس اإلدارة...”. وماذا سيتبقى، إذن، 
حسب هذا التقييم، من أدوار أو وظائف لوزارة النفط ووزيرها يف منظومة إدارة املوارد النفطية 
االستخراج  قطاع  وأتخري  إرابك  يف  ُمتسببة  النفط  وزارة  وإذا كانت  الشركة؟  قانون  نفاذ  بعد 
النفطي، فماذا يقرتح صاحب التقييم هبذا الصدد: هل يقرتح مثال إلغاء وزارة النفط ويكتفي 
ابلشركة إلدارة القطاع املذكور، أو يقرتح إعطاء الوزارة أدواراً تنظيمية ووظائف إدارية جديدة 
يف ظل سراين مفعول قانون الشركة اجلديد؟ مع األسف، ال توجد يف هذا التقييم إجاابت عن 

هذه األسئلة.
• القاري، 	 وجرفه  اإلقليمية  ومياهه  العراق  مجهورية  أراضي  مجيع  هو  الشركة  عمل  نطاق  “إن 

وهذا يعين أن نطاق عمل الشركة ال خيتصر يف احلقول احلالية مبنطوق املادة (112/أوال) من 
الدستور”. يريد صاحب التقييم القول، أن نطاق عمل الشركة يشمل احلقول احلالية واحلقول 
بينما تقول (الفقرة أواًل من املادة 4) يف قانون الشركة: “إدارة وتطوير وتشغيل  املستقبلية، 
احلقول املنتجة واحلقول املكتشفة وغري املطورة” )التظليل من قبلنا – املؤلف(، مبعىن احلقول 
احلالية، اليت قررها الدستور يف مادته املشار إليها يف هذا التقييم: “تقوم احلكومة االحتادية إبدارة 
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النفط والغاز املستخرج من احلقول احلالية (التظليل من قبلنا – املؤلف) مع حكومات األقاليم 
واحملافظات املنتجة...”. من هذا النص الدستوري، ميكن لنا االفرتاض أو حىت الَفّهم إن وضع 
احلكومة االحتادية يف موقع صدارة الرتاتبية التنظيمية جاء فقط إلدارة احلقول النفطية احلالية، 
وأهنا، بسبب ذلك ستتخلى عن هذا املوقع التنظيمي يف إدارة احلقول النفطية املستقبلية، 
إما سوية أو لصاحل الشخصني التنظيميني اآلخرين: حكومات األقاليم وحكومات احملافظات 

املنتجة. 
• يقول صاحب التقييم، أن حصول املواطن على بضعة أسهم من أرابح الشركة سيقلب معادلة 	

الدولة الريعية، هو قول ُمبالغ فيه، كما ُتشري إىل ذلك تقديرات بعض اخلباء العراقيني (على 
سبيل املثال: خليل، صائب؛ مرزا، علي؛ جياد، أمحد). 

4. مرزا، علي. “مالحظات على قانون شركة النفط الوطنية 
• التنظيمي 	 األمر  الشركة  قانون  من  2/اثنيا)  واملادة   ،3 (املادة  من  التقييم  صاحب  يستنتج 

اآليت: “أن هذا التحديد يف القانون (املقصود حتديد نطاق عمل الشركة وأهدافها – املؤلف) 
توحيد  يف  يساهم  قد  وبذلك  العراق.  يف  والغازية  النفطية  العمليات  مجيع  يشمل  أن  ميكن 
منظور متوازن للصناعة النفطية وحيقق نتائج مرضية إذا ما توفر منظور إسرتاتيجي واضح، من 
انحية، والتشريعات املناسبة، خاصة قانون للنفط والغاز (غري املشرّع حلد اآلن(، من انحية 
أخرى...”. إن اشرتاط صاحب التقييم توفر منظور اسرتاتيجي واضح، يف صورة قانون النفط 
والغاز االحتادي، هو شرط أساس لتأسيس نظام إدارة متوازن لصناعة النفط الوطنية يطالب 
بتأسيسه دستور البالد النافذ، وسيكون للشركة أدوار تنظيمية ووظائف إدارية يف هذا النظام. 
وحبكم هذا املنطق، وكما أشران إىل ذلك يف هذا املبحث، ينبغي تشريع قانون النفط والغاز 
االحتادي أواًل، لنرى املكانة املؤسساتية للشركة يف منظومة اإلدارة الذي سيأيت هبا قانون النفط 
والغاز االحتادي؛ واثنياً، تشريع قانون للشركة على ضوء أحكام قانون النفط والغاز االحتادي. 
وبسبب، كما يقول صاحب التقييم، “مسائل تتعلق ابلتحديدات الدستورية... كلها تثري 
نقاطاً خالفية تتطلب تعديل القانون وعدم استمراره ببعض مواده احلالية”. ولكن تعديل قانون 
الشركة بغرض استيعابه “التحديدات الدستورية” سيعين عملياً الشروع برسم املالمح العريضة 
لقانون النفط والغاز االحتادي املنشود تشريعه. ولكن املشكلة الرئيسة هنا، أن قانون الشركة 
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ال يستوعب ابلكامل “التحديدات الدستورية” املطلوبة لتأسيس منظومة إدارة متوازنة للموارد 
النفطية، مبعىن منظومة إدارة للموارد النفطية تشتمل على اإلدارة االسرتاتيجية واإلدارة العملياتية 

يف آن واحد، ألن قانون الشركة اجلديد خُمصص إلدارة عملياتية لنشاطها فقط.
• “عوملت شركة النفط الوطنية، فعلياً، كشركة مقاولة تستلم (إضافة لتسديد رأمساهلا) ما أنفقته 	

من تكاليف زائدا نسبة من الربح...”. يف هذا التقييم، يبدو حال الشركة كحال الشركات 
النفطية األجنبية صاحبة عقود اخلدمة جلوالت الرتاخيص النفطية منذ عام 2009، مثال شركة 
BP البيطانية يف عقد حقل الرميلة النفطي هي شركة مقاولة لدى شركة نفط اجلنوب، وشركة 
نفط اجلنوب مرتبطة تنظيمياً بوزارة النفط، ولكن شركة النفط الوطنية العراقية ستكون شركة 
مقاولة لدى جملس الوزراء حسب قانوهنا اجلديد. بيد أن الفارق التنظيمي الكبري بني الشركتني 
البيطانية والعراقية يكمن يف اآليت: أن نشاط الشركة األوىل حمكوم أبحكام العقد النفطي، 
بينما نشاط الشركة الثانية حمكوم بقانوهنا وبتعليمات وقرارات جملس الوزراء، مبعىن خاضع، 
وكما يقول صاحب التقييم حبق، للمساومات السياسية واإلدارية يف اجلوانب اآلتية اليت ذكرها 

هذا التقييم:
اجلهاز 	  على  الربح،  ونسبة  الكلفة  حتديد  بشأن  للشركة،  اإلنتاجية  القرارات  اعتماد 

اإلداري للدولة وما ينطوي عليه من بريوقراطية ومناورات سياسية، وهو أمر يقود إىل عدم استطاعة 
الشركة تكوين وعاء استثماري كاف لعملياهتا وتوسعها املستقبلي.

تقييد استقاللية الشركة ابرتباطها مبجلس الوزراء، وإمكانية اعرتاض وزارة النفط على 	 
قراراهتا، “يف الوقت الذي يتطلب التنافس مع الشركات األخرى إدارة مقتدرة/مستقلة، مكتفية 

ماليا، وهلا اسرتاتيجية وسياسات إنتاجية واستثمارية وتسويقية واضحة”. 
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خامتة املبحث األول:
حتمل لنظام إدارة املوارد النفطية يف قانون التأسيس 

ُ
حنن نرى يف هذا املبحث، الفشل امل

مسار  أواًل،  دميومة:  وضمان  حتقيق  ملستوى  تقييمنا  خالل  من   ،2018 لسنة  للشركة  الثالث 
كفاءة إدارة العمليات النفطية (مسار اإلدارة العملياتية)؛ واثنياً، مسار فاعلية إدارة املوارد النفطية 
الوطنية (مسار اإلدارة االسرتاتيجية). مل يستطع نظام اإلدارة املذكور الوفاء مبتطلبات حتقيق املعايري 
األساسية اآلتية، ذات الطابع التنظيمي الصرف اليت اعتمدها هذا املبحث من الكتاب يف التقييم، 
حىت ولو مبستوى مقبول من درجات التحقيق، حاله يف ذلك حال نظامي إدارة املوارد النفطية يف 

قانوين أتسيس الشركة األول والثاين: 
• غياب االستقاللية اإلدارية واملالية من نشاط الشركة.	
• شلل 	 و/أو  تعطيل  إىل  تُفضي  أن  هلا  ميكن  واليت  الكثرية،  التنظيمية  التناقضات  حضور 

عمليات اختاذ القرارات النفطية.
• حضور اإلدارة العملياتية يف نشاط الشركة، واليت مُيكن هلا أن تُفضي إىل سوء استخدام 	

وتطوير املوارد النفطية.
• غياب اإلدارة االسرتاتيجية من نشاط الشركة، واليت مُيكن هلا أن تُفضي إىل عدم فاعلية 	

إدارة املوارد النفطية.
• التجاوز على احلقوق الدستورية لألقاليم واحملافظات املنتجة للنفط.	
• سهولة االستيالء على واالخرتاق املؤسسايت والتنظيمي غري املشروع لنشاط الشركة.	
• الضياع احملتمل للخيار الدستوري من استغالل الثروة النفطية يف حتقيق أعلى منفعة للشعب 	
العراقي.
• غياب املبدأ الدستوري يف نشاط الشركة، والقاضي ابعتماد تقنيات مبادئ السوق وتشجيع 	

االستثمار، وهو أمر يُفضي إىل تشوه مؤشرات نشاطها االقتصادي واملايل واإلنتاجي، وإىل غياب 
مسؤوليتها عن نتائج هذا النشاط أمام الدولة واجملتمع.  

  املبحث األول: النظام املؤسسايت إلدارة الشركة
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يرى البعض من املهتمني بشؤون النفط يف بالدان، أن عمليات تغيري بعض مواد أو فقرات 
مواد قانون التأسيس الثالث للشركة مُيكن هلا أن تساهم يف حتسني جودة نظام اإلدارة املقرتح فيه. 
إن مشكلة هذا القانون، وكذلك نظرييه األول والثاين، واملشروعات الثالثة لقانون النفط والغاز 
االحتادي العالقة التشريع، ال تكمن يف جزئياته، وإمنا تكمن يف فلسفة صياغة نظام اإلدارة فيه، 
ذلك أن كل نظام إدارة للموارد النفطية يتضمن يف داخله توجهه االسرتاتيجي ورسالته وأهدافه 
االسرتاتيجية واملستقبلية والكبرية، وهي املفردات املؤسساتية اليت جيري مبوجبها التفريق بني أنظمة 

اإلدارة املختلفة.
وعلى ضوء استلهامنا للحكمة الشعبية يف القول املأثور “ال مَتنح الُعّدة اجلديدة قوة مضافة 
تعبة”، سنقدم يف الفصل الثالث من هذا الكتاب خطوطا عامة لرؤية تنظيمية جديدة ملا 

ُ
للفرس امل

ينبغي أن تكون عليه منظومة إدارة املوارد النفطية الوطنية واملكانة املؤسساتية لشركة النفط الوطنية 
علم  ومبادئ  للبالد،  النافذ  الدستور  أحكام  اآلتية:  املوضوعية  األسس  على  مبنية  فيها،  العراقية 
اإلدارة يف ظروف اقتصاد السوق، وحتقيق املنفعة األعلى للشعب العراقي من عمليات التصرف 
مبلكيته للثروة النفطية وعمليات إدارة تطويرها واستغالهلا، وقرارات احملكمة االحتادية العليا بشأن 

عدم دستورية بعض مواد قانون الشركة وغريها.
 مصادر املبحث األول
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املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة 
املقدمة:  

منح قانون رقم (4) لسنة 2018 الشركة حقا حصراي ملمارسة أعماهلا نيابة عن الدولة العراقية 
يف التصرف احلصري حبقوق ملكية املوارد النفطية الوطنية وإبدارة عمليات تطويرها واستغالهلا. بيد 
أن القانون، كما نرى يف هذا املبحث، يضع استخدام احلق احلصري املذكور أمام مأزق تنظيمي 
كبري، من خالل تكوينه احتمالني خمتلفني للهيكل التنظيمي إلدارة املوارد النفطية، كالمها يُفضيان 
إىل نشوء تناقضات دستورية وتنظيمية كثرية يف املنظومة الكلية إلدارة هذه املوارد: االحتمال األول، 
هيكل ُمتكون من مستويني تنظيميني فقط، مها “مستوى جملس الوزراء” )وميثل مستوى اإلدارة 
ناط به أداءه يف أحكام القانون(، و”مستوى جملس إدارة 

ُ
االسرتاتيجية، حسب الدور التنظيمي امل

ناط به حتقيقها يف القانون). 
ُ
الشركة” )وميثل مستوى اإلدارة العملياتية، حسب الوظائف اإلدارية امل

يف هذا االحتمال، سيغيب مستوى اإلدارة التنفيذية من اهليكل بعد أن أقر قانون الشركة ارتباطها 
مبجلس الوزراء، وفك االرتباط التنظيمي لشركاهتا اململوكة بوزارة النفط. االحتمال الثاين، هيكل 
ُمتكون من مستوى تنظيمي واحد هو “جملس إدارة الشركة”، ال مُيارس وظائف وأدوار اإلدارة 
لرئيس  واسعة  تنظيمية  بصالحيات  لشخوصه، ولكن  ُمقررة  تنظيمية  تراتبية  االسرتاتيجية، وبدون 

الشركة، وبغياب صالحيات الشركات اململوكة للشركة. 
يُناقض االحتمال األول للهيكل التنظيمي للشركة ما جاءت به أحكام املادة (112) من 
الدستور، اليت نصت على أن شخوص اهليكل التنظيمي إلدارة املوارد النفطية الوطنية هي احلكومة 
االحتادية، وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة، ويقع هذا االحتمال يف تناقض مع منهجية علم 
اإلدارة يف تكوين اهلياكل التنظيمية إلدارة نشاط منظمات األعمال الكبرية، بعدم تكوينه منظومة 
اهلياكل  تكوين  يف  اإلدارة  علم  منهجية  مع  تناقضه  عن  وفضال  املوارد.  هلذه  موحدة  إدارة كلية 
التنظيمية، كحال نظريه األول، يتصف االحتمال الثاين للهيكل ابالستحواذ غري املشروع دستوراي 
جمللس إدارة الشركة على حقوق التصرف وإدارة ملكية الثروة النفطية (املادتني 111 و112) من 
الدستور (وهو أمر يتوافق مع قرار احملكمة االحتادية العليا يف 23/1/2019 بشأن عدم دستورية 

املادة 3 من قانون الشركة).   
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ألحكام  ُمناقضة  أبحكام  الوطنية  النفطية  املوارد  إلدارة  اجلديد  الشركة  قانون  أييت  عندما 
منظمات  نشاط  إلدارة  التنظيمية  اهلياكل  تكوين  يف  اإلدارة  علم  ملنهجيات  وُمناقضة  الدستور 
األعمال الكبرية واملعقدة تكنولوجيا وتنظيميا، حينها ستتصف خمرجات تطبيق هذا القانون بعدم 
الشرعية الدستورية، وعدم الكفاءة والفاعلية واجلودة والعدالة، وإنتاج بيئة أعمال حاضنة ومواتية 
نتفحص  املبحث،  هذا  يف  الشركة.  نشاط  يف  والسياسي  واملايل  اإلداري  الفساد  مظاهر  إلشاعة 
مقارن  وحتليل  املعاصر؛  اإلدارة  علم  يف  نظرائها  مع  مقارنة  الشركة  قانون  يف  الصلة  ذات  املفاهيم 
للتجربة الوطنية يف تكوين اهلياكل التنظيمية إلدارة املوارد النفطية الوطنية وإدارة نشاط الشركات 
على  افرتضناه  تنظيمي  هيكل  لعمل  التنظيمية  الكيفية  وتقييم  وتوصيف  ابلعراق؛  العاملة  النفطية 
ضوء أحكام القانون اجلديد، بغرض إضفاء الطابع التنظيمي املنطقي على أداء منظومة إدارة أعمال 
الشركة، اليت جاء هبا هذا القانون. يف خامتة املبحث، نعرض مالمح ُمقرتح بديل لكيفية تكوين 

اهليكل التنظيمي إلدارة املوارد النفطية الوطنية ونشاط الشركة يف آن واحد.  
1.2.1. طبيعة تكوين اهلياكل التنظيمية يف الصناعة النفطية

يف سياق الغرض من املبحث الثاين من هذا الفصل، ُنشري إىل اقتباسنا بعض املنطلقات 
النظرية والعملية يف تكوين اهلياكل التنظيمية إلدارة صناعة النفط من كتابنا (الكعيب (1(، 2017: 
501-478). كان أول من قام مبحاولة تصنيف اهلياكل التنظيمية التقليدية ملنظمات األعمال 
هو مؤرخ األعمال األمريكي .Chandler A، بعد ذلك، قام حامل جائزة نوبل يف االقتصاد 
.Williamson O مبحاولة تصنيف للهياكل التنظيمية للشركات، انطالقاً من أطروحة أساسية 
تبناها هلذا الغرض مفادها اآليت: خيضع تصميم اهليكل التنظيمي للشركة بقوة لالسرتاتيجية السوقية، 
)ُنشري إىل أن قرار احملكمة االحتادية العليا  املتبناة من قبل الشركة نفسها ملدة زمنية طويلة نسبياًً 
يف كانون الثاين 2019، الذي أكد عدم دستورية فك ارتباط شركة تسويق النفط الوطنية بوزارة 
النفط وإعادة ارتباطها التنظيمي جمددا هبذه الوزارة، سيؤدي إىل إعاقة شركة النفط الوطنية العراقية 
من اختيار منط اهليكل التنظيمي املالئم لنشاطها الوظيفي). بكلمات أخرى، تشرتط اسرتاتيجيات 
تنويع املنتجات، والسيما مستوى تنوع النشاط اإلنتاجي للشركة، وجود نوعني كبريين من اهلياكل 
التنظيمية القاعدية للشركات: أحدمها مرتبط هبيكل تنظيمي تغيب منه إسرتاتيجية تنويع املنتجات، 

والثاين مرتبط ابختيار إسرتاتيجية تنويع املنتجات.
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التنظيمي  للهيكل   (U-form) Unitary الوحدّي أو  الوظيفي،  الشكل  يتصف 
املنتجات  من  صنف  إنتاج  أو  واحدة،  خدمة  أو  واحد  ُمنتج  إنتاج  حنو  األعمال  منظمة  بتوجه 
متماثلة جداً، وأن اختاذ القرارات يف هذا النوع من اهلياكل التنظيمية، سواء تعلق األمر ابلقرارات 
اإلسرتاتيجية طويلة املدى أم ابلقرارات العملياتية اجلارية، يتم من قبل جمموعة حمدودة من اإلداريني 
األمريكية  املتحدة  والوالايت  أورواب  يف  التنظيمية  اهلياكل  من  النوع  هذا  ساد  لقد  فيها.  القياديني 
منذ بداية القرن العشرين وحىت سنوات السبعينيات منه، ومثاله التقليدي كان شركات استخراج 
النفط وشركات احلديد والصلب وشركات التبغ. ومبا أن التنوع يف تشكيلة املنتجات حمدود للغاية 
صاحب(، يصبح عندها تصميم 

ُ
يف صناعة استخراج النفط والغاز (النفط اخلام والغاز الطبيعي وامل

ُمتماثل  إنتاجي  لنشاط  وظيفية كبرية  لتقسيمات  توحيد  عملية  جُمرد  اإلنتاج  إدارة  تنظيم  هيكل 
األداء الوظيفي أو التقين، األمر الذي اشرتط موضوعياً خمطط هيكل تنظيمي وظيفي إلدارة الشركة 

النفطية، يتكون من التقسيمات الوظيفية اآلتية: اإلنتاج، التسويق، املالية، األفراد وغريها.
يتصف اهليكل التنظيمي الوظيفي إلدارة منظمات األعمال ابلبساطة وقلة عدد احللقات 
والنفقات  الكبرية،  احلجم  أو  النطاق  وبوفورات   ،Intermediateness التوسطّية  التنظيمية 
التنظيمية املتدنية، واليت تكون مرئية بدقة خاصة يف ظروف األسواق املستقرة. ولكن، يف نشاط 
رّكزة القوية للقرارات والطابع الشكلي (الرمسي) 

َ
شركة استخراج النفط والغاز مثال، ستصبح عملية امل

السائد يف إجرائيات صناعتها واختاذها عائقاً كبرياً أمام تكبري حجم الشركة، وكذلك يف ظروف 
تغري مؤشرات أسواق الطاقة، على سبيل املثال ابالرتباط مع ظهور مصادر جديدة أو بديلة للطاقة. 
يف هذه الظروف، تنشأ احلاجة إىل اتباع إسرتاتيجية تنويع املنتجات (تكرير النفط اخلام، منتجات 
التنظيمي  للهيكل  مالئم  منط  اختيار  ضرورة  من  يصاحبها  وما  وغريها(،  البرتوكيمياوية  الصناعة 
إلدارة إنتاج هذه املنتجات. متتلك مصاعب اهليكل التنظيمي الوظيفي اجتاهات فعل تنظيمية ثالثة 

متباينة، يف حالة االنتقال إىل اهليكل التنظيمي املتنوع البديل: 
نزعة فقدان السيطرة اإلدارية بنتيجة مضاعفة املستوايت التنظيمية الرتاتبية )اهلرمية(.	 
وقصرية 	  طويلة  العملياتية يف خطة  والوظائف  اإلسرتاتيجية  الوظائف   Mixing خلط 

 Confusion فوضى  معناه  سيكون  هذه  الوظائف  وخلط  إدارية،  واحدة كعمليات  املدى 
تنظيمية يف عمليات تنفيذ الوظائف هذه نفسها.
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مقاومة صياغة وحتقيق إسرتاتيجية التنويع يف اهليكل التنظيمي الوظيفي القائم، الذي فيه 	 
تصبح مشكالت التنسيق غري قابلة على احلل، خاصة يف حاالت رغبة كل واحدة من اإلدارات 
الوظيفية )األقسام الوظيفية( داخل الشركة النفطية بقيادة إنتاج املنتجات املتصاعدة العدد بنفسها.

بكلمات أخرى، أن اسرتاتيجية التنويع سُتهدد اهليكل التنظيمي الرتاتيب للسلطة اإلدارية، 
ومبعيته إجرائية اختاذ القرارات، واملقدرة الداخلية على التنسيق يف الشركة النفطية. يشرتط حل هذه 
التنظيمية: اهليكل التنظيمي املتعدد التقسيمات  التنظيمية ظهور نوع آخر من اهلياكل  املصاعب 
(M-form(، الذي يتصف ابملقدرة على عزل القرارات العملياتية القصرية املدى وتركيزها على 
التنظيمية، بينما يتم اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية بصورة مركزية على مستوى  مستوى التقسيمات 
العليا للشركة، معتمدة يف ذلك على عمل جمموعة صغرية من اخلباء. سيصاحب نشوء  اإلدارة 
اهليكل التنظيمي املتعدد التقسيمات )M-form( حتمية تطوير شركات متعددة اإلنتاج كبرية 
احلجم، األمر الذي يتطلب تنويع جماالت توظيف االستثمارات الرأمسالية وصياغة إسرتاتيجية دقيقة، 
ألن احلديث جيري هنا عن احلفاظ على وتوسيع احلصة السوقية ملنتجات موجودة أصال يف السوق، 
وأيضا عن الدخول يف أسواق جديدة. لقد تزامن نشوء اهليكل التنظيمي املتعدد التقسيمات مع 
نشوء ظاهرة ما يسمى يف األدب اإلداري العاملي “الثورة اإلدارية” يف عام 1932، مبعىن ظهور 
مرجعيات “الرقابة والقرارات” وما يالزمها من تصاعد اهليكل التقين والتخطيط الداخلي لنشاط 
الكبرية  للشركات  اإلداري  العمل  قيادة  متاما عن مرجعية “امللكية” يف  الشركة، كبديل خمتلف 

بصرف النظر عن ميدان نشاطها الوظيفي. 
المركزية  لعمليات  الواضحة  ابمليزات   )M-form( الشركة نشاط  تنظيم  يتصف شكل 
اختاذ القرارات اإلدارية، وهو أمر تنظيمي يسمح لإلدارة العليا للشركة برتكيز جهودها فقط على 
عمليات اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية، ومن ضمنها قرارات تغيري احلدود التنظيمية الداخلية الفاصلة 
ما بني األقسام الوظيفية لنشاط الشركة، فضال عن توسيع فضاء اختاذ القرارات اليت يوفرها التخطيط 
الداخلي هلذا النشاط. بيد أن اهليكل التنظيمي )M-form( ال خيلو من السلبيات يف املمارسة 

اإلدارية العملية، ومنها األساسية اآلتية:
ميكن لعمليات المركزية اختاذ القرارات يف اخلطة قصرية املدى وتنويع النشاط، الذي تستهدفه 	 

الالمركزية، أن تتحول إىل مشكالت توحيد Unification أهداف املشاركني يف نشاط 
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الشركة، وابلنتيجة يف مشكالت ضمان وحدة الشركة نفسها.
الروتيين 	  ابلطابع  االرتباط  ذات  الدافعية،  منظومة  مشكالت  تنشأ  السابقة،  املشكلة  من 

للقرارات، اليت يتحكم هبا قادة إدارات األقسام الوظيفية للشركة.
ميكن ملشكالت منظومة الدافعية السابقة أن تغدو أكثر حّدة، إذا كان يتم توظيف واختيار 	 

كادر اإلسناد اإلسرتاتيجي من خارج املشاركني يف نشاط الشركة.
املصاحل داخل 	  أو  قادة األقسام  املفرغة يف نشاط األقسام: يكتشف  احللقة  نزعة  وجود 

األقسام ردة فعل تنظيمية متمثلة يف التضامن أمام شخص اإلدارة املركزية، األمر الذي جيعلهم، 
مثال، خيفون التكاليف احلقيقية لنشاط هذا القسم أو ذاك، الواقعة يف حالة صعبة، ُمفضلني حركة 
انتقال املوارد الداخلية كبديل عن االلتجاء للموارد اخلارجية، وهكذا. هذا السلوك التنظيمي لقادة 
األقسام الوظيفية يقود إىل تقييد حجم الشركة، وتقييد احلجم سيضع الشركة مبواجهة مشكالت 
عدم كفاية التنسيق، وفقدان الرقابة، ويف احملصلة النهائية سيتصف نشاط الشركة الوظيفي بعدم 

الكفاءة والفاعلية.
   فضال عن النموذجني السابقني من مناذج اهلياكل التنظيمية ملنظمات األعمال الكبرية، 
 Williamson O. يف عام 1975 اقرتح ،”M-form“ ومنوذج ”U-form“ منوذج

أربعة مناذج إضافية من اهلياكل التنظيمية:
•  منوذج “H-form” )شكل الشركة القابضة Holding(، وهو هيكل تنسيقي عام 	

للموارد املالية للشركات أو األقسام الوظيفية املنضوية فيه.
•  النموذج االنتقايل، وهو هيكل تنظيمي غري مكتمل التكوين ويتصف بتعدد األقسام الوظيفية.	
• تحول، على الرغم من استناده إىل النموذج السابق املتصف بتعدد األقسام الوظيفية 	

ُ
 النموذج امل

تحول يتصف ابستمرارية تدخل القيادة اإلسرتاتيجية يف 
ُ
)النموذج االنتقايل(، إال أن النموذج امل

األمور اجلارية للشركة.
• تحول(، يقود إىل 	

ُ
ختلط، بنتيجة توحيده للنموذجني السابقني عليه )االنتقايل وامل

ُ
 النموذج امل

ختفيض مستوى عقالنية النشاط ودرجة الوحدة التنظيمية للشركة.

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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بيد أن .Mintzberg H، يف سياق البحث يف أشكال اهلياكل التنظيمية للشركات، 
كوانت 

ُ
طرح فكرة مفادها اآليت: تتصف مجيع منظمات األعمال بصفة الوجود الدائم لبعض امل

كوانت 
ُ
كوانت، وعلى اخلصوص تراتبية امل

ُ
التنظيمية يف هيكلها الوظيفي، وأن عمليات توحيد هذه امل

يف عملية التوحيد، تقود إىل نشوء ظاهرة التنوع الواسع يف أشكال اهلياكل التنظيمية للشركات. 
كوانت 

ُ
شاركني يف النشاط الوظيفي والتنظيمي للشركة بني امل

ُ
وحسب هذه الفكرة، يتوزع مجيع امل

التنظيمية القاعدية اخلمسة اآلتية:
املركز العمليايت )التشغيلي(: لضمان تنفيذ العمليات اإلنتاجية.	 
والطويلة 	  القصرية  الزمنية  املدايت  يف  املوارد  توزيع  قرارات  اختاذ  مرجعية  اإلسرتاتيجي:  املركز 

للخطة.
الدعم 	  تقدمي  عن  فضاًل  تنفيذها،  وضمان  اإلسرتاتيجي  املركز  قرارات  نقل  الوسطى:  احللقة 

املعلومايت لكال املركزين السابقني عليها )العمليايت واإلسرتاتيجي(.
اهليكل التقين: مدعو لوضع برانمج االستثمارات انطالقا من حمدوديتها وااللتزام بذلك.	 
كادر اإلسناد: تنفيذ وظائف التجهيز املادي والتقين، ابتداء من الصالت ما بني املرجعيات 	 

ملنظمة  اخلارجية  البيئة  مع  والعالقات  التوثيق  عن  فضال  املفاوضات،  إجراء  وحىت  املختلفة 
األعمال املعنية.

إن مفهوم اهليكل التنظيمي إلدارة الصناعة النفطية أو إلدارة نشاط الشركة النفطية هو التعبري 
امللموس للمبدأ األساسي يف اإلنتاج االجتماعي: مبدأ “تقسيم العمل والتخصص به”، والذي 
يُعّد أحد املبادئ األساسية يف علم اإلدارة. مبعىن آخر، ينشأ شكل أو منط اهليكل التنظيمي إلدارة 
السلطات  )توزيع  النشاط  شاركني يف هذا 

ُ
امل بني  العمل  تقسيم  النشاط على وفق شكل وطبيعة 

والقواعد  احلقوق  طبيعة  وكذلك  بينهم،  فيما  وغريها  واملوارد  والواجبات  واحلقوق  والصالحيات 
واآلليات واألدوات املؤسساتية احلاكمة والناظمة لعمليات التوزيع واالستخدام هلا(، ومبا أن أشكال 

تقسيم العمل متعددة، فمن الطبيعي، إذن، أن تتعدد أشكال اهلياكل التنظيمية لإلدارة.
التنظيمية، والبعض منها يستخدم على نطاق واسع  اهلياكل  أنواع خمتلفة كثرية من  توجد 
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يف املمارسة العملية، وتنوع اهلياكل التنظيمية مشروط موضوعياً ابلتنوع الكبري ملنظمات األعمال، 
وابلظروف اليت تعمل هبا واألهداف اليت تبغي حتقيقها من خالل نشاطها الوظيفي يف هذا القطاع 
التنظيمي  اهليكل  تكوين  عملية  أن  بيد  االجتماعي.  اإلنتاج  قطاعات  من  ذاك  أو  االقتصادي 
شاركني يف النشاط، ومن مث 

ُ
تبدأ من اختيار املؤشر Indicator املناسب لتقسيم العمل بني امل

وتوحيد  لتوزيع  املستخدم  الرئيس،  املؤشر  إن  هيكلية.  ووظيفية  تنظيمية  تقسيمات  يف  توحيدهم 
شاركني يف هياكل مستقلة من التقسيمات الوظيفية والتنظيمية ملنظمات األعمال ميكن أن يكون: 

ُ
امل

وظيفة إدارية، إنتاج نوع معني من املنتجات، خدمة طائفة معينة من املستهلكني، التوزيع والتوحيد 
ابملؤشر اجلغرايف للنشاط، وغريها.

إمكانية  مبعىن  العمومي،  ابلطابع  تتصف  العمل  لتقسيم  املؤشرات  هذه  أن  الواضح  من 
الشركات  طبعا  ضمنها  ومن  الصناعي  القطاع  يف  الناشطة  الشركات  مجيع  قبل  من  استخدامها 
فرضتها  وحدها  هبا  خاصة  تكنولوجية/تنظيمية  سلسلة  متتلك  النفطية  الصناعة  أن  ومبا  النفطية. 
هذه  الستغالل  احملددة  والتنظيمية  التكنولوجية  والشروط  النفطية  للمكامن  اجليولوجية  الطبيعة 
املكامن، وطبيعة املوجودات الرأمسالية اليت جرى تكوينها وشروط استغالهلا أيضاً، فمن الطبيعي 
متاماً أن يكون هناك دوراً واضحاً تؤديه السلسلة التكنولوجية/التنظيمية يف تكوين اهلياكل التنظيمية 

للشركات الناشطة يف الصناعة النفطية.
منظومات  على  تعاقبت  أساسية  مراحل أترخيية  أخرى، ميكن رصد مخس  نظر  زاوية  من 
الدورة احلياتية للمنظمة. اتصفت املرحلة األوىل  العاملية، متوافقة مع نظرية  النفط  تنظيم صناعة 
بوقوع شركة النفط غري الكبرية وهبيكل تنظيمي بسيط حتت القيادة املباشرة لرجل األعمال املؤسس. 
ُمعقد، وحىت  تنظيمي وظيفي  هيكل  مبنظومة  الكبرية  النفطية  الشركة  نشأت  الثانية،  املرحلة  يف 
اهليكل  إطار  الكبرية يف  النفطية  الشركات  من  العظمى  الغالبية  تطورت  املاضي  القرن  مخسينات 
الوظيفي لإلدارة. يف املرحلة الثالثة، هيمنت الشركات النفطية الكبرية املتعددة اإلنتاج، حيت تقوم 
أبعمال االستكشاف واالستخراج النفطي يف املناطق املختلفة من العامل، وتنتج طائفة واسعة من 

املنتجات النفطية ملختلف األسواق القطاعية واجلغرافية احمللية والدولية. 
يف السنوات العشرين األخرية من القرن املاضي، حصل انتقال واسع النطاق من النماذج 
الفرقية  اهلياكل  مناذج  حنو  الكبرية  النفطية  الشركات  إلدارة  التنظيمية  للهياكل  واخلطية  الوظيفية 

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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Divisional Structure لإلدارة )املرحلة الرابعة(، وكانت األسباب األساسية هلذا االنتقال 
تكمن يف التصاعد املتزايد لتنوع األعمال يف القطاع النفطي ومصاعب اإلدارة التكنولوجية )الوظيفية( 
فيما بينها. وبنتيجة  من مركز إدارة واحد للوحدات اإلنتاجية النفطية املختلفة واملتباعدة جغرافياً 
تسارع الذي ابتدأ يف ستينيات القرن املاضي، ظهرت احلاجة إىل أنواع 

ُ
التطور الصناعي الكبري وامل

مرنة )أو ُمتكّيفة( من اهلياكل التنظيمية هلا مقدرة عالية، مقارنة ابلنماذج البريوقراطية، على التكّيف 
الفعال مع التغريات السريعة يف الشروط اخلارجية لصناعة النفط، فضاًل عن اإلدخال الواسع النطاق 
اخلامسة)  )املرحلة  املرنة  التنظيمية  اهلياكل  تسمى  الصناعي.  اإلنتاج  يف  املتطورة  للتكنولوجيات 
تكّيفة أو العضوية )سنقارب هذه اهلياكل بعد قليل(. إن النماذج األساسية للهياكل 

ُ
ابهلياكل امل

 ،Matrix Organization تكّيفة هي اآلتية: إدارة املشروعات، التنظيم املصفويف
ُ
التنظيمية امل

 Conglomerate والتنظيم املختلط ،Network Organization التنظيم الشبكي
.Organization

أكدت التجربة العاملية أن اهليكل الوظيفي لإلدارة يُعّد األكثر مالئمة للشركات متوسطة 
احلجم، اليت يتصف نشاطها الوظيفي إبنتاج ُمنتج واحد أو طائفة حمدودة من املنتجات والناشطة يف 
ظروف بيئة خارجية مستقرة نسبياً. إن الغالبية العظمى من شركات استخراج النفط والغاز تستخدم 
املعيار الوظيفي يف تكوين هياكلها التنظيمية. بيد أن ميدان االستعمال الفعال للهياكل التنظيمية 
الوظيفية كان يضيق شيئاً فشيئاً يف العقود األخرية من القرن العشرين. يف الفرتة الزمنية املشار إليها 
شتتة 

ُ
وامل املنتجات  املتعددة  العمالقة  الشركات  لعدد  العاصف  النمو  هو  العام  االجتاه  كان  هنا، 

املناطق اجلغرافية للنشاط، األمر الذي جعل من املعيار الوظيفي أقل مالءمة هليكلة إدارة نشاطها، 
حبكم التعقيد الكبري لتنفيذ الوظائف اإلدارية األساسية كالتخطيط والتنظيم والرقابة. هذا النوع من 
الشركات الكبرية واملعقدة النشاط حباجة إىل هياكل تنظيمية مؤسسة على مؤشرات أخرى، مثل 

املؤشرات الثالثة األساسية اآلتية:
مؤشر تقسيم الكادر اإلداري حسب أنواع املنتجات واخلدمات املنتجة: شركات استخراج 	 

املستخرجة  املواد  ملعاجلة  املغلقة  الدورة  الثقيل، شركات  النفط  استخراج  اخلفيف، شركات  النفط 
أن  ميكن  الضرورة،  وعند  البرتوكيمياوية.  الصناعة  يف  القابضة  والشركات  مثاًل،  املصاحبة كالغاز 
تنشأ يف داخل كل تقسيم تنظيمي للشركات النفطية جمموعات عمل تكون قراراهتا اإلدارية ذات 
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مهمات خاصة كالتصدير والتسويق، واخلدمات التقنية وغريها. إن أفضليات هذا النوع من اهلياكل 
التنظيمية هي اآلتية: التنسيق اجليد جلميع األعمال املرتبطة إبنتاج كل نوع من املنتجات، والربط 
سرّيين 

ُ
امل القوي ما بني  املتبادل  تنظيمي موحد، والتفاعل  الوظيفية يف كل  القرارات  لبعض  اجليد 

Managers والتقنيني وغريها. أما سلبيات هذا النوع من اهلياكل التنظيمية فرتتبط ابملتطلبات 
سرّي التقسيمات التنظيمية حسب أنواع املنتجات أو اخلدمات. 

ُ
املهنية العالية والصعبة التحقيق مل

ينبغي لكل ُمسرّي يف هذه اهلياكل التنظيمية أن ميتلك معارف مهنية واسعة يف مجيع وظائف اإلدارة 
سرّي يف هذا 

ُ
املثال. وهذا يعين أن امل األساسية منها كالتخطيط أو املشتقة كالتنسيق على سبيل 

اهليكل التنظيمي ينبغي أن يكون يف وقت واحد اختصاصي يف التكنولوجيا، ويف االقتصاد واملالية، 
ويف البيئة، ويف اإلدارة )كوظائف مثل التخطيط والرقابة، أو كميادين إلدارة األعمال مثل اإلنتاج 
والتسويق وغريها(. من السلبيات األخرى هلذا النوع من اهلياكل التنظيمية لإلدارة، العدد الكبري 
للكادر اإلداري يف الشركة النفطية بسبب ثنائية أو ازدواجية Duality هذا املنصب اإلداري أو 

ذاك يف كل واحد من تقسيمات أو خطوط إنتاج املنتجات املختلفة.
مراحل 	  حسب   Productions/Outputs املنتجات/املخرجات  تقسيم  مؤشر 

اإلنتاج: يستخدم هذا املؤشر يف تكوين اهلياكل التنظيمية لإلدارة عندما تكون العملية التكنولوجية 
لإلنتاج ابإلمكان جتزئتها تكنولوجيا بدقة عالية إىل عمليات مفردة متتابعة التنفيذ، كما هو احلال يف 
السلسلة التكنولوجية/التنظيمية للصناعة النفطية، إذ ميكن جتزئة السلسلة النفطية املعنية إىل مرحلتني 
متتابعيت التنفيذ: مرحلة “املنبع” Upstream ومرحلة “املصب” Downstream. ميكن 
تقسيم كل مرحلة من هاتني املرحلتني إىل حلقات أو عمليات تكنولوجية أو تنظيمية متتابعة التنفيذ 
أيضا. يسمح هذا النوع من اهليكلة التنظيمية للنشاط اإلداري ابلقيادة املهنية العالية ألعمال كل 
املمّيزة هلا. ومع ذلك، ميكن هلذا  الطبيعة اخلاصة  انفراد حسب  مرحلة أو حلقة أو عملية على 
اهليكل التنظيمي أن يكون مصدرا كبريا لالهتامات املتبادلة ما بني التقسيمات التنظيمية للشركة 
انفراد. إن  النفطية يف املسائل املرتبطة بتوقيتات تنفيذ األعمال ومستوى جودة اجنازها كل على 
اهلياكل التنظيمية الواسعة االنتشار يف الشركات النفطية هي اهليكل التنظيمي الوظيفي، واهليكل 
التنظيمي حسب مؤشر  اهليكل  النفطية  الشركة  ما تستخدم  املناطقي/اإلقليمي، واندرا  التنظيمي 

املنتجات/املخرجات.

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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مؤشر تقسيم نشاط الشركة النفطية حسب املوقع اجلغرايف: الفرع Filial، املنظمة البنت 	 
Branch Organization، الشركة اإلقليمية أو املناطقية وغريها. ميتلك كل تقسيم تنظيمي 
التنفيذ  النفطية، مبعىن  الشركة  املستقلة يف  اإلدارية  الوحدات  مّنزلة  التقسيمات اجلغرافية  من هذه 

املستقل جلميع الوظائف اإلدارية األساسية واملشتقة.
استناداً إىل ما متت دراسته يف أعاله، توجد بعض املؤشرات اليت ميكن اعتمادها يف عمليات 
نّفذين ألعمال متماثلة نسبياًً. يف 

ُ
اهليكلة التنظيمية لنشاط مجاعات Groups من العاملني، امل

املمارسة التطبيقية لإلدارة، ختتار الشركة النفطية أحد املؤشرات كأساس هليكلها التنظيمي، بعدها 
من  بتغاة 

ُ
امل الشركة  أهداف  إن  حدة.  على  تنظيمي  تقسيم  حمتوى كل  وحتديد  بتوصيف  تقوم 

عمليات هيكلة نشاط مجاعات العمل تتمثل يف زايدة فاعلية إدارة األفراد، وجعل النشاط اإلداري 
فردة 

ُ
أكثر حتديداً وهديف االجتاه؛ ومن أجل حتقيق هذه األهداف، ينبغي تشكيل مجاعات العمل امل

املّنزلة  على  العمل  وعندما حتصل مجاعات  Official Status حمددة.  مّنزلة رمسية  وإعطائها 
التنظيمية املعنية، تصبح مبنزلة تقسيمات تنظيمية هليكل تنظيمي موحد إلدارة الشركة.

جيري تصميم واختيار اهليكل التنظيمي من قبل الشركة النفطية نفسها، مع األخذ ابحلسبان 
طبيعة التشريع القانوين السائد يف البلد املعين، احلاكم لتنظيم وتوجيه ورقابة نشاط منظمات األعمال 
املختلفة. ومبا أن ظروف نشاط الشركات النفطية خمتلفة، تصبح عندها اهلياكل التنظيمية إلدارة 
نشاطها خمتلفة أيضا، وطاملا أن هذه الظروف متغرية على الدوام مبرور الوقت، يصبح لزاماً على 
الشركات إعادة اهليكلة التنظيمية املتواصلة إلدارهتا، مبعىن إعادة تكوين هياكلها التنظيمية. وهذا 
يعين يف احملصلة النهائية، أن “الثابت” يف هذه العمليات ليس اهليكل التنظيمي، وإمنا الثابت هو 
العملية التنظيمية غري املنقطعة إلعادة اهليكلة. إن تصميم واختيار اهليكل التنظيمي إلدارة الشركة 
التنفيذي األول فيها )شخص تنظيمي كالرئيس،  النفطية هي وظيفة أو مسؤولية القائد اإلداري 
العليا  تنظيمي كاملستوى اإلسرتاتيجي لإلدارة مثل جملس اإلدارة، أو مستوى اإلدارة  أو مستوى 
Top-Management(، وهذه الوظيفة ال يُفّوضها القائد التنفيذي للشركة النفطية ألحد 
ما من مرؤوسيه، أهنا حق تنظيمي حصري له. جيري تكوين اهليكل التنظيمي للشركة النفطية بعدة 

خطوات منهجية متتابعة اإلجناز، وبنظام عام من األعلى حنو األسفل:
• جيري جتزئة الشركة النفطية أفقياً )مبعىن وظيفياً( إىل عدد غري كبري من الكتل Blocks أو 	
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الوحدات Units الكبرية، وكل كتلة أو وحدة تنظيمية تتطابق مع اجتاه معني من اجتاهات 
نشاط الشركة النفطية. بعد ذلك، جتري اإلجابة عن السؤال اخلاص أبنواع هذا النشاط اليت 
 ،Linear Subdivisions )ينبغي تنفيذها من قبل التقسيمات التنظيمية اخلطية )العمودية

.Staff Subdivisions )أو التقسيمات التنظيمية األفقية )الوظيفية
• من 	 الكبرية  الوظيفية  الكتل  وجتزئة  فردة، 

ُ
امل والوظيفية  التنظيمية  املناصب  صالحيات  تقرير 

النشاط إىل مثيالهتا الصغرية.
• سرّيي التقسيمات التنظيمية احملددة، وأن ُمكوانت 	

ُ
حتديد الواجبات أو االلتزامات الوظيفية مل

سرّي املعين بوظائف ومهمات إدارية واضحة 
ُ
هذه االلتزامات جيري توصيفها مبثابة تكليف امل

وحمددة بدقة عالية )التوصيف الوظيفي(.
يف املمارسة العاملية، غالباً ما جيري تكوين ثالث كتل هيكلية رئيسة للهيكل التنظيمي إلدارة 
يرتأس،  املالية.  وكتلة  التسويق،  كتلة  )العمليات(،  لإلنتاج  الرئيسة  الفروع  كتلة  النفطية:  الشركة 
عادة، كل كتلة من هذه الكتل الرئيسة الثالث انئب رئيس الشركة بصالحيات واسعة االجتاهات، 

وتتضمن كل كتلة جمموعة من التقسيمات التنظيمية، ومنها التقسيمات اآلتية:
يف حالة اهليكل الوظيفي للشركة النفطية: قسم التخطيط، القسم املايل، قسم تنظيم العمل، 	 

قسم احملاسبة وغريها.
يف حالة اهليكل املناطقي/اإلقليمي للشركة النفطية: األقسام املناطقية/اإلقليمية.	 
يف حالة هيكل املنتجات/املخرجات للشركة النفطية: األقسام املنتجة ملختلف أنواع املنتجات 	 

أو اخلدمات.
يف عمليات تصميم واختيار اهليكل التنظيمي إلدارة خمتلف أنواع منظمات األعمال، تواجه 
القادة اإلداريني مشكلة املفاضلة ما بني منطني للهياكل التنظيمية: منط اهليكل التنظيمي البريوقراطي، 
تكّيف. هذه املشكلة ميكن عّدها مؤشراً آخر لتكوين اهلياكل التنظيمية ال 

ُ
ومنط اهليكل التنظيمي امل

يقل أمهية عن املؤشرات األخرى املستخدمة هلذا الغرض، ومنها الثالثة اليت أوردانه آنفاً. ينحصر 
مضمون هذه املشكلة يف مقدرة املنظومة اإلدارية على التكّيف الفعال ويف الوقت املناسب ملتطلبات 
وشروط التغريات احلاصلة يف البيئة اخلارجية والبيئة الداخلية لنشاط منظمات األعمال. مبعىن آخر، 

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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العام  الوضع  تغرّي  إعادة هيكلته يف حالة  القائم جتاه  التنظيمي  اهليكل  احلديث عن مرونة  جيري 
ملنظمة األعمال، أو مقدرة اهليكل القائم على الفعل  التنظيمي غري الشكلي )غري الرمسي( الكايف 

يف الظروف االستثنائية احمليطة ابلنشاط الوظيفي والتنظيمي ملنظمة األعمال أو الشركة املعنية.  
املرنة  ابالستجابة  الشركة  إلدارة  يسمح  الذي  التنظيمي،  اهليكل  هو  تكّيف 

ُ
امل اهليكل  إن 

التنظيمية  اهلياكل  مُيّيز  ما  هي  املهمة  الصفة  وهذه  بنشاطها،  احمليطة  البيئة  يف  احلاصلة  للتغريات 
تكّيفة عن نقيضها اهلياكل التنظيمية البريوقراطية، وأن الطريقة األساسية للرفع من مقدرة تكّيف 

ُ
امل

اهليكل التنظيمي تتمثل يف االبتعاد عن املنظومة الصارمة لتوزيع االلتزامات التنظيمية والوظيفية بني 
املشاركني يف نشاط الشركة. على سبيل املثال: ال تتوافق صياغة املشروعات االستثمارية الرأمسالية 
املعاصرة واملعقدة يف قطاع صناعة النفط، كما هو احلال أيضاً يف القطاعات األخرى يف الغالب 
مهام  توزيع  أساس  على  القائمة  القدمية،  البريوقراطية  التنظيمية  اهلياكل  مع  احلاالت،  من  األعم 
صياغة وتنفيذ خطة املشروع االستثماري بني املوظفني التنفيذيني )البريوقراطيني(. هذا األمر أمكن 
مالحظته يف العراق، عندما أُنيطت مهمة وضع مسودة مشروع قانون النفط والغاز االحتادي يف 

عام 2007 مبجموعة صغرية من املوظفني التنفيذيني الكبار يف وزارة النفط.  
يف الظروف املعاصرة، حتتل األولوية اآلن مهمة الصياغة التعاقبية للُكتل املوحدة من املشروع 
االستثماري من قبل أفراد فرق عمل Teams خمتلطة اهليكل الوظيفي والتنظيمي، وعند االنتهاء 
من كتلة عمل واحدة واالنتقال يف الصياغة إىل كتل أخرى، ُيصار إىل إعادة ترتيب كاملة هليكل 
شاركة يف صياغة املشروع االستثماري املعين. إن املبادئ التنظيمية املعاصرة املستخدمة 

ُ
فرق العمل امل

يف تكوين فرق العمل ختتلف عن مبادئ تكوين التقسيمات التنظيمية القدمية يف اجلوانب اآلتية: 
)مجاعات 	  الوظيفي  النوع  متماثلي  اختصاصيني  من  القدمية  التنظيمية  التقسيمات  تكّونت 

العمل(، بينما يتم اختيار فرق العمل من اختصاصيني متنوعي املهن واالختصاصات الوظيفية، 
عقدة 

ُ
امل الصياغة  أو  االسرتاتيجية  التوجهات  املتعددة  الصياغة  واحد مشكلة  جتمعهم كفريق 

إلحدى كتل البانمج االستثماري مثاًل. 
دخلت التقسيمات التنظيمية القدمية يف هيكل اإلدارة مبثابة حلقات تنظيمية مستقرة وطويلة 	 

تكّيف ما هي إال احتادات تنظيمية مؤقتة دائماً.
ُ
العمر، بينما كتل اهليكل التنظيمي امل
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االلتزامات الوظيفية للعاملني يف التقسيمات التنظيمية القدمية ُمقننة بصرامة كبرية، بينما التزامات 	 
تكّيفة فمتغرية على الدوام. 

ُ
العاملني يف كتل اهلياكل التنظيمية امل

بدقة 	  قواعد وتعليمات خدمة حمددة  القدمية  التنظيمية  التقسيمات  العاملني يف  حيكم سلوك 
تكّيفة حتكمه عالقات التفاعل املتبادل 

ُ
كافية، بينما سلوك فرق العمل يف اهلياكل التنظيمية امل

من  العام  للهدف  الفريق  أعضاء  الوظيفية، وخضوع  التوجهات  خمتلف  اختصاصيي  بني  ما 
نشاطهم مع درجة عالية من حرية االبتكار يف أفعاهلم الوظيفية والتنظيمية.

اهلياكل  العاملية، إىل جانب املؤشرات واملبادئ املستخدمة يف تكوين  النفطية  الصناعة  يف 
نشوء  إىل  النفطية  الصناعة  يف  التكاملية  التنظيمية  العمليات  تطوير  قاد  العمل،  وفرق  التنظيمية 
أشكال جديدة من التنظيم. تنشأ العمليات التنظيمية التكاملية يف الصناعة النفطية أبشكال خمتلفة، 

منها األساسية اآلتية:
االستثمارات املباشرة من خالل تكوين مشروعات نفطية جديدة يف دوائر اإلنتاج والتسويق.	 
)االندماج، 	  القائمة  النفطية  للشركات  واملالية  املادية  للموجودات  العضوي  غري  االكتساب 

االبتالع وغريها(.
الشركات 	  حال  هو  )كما  مشرتكة  نفطية  شركات  وتكوين  مشرتكة  نفطية  مشروعات  تنفيذ 

النفطية األجنبية املؤممة يف بلدان الشرق األوسط(.
الصناعة  تنظيم  التكاملية يف  العمليات  تطور  وبنتيجة  املبحث  هذا  من  الغرض  إطار  ويف 
النفطية العاملية، تكونت يف واقع األمر شركات بنمطني خمتلفني مبدئياً من اهلياكل التنظيمية إلدارة 

نشاطها الوظيفي يف الصناعة النفطية:
• املعيار املايل، 	 التنظيمي ابستخدام  النفطية اليت جرى تكاملها  النمط األول، خاص ابلشركة 

وهي الشركة النفطية القابضة Holding Company. املثال التقليدي هلذا النوع من 
الشركات النفطية القابضة هي شركة Standard Oil of New Jersey )حاليا شركة 
Exxon Mobil(. ال مُتارس هذه الشركة نشاط اإلنتاج النفطي، ولكنها مُتارس نشاط 
وظيفة الرقابة على أنشطة أكثر من )300( شركة نفطية كبرية، منها شركة أرامكو السعودية. 

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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يف الوقت نفسه، مل مُتارس هذه الشركة دور الشركة القابضة فقط، ولكنها أيضا حققت وظيفة 
التخطيط اإلسرتاتيجي لنشاطها الوظيفي يف الصناعة النفطية العاملية. يف املشروع األول جمللس 
الوزراء لقانون النفط والغاز االحتادي )عام 2007(، ُعّدت شركة النفط الوطنية العراقية شركة 
قابضة مملوكة ابلكامل من قبل مجهورية العراق )املادة 6/أ(، ولكن مت التخلي عن هذه الصفة 
التنظيمية للشركة يف املشروع الثاين هلذا القانون املقدم من جملس الوزراء أيضاً )عام 2011(، 
وكذلك يف مشروع جلنة النفط والطاقة البملانية )عام 2011( ويف قانوهنا اجلديد لسنة 2018. 

• ابستخدام 	 التنظيمي  تكاملها  جرى  اليت  التكاملية  النفطية  الشركات  من  الثاين  النمط 
 Operation املُشّغلة  النفطية  الشركة  وهي  التنظيمية/التكنولوجية،  السلسلة  معيار 
تُنّفذ عمليات االستكشاف، والتطوير  اليت  اإلنتاجية(،  النفطية  الشركة  )أو   Company
اإلنتاجي، واالستخراج النفطي، ونقل وتكرير وتصنيع النفط، فضاًل عن تسويق النفط اخلام 
املتخصصة.  والوظيفية  التنظيمية  وتقسيماهتا  فروعها  خالل  من  اجلاهزة  النفطية  واملنتجات 
تشغل هذه الشركات يف الصناعة النفطية العاملية العدد األكب من الشركات العاملة يف الوقت 
احلاضر، بيد أن نشاط شركات ُمشّغلة أو إنتاجية صرفة حاليا غري موجود يف واقع األمر، إذ 
إهنا مجيعاً هبذا القدر أو ذاك متتلك مالمح الشركات النفطية القابضة. يف قانوهنا اجلديد لسنة 
2018، وحسب الوظائف اإلدارية اليت ستنفذها واألدوار التنظيمية اليت ستؤديها، تُعّد شركة 
النفط الوطنية العراقية شركة ُمشّغلة، ختتص أبعمال اإلدارة العملياتية لنشاط تطوير واستغالل 
املوارد النفطية الوطنية )أنظر املادتني 8 و9 من القانون(. ولكن، هناك شكوك كبرية تدور 
شّغلة الكبرية لسببني على األقل: األول، 

ُ
حول مقدرة الشركة على أداء دور الشركة النفطية امل

وقوع العدد الكبري من احلقول النفطية والغازية يف قبضة عقود اخلدمة جلوالت الرتاخيص النفطية 
حتملة مستقباًل )املادة 4/

ُ
بمة )اجلوالت األربع السابقة( واملعلنة )اجلولة اخلامسة احلالية( وامل

ُ
امل

اثنياً من القانون(؛ الثاين، ضآلة ما يتبقى للشركة من أرابح الستثمارها يف تطوير واستغالل 
اجملاالت  النفطية، وكذلك يف  الرتاخيص  عقود جوالت  وغازية جديدة خارج  نفطية  حقول 
األخرى من السلسلة التكنولوجية النفطية )أنظر املادة 12/اثلثا من القانون، مع اإلشارة إىل 
أن مجيع أحكام هذه املادة ُعّدت غري دستورية يف قرار احملكمة االحتادية العليا لسنة 2019).  
يف  الوظيفي  لنشاطها  التنظيمي  التكامل  ودرجة  النفطية  الشركة  إدارة  طبيعة  وفق  وعلى 
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القابضة على  النفطية  الشركة  أنواع أساسية من مراكز  أربعة  املختلفة، ميكن متييز  دوائر األعمال 
هيمنة يف نشاط هذه املراكز )يف مسودة مشروع قانون النفط والغاز االحتادي 

ُ
قاعدة الوظائف امل

لعام 2007، توصف شركة النفط الوطنية العراقية بكوهنا شركة قابضة. بيد أن الوضع املؤسسايت 
التنظيمي للشركة املذكورة، حسب مسودة مشروع القانون، ال يسمح هلا بتكوين املراكز التنظيمية 

والوظيفية الواردة يف أدانه(: 
مراكز استثمارية، مبثابة شركات مالية قابضة، جيري حتقيق نشاطها الوظيفي مبقاربة احملفظة املالية 	 

يف إدارة الشركات النفطية املستقلة، مبعىن حتقيقها وظيفة الرقابة املالية على نشاط الشركات 
املنضوية يف الشركة القابضة.

قاعدة 	  على  مستقلة  إنتاجية  شركات  حمفظة  خالل  من  نشاطها  متارس  إسرتاتيجية،  مراكز 
الطرائق اإلدارية العامة، وأن مهمتها الوظيفية األساسية تتمثل يف تقرير التوجهات اإلسرتاتيجية 

لتطوير إنتاج الشركات املنضوية يف الشركة القابضة. 
مراكز ختطيطية/إدارية، حُتقق وظيفة ختطيط نشاط الوحدات اإلنتاجية وإدارة الشركة املتكاملة 	 

على أساس خطط تفصيلية، وأن ميدان مسؤوليتها التنظيمية يرتكز يف حتقيق وظيفة التخطيط 
اإلسرتاتيجي لنشاط الشركات املنضوية يف الشركة القابضة .

مراكز إنتاجية تشغيلية، مهمتها حتقيق اإلدارة املباشرة للشركات اإلنتاجية املنضوية يف هيكل 	 
الشركة القابضة، مبعىن حتقيقها قيادة النشاط األساسي للشركات اإلنتاجية )إنتاج النفط اخلام 

واملنتجات النفطية(.
أنواع  لتطور  التأرخيي  وابالرتقاء  األشكال،  بتنوع  النفطية  الصناعة  نشاط  تنظيم  يتصف 
اهلياكل التنظيمية إلدارهتا، بتأثري عاملني: العامل األول، االستجابة الستحقاقات شروط البيئتني 
الداخلية واخلارجية لنشاط الصناعة النفطية ومؤسساهتا؛ والعامل الثاين، السعي وراء حتقيق الكفاءة 
والفاعلية هلذا النشاط. بيد أن التنوع الكبري يف أشكال تنظيم إدارة الصناعة النفطية ال يعين تنظيمياً 
انتفاء احلاجة إىل ترتيبها يف جمموعات صغرية من الفئات، تسمح برؤية هذا التنوع بصورة إمجالية 
أو مشولية، سواء تعلق األمر بدارسة مشكلة تنوع اهلياكل التنظيمية ألغراض الدراسة األكادميية، أو 
أيضا ألغراض مساعدة املؤسسات املعنية بنشاط الصناعة النفطية، كالشركات النفطية واملؤسسات 

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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عاينة الشمولية لطرائق تنظيم هذه الصناعة يف ظروفها احلالية؛ وبناء على 
ُ
احلكومية وغريها، من امل

ذلك، ميكن استخدام املعيارين التنظيميني األساسيني اآلتيني )السلطة اإلدارية، والتكامل التنظيمي( 
التأكيد على تداخل جمموعات  التنظيمية إىل مخس جمموعات أساسية، مع  اهلياكل  يف تصنيف 

أشكال اهلياكل التنظيمية بعضها ابلبعض اآلخر، كما سنرى بعد قليل:
اإلدارية  القرارات  اختاذ  وصالحية  )سلطة  اإلدارية  السلطة  معيار  األول:  املعيار   .1
اإلسرتاتيجية والعملياتية(. يفضي استخدام هذا املعيار إىل تصنيف مجيع أشكال اهلياكل التنظيمية 

يف الصناعة النفطية إىل الشكلني الرئيسني اآلتيني:
• اجملموعة األوىل: جمموعة شكل اهليكل التنظيمي املركزي.	
• اجملموعة الثانية: جمموعة شكل اهليكل التنظيمي الالمركزي )احلكم الذايت(.	

بني  ما  أو  الواحدة،  النفطية  الشركة  )داخل  التنظيمي  التكامل  معيار  الثاين:  املعيار   .2
الشركات النفطية(. يفضي استخدام هذا املعيار أيضاً إىل تصنيف مجيع أنواع اهلياكل التنظيمية يف 

الصناعة النفطية إىل األشكال الثالثة الرئيسة اآلتية:
• اجملموعة الثالثة: جمموعة شكل اهليكل التنظيمي التكاملي عمودايً.	
• اجملموعة الرابعة: جمموعة شكل اهليكل التنظيمي التكاملي أفقياً.	
• )شكل 	 ختلط 

ُ
امل التكاملي  التنظيمي  اهليكل  واألخرية: جمموعة شكل  اخلامسة  اجملموعة 

التكامل العمودي واألفقي يف آن واحد(.
وهبدف ختفيض مستوايت املخاطرة وحتقيق األرابح، تلجأ الكثري من الشركات النفطية يف 
الوقت احلاضر إىل اختيار شكل التنظيم التكاملي العمودي. تنشأ احلاجة إىل التكامل التنظيمي 
العمودي يف نشاط الشركة النفطية يف حالة ما إذا أراد أحد التقسيمات التنظيمية أو الوظيفية للشركة 
النفطية بيع منتجاته لتقسيم آخر من تقسيمات الشركة النفطية نفسها. يف حالة زايدة األسعار 
عند نقطة “فوهة البئر”، سريافقها منو أرابح قطاع املنبع Upstream يف السلسلة التنظيمية/

التكنولوجية النفطية، والعكس صحيح يف حالة ختفيض األسعار. إن التوحيد التنظيمي لقطاعي 
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املنبع Upstream واملصب Downstream من السلسلة التنظيمية/التكنولوجية يف قبضة 
شركة نفطية واحدة سيسمح هلا ابحلصول على أرابح مستقرة نسبياً، وهذا االستقرار يف األرابح، 
الذي جاء بنتيجة شكل التنظيم التكاملي العمودي، سيسمح هلا من تبين إسرتاتيجية استثمارية 

أكثر هجومية وخماطرة.
   مُيكن احلصول على استقرار أرابح الشركة النفطية كذلك على حساب اختيار الشركة 
لشكل التنظيم التكاملي األفقي لنشاطها الوظيفي، من خالل إجراء عمليات قطاعي املنبع واملصب 
من السلسلة التكنولوجية/التنظيمية النفطية يف الكثري من البلدان أو املناطق اجلغرافية. يف التكامل 
التنظيمي األفقي للنشاط، مُيكن التعويض اجلزئي ملخاطر ركود النشاط واخلسائر املالية احملتملة يف 
بلد أو منطقة جغرافية ما على حساب منو الدخل يف بلدان ومناطق أخرى من العامل أو داخل البالد 
املعنية. إن إسرتاتيجية تنويع النشاط )إنتاجيا أو مناطقيا( تقود عادة إىل ختفيض مستوايت خماطر 
إدارة األعمال، على سبيل املثال، تُعّد شركة Royal Dutch Shell أفضل النماذج الناجحة 
والتكامل  العمودي  )التكامل  املختلط  التكاملي  التنظيمي  الشكل  احلاضر الستخدام  الوقت  يف 

األفقي يف آن واحد( يف نشاط قطاع األعمال النفطي الدويل. 
1.2.2. التجربة الوطنية يف تكوين اهلياكل التنظيمية إلدارة املوارد النفطية الوطنية

   يُثري هيكل القانون اجلديد للشركة االلتباس املعريف واملعلومايت يف القسم اخلاص منه مبفهوم 
)6 و7(،  فقط  مادتني  يتضمن  فهو، من جانب،  للشركة”،  التنظيمي  Concept “اهليكل 
ولكن من اجلانب اآلخر، يوجد قسمان آخران مستقالن أيضا يف هيكل القانون هلما ارتباط مباشر 
ابملفهوم املذكور، ومها: قسم “مهام جملس إدارة الشركة” )املادة 8(، وقسم “مهام رئيس الشركة” 
اإلدارة”،  التنظيمي” و”مفهوم جملس  مفهوم “اهليكل  بني  القانون  يُطابق  وبذلك   .)9 )املادة 
ومها مفهومان خمتلفان يف علم إدارة منظمات األعمال. هل احلديث يف القانون جيري عن مفهوم 
“اهليكل التنظيمي إلدارة الشركة” أم عن مفهوم “جملس اإلدارة يف الشركة”؟ لنتفحص األمر 

)اجلدول1,1).

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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اجلدول 1,1
تقييم مفاهيم القانون اجلديد للشركة ذات الصلة

مبعيار مطابقتها/عدم مطابقتها ملضمون املفهوم يف علم اإلدارة 

مطابقة )+(/عدم مطابقة )-( مواد القانون املواد يف القانوناملفهوم
ملضمون مفهوم »اهليكل التنظيمي للشركة«

)-(6، 7اهليكل التنظيمي إلدارة الشركة

)-(6، 7، 8، 9جملس اإلدارة يف الشركة 

)-(6، 7، 8، 9)اهليكل التنظيمي = جملس اإلدارة(

   من معطيات اجلدول 1,1، ال يتطابق مضمون املادتني )6 و7( من القانون مع مضمون 
مفهوم “اهليكل التنظيمي” املعروف يف علم اإلدارة، إذ أن املادة )6( ويف فقرة واحدة تتحدث عن 
تشكيلة أعضاء جملس إدارة الشركة وليس عن اهليكل التنظيمي إلدارة الشركة )احلقوق، والسلطات، 
والصالحيات، واملسؤوليات لشخوص اإلدارة(، واملادة )7( يف مخس فقرات )واليت وصفت قرارات 
الفقرة أوال/1 والفقرة اثنيا/ح منها بعدم الدستورية(  العليا يف 23/1/2019  احملكمة االحتادية 
عّرفة 

ُ
تتحدث عن مواصفات وكيفية ترشيح رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة، والتشكيالت )غري امل

عّرف يف القانون( والشركات اململوكة للشركة، ومواصفات 
ُ
يف القانون( املرتبطة مبركز الشركة )غري امل

املديرين العامني للشركات اململوكة، وأخرياً استحداث أو إحلاق تشكيالت أخرى ابلشركة. واألمر 
نفسه، بشأن عدم تطابق مفهوم “جملس اإلدارة” مع مضمون مفهوم “اهليكل التنظيمي”، ذلك 
أن املادة )8، اليت وصفتها قرارات احملكمة االحتادية العليا يف 23/1/2019 بعدم الدستورية( ويف 
فقرتني تتحدث عن مهام جملس إدارة الشركة وتنظيم اجتماعاته، واملادة )9( تتحدث عن مهام 

رئيس الشركة، فضال عن عدم تطابقها مع مضمون املادتني )6، و7). 
  ومبا أن اهليكل التنظيمي يف مجيع منظمات األعمال خُمصص لعمليات صناعة واختاذ ورقابة 
اهلياكل  الوطنية يف تكوين  التجربة  املختلفة، عندها سنستخدم يف حتليل  القرارات اإلدارية  تنفيذ 
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التنظيمية النفطية، ُمكوانت اهليكل التنظيمي الثالثة الرئيسة اآلتية: شخوص اهليكل، مستوايت 
تراتبية الشخوص يف اهليكل )اإلدارة اإلسرتاتيجية، واإلدارة التنفيذية، واإلدارة التشغيلية(، وطبيعة 
الوظائف اإلدارية واألدوار التنظيمية لشخوص اهليكل. ستجري عملية البحث يف اهلياكل التنظيمية 
النفطية الوطنية ابستخدام معيار املرجعيات املؤسساتية )الدستور، القانون/مشروع القانون، العقد 
النفطي( يف تكوينها، ومعيار املراحل التأرخيية الرتقائها، مع األخذ ابحلسبان طبيعة اهليكل نفسه، 
سواء كان هذا اهليكل خمصصاً إلدارة النشاط الداخلي لشركة نفطية )وطنية أو بتشاركها مع شركة 

أجنبية(، أم إلدارة تطوير واستغالل املوارد النفطية الوطنية.
• معيار املرجعيات املؤسساتية املستخدمة يف تكوين اهلياكل التنظيمية:	

اهلياكل التنظيمية مبوجب الدستور. مل جير تكوين أي هيكل تنظيمي إلدارة املوارد النفطية . 1
الوطنية مبوجب أحكام الدستور لغاية احلني، الواردة يف املادتني )111( و)112( منه.

اهلياكل التنظيمية مبوجب القانون/مشروع القانون. جرى تكوين اهلياكل التنظيمية اآلتية:. 2
اهلياكل التنظيمية إلدارة شركة النفط الوطنية العراقية، مبوجب قوانني أتسيسها الثالثة.أ. 
النفط ب.  لقانون  الوطنية، مبوجب ثالثة مشروعات  النفطية  املوارد  التنظيمية إلدارة  اهلياكل 

والغاز االحتادي عالقة التشريع.
نفطية خمتلطة )وطنية وأجنبية(، مبوجب أحكام عقود . 3 التنظيمية إلدارة شركات  اهلياكل 

اخلدمة جلوالت الرتاخيص النفطية لتطوير واستغالل حقول نفطية وغازية حمددة. 
• معيار مراحل االرتقاء التأرخيي لتكوين اهلياكل التنظيمية:	

مرحلة اهلياكل التنظيمية إلدارة النشاط الداخلي للشركات النفطية )شركة النفط الوطنية . 1
العراقية، وشركات عقود جوالت الرتاخيص النفطية(.

مرحلة اهلياكل التنظيمية إلدارة املوارد النفطية الوطنية حسب أحكام الدستور ومشروعات . 2
قانون النفط والغاز االحتادي العالقة )ال وجود فعلي هلا(.

   وبغرض الوضوح يف عرض أمناط اهلياكل التنظيمية النفطية الوطنية، سنعمد إىل جتميعها 

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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يف أربع كتل كبرية ابستخدام معيار مرجعيات تكوينها ومعيار املراحل التارخيية الرتقائها يف آن واحد 
على النحو اآليت: كتلة اهلياكل حسب القانون إلدارة املوارد النفطية الوطنية وإدارة أعمال شركة 
النفط الوطنية العراقية، كتلة اهلياكل حسب أحكام الدستور إلدارة املوارد النفطية الوطنية، كتلة 
اهلياكل حسب مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي إلدارة املوارد النفطية الوطنية، وكتلة اهلياكل 

إلدارة نشاط الشركات حسب أحكام العقد النفطي.  
أوال. كتلة اهلياكل التنظيمية حسب القانون إلدارة املوارد النفطية الوطنية وأعمال الشركة:

أ. اهلياكل التنظيمية إلدارة املوارد النفطية الوطنية وأعمال الشركة يف قانوين 1964 
و1967:

• املرجعية املؤسساتية للتشريع: يف قانون 1964 – “استناداً إىل البيان رقم )1( الصادر عن 	
اجمللس الوطين لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير النفط وأقره جملس الوزراء”، ويف قانون 
1967 -  “استناداً إىل أحكام املادة )44( من الدستور املؤقت وبناء على ما عرضه وزير 

النفط ومبوافقة جملس الوزراء”.
• شخوص اهليكل التنظيمي: “جملس الوزراء”، و”وزير النفط”، و”جملس إدارة الشركة”. يف 	

قانون سنة 1964، ال جيوز اجلمع بني منصب “رئيس الشركة” ومنصب “رئيس جملس إدارة 
الشركة”، بينما أجاز قانون سنة 1967 ذلك. 

• تراتبية الشخوص يف اهليكل التنظيمي: يقع جملس إدارة الشركة يف املستوى التنظيمي الثالث 	
من اهليكل )مستوى اإلدارة العملياتية(، بينما يشغل وزير النفط املستوى التنظيمي الثاين من 
اهليكل )مستوى اإلدارة التنفيذية(، ويشغل جملس الوزراء املستوى التنظيمي األول من اهليكل 

)مستوى اإلدارة اإلسرتاتيجية(.
• الشركة 	 إدارة  يؤدي جملس  التنظيمي:  اهليكل  التنظيمية لشخوص  اإلدارية واألدوار  الوظائف 

اليت  التنظيمية  احلاالت  ابستثناء  العمليايت،  الشركة  نشاط  جماالت  مجيع  يف  وأدواره  وظائفه 
ناط ابلشركة تنفيذها 

ُ
تتطلب موافقة جملس الوزراء، والتزامه ابلسياسة النفطية العامة للدولة امل

من خالل ارتباطها التنظيمي بوزير النفط. 
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قانون  الشركة يف  أعمال  الوطنية وإدارة  النفطية  املوارد  التنظيمية إلدارة  اهلياكل  ب. 
2018 )على الرغم من أن أتريخ صدور هذا القانون ال يندرج ضمن تسلسل مراحل االرتقاء 
التارخيي لتكوين اهلياكل التنظيمية النفطية، إال أن وجوده هنا اقتضته اعتبارات منهجية استخدام 

معيار القانون يف تصنيف اهلياكل التنظيمية املعنية(:
• البند 	 أحكام  إىل  واستناداً  النواب  جملس  أقره  ما  على  “بناء  للتشريع:  املؤسساتية  املرجعية 

)أوال( من املادة )61) [اختصاصات جملس النواب - املؤلف] والبند اثلثاً من املادة )73) [
صالحيات رئيس اجلمهورية - املؤلف] من الدستور”. يالحظ هنا غياب مواد الدستور اآلتية، 
واليت هلا عالقة مباشرة إبدارة املوارد النفطية الوطنية: املادة )110( ذات الصلة ابلصالحيات 
احلصرية للحكومة االحتادية، واملادة )111( ذات الصلة مبلكية النفط والغاز، واملادة )112) 
ذات الصلة إبدارة تطوير واستغالل ثروة النفط والغاز، واملادة )115(، واليت سنورد نصها بعد 

قليل.
• القانون، حسب 	 بيد أن  الوزراء”، و”جملس اإلدارة”.  التنظيمي: “جملس  شخوص اهليكل 

االحتمال  النفطية:  التنظيمية  اهلياكل  من  خمتلفني  احتمالني  عن  يتحدث  قراءتنا ألحكامه، 
األول، خاص بتكوين هيكل تنظيمي إلدارة املوارد النفطية الوطنية، يتكون من مستويني 
هيكل  بتكوين  خاص  الثاين،  االحتمال  الشركة؛  إدارة  وجملس  الوزراء  جملس  مها  تنظيميني 
تنظيمي إلدارة نشاط الشركة الداخلي، يتكون من مستوى تنظيمي واحد فقط هو جملس 

إدارة الشركة.
• تراتبية الشخوص يف اهليكل التنظيمي: 	
الشركة 	  إدارة  جملس  يقع  الوطنية:  النفطية  املوارد  إلدارة  تنظيمي  هيكل  تكوين  احتمال  يف 

املستوى  بينما أصبح  العملياتية(،  اهليكل )مستوى اإلدارة  الثالث من  التنظيمي  املستوى  يف 
التنظيمي الثاين من اهليكل شاغرا )مستوى اإلدارة التنفيذية، والذي كان يشغله وزير النفط يف 
القانونني السابقني(، وجملس الوزراء يشغل املستوى التنظيمي األول من اهليكل )مستوى اإلدارة 
اإلسرتاتيجية(. يقع هذا االحتمال يف تناقض مع أحكام الدستور ومبادئ علم اإلدارة ذات 
الصلة، األمر الذي يُنشئ مبوجبه مأزقاً تنظيمياً كبرياً جاء به هذا القانون. يف هذا املبحث، 

سنحاول تقدمي رؤية عملية ملعاجلة هذا املأزق التنظيمي.  

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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ال 	  العملية،  الناحية  من  الداخلي:  الشركة  نشاط  إلدارة  تنظيمي  هيكل  تكوين  احتمال  يف 
مُيكن لشخص تنظيمي واحد أن يُنشئ هيكاًل بدون تراتبية تنظيمية إلدارة نشاط منظمات 
تناقضه مع  النفط، فضال عن  وتكنولوجيا كحال شركات  تنظيمياً  الكبرية واملعقدة  األعمال 
أحكام الدستور ذات الصلة. وعلى هذا األساس، حنن نَعّد تكوين هيكل تنظيمي من شخص 
تنظيمي واحد )جملس اإلدارة( مأزق تنظيمي كبري آخر جاء به هذا القانون، وسنحاول تقدمي 

رؤية عملية ملعاجلته يف هذا املبحث. 
• الوظائف اإلدارية واألدوار التنظيمية لشخوص اهليكل التنظيمي:	

الشركة 	  إدارة  يؤدي جملس  الوطنية:  النفطية  املوارد  تنظيمي إلدارة  تكوين هيكل  احتمال  يف 
اليت  التنظيمية  احلاالت  ابستثناء  العمليايت،  الشركة  نشاط  جماالت  مجيع  يف  وأدواره  وظائفه 
ناط ابلشركة تنفيذها، ولكن 

ُ
تتطلب موافقة جملس الوزراء، والتزامه ابلسياسة النفطية للدولة امل

من دون ارتباط جملس إدارة الشركة تنظيمياً بوزير النفط، كما كان عليه احلال يف القانونني 
السابقني للشركة.

يف احتمال تكوين هيكل تنظيمي إلدارة نشاط الشركة الداخلي: سريد تفصيله الحقاً يف هذا 	 
املبحث. 

اثنياً. كتلة اهلياكل التنظيمية حسب الدستور إلدارة املوارد النفطية الوطنية:
 على الرغم من عدم تكوين هياكل تنظيمية نفطية مبوجب أحكام الدستور، إال أن دستور 

البالد النافذ منذ عام 2005 قد َنظم عمليات إدارة املوارد النفطية الوطنية على النحو اآليت: 
• ال تقع عمليات إدارة ثروة النفط والغاز الوطنية ضمن االختصاصات احلصرية للحكومة 	

االحتادية )املادة 110).
• “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي يف كل األقاليم واحملافظات” )املادة 111).	
• حكومات 	 مع  احلالية  احلقول  من  املستخرج  النفط  إبدارة  االحتادية  احلكومة  “تقوم 

األقاليم واحملافظات املنتجة... وينظم ذلك بقانون” )املادة 112/أوال(. “تقوم احلكومة االحتادية 
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وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة معا برسم السياسات االسرتاتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط 
والغاز...” )املادة 112/اثنيا(. لقد جرى تثبيت هذه األحكام الدستورية يف القرار األول والقرار 
اخلامس من قرارات احملكمة االحتادية العليا بتاريخ 23/1/2019، عندما َعّدت املادة )3(  املادة 
(8( على التوايل من قانون الشركة غري دستورية، وهو أمر يتطلب إما تعديل قانون الشركة على 
ضوء هذه األحكام الدستورية، أو تشريع قانون النفط والغاز االحتادي ليتضمن هذه األحكام يف 
العليا  االحتادية  احملكمة  قراري  يتضمن  مل  آخر،  الوطنية. ولكن، من جانب  النفطية  املوارد  إدارة 
املذكورين أية إشارة إىل مسألة االرتباط التنظيمي للشركة مبجلس الوزراء، حسب املادة )2/أوال( 
من قانون الشركة غري املوصوفة بعدم الدستورية، وهذا االرتباط نَعّده خمالفة دستورية أيضا ألحكام 
)املادة 112/أوال/اثنيا( من الدستور، اليت ثبتتها قرارات احملكمة االحتادية العليا املذكورة، ألن هذا 
االرتباط التنظيمي للشركة جيب أن ال يكون أبحد أطراف الشخوص التنظيمية الدستورية املذكورة 
يف )املادة 112/أوال/اثنيا( من الدستور، وإمنا مبجموعهم من خالل أتسيس كيان إداري جيمعهم 
الوارد يف  للنفط والغاز”،  التنظيمية املذكورة يف “اجمللس االحتادي  مجيعا على غرار الشخوص 
التشريع، أو أتسيس “اجمللس االحتادي للطاقة  العالق  النفط والغاز االحتادي  مشروعات قانون 
قرتح من قبل كاتب هذه السطور، والذي يرد تفصيله الحقا يف املبحث الثالث من 

ُ
واإلعمار”، امل

الفصل الثالث هلذا الكتاب.
• اهليكل التنظيمي إلدارة املوارد النفطية:	

للنفط”، 	  املنتجة  األقاليم  و”حكومات  االحتادية”،  “احلكومة  التنظيمي:  اهليكل  شخوص 
و”حكومات احملافظات املنتجة للنفط”.

تراتبية الشخوص يف اهليكل التنظيمي: مل يُقرر الدستور أية تراتبية لشخوص اهليكل التنظيمي 	 
يف إدارة املوارد النفطية )وبسبب ذلك، يصبح هذا اهليكل خُمتاًل تنظيمياً، وقد أاثر نزاعاً تنظيمياً 
حاداً بني احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان، وسخطا اجتماعياً واسعاً عند احملافظات 
االحتادية وعقود جوالت  النفط  قبل وزارة  الوطنية من  النفطية  املوارد  إدارة  نظام  املنتجة من 

الرتاخيص النفطية(.
النفط املستخرج من 	  إدارة  التنظيمي:  التنظيمية لشخوص اهليكل  الوظائف اإلدارية واألدوار 

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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احلقول احلالية، ورسم السياسات اإلسرتاتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز، من دون حتديد 
أدوار تنظيمية لشخوص اهليكل.

اثلثًا. كتلة اهلياكل التنظيمية حسب مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي العالقة 
إلدارة املوارد النفطية الوطنية:

لسنة  الوزراء  جملس  مشروعي  يف  الوطنية  النفطية  املوارد  إلدارة  التنظيمي  اهليكل  أ. 
2007 وسنة 2011 لقانون النفط والغاز االحتادي العالقني التشريع: 

• املرجعية املؤسساتية للتشريع: “... وحيث أن املادة 111 من الدستور... تنص على 	
أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي يف كل األقاليم واحملافظات. وحيث أن املواد 110 
111 قد عّرفت بشكل عام مسؤوليات  املادة  يقرأن يف ضوء  و112 و114 و115 واللوايت 
وصالحيات السلطات االحتادية وسلطات األقاليم واحملافظات بضمنها ما خيتص بقطاع النفط...” 
)األسباب املوجبة ملشروع قانون 2007(. “بناًء على ما أقره جملس النواب وصادق عليه رئيس 
اجلمهورية واستناداً إىل أحكام البند أواًل من املادة )61( والبند اثلثاً من املادة )73( واملادة )112) 

من الدستور” )األسباب املوجبة ملشروع قانون 2011).
• شخوص اهليكل التنظيمي )املادة 5 و6 من املشروعني على التوايل، من دون انتظامها 	

يف كيان تنظيمي حمدد(: “أواًل، جملس النواب. اثنياً، جملس الوزراء. اثلثاً، اجمللس االحتادي للنفط 
والغاز. رابعاً، وزارة النفط. خامساً، شركة النفط الوطنية العراقية. سادسا، اهليئة اإلقليمية”.

• تراتبية الشخوص وأدوارها يف اهليكل التنظيمي: كما يف تسلسلها أنفاً. يالحظ يف هذا 	
اهليكل الدور التنظيمي الكبري لوزارة النفط، والدور التنظيمي املصطنع للمجلس االحتادي للنفط 

والغاز، وغياب الدور التنظيمي للمحافظات املنتجة.
• 	 7 2007، واملواد  5 يف مشروع  )املادة  التنظيمي  اهليكل  اإلدارية لشخوص  الوظائف 

– 14 يف مشروع 2011(: اإلدارة اإلسرتاتيجية من نصيب احلكومة االحتادية )جملسي النواب 
واإلدارة  والغاز،  للنفط  االحتادي  واجمللس  النفط  وزارة  نصيب  من  التنفيذية  واإلدارة  والوزراء(، 

العملياتية من نصيب شركة النفط الوطنية واهليأة اإلقليمية.
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لسنة  النواب  مشروع جملس  الوطنية يف  النفطية  املوارد  التنظيمي إلدارة  اهليكل  ب. 
2011 لقانون النفط والغاز االحتادي العالق التشريع: 

• املرجعية املؤسساتية للتشريع: “بناء على ما أقره جملس النواب وصادق عليه رئيس اجلمهورية 	
واستنادا إىل أحكام البند )أواًل( من املادة )61( والبند )اثلثاً( من املادة )73( واملادتني )111) 
و)112( من الدستور”. يالحظ هنا غياب املادة )110( ذات الصلة ابلصالحيات احلصرية 
االختصاصات احلصرية  ينص عليه يف  مل  ما  )115(: “كل  املادة  االحتادية، وغياب  للحكومة 
للسلطات االحتادية يكون من صالحيات األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم والصالحيات 
األخرى املشرتكة بني احلكومة االحتادية واألقاليم تكون األولوية فيها لقانون األقاليم واحملافظات غري 

املنتظمة يف إقليم يف حالة اخلالف بينهما”. 
• تنظيمي 	 انتظامها يف كيان  املشروع، من دون  6 من  )املادة  التنظيمي  اهليكل  شخوص 

للنفط والغاز. رابعاً،  الوزراء. اثلثاً، اجمللس االحتادي  النواب. اثنياً، جملس  حمدد(: “أواًل، جملس 
وزارة النفط. خامساً، ممثل عن كل إقليم. سادساً، ممثل عن كل حمافظة منتجة”. يالحظ يف هذا 

اهليكل غياب شركة النفط الوطنية العراقية. 
• تراتبية الشخوص وأدوارها يف اهليكل التنظيمي: كما يف تسلسلها أعاله. يالحظ يف هذا 	

اهليكل الدور التنظيمي الكبري لوزارة النفط، والدور التنظيمي املصطنع للمجلس االحتادي للنفط 
املختصة  هيئاهتا  تنفيذ  خالل  من  املنتجة  واحملافظات  لألقاليم  التنظيمي  الدور  وهتميش  والغاز، 
وظائف إدارية مشتقة )غري أساسية( مثل املراقبة واإلشراف واالقرتاح وغريها، على الرغم من إشغال 

ممثليها عضوية مستقلة يف هذا اهليكل.
• اإلدارة 	 املشروع(:  يف   14  –  7 )املواد  التنظيمي  اهليكل  لشخوص  اإلدارية  الوظائف 

واجمللس  النفط  وزارة  نصيب  من  التنفيذية  واإلدارة  االحتادية،  احلكومة  نصيب  من  اإلسرتاتيجية 
االحتادي للنفط والغاز، واإلدارة العملياتية من نصيب شركة النفط الوطنية العراقية على الرغم من 

تغييبها كشخص تنظيمي مستقل يف هذا اهليكل. 

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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رابعا. كتلة اهلياكل التنظيمية إلدارة شركات النفط حسب العقد النفطي:
الرميلة  حقل  عقد  يف  املتعاقدة  النفطية  الشركات  نشاط  إلدارة  التنظيمي  اهليكل  أ. 

النفطي )من عقود جولة الرتاخيص النفطية األوىل عام 2009(:
• املرجعية املؤسساتية إلبرام العقد النفطي: غياب املرجعية القانونية إلبرام العقد النفطي.	
• شخوص اهليكل التنظيمي:	

.(SOC) الطرف احلكومي يف العقد النفطي: شركة نفط اجلنوب -
- الطرف األجنيب يف العقد النفطي: ائتالف شركات نفطية أجنبية.
.(BP( املقاول الرئيسي يف العقد النفطي: شركة النفط البيطانية -

.(SOMO)  الشريك احلكومي يف العقد النفطي: شركة تسويق النفط العراقية -
• 	 Top-management العليا”  “اإلدارات  اهليكل:  يف  التنظيمية  التقسيمات 

ألطراف العقد النفطي، “جلنة اإلدارة املشرتكة”، “شركة التشغيل املشرتكة”، “قسم تشغيل احلقل 
النفطي”.
• تراتبية الشخوص يف اهليكل: ميتلك ائتالف شركات النفط األجنبية )قبل تعديل العقد يف 	

عام 2014( نسبة مقدارها 75 % من عدد أعضاء “جلنة اإلدارة املشرتكة”، وميتلك الشريك 
احلكومي نسبة مقدارها 25 % من عدد أعضاء هذه اللجنة.  

• الوظائف اإلدارية واألدوار التنظيمية لشخوص اهليكل: من الناحية التنظيمية الرمسية والفعلية، 	
يتوىل ائتالف شركات النفط األجنبية مجيع أعمال اإلدارات التشغيلية والتنفيذية واإلسرتاتيجية للعقد 
تفق 

ُ
النفطي. على سبيل املثال، يرتتب على رغبة الطرف احلكومي بتغيري سقوف اإلنتاج النفطي امل

عليها مع املقاول الرئيسي يف العقد، وهي ممارسة تنظيمية تندرج ضمن أعمال اإلدارة اإلسرتاتيجية، 
دفع أمثان تنظيمية ابهظة حسب أحكام املادة )6، الفقرة 12( من العقد، منها على سبيل املثال 
ختفيض حصة الشريك احلكومي يف العقد من 25 % إىل 5 %. يتوىل الشريك احلكومي أعمال 
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تسهيل تنفيذ العقد النفطي فقط حسب املادة )7( من العقد، واليت ليس من بينها أية أعمال هلا 
صلة ابإلدارات التشغيلية والتنفيذية واإلسرتاتيجية للعمليات النفطية اجلارية مبوجب أحكام العقد 

بم.
ُ
النفطي امل

ب. اهليكل التنظيمي إلدارة نشاط الشركات النفطية املتشاركة يف عقد حقل احللفاية 
النفطي )من عقود جولة الرتاخيص النفطية الثانية عام 2009(:

• املرجعية املؤسساتية إلبرام العقد النفطي: غياب املرجعية القانونية إلبرام العقد النفطي.	
• شخوص اهليكل التنظيمي:	

.(MOC) الطرف احلكومي يف العقد النفطي: شركة نفط ميسان -
- الطرف األجنيب يف العقد النفطي: ائتالف شركات نفطية أجنبية.

.(Petrochina( املقاول الرئيسي يف العقد النفطي: شركة النفط الصينية -
.(SOC) الشريك احلكومي يف العقد النفطي: شركة نفط اجلنوب -

• 	 Top-management العليا”  “اإلدارات  اهليكل:  يف  التنظيمية  التقسيمات 
ألطراف العقد النفطي، “جملس اإلدارة”، “جلنة اإلدارة املشرتكة”، “شركة التشغيل املشرتكة”، 

.(Petrochina ُمشغل املقاول” )شركة“
• تراتبية الشخوص يف اهليكل )كما هو احلال يف عقد حقل الرميلة النفطي(.	
• حقل 	 عقد  يف  احلال  هو  )كما  اهليكل  لشخوص  التنظيمية  واألدوار  اإلدارية  الوظائف 
الرميلة(. 

1.2.3. إمكانية تكوين هيكل تنظيمي ُمفرتض إلدارة نشاط الشركة
تنظيميني  ابحتمالني  اجلديد  قانوهنا  حسب  للشركة  التنظيمي  اهليكل  عرضنا  أعاله،  يف 
خمتلفني: األول، هيكل يتكون من شخصني تنظيميني فقط، مها جملس الوزراء وجملس إدارة الشركة 

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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نشئ ملأزق التناقض مع أحكام الدستور ومبادئ علم اإلدارة(؛ الثاين، هيكل يتكون من شخص 
ُ
)امل

الدستور ومبادئ علم  التناقض مع أحكام  نشئ ملأزق 
ُ
)امل الشركة  إدارة  تنظيمي واحد هو جملس 

اإلدارة أيضا(. بيد أن ما جاء به القانون اجلديد للشركة ال يؤسس لتكوين هيكل تنظيمي إلدارة 
النفطية  املوارد  إدارة  به  ُمناط  تنظيمي  لتكوين هيكل  أيضا  الداخلي فقط، وإمنا يؤسس  نشاطها 
التصرف  العراقية يف  الدولة  نيابة عن  أعماهلا  ملمارسة  احلصرية  احلقوق  امتالكها  الوطنية، بسبب 
حبقوق ملكية وإبدارة مجيع املوارد النفطية الوطنية، وهي حالة أتسيسية شبيهة حبالة تكوين اهلياكل 
التنظيمية يف مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي العالقة التشريع، ولكنه هيكل متناقض وانقص 

احملتوى والشخوص واإلجراء التنظيمي مقارنة هبا. 
   إن الفارق التنظيمي ما بني حالة تكوين هيكل تنظيمي إلدارة املوارد النفطية الوطنية 
)كما هو احلال يف مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي( وحالة تكوين هيكل تنظيمي إلدارة 
نشاط الشركة الداخلي )كما هو احلال يف قانوهنا اجلديد( يكمن يف األمر التنظيمي الرئيس اآليت: 
تراتبية  متتلك  موحدة،  إدارة كلية  منظومة  مبثابة  تنظيمي  هيكل  أتسيس  جيري  األوىل،  احلالة  يف 
واضحة املستوايت التنظيمية لتقرير خطوط السلطة والصالحيات واملسؤوليات واحلقوق بدقة عالية 
شاركة يف نشاط إدارة املوارد النفطية الوطنية؛ بينما يف احلالة الثانية، جيري 

ُ
بني شخوصه التنظيمية امل

إدارة  القانون  أتسيس هيكل تنظيمي إلدارة أعمال الشركة فقط )وهي أعمال مناط هبا حسب 
التشريع( مبستوى  العالق  االحتادي  والغاز  النفط  قانون  أيضا، كبديل عن  الوطنية  النفطية  املوارد 
تنظيمي واحد، هو جملس إدارة الشركة، ولكن بدون تراتبية ُمقررة لشخوصه التنظيمية يف عمليات 
التكوين واحملتوى  إدارة انقصة  أداء وظائفها وأدوارها اإلسرتاتيجية والتنفيذية والعملياتية )منظومة 
التنظيمي(، وهي حالة ال وجود هلا سواء يف املمارسة العملية إلدارة نشاط الشركات الكبرية، أم يف 

نظرايت املنظمة واإلدارة املعاصرة. 
ومع ذلك، مُيكن طرح التساؤل املنهجي والعملي اآليت: هل يستطيع هيكل تنظيمي ُمتكون 
من مستوى تنظيمي واحد القيام إبدارة نشاط الشركة بكفاءة وفاعلية عاليتني مبا يتوافق مع طبيعة 
نشاطها الوظيفي والتكنولوجي واالستثماري، ومبا يتوافق أيضا مع استحقاقات وشروط وحتدايت 
املطلق. يف  ابلنفي  اجلواب  الدستور؟ طبعا سيكون  أحكام  مقدمتها  واليت أييت يف  احمليطة  بيئتها 
هذه احلالة، هل يُدرك أصحاب مبادرة تشريع قانون الشركة اجلديد الكيفية التنظيمية اليت سيجري 
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الكبري،  التنظيمي  املأزق  هلذا  إدراكهم  ولكننا سنفرتض  ندري،  الشركة؟ ال  أعمال  إدارة  مبوجبها 
ضوئها  على  واليت  الشأن،  هبذا  نفسه  القانون  قراءتنا ألحكام  أساس  على  قائم  االفرتاض  وهذا 
سنحاول افرتاض هيكل تنظيمي إلدارة نشاط الشركة مبثابة منظومة إدارة كلية موحدة )وهذا اهليكل 
االفرتاضي، على ما نعتقد، هو ما أراد أصحاب مبادرة التشريع متريره(، ُمتكون من ثالثة مستوايت 
تنظيمية: اإلسرتاتيجي والتنفيذي والعمليايت، عب حماولة العثور على شخوصه ومواقعها ووظائفها 
وأدوارها يف قانون الشركة أواًل، ومن مث، اثنياً، توصيف وتقييم الكيفية التنظيمية اليت سيعمل هبا 
فرتض يف صناعة واختاذ وتنفيذ القرارات املختلفة بشأن تطوير واستغالل املوارد 

ُ
اهليكل التنظيمي امل
النفطية الوطنية.   

أواًل. مكوانت اهليكل التنظيمي املُفرتض إلدارة أعمال الشركة:  
• الشركة”، 	 و”رئيس  اإلدارة”،  “جملس  فرتض: 

ُ
امل اهليكل  يف  التنظيمية  الشخوص 

و”الشركات اململوكة”. نستبعد من التحليل مشاركة ما مّسي يف القانون مبفهوم “مركز الشركة” 
كشخص تنظيمي مستقل، على غرار شخص “املركز اإلسرتاتيجي” أو شخص “املركز التنفيذي” 
الواردة يف القسم األول من هذا املبحث، ألن مفهوم مركز الشركة الوارد يف القانون )املادة 2، واملادة 
بغداد،  العاصمة  للشركة يف  الرئيسة  املكاتب  تواجد  املوقع اجلغرايف ملكان  7/اثنياً/1( يدل على 

وليس على شخص أو مستوى تنظيمي بعينه.
• اإلدارة 	 مستوى  الشركة:  أعمال  إلدارة  فرتض 

ُ
امل اهليكل  شخوص  وتراتبية  مستوايت 

اإلسرتاتيجية )جملس اإلدارة(، مستوى اإلدارة التنفيذية )رئيس الشركة(، مستوى اإلدارة العملياتية 
)الشركات اململوكة للشركة(. 

• إدارة 	 جملس  “مهام  فرتض: 
ُ
امل اهليكل  لشخوص  التنظيمية  واألدوار  اإلدارية  الوظائف 

الشركة” )املادة 8(، “مهام رئيس الشركة” )املادة 7/أوال/1، واملادة 9(، مهام الشركات اململوكة 
للشركة )عضوية البعض منها جمللس اإلدارة/املادة 6 واملادة 7/أوال/4، وحق التصويت للبعض منها/

املادة 8/اثنياً(. نشري إىل أن قرارات احملكمة املذكورة قد وصفت )املادة 7/أوال/1( و)املادة 8) 
بعدم الدستورية.  

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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اثنيًا. توصيف وتقييم الكيفية التنظيمية لعمل اهليكل التنظيمي املُفرتض إلدارة أعمال 
الشركة:

1. الكم والنوع يف تشكيلة أعضاء جملس إدارة الشركة حسب قانوهنا اجلديد: 
• مُيكن لعدد أعضاء جملس إدارة الشركة أن يتقرر بثالثة احتماالت خمتلفة، أشار القانون 	

إىل أثنني منها، والثالث يُطالب به بعض الباحثني يف شؤون النفط وكاتب هذه السطور من بينهم. 
متثيل  زايدة  مت  ما  إذا  عضواً،   13 الثاين:  االحتمال  6(؛  )املادة  عضوا   11 األول:  االحتمال 
الشركات اململوكة ابقرتاح من رئيس الشركة ومبوافقة جملس اإلدارة إىل 5 أعضاء كحد أعلى )املادة 
7/أواًل/4( بدال من 3 )املادة 6/سادساً(؛ االحتمال الثالث: سيكون عدد أعضاء جملس اإلدارة 
أكب من أعدادهم يف االحتمالني األول والثاين، إذا ما مت إشراك مجيع الشركات اململوكة يف عضوية 
جملس اإلدارة )املادة 7/اثنياً/2( ليصبح العدد 16 )بعد استبعاد شركة تسويق النفط الوطنية من 
عداد الشركات اململوكة للشركة، حسب قرارات احملكمة املذكورة(، و/أو إشراك شركات الغاز ونقل 
النفط ابألانبيب ومرافئ التصدير ومصايف تكرير النفط وتصنيعه وتوزيع منتجاته يف عضوية جملس 
اإلدارة، و/أو متثيل اجلهات النفطية املختصة للمحافظات املنتجة يف عضوية جملس اإلدارة، على 
غرار متثيل وكيل وزارة الثروات الطبيعية ابإلقليم )واملقصود به على ما يبدو إقليم كردستان(، وهو 
أمر يتوافق متاماً مع أحكام املادة )112( من الدستور. فضاًل عن ذلك، ليس من الواضح املغزى 
التنظيمي للطابع الدوري السنوي إلشغال أحد رؤساء جمالس إدارة الشركات االستخراجية اململوكة 
األخرى )نفط الشمال، نفط ميسان، نفط الوسط، نفط ذي قار( العضوية الثالثة يف جملس إدارة 
الوطنية  النفط  البصرة وشركة تسويق  إدارة شركة نفط  الشركة، إىل جانب كل من رئيسّي جملس 
املستبعدة اآلن بقرارات احملكمة، يف الوقت الذي جُييز فيه القانون لرئيس الشركة زايدة متثيل الشركات 
اململوكة يف جملس اإلدارة إىل مخسة أعضاء كحد أعلى. إن زايدة متثيل الشركات النفطية الوطنية 
واإلنتاجي  والتكنولوجي  التنظيمي  التكامل  سيضمن  فقط  ليس  الشركة  إدارة  جملس  عضوية  يف 
واالستثماري واملعلومايت الضروري لعمليات تطوير واستغالل الثروة النفطية والغازية )املادة 3، اليت 
وصفتها احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(، وإمنا له أيضا أتثري تنظيمي كبري يف عملية اختاذ جملس 
إدارة الشركة لقراراته املختلفة مبوجب اآلليات التنظيمية املعتمدة لذلك يف القانون اجلديد، واليت 
سنشري إليها بعد قليل. نلفت االنتباه، إىل أن املادة )7/أوال/4(، عندما قررت كيفية اختيار الرؤساء 
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اململوكة  إدارة الشركة، أشارت إىل أن الشركات  اململوكة يف جملس  إدارة الشركات  الثالثة جملالس 
مذكورة يف املادة )4/اثنيا/1(، وهي مادة غري موجودة يف القانون، وأن املادة اليت تتضمن تعداد 

الشركات اململوكة للشركة هي املادة )7/اثنيا/2)!  
• مُيكن لنوع العضوية يف تشكيلة جملس إدارة الشركة أن يُثري إشكاالت وتناقضات تنظيمية 	

القانون  يف  عليها  املنصوص  ألعماله  اإلدارة  جملس  أداء  أتثري كبري يف كيفية  هلا  سيكون  كثرية، 
اجلديد، نذكر األساسية منها:

- مل حُيدد قانون الشركة أية مرجعية دستورية أو قانونية أو ُعّرفية أو غريها، جيري مبوجبها 
تشكيل العضوية يف جملس إدارة الشركة. على سبيل املثال، عند تقرير العضوية يف جملس إدارهتا، مل 
يعتمد قانون الشركة احُلكم الدستوري الذي جاءت به املادة )112( بشأن الشخوص الدستورية 
ناط هبا التصرف حبقوق وإدارة ملكية الشعب العراقي لثروة النفط والغاز، وهي شخوص احلكومة 

ُ
امل

االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة، وهي الشخوص اليت ثّبتت قرارات احملكمة املذكورة 
صفتها الدستورية يف إدارة املوارد النفطية الوطنية. إن متثيل كل من وكيل وزارة النفط االحتادية لشؤون 
االستخراج ووكيل وزارة الثروات الطبيعية ابإلقليم يف جملس إدارة الشركة ال مُيكننا عّده متثيال تنظيميا 
يف  تصويتهما  حقوق  تساوي  األول،  األقل:  على  لسببني  املذكور  الدستوري  احُلكم  مع  متوافقا 
اجتماعات جملس اإلدارة مع حقوق تصويت أي عضو آخر يف اجمللس )وستكون حقوق تصويتهما 
أقل من حقوق تصويت اخلباء الثالثة!(؛ الثاين، غياب متثيل حكومات احملافظات املنتجة يف جملس 
اإلدارة. مثال آخر، أجازت املادة )6/أوال( من القانون لرئيس الشركة أن يكون رئيساً جمللس إدارهتا 
يف الوقت نفسه، مع اإلشارة إىل أن قانون التأسيس األول للشركة رقم )11( لسنة 1964 مل جيز 
اجلمع بني منصيّب رئيس جملس إدارة الشركة، واملدير العام للشركة )املادة 9/ج من قانون 1964(، 
القانون اجلديد( “... هو الذي ميثل الشركة أمام  العام للشركة )أو رئيس الشركة يف  وأن املدير 
اجلهات الرمسية وغريها وينفذ قرارات جملس اإلدارة...” )املادة 10/2 من قانون 1964(. سنعود 

إىل هذا األمر مرة أخرى بعد قليل.
- هناك خلط تنظيمي واضح بني األدوار التنظيمية والوظائف اإلدارية اليت يؤديها الشخص 
التنظيمي املسمى يف القانون اجلديد مبصطلح “الرئيس”: هذا الرئيس، هو رئيس الشركة، ورئيس 
الطابع  ذات  الشركة  رئيس  وظيفة  بني  القانون  يُفرق  ال  نفسه.  الوقت  يف  الشركة  إدارة  جملس 

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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“التنفيذي” )تنفيذ القرارات( وبني وظيفته ذات الطابع “التشريعي” )اختاذ القرارات( من خالل 
رائسته جمللس إدارة الشركة، بوصفه )اجمللس( املستوى اإلسرتاتيجي يف نظام إدارة الشركة حسب 
تنفيذها  ليجري  القرارات،  واختاذ  السياسات واإلسرتاتيجيات  برسم  كلف 

ُ
امل اإلدارة،  علم  مبادئ 

فيما بعد من قبل املستوى التنفيذي يف النظام املذكور، والذي ميثله رئيس الشركة أيضاً. إذا مجعنا 
معاً وظائف الشخص املسمى يف القانون مبصطلح “الرئيس”، بوصفه “رئيس الشركة” وبوصفه 
“رئيس جملس إدارة الشركة” أيضاً، فسنحصل على طراز جديد من القادة اإلداريني للشركة حسب 
قانوهنا اجلديد، حبيث يستطيع هذا الرئيس أداء وظائفه بكفاءة وفاعلية وجودة عالية، مبا فيها مثاًل 

اإلشراف والرقابة على موظفي الشركة والشركات اململوكة وسري أعماهلم وانضباطهم؟! 
- هل أتيت عضوية وكيل وزارة النفط لشؤون االستخراج يف جملس إدارة الشركة من ابب 
ختصصه املهين )االحتمال األول(، أم من ابب متثيله لشخص وزير النفط أو وزارة النفط كمؤسسة 
يف اجمللس )االحتمال الثاين(؟ يف االحتمال الثاين هنا، ال توجد جدوى تنظيمية لعضويته يف جملس 
إدارة الشركة لسببني على األقل: األول، ال مُيارس وزير النفط أو وزارة النفط كمؤسسة، أي دور 
تنظيمي أو أداء أي وظيفة إدارية أساسية )مثل وظائف التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة( يف إدارة 
نشاط الشركة العمليايت؛ الثاين، الشركة نفسها مرتبطة تنظيميا مبجلس الوزراء حسب قانوهنا اجلديد 
)املادة 2/أوال(، ووزير النفط ميثل وزارة النفط يف السلطة التنفيذية االحتادية. فضال عن ذلك، ال 
يوجد منطق تنظيمي ُيبر صواب االحتمال األول أيضا، ألن الغالبية العظمى من أعضاء اجمللس هم 
متخصصون أبعمال الصناعة النفطية االستخراجية. يتبقى، إذن، االحتمال الثاين بوصفه األكثر 
وجاهة تنظيمية من زميله األول لتبير عضوية وكيل وزارة النفط االحتادية يف جملس إدارة الشركة، 
رجح تدعمه أحكام تنظيمية واردة يف القانون حمل دراستنا، ختص الدور التنظيمي 

ُ
وهذا االحتمال امل

لوزير النفط، وضرورة من ميثل شخصه أو شخص وزارة النفط يف جملس اإلدارة. حصراي، ميارس وزير 
النفط ووزارة النفط يف القانون األدوار التنظيمية الثالثة اآلتية فور شروع الشركة مبزاولة أعماهلا: أوال، 
دور الوزير )وجملس الوزراء أيضا( يف املوافقة على اقرتاح جملس اإلدارة إبحلاق أي تشكيل ابلشركة 
)املادة 7/رابعا(؛ اثنيا، دور وزارة النفط )وجملس الوزراء أيضا( يف استالم ما يقرتحه جملس إدارة 
الشركة من إسرتاتيجيات وسياسات وبرامج )املادة 8/أوال/5، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة 
بعدم الدستورية(؛ اثلثا، دور الوزير يف تقدمي ُمقرتح إىل جملس الوزراء إلجراء تغيريات معينة على قرار 
ُمتخذ “يف حالة قناعة وزير النفط بوجود حيد يف قرار جملس اإلدارة...” )املادة 10/اثنيا(. ولكن، 
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ما عالقة وكيل الوزارة لشؤون االستخراج أبدوار الوزير والوزارة املذكورة هنا؟! وهل الدور التنظيمي 
الذي سيؤديه وكيل وزارة النفط االحتادية يف جملس إدارة الشركة شبيه ابلدور التنظيمي الذي كانت 
النفط وتنفيذ االتفاقيات” )واليت كان رئيسها يف ذلك احلني انئب  املتابعة لشؤون  تؤديه “جلنة 
رئيس جملس قيادة الثورة املنحل!(، من خالل متثيلها يف “جملس النفط” وجملس إدارة الشركة يف آن 

واحد، مبوجب أحكام قانون تنظيم وزارة النفط رقم )101( لسنة 1976؟  
2. اآلليات التنظيمية لتكوين وعمل جملس إدارة الشركة يف قانوهنا اجلديد:

• آليات تعيني رئيس وأعضاء جملس اإلدارة:	
- جيري تعيني “رئيس الشركة/رئيس جملس إدارة الشركة” على وفق أحكام الدستور وملدة 
5 سنوات )املادة 7/أوال/1، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(. وجيري 
وفق  على  الوزراء  جملس  ومصادقة  الشركة  رئيس  من  ابقرتاح  الشركة  رئيس  انئيّب  ترشيح 

السياقات القانونية )املادة 7/أوال/3). 
- حسب قانون الشركة، انل كل من وكيل وزارة النفط االحتادية لشؤون االستخراج ووكيل 

وزارة الثروات الطبيعية ابإلقليم عضوية جملس إدارة الشركة )املادة 6/رابعا/خامسا(.
- انل كل من رئيس جملس إدارة شركة نفط البصرة ورئيس جملس إدارة شركة تسويق النفط 
القانون )فقدت شركة  املادة )7/أوال/4( من  الشركة مبوجب  إدارة  الوطنية عضوية جملس 

تسويق النفط عضويتها يف جملس إدارة الشركة مبوجب قرارات احملكمة املذكورة(.
- برتشيح من رئيس الشركة، يتم اختيار العضو الثالث من رؤساء جمالس إدارة الشركات 
االستخراجية اململوكة يف جملس إدارة الشركة، وبشكل دوري لعام واحد )املادة 7/أوال/4).

- لرئيس الشركة، ومبوافقة جملس اإلدارة، زايدة متثيل الشركات اململوكة يف جملس اإلدارة إىل 
مخسة أعضاء كحد أعلى )املادة 7/أوال/4(. جتدر اإلشارة إىل خلو القانون من أي معيار 
تنظيمي أو تكنولوجي أو غريه، يعتمده رئيس الشركة يف اختياره لزايدة هذا التمثيل من بني 

الرؤساء املتبقني جملالس إدارات الشركات اململوكة غري االستخراجية. 

املبحث الثاين: طبيعة اهلياكل التنظيمية إلدارة الشركة
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املختصني  من  خاصة  بدرجات  خباء  ثالثة  تعيني  جيري  الشركة،  رئيس  من  برتشيح   -
ابلصناعة النفطية والتخصصات ذات العالقة لعضوية جملس إدارة الشركة ويصادق عليهم 

جملس الوزراء )املادة 7/أوال/5).
• اآلليات التنظيمية للعمل والتصويت يف اجتماعات جملس اإلدارة:	

- يكتمل انعقاد اجتماع جملس اإلدارة حبضور ثلثي أعضائه بضمنهم الرئيس أو أحد انئبيه 
)املادة 8/اثنيا/3، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(. ولرئيس الشركة دعوة 
قرارات  وصفتها  اليت  8/اثنيا/5،  )املادة  االستشارات  لتقدمي  اجمللس  اجتماعات  حلضور  خباء 
الثالثة  اخلباء  سيؤديه  الذي  العمل  طبيعة  احلالة،  هذه  يف  الدستورية(.  بعدم  املذكورة  احملكمة 

املتخصصون األعضاء يف اجمللس؟! )املادة 6/سابعا، واملادة 7/أوال/5).   
- “يتخذ اجمللس قراراته املتعلقة ابلسياسات والتعاقدات واالستثمار ابألغلبية املطلقة ألعضاء 
اجمللس” )املادة 8/اثنيا/4، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(. تعين األغلبية 
املطلقة هنا حصول القرار املعين الذي يتخذه جملس إدارة الشركة على )50 % + 1( من أصوات 
العدد الكلي ألعضاء اجمللس البالغ )11( عضوا. وهذا يعين وجوب حصول القرار على أصوات 
(6( أعضاء ليصبح قرار اجمللس انفذا. لقد منح القانون اجلديد للشركة رئيسها سيطرة تنظيمية رمسية 
مطلقة يف صناعة واختاذ وتنفيذ القرارات يف جماالت السياسات والتعاقدات واالستثمار من نشاط 
الشركة، مع اإلشارة إىل أن القانون مل يُقرر آلية التصويت على القرارات األخرى اليت سيتخذها 
اجمللس خارج اجملاالت الثالثة املذكورة )املادة 8/اثنيا/4، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم 
الدستورية(.  ومبا أن رئيس الشركة ميثل السلطة التنفيذية يف إدارهتا، وأيضا ميثل السلطة التشريعية 
يف إدارهتا بوصفه رئيسا جمللس اإلدارة، عندها سيحصل القرار الذي سيصنعه رئيس الشركة على 
أصوات )8( أعضاء مبا فيها صوته، وهو عدد أكب من عدد أصوات األغلبية املطلقة )6( أعضاء، 
املطلوبة الختاذ القرار من العدد الكلي ألعضاء اجمللس، على اعتبار أن عضوية كل من وكيل وزارة 
الثروات الطبيعية ابإلقليم، وكذلك رئيس جملس  النفط االحتادية لشؤون االستخراج، ووكيل وزارة 
إدارة شركة نفط البصرة تقع خارج السيطرة التنظيمية الرمسية لرئيس الشركة حبكم قانوهنا اجلديد، 
بينما عضوية رئيس شركة تسويق النفط الوطنية تقع ضمن إطار السيطرة التنظيمية الرمسية لرئيس 
الشركة مبدلول نص )املادة 7/أوال/1، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية( من 
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القانون اجلديد القائل: “... وتناط  به )رئيس الشركة – املؤلف( مباشرة مسؤولية اإلشراف على 
شركة تسويق النفط الوطنية...”. ونعين ابلسيطرة التنظيمية الرمسية هنا، أن قانون الشركة قد منح 
رئيسها سلطة ترشيح ستة أعضاء يف جملس اإلدارة )النائبني األول والثاين للرئيس، والعضو الثالث 
الدوري من بني رؤساء جمالس الشركات االستخراجية اململوكة، واخلباء الثالثة(، واإلشراف املباشر 
على نشاط شركة تسويق النفط الوطنية. يف احملصلة النهائية، تقود تشكيلة جملس إدارة الشركة وآلية 
التصويت املعتمداتن يف القانون إىل “خصخصة” من نوع آخر: ليس مبعىن نقل ملكية ثروة النفط 
والغاز الوطنية، وإمنا مبعىن خصخصة حقوق التصرف مبلكية هذه الثروة وخصخصة عمليات إدارة 
واخلباء  وانئبان  الشركة  )رئيس  طبيعيني  أشخاص  ستة  استحواذ  من خالل  واستغالهلا،  تطويرها 
وغريها  وتكنولوجية  تنظيمية  أية ضوابط  وجود  دون  من  والعمليات،  احلقوق  تلك  على  الثالثة( 
ُمعتمدة يف قانون الشركة مبقدورها احلد من سلطاهتم التنظيمية الواسعة النطاق وهيمنتهم ونفوذهم 
النفط والغاز  لقانون  الثالثة  املشروعات  املعتمدة مثال يف  الضوابط  الكبري، على غرار  الشخصي 

االحتادي العالقة التشريع!  
- من املعروف تنظيمياً، أن العضوية يف جمالس إدارة الشركات الكبرية تقتصر على أصحاب 
امللكية( وأصحاب املصاحل )الدولة،  املتصرفون إبدارة هذه  احلقوق )املالكون لرأمسال الشركة، أو 
العاملون، الدائنون، اجملتمعات احمللية وغريهم(. وعلى هذا األساس التنظيمي، تُعّد عضوية اخلباء 
الثالثة يف جملس إدارة الشركة ليس فقط خرقا تنظيميا فادحا للمعايري املؤسساتية، اليت جيري مبوجبها 
تكوين اهلياكل التنظيمية للشركات الكبرية ومنها جمالس إداراهتا، وإمنا أيضا سيقود إىل تشويه عمل 
والسياسي يف  واملايل  اإلداري  الفساد  أنواع  أمام خمتلف  تنظيمية واسعة  أبوااب  اهلياكل وفتح  هذه 
إدارة نشاط الشركات املعنية هبا. يف السياق الذي نبحثه، يشغل ثالثة خباء عضوية جملس إدارة 
الشركة، وهذا العدد ُيشّكل ما نسبته أكثر من 25 % من عدد أعضاء اجمللس، و50 % من 
األصوات املطلوبة لتحقيق األغلبية املطلقة عند التصويت يف اجتماعات اجمللس، ويعادل أصوات 
الرؤساء الثالثة جملالس إدارات الشركات اململوكة للشركة األعضاء يف اجمللس، وأكب بنسبة 33 % 
من صويّت وكيل وزارة النفط االحتادية )ابفرتاضنا متثيلها جمللس الوزراء( ووكيل وزارة الثروات الطبيعية 
ابإلقليم )ابفرتاضنا متثيلها حلكومة إقليم كردستان(، وأكب بثالث مرات من صوت رئيس جملس 

إدارة شركة نفط البصرة!  
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التناقض  الشركة  إدارة  جمللس  الثالثة  اخلباء  عضوية  تثري  السابقة،  للنقطة  واستكمااًل   -
وااللتباس الوظيفي والتنظيمي معاً يف عمل اجمللس. من اجلانب الوظيفي، ال توجد ضرورات مهنية 
خلبة اخلباء الثالثة يف تقدمي االستشارات املهنية للمجلس عند صناعته القرارات والتصويت عليها، 
فيهم رئيس  النفطية، مبن  الصناعة  الثمانية اآلخرين هم متخصصون أبعمال  ألن مجيع األعضاء 
اجمللس، فضاًل عن دعوة رئيس اجمللس حضور اجتماعاته خلباء آخرين بغرض تقدمي االستشارات 
)املادة 8/اثنيا/5، اليت وصفتها قرارات  احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(. من اجلانب التنظيمي، 
عند التصويت يف اجتماعات اجمللس، ستتساوى أصوات اخلباء الثالثة، على ما تنطوي عليه من 
دوافع إيديولوجية أو سياسية أو فئوية أو شخصية نفعية بوصفهم شخوصاً طبيعية، مع أصوات 
أصحاب احلقوق و/أو املصاحل يف إدارة الثروة النفطية الوطنية بوصفهم شخوصا مؤسساتية سيادية. 
ليس من املنطقي تنظيميا، أن يتساوى صوت وزارة النفط يف حكومة إقليم كردستان أو صوت 
وزارة النفط االحتادية )وهي مؤسسات سيادية ضمن النظام السياسي االحتادي القائم يف البالد(، 
تُعّد األكب من نواحي االحتياطي واإلنتاج  إنتاجية  البصرة )وهي مؤسسة  أو صوت شركة نفط 
والتصدير النفطي يف البالد(، مع صوت أحد اخلباء األعضاء يف اجمللس، وهو صوت لشخص 
أو  إيديولوجية  التصويت دوافع  التنظيمي عند  َعلت كفاءته، رمبا ستحكم سلوكه  طبيعي، مهما 
سياسية أو نفعية ضيقة غري مؤسساتية الطابع. يف تظاهرات البصرة لشهر متوز من عام 2018، 
رفع املتظاهرون شعار “نفط البصرة للبصرة”، وكما أعتقد وأمتىن، ال يعين هذا الشعار رغبة أهل 
البصرة ابالستئثار مبلكية واستغالل نفطها وحرمان احملافظات األخرى منه، ألن ذلك خمالف للمادة 
(111( من الدستور ومناقض لطبائع اإليثار والتضحية والكرم املشهود هبا هلم، ولكنه يعين رغبة 
وإرادة أهل البصرة )وكذلك أهل احملافظات املنتجة األخرى واإلقليم( يف املشاركة إبدارة الثروة النفطية 
مبا يتوافق مع أحكام املادتني )111، و112( من الدستور. إن وجود اخلباء الثالثة يف جملس 
إدارة الشركة، وحتكمهم بقرارات السياسة والتعاقد واالستثمار النفطي، سُيقّوض إرادة أهل البصرة 
واحملافظات املنتجة األخرى واإلقليم، وسُيصيب اإلحباط السياسي مجيع أهلنا يف العراق من نظام 

إدارة الشؤون العامة يف البالد السائد حاليا.   
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3. تقييم الكيفية التنظيمية لعمل اهليكل التنظيمي املُفرتض إلدارة نشاط الشركة:  
   أشران آنفاً إىل أن قانون الشركة اجلديد يؤسس لتكوين هيكل تنظيمي ابحتمالني تنظيميني 
الوطنية ُمتكون من مستويني فقط  النفطية  املوارد  خمتلفني )اجلدول 1,2(: األول، هيكل إلدارة 
مها املستوى اإلسرتاتيجي )جملس الوزراء(، واملستوى العمليايت )جملس إدارة الشركة(؛ الثاين، هيكل 
إلدارة نشاط الشركة الداخلي ُمتكون من املستوى العمليايت فقط  )جملس إدارة الشركة(. بيد أن كال 
احتمايّل تكوين اهليكل انقصة احملتوى وال يؤسسان لتكوين منظومة إدارة كلية موحدة، األمر الذي  
جعلنا نفرتض هيكاًل تنظيمياً إلدارة نشاط الشركة ُمتكون من ثالثة مستوايت تنظيمية اسرتشاداً 
أبحكام القانون اجلديد نفسه، وبغرض ضمان توافق أحكام القانون ذات الصلة مع مبادئ علم 
ومستوى  الشركة،  رئيس  ومستوى  اإلدارة،  جملس  مستوى  التنظيمية:  اهلياكل  تكوين  يف  اإلدارة 

الشركات اململوكة للشركة.
اجلدول 1,2

احتماالت تكوين اهليكل التنظيمي إلدارة املوارد النفطية الوطنية حسب أحكام القانون 
اجلديد للشركة

املستوى العمليايتاملستوى التنفيذياملستوى اإلسرتاتيجي االحتمال

جملس اإلدارة غائبجملس الوزراءاألول

جملس اإلدارةغائبغائبالثاين

نشاط  إلدارة  قبلنا  من  فرتض 
ُ
امل التنظيمي  اهليكل  يتشابه  العملية،  التنظيمية  الناحية  من 

تشاركة يف عقود جوالت 
ُ
الشركة مع اهلياكل التنظيمية إلدارة نشاط الشركات الوطنية واألجنبية امل

إىل  اللجوء  فيه  يتم  إذ  النفطي:  العقد  التنظيمية إلدارة  املستوايت  النفطية من جانب  الرتاخيص 
مستوى “اإلدارات العليا” ألطراف العقد النفطي فقط، يف احلاالت التنظيمية اليت يتعذر فيها اختاذ 
القرارات على مستوى “جلنة اإلدارة املشرتكة” يف عقد حقل الرميلة النفطي أو مستوى “جملس 
اإلدارة” يف عقد حقل احللفاية النفطي مثال، حيث حيال موضوع اخلالف عندها إىل “اإلدارات 
العليا” ألطراف العقد. يتكون اهليكل التنظيمي إلدارة عقود جوالت الرتاخيص النفطية )عقدّي 
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حقل الرميلة وحقل احللفاية على سبيل املثال( من املستوايت التنظيمية اآلتية، مع ما يقابلها من 
اجلديد  قانوهنا  للشركة حسب أحكام  قبلنا  فرتض من 

ُ
امل التنظيمي  اهليكل  تنظيمية يف  مستوايت 

)اجلدول 1,3(:  
اجلدول 1,3

مقابلة اهليكل التنظيمي املُفرتض إلدارة نشاط الشركة مع اهليكل التنظيمي إلدارة العقد النفطي 
املستوى العمليايتاملستوى التنفيذياملستوى اإلسرتاتيجي اهليكل التنظيمي

فرتض إلدارة الشركة
ُ
الشركات اململوكةرئيس الشركةجملس اإلدارةاهليكل امل

قسم تشغيل احلقلاملقاول الرئيسجملس اإلدارةهيكل إدارة العقد النفطي

• مستوى “جملس اإلدارة” )عقد احللفاية( أو “جلنة اإلدارة املشرتكة” )عقد الرميلة(، يقابله 	
فرتض.

ُ
مستوى “جملس إدارة الشركة” يف اهليكل امل

• “رئيس 	 مستوى  يقابله  العقدين،  يف  الرئيس(  )املقاول  املشرتكة”  التشغيل  “شركة  مستوى 
فرتض. 

ُ
الشركة” يف اهليكل امل

• اململوكة 	 “الشركات  مستوى  يقابله  العقدين،  يف  النفطي”  احلقل  تشغيل  “قسم  مستوى 
فرتض.

ُ
للشركة” يف اهليكل امل

   وعلى الرغم من التشابه الظاهري لرتاتبية املستوايت
التنظيمي إلدارة العقود النفطية مع الشركات األجنبية، وحالة  التنظيمية يف حالة اهليكل   
فرتض من قبلنا إلدارة نشاط الشركة حسب أحكام قانوهنا اجلديد، توجد فروق 

ُ
اهليكل التنظيمي امل

تنظيمية كبرية بني احلالتني، منها األساسية اآلتية:
• اإلدارة 	 النفطي أبعمال  العقد  املشرتكة” يف  اإلدارة  اإلدارة”/”جلنة  خيتص مستوى “جملس 

اإلسرتاتيجية للنشاط )حسب أحكام العقد النفطي(، بينما خيتص مستوى “جملس اإلدارة” 
العملياتية لنشاط الشركة )حسب قانوهنا(، وهو مستوى تنظيمي  يف الشركة أبعمال اإلدارة 
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علم  مبادئ  )حسب  التنظيمي  هيكلها  يف  االسرتاتيجية  اإلدارة  مستوى  إشغال  به  يُفرتض 
اإلدارة(، ألن مجيع القرارات ذات الطابع اإلسرتاتيجي يف إدارة املوارد النفطية الوطنية إما أن 
تُقرر من قبل وزارة النفط االحتادية وجملس الوزراء، مثال تقرير إسرتاتيجيات وسياسات األعمال 
أو  الدستورية(،  بعدم  املذكورة  قرارات احملكمة  اليت وصفتها  )املادة 8/5،  وبرامج االستثمار 
تتطلب موافقة جملس الوزراء على اختاذها وتنفيذها، مثال االقرتاض الداخلي واخلارجي لتمويل 

استثمارات الشركة )املادة 5/رابعا(. 
• خيتص مستوى “شركة التشغيل املشرتكة”، واليت ميثلها “املقاول الرئيسي” يف العقد )شركة 	

BP حلقل الرميلة، وشركة Petrochina حلقل احللفاية( أبعمال اإلدارة التنفيذية للعقد 
)حسب  الشركة”  “رئيس  مستوى  خيتص  بينما  النفطي(،  العقد  أحكام  )حسب  النفطي 

افرتاضنا هليكلها التنظيمي(، وهو شخص طبيعي، أبعمال اإلدارة التنفيذية للشركة أيضاً. 
• العملياتية 	 اإلدارة  أبعمال  النفطي  العقد  يف  النفطي”  احلقل  تشغيل  “قسم  مستوى  خيتص 

للنشاط )حسب أحكام العقد النفطي(، بينما خيتص مستوى “الشركات اململوكة للشركة” 
)حسب افرتاضنا هليكلها التنظيمي( أبعمال اإلدارة العملياتية لنشاط الشركة أيضا. 

• تشغيل 	 “قسم  خالل  من  العقد،  يف  الرئيسي  املقاول  يقوم  النفطي  العقد  أحكام  مبوجب 
اإلدارة”/”جلنة  أعضاء “جملس  وتبليغ  الضرورية  والواثئق  األعمال  إبعداد جدول  احلقل”، 
اإلدارة املشرتكة” هبا قبل أتريخ اجتماع هذه اللجنة )املادة 13/4 من عقدّي حقلّي الرميلة 
واحللفاية(، بينما مل ينص قانون الشركة اجلديد على هذه اآللية التنظيمية يف تنظيم عمل جملس 
التنظيمي  اهليكل  يف  الشركة”  “رئيس  مستوى  أن  املبحث،  هذا  يف  نفرتض،  حنن  إدارهتا. 
فرتض يقوم أبداء هذه املهمة ذات األثر التنظيمي البالغ األمهية واحلساسية يف نشاط جملس 

ُ
امل

إدارهتا. 
• أصوات 	 إبمجاع  قراراته  النفطي  العقد  يف  املشرتكة”  اإلدارة  اإلدارة”/”جلنة  “جملس  يتخذ 

األعضاء أو بدائلهم احلاضرين يف االجتماع أو ابلتفويض )املادة 13/3 من عقدّي الرميلة 
واحللفاية(، بينما يتخذ جملس إدارة الشركة قراراته ابألغلبية املطلقة ألعضاء اجمللس )املادة 8/

اثنيا/4 من قانون الشركة، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(. وعلى الرغم 
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من اختالف اآللية التنظيمية الختاذ القرارات يف اهليكل التنظيمي لكل من جملس اإلدارة/جلنة 
اإلدارة املشرتكة يف العقد النفطي وجملس إدارة الشركة، إال أهنما متشاهبان يف احملصلة النهائية 
النفطي  العقد  مُيارسها مقاول  اليت  الطاغية  الفعلية  التنظيمية  السيطرة  بفعل  التصويت  لنتائج 
التنظيمية  امتالكهما للسيطرة  بيد أن أسباب  الشركة على أعضاء جمالسهم اإلدارية.  ورئيس 
اجلديد  القانون  أحكام  مبوجب  املعنية  السيطرة  الشركة  رئيس  ميتلك  خمتلفة:  الطاغية  الفعلية 
املباشر على نشاط  اجمللس واإلشراف  أعضاء إلشغال عضوية  ترشيح ستة  له  أجاز  إذ  هلا، 
العضو السابع )شركة تسويق النفط الوطنية، اليت استبعدهتا قرارات احملكمة املذكورة من عضوية 
جملس إدارة الشركة(، بينما ميتلك املقاول الرئيسي يف العقد النفطي لسيطرته التنظيمية الفعلية 
الطاغية حبكم أسباب ال تتضمنها أحكام العقد النفطي، ولكن يراها البعض من اخلباء يف 
صفة “الشريك النائم” اليت يتمتع هبا الشريك احلكومي يف العقد النفطي، ويف “ضعف إدارة 
العقود النفطية من قبل الطرف والشريك احلكوميني”. يف احملصلة النهائية، يقود َتفّرد رئيس 
الشركة يف صناعة واختاذ القرارات )خاصة القرارات املتعلقة ابلسياسات والتعاقدات واالستثمار 
النفطي( ومقاول العقد النفطي )مجيع أنواع القرارات( إىل هتميش أو إلغاء األدوار التنظيمية 
ألعضاء جملس اإلدارة اآلخرين، ومصادرة حقوق ومصاحل األطراف األخرى )الشعب العراقي، 
احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة، العاملون، اجملتمعات احمللية يف مناطق 
االستخراج النفطي وغريهم( يف إدارة نشاط الشركات املعنية هنا، وتشويه املؤشرات اإلنتاجية 
واالقتصادية واالجتماعية لنشاط هذه الشركات، وإنتاج بيئة مؤسساتية حاضنة ملختلف أشكال 

التعسف التنظيمي والفساد اإلداري واملايل والسياسي يف نشاطها.
1.2.4. التناقضات والتبعات املؤسساتية لتطبيق اهليكل التنظيمي يف قانون الشركة

   ذكر السيد العّناز أن سبيّب إلغاء الشركة، كما أشران إليهما يف بداية هذا املبحث، مها ثقل 
أعباء نشاط الشركة وتداخل صالحياهتا مع صالحيات وزارة النفط. وعند سؤايل له على صفحة 
شبكة االقتصاديني العرقيني حول ما إذا كانت هناك أسبااب أخرى إللغاء الشركة، إذ إن الكثري 
من اخلباء العراقيني يقولون أن الشركة كانت انجحة، أجابين الرجل مشكورا على النحو اآليت: 
“إن احلل األمثل املطلوب يف رأيي كان يكمن يف إجياد احللول الالزمة للقضاء على هذين املعوقني 
)يقصد ثقل األعباء وتداخل الصالحيات – املؤلف(، بدال من إلغاء الشركة، لتصبح الشركة أكثر 
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حيوية وأشد نشاطا وابلتايل أكثر جناحا«. رمبا أختلف مع زميلي السيد العّناز يف الرأي، ذلك أن 
دراستنا يف هذا املبحث لتاريخ التشريع القانوين لتأسيس الشركة، كشفت عن حقيقة مثرية لالنتباه، 
تتمثل يف األمر التنظيمي اآليت: كان الغرض من أتسيس الشركة هو أن تكون ُمنقادة تنظيميا، 
وطّيعة على اإلدارة غري احملرتفة، وفاقدة لكينونتها املؤسساتية، وهي أمور تنظيمية تُفضي يف هناية 
املطاف إىل فقداهنا املبادرة وحّس التطلع املستقبلي يف إدارة أعماهلا، ومها شرطان أساسيان لنجاحها 

احملتمل يف إدارة األعمال.     
   يف هذا الفصل من الكتاب، تتبعنا مراحل االحندار املؤسسايت للموقع التنظيمي واألدوار 
النفط  قانون  ومشروعات  والثاين  األول  أتسيسها  قانوين  يف  للشركة  اإلدارية  والوظائف  التنظيمية 
والغاز االحتادي، وأجرينا مسحاً وحتلياًل لتقييمات اخلباء لبعض موضوعات قانون أتسيسها الثالث. 
النفطية  املوارد  إدارة  اليت سيجري مبوجبها عمل نظام  التنظيمية  الكيفية  يف أدانه، سنتعرف على 
قرتح يف قانون أتسيس الشركة الثالث، من زوااي نظر: الشخوص واملوضوعات والعالقات 

ُ
الوطنية، امل

التنظيمية يف النظام، واآلليات والتناقضات التنظيمية يف عمل النظام، والنتائج املؤسساتية والتنظيمية 
كثف اآليت:

ُ
توقع احلصول عليها من عمل النظام وغريها، على النحو امل

ُ
امل

• تنظيمي 	 شخص  يوجد  وال  القانون،  يف  »الدولة«  ملفهوم  ُمعطى  تعريف  يوجد  ال  الدولة: 
ُمعّرف يف القانون مُيثل الدولة ومُيارس صالحياته التنظيمية ابمسها يف نظام إدارة املوارد النفطية 
قرتح يف القانون. ومع ذلك، مُتارس الشركة أعماهلا نيابة عن الدولة، وتعكس مفهوم ملكية 

ُ
امل

الشعب للنفط والغاز )الفقرة اثنياً من املادة 2، األسباب املوجبة(. وحسب علمي، ال يوجد 
يف الدستور، وال يوجد يف قانون التأسيس الثالث للشركة، وال يف أي قانون عراقي انفذ ما 
يشري إىل أن أحد ما، كأن يكون جملس النواب أو جملس الوزراء أو وزارة النفط، قد أوكل 
الشركة ممارسة أعماهلا نيابة عن الدولة. ولكين على يقني اتم من أن الدستور قد أوضح جبالء، 
أن ثروة النفط والغاز ملك الشعب، وأانط التصرف واإلدارة التشاركية هلذه امللكية ابحلكومة 
االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط نيابة عن الشعب. عندما أتيت املفاهيم 
يف القوانني واألنظمة والقرارات والتعليمات غري ُمعّرفة أو ضبابية املعىن، عندها سيفتح الباب 
ُمّشرعاً أمام االجتهاد الشخصي واإلرادوية يف التالعب بتفسريها وتنفيذها، وهو أمر يُفضي إىل 
نشوء بيئة مؤسساتية لألعمال فاسدة عب االستيالء التنظيمي على هذه املؤسسات واستغالهلا 
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غري املشروع، لتحقيق أهداف أو مصاحل شخصية أو فئوية أو مناطقية وغريها، مبا يتقاطع مع 
األغراض االجتماعية العامة من وراء أتسيسها.

• 4؛ 	 املادة  )الفقرة اثنيا من  للدولة  النفطية  الشركة ابلسياسة  تلتزم  للدولة:  النفطية  السياسة 
والفقرة أواًل/13 من املادة 8 -اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية؛ والفقرة 
أوال من املادة 10(. ال يوجد يف قانون التأسيس الثالث للشركة أية أحكام تتعلق مباهية هذه 
قانون  هيأة  يف  القانوين  شكلها  ويعطيها  سريمسها  الدستورية  الشخوص  من  وأي  السياسة، 
أو أنظمة أو قرارات أو تعليمات، وملاذا على الشركة االلتزام ابلسياسة النفطية للدولة )وإن 
وجدت!(، والدستور يقول جيب أن ُتستغل ثروة النفط والغاز ابعتماد »أحدث تقنيات مبادئ 
دستورايً،  االلتزام هنا مبثابة خرقاً  يُعّد  السوق وتشجيع االستثمار« )املادة 112/اثنيا(. إال 

حاله كحال نيابة الشركة للدولة يف النقطة السابقة أعاله.  
• وفق 	 على  الدستورية(:  بعدم  املذكورة  احملكمة  قرارات  وصفتها  اليت   ،3 )املادة  األهداف 

علنة يف القانون، سُتمارس الشركة النشاط على مستوى اإلدارة العملياتية للموارد 
ُ
األهداف امل

النفطية فقط، ولن يتحقق اخليار الدستوري )أعلى منفعة للشعب العراقي( إذا مل مُتارس الشركة 
نشاطها على مستوى اإلدارة اإلسرتاتيجية أيضا هلذه املوارد، كما أثبت ذلك اتريخ نشاطها يف 

عقدي السبعينات والثمانينات من القرن املنصرم. 
• زايدة رأس املال واالقرتاض )الفقرة اثنياً ورابعاً من املادة 5(: تقييد زايدة رأس مال الشركة 	

إدارة  مرونة  من  وحيد  للشركة،  املالية  ابالستقاللية  املساس  إىل  يقود  الوزراء،  جملس  مبوافقة 
أو  الوطنية  النفطية  الصناعة  أعمال  يف  انشطة  تنافسيتها كشركة  من  وُيضعف  استثماراهتا، 
الدولية. وابلنتيجة سيتصف نشاط الشركة الوظيفي بعدم الكفاءة وعدم الفاعلية، وهذا ليس 
يف مصلحة املالك الدستوري للثروة النفطية. يف هذا السياق، نشري إىل أن قانون أتسيس الشركة 
قانون  غرار  على  هلا،  اململوكة  والشركات  الشركة  لنشاط  احلكومة  يتضمن ضمان  مل  الثالث 

أتسيسها الثاين لسنة 1967. 
• جملس إدارة الشركة: يشغل جملس اإلدارة املوقع التنظيمي املسمى “اإلدارة العليا” أو “اإلدارة 	

التنظيمية إلدارة الشركات املختلفة، وهذا املوقع يسمح للمجلس  اإلسرتاتيجية” يف اهلياكل 
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ابختاذ القرارات اإلسرتاتيجية أو املستقبلية أو الكبرية أو تلك اليت تتصف أبمهية استثنائية من 
وجهة نظر إدارة عمليات نشاط الشركة. يف أدانه سنرصد طبيعة األدوار التنظيمية أو الوظائف 
التأسيس  قانون  املختلفة يف أحكام  اإلدارية  قراراته  اإلدارة الختاذ  يؤديها جملس  اليت  اإلدارية 
الثالث للشركة، ومجيعها مرهونة مبوافقة أو مصادقة جملس الوزراء، على الرغم من أن قرارات 

جملس إدارة الشركة ال تتصف ابلطابع اإلسرتاتيجي:
للشركة احلق يف فتح فروع هلا يف احملافظات املنتجة ومكاتب داخل العراق بطلب من رئيسها 	 

وموافقة جملس اإلدارة، وخارج العراق بعد مصادقة جملس الوزراء )الفقرة أوال، من املادة 2). 
يالحظ هنا أمر غياب فتح فروع للشركة يف األقاليم املنتجة للنفط.

خيتار اجمللس مكتب استشاري لتحديد قيمة املوجودات الثابتة للشركات، ومبوافقة جملس الوزراء 	 
)الفقرة أوال، من املادة 5).

يقرتح اجمللس زايدة رأس مال الشركة، مبوافقة جملس الوزراء )الفقرة اثنيا، من املادة 2).	 
لرئيس الشركة ومبوافقة جملس اإلدارة زايدة متثيل الشركات اململوكة يف جملس اإلدارة إىل مخسة 	 

أعضاء كحد أعلى )الفقرة أوال/4، من املادة 7).
“جمللس إدارة الشركة مبوافقة جملس الوزراء استحداث أي تشكيل آخر وفقا للقانون، وله إحلاق 	 

أي تشكيل ابلشركة بناء على اقرتاح اجمللس ومبوافقة وزير النفط وجملس الوزراء”  )الفقرة رابعا، 
من املادة 7).

اقرتاح إسرتاتيجيات وسياسات وبرامج تطوير الصناعة النفطية إىل وزارة النفط وجملس الوزراء 	 
)الفقرة أوال/5 من املادة 8، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(. 

يف حالة قناعة وزير النفط بوجود حيد يف قرار جملس اإلدارة، يعرض األمر على جملس الوزراء 	 
ويكون قراره ُملزما جمللس اإلدارة )الفقرة اثنيا، من املادة 10).

• عضوية وكيل وزارة النفط لشؤون االستخراج يف جملس إدارة الشركة )الفقرة رابعا من املادة 	
6(: هل أتيت عضوية وكيل وزارة النفط لشؤون االستخراج يف جملس إدارة الشركة من ابب 
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النفط كمؤسسة يف اجمللس؟ يف االحتمال  ختصصه املهين، أم من ابب متثيله لشخص وزارة 
الثاين هنا ال توجد جدوى تنظيمية لعضويته يف جملس إدارة الشركة لسببني على األقل: األول، 
ال مُتارس وزارة النفط، كمؤسسة، أي دور تنظيمي أو أداء أي وظيفة إدارية أساسية يف إدارة 
نشاط الشركة العمليايت حسب قانون التأسيس الثالث؛ الثاين، الشركة مرتبطة تنظيمياً مبجلس 
الوزراء، ووزير النفط عضو يف جملس الوزراء ميثل وزارة النفط يف السلطة التنفيذية. رمبا سنجد 
التنظيمية عندما يرد احلديث عن دور الوزير ووزارة النفط يف إدارة أعمال  حال هلذه املسألة 

الشركة بعد قليل.
• عضوية وكيل وزارة الثروات الطبيعية ابإلقليم يف جملس إدارة الشركة )الفقرة خامسا من 	

املادة 6(: جرى تناول هذا املوضوع سابقا يف هذا املبحث، ونضيف هنا، أن القانون مل مينح 
الشركة حق فتح فروع هلا يف األقاليم املنتجة للنفط، لكي يكون سبباً ُمبراً هلذه العضوية على 

األقل.
• عضوية رؤساء جمالس إدارات الشركات اململوكة يف جملس إدارة الشركة )الفقرة خامسا 	

من املادة 6(: ال يوجد منطق تنظيمي سليم ابستبعاد مجيع رؤساء جمالس إدارات الشركات 
اثنني  منهم، جرى حتديد  ثالثة  الشركة، ابستثناء  إدارة  أعضاء جملس  التسعة ضمن  اململوكة 
منهم: شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط الوطنية )اليت وصفت قرارات احملكمة املذكورة 
ارتباطها التنظيمي ابلشركة بعدم الدستورية(، والثالث يرشحه الرئيس لعضوية دورية أمدها عام 
واحد. ينبغي، كما نرى، متثيل رؤساء جمالس إدارات مجيع الشركات اململوكة، مبا فيها شركة 
تسويق النفط الوطنية، يف جملس إدارة الشركة لضمان تكاملها التنظيمي واإلنتاجي واالقتصادي 

وتنسيق عملياهتا النفطية املختلفة.
• وزير النفط، وزارة النفط: قبل قليل أثران مسألة املنطق التنظيمي من عضوية وكيل وزارة النفط 	

لشؤون االستخراج يف جملس إدارة الشركة ابحتمالني خمتلفني: األول، العضوية بسبب احتياج 
النفط كمؤسسة يف  لتمثيل شخص وزارة  العضوية  اجمللس للتخصص املهين للوكيل؛ والثاين، 
اجمللس. ال يوجد منطق تنظيمي يبر صواب االحتمال األول، ألن الغالبية العظمى من أعضاء 
الشركة  لرئيس  األول  النائب  وأوهلم  االستخراجية،  الصناعة  متخصصون أبعمال  هم  اجمللس 
التنفيذي )الفقرة أوال/2 من املادة 7(، فضاًل عن وجود ثالثة خباء منهم )الفقرة  ومديرها 
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سابعا من املادة 6(، وهؤالء اخلباء الثالثة من املختصني ابلصناعة النفطية والتخصصات ذات 
األكثر وجاهة  بوصفه  الثاين  االحتمال  إذن،  يتبقى،   .)7 املادة  من  أوال/5  )الفقرة  العالقة 
الوزارة يف جملس إدارة الشركة، وهذا االحتمال  تنظيمية من زميله األول لتبير عضوية وكيل 
لوزير  التنظيمي  الدور  دراستنا، ختص  القانون حمل  يف  واردة  تنظيمية  أحكام  تدعمه  رجح 

ُ
امل

النفط، وضرورة من ميثل شخصه أو شخص وزارة النفط كمؤسسة Institute يف جملس إدارة 
الشركة: “بناء على اقرتاح اجمللس ومبوافقة وزير النفط وجملس الوزراء، حيق جمللس إدارة الشركة 
إحلاق أي تشكيل ابلشركة )الفقرة رابعا من املادة 7 – أعدان كتابة نص الفقرة املقتبس ليتالءم 
االستكشاف  وسياسات  إسرتاتيجيات  “اقرتاح  الشركة  إدارة  مهام جملس  من  السياق(؛  مع 
الوزراء”  النفط وجملس  والتطوير واإلنتاج والتصدير والتصنيع وبرامج االستثمار... إىل وزارة 
)الفقرة أوال/5 من املادة 8، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(؛ “يف حالة 
قناعة وزير النفط بوجود حيد يف قرار جملس اإلدارة، فان من حق وزير النفط تقدمي مقرتح إىل 
جملس الوزراء إلجراء تغيريات معينة على القرار ويكون قرار جملس الوزراء ملزم جمللس اإلدارة” 
إدارة  يف  والتخطيط  املالية  ووزاريت  للشركة  النفط  وزارة  مشاركة  10(؛  املادة  اثنيا،  )الفقرة 
املادة 11، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة  املؤشرات االقتصادية للشركة )الفقرة أوال، 
الوزير  ووظائف  أبدوار  االستخراج  لشؤون  الوزارة  وكيل  عالقة  ما  ولكن،  الدستورية(.  بعدم 
الوزارة، كما ذكران سابقا،  الذي سيؤديه وكيل  التنظيمي  الدور  املذكورة هنا؟! وهل  والوزارة 
شبيه ابلدور التنظيمي الذي كانت تؤديه “جلنة املتابعة لشؤون النفط وتنفيذ االتفاقيات”، من 

خالل متثيلها يف “جملس النفط” ومتثيلها يف جملس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية؟ 
• جملس الوزراء: يؤدي جملس الوزراء األدوار التنظيمية اآلتية يف إدارة نشاط الشركة:	
الشركة ترتبط مبجلس الوزراء )الفقرة أوال، املادة 2).	 
مصادقة جملس الوزراء على فتح مكاتب للشركة خارج العراق )الفقرة أوال، املادة 2).	 
موافقة جملس الوزراء على أتسيس شركات مملوكة للشركة ومتويلها لتنفيذ أعماهلا )الفقرة سابعا، 	 

املادة 4).
الثابتة 	  املوجودات  قيمة  لتحديد  استشاري  ملكتب  الشركة  اختيار  على  الوزراء  موافقة جملس 
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للشركات اململوكة )الفقرة أوال/1، املادة 5).
موافقة جملس الوزراء على زايدة رأس مال الشركة )الفقرة اثنيا، املادة 5).	 
موافقة جملس الوزراء على القروض الداخلية واخلارجية للشركة )الفقرة رابعا، املادة 5).	 
موافقة جملس الوزراء على ترشيح النائبني األول والثاين لرئيس الشركة )الفقرة أوال/3، املادة 7).	 
)الفقرة 	  اإلدارة  لعضوية جملس  ثالثة خباء  الشركة  ترشيح رئيس  الوزراء على  مصادقة جملس 

أوال/5، املادة 7).
موافقة جملس الوزراء على استحداث أي تشكيل يف الشركة، وموافقة وزير النفط وجملس الوزراء 	 

على إحلاق أي تشكيل ابلشركة )الفقرة رابعا، املادة 7).
مصادقة جملس الوزراء على االتفاق بني الشركة ووزارات املالية والنفط والتخطيط حول حتديد 	 

قرارات  وصفتها  اليت   ،11 املادة  أوال،  )الفقرة  الشركة  لنشاط  واملالية  االقتصادية  املؤشرات 
احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(.  

يصدر جملس الوزراء نظام استثناء حوافز العاملني يف الشركة من أحكام قانون رواتب موظفي 	 
العام رقم 22 لسنة 2008 )الفقرة اثنيا، املادة 13، اليت وصفتها قرارات  الدولة والقطاع 

احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(.
“يصدر جملس الوزراء وابقرتاح من الشركة نظاما حيل حمل القوانني املستثناة واملنصوص عليها يف 	 

الفقرة أوال من هذه املادة...” )الفقرة اثنيا، املادة 16، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة 
بعدم الدستورية(.  

• املؤشرات االقتصادية واملالية لنشاط الشركة )الفقرة أوال، املادة 11، اليت وصفتها قرارات 	
احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(: إن اإلدارة التوافقية للمؤشرات االقتصادية واملالية )الكلف 
ما  يتعارض مع  الشركة  لنشاط  الربح(  نسبة  الكلفة،  التشغيلية، معدل  الكلف  االستثمارية، 
يريده دستور البالد النافذ من وجوب اعتماد تقنيات مبادئ السوق يف إدارة نشاط تطوير ثروة 
النفط والغاز )املادة 112/اثنيا(، وليس اعتماد بريوقراطية اجلهاز احلكومي التنفيذي واملناورات 
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السياسية، كما يقول أحد اخلباء يف تقييمه، املعروض يف هذا املبحث. فضال عن ذلك، أن 
اإلدارة التوافقية لنشاط الشركة ليس فقط تسلبها استقاللياهتا اإلدارية واالقتصادية واملالية يف 
االقتصادي  لنشاطها  الفعلية  النتائج  تشويه  إىل  ستقود  أيضاً  وإمنا  نشاطها،  مؤشرات  تقرير 
واملايل واإلنتاجي، وهو أمر سُيفضي أيضاً إىل هترُّهبا كمؤسسة، وهترُّب قادهتا كشخوص معنوية 

ساءلة القانونية واجملتمعية عن نتائج هذا النشاط. 
ُ
وطبيعية أيضاً، من امل

• توزيع أرابح الشركة )الفقرة اثلثا/2 من املادة 12، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم 	
شّرعني لقانون التأسيس الثالث للشركة، أن يرتكوها توزع أرابحها 

ُ
الدستورية(: كان جيب على امل

بنفسها على وفق مبادئ السوق اليت فرضها الدستور وعلى وفق سياساهتا وبراجمها االستثمارية 
واخلدمية، ال أن حيولوها إىل جمرد وكالة حكومية )وعلى أساس طبيعة ضوابط نظامها الداخلي 
املقررة من قبل جملس إدارهتا نفسه – الفقرة اثلثا/2/و من املادة 12( شبيهة حبالة وكالء وزارة 

التجارة يف توزيع حصص البطاقة التموينية. 
• التأسيس 	 قانون  يف  جير  مل   :)14 املادة  اثنيا/4،  )الفقرة  الشركة  ومراقبة حساابت  تدقيق 

تدقيق ومراقبة  القانونيني أبعمال  احملاسبني  لتكليف  التنظيمية  اآلليات  للشركة حتديد  الثالث 
حساابت الشركة، وهل هؤالء أشخاص طبيعيون أم مؤسسات، وعما إذا كانوا داخليني )من 
داخل الشركة( أو خارجيني )يستقدمون من خارج الشركة(، وهل هؤالء مواطنون أم أجانب؟

• استثناء نشاط الشركة والشركات اململوكة هلا من فعل القوانني األخرى )الفقرة أوال من 	
األمهية  من  الرغم  على  الدستورية(:  بعدم  املذكورة  احملكمة  قرارات  اليت وصفتها   ،16 املادة 
االقتصادية لنشاط الشركة والشركات اململوكة هلا يف االقتصاد الوطين، إال أن استثنائها من فعل 
العامة وقانون  الشركات  قانون  البالد، مثل  االقتصادي يف  للنشاط  نظمة 

ُ
امل القوانني األخرى 

نشاطها  إدارة  نظام  عمل  تشويه  إىل  سيقود  وغريها،  احلكومية  العقود  وقانون  املالية  اإلدارة 
القرارات  اختاذ  لقادهتا يف عمليات  التنظيمي  السلوك  النظام، وسيطبع  نتائج هذا  ومؤشرات 
املنافسة  املتاحة هلا، وخنق  املالية  التبذير ابملوارد  بسمات اإلرادوية، وضعف املسؤولية، ورمبا 
وتشويه املناخ االستثماري العام يف البالد. هذا االستثناء يتعارض مع ما يريده الدستور ابعتماد 

تقنيات مبادئ السوق، وتشجيع االستثمار يف عمليات استغالل وتطوير املوارد النفطية.   
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اخلامتة
شرّع لقانون الشركة رقم )4( لسنة 2018، حاول التوفيق واجلمع بني نوعني 

ُ
يبدو أن امل

الوطنية  التجربة  والسائدة يف  قرتحة 
ُ
امل التنظيمية  اهلياكل  من  ووظيفياً  وتنظيمياً  خمتلفني مؤسساتياً 

لتكوين اهليكل التنظيمي للشركة، وهي حماولة ُمناقضة ألحكام الدستور النافذ يف البالد، وُمناقضة 
ملبادئ علم إدارة منظمات األعمال املعاصر يف آن واحد:

• االحتادي 	 والغاز  النفط  قانون  املقرتحة يف مشروعات  الثالثة  التنظيمية  اهلياكل  األول:  النوع 
العالقة التشريع إلدارة املوارد النفطية الوطنية، حيث جرت على أساسها حماولة تكوين هيكل 
)وميثل  الوزراء”  “جملس  مستوى  مها  فقط  تنظيميني  مستويني  من  ُمتكّون  للشركة  تنظيمي 
مستوى اإلدارة اإلسرتاتيجية يف اهليكل( ومستوى “جملس إدارة الشركة” )وميثل مستوى اإلدارة 
العملياتية يف اهليكل(. سيعرتي هذه احملاولة اإلخفاق التنظيمي الكامل بسبب تناقضها مع 
كلفة إبدارة الثروة النفطية(، 

ُ
أحكام الدستور النافذ يف البالد )تغييب الشخوص الدستورية امل

وتناقضها مع مبادئ علم اإلدارة )غياب مستوى اإلدارة التنفيذية عن هذا اهليكل(، والذي 
كانت تشغله وزارة النفط واجمللس االحتادي للنفط والغاز يف مشروعات القانون املذكور.

• النوع الثاين: اهلياكل التنظيمية إلدارة أحكام عقود جوالت الرتاخيص النفطية، حيث جرت 	
على أساسها حماولة تكوين هيكل تنظيمي إلدارة نشاط الشركة ُمتكّون من مستوى تنظيمي 
تسلح أبحكام القانون(، 

ُ
واحد هو مستوى “جملس إدارة الشركة”، يشغل فيه رئيس الشركة )امل

تسلح أبحكام العقد(، الدور التنظيمي 
ُ
على غرار نظريه املقاول الرئيس يف العقد النفطي )امل

الفاعل. سيعرتي هذه احملاولة اإلخفاق التنظيمي أيضا لثالثة أسباب على أقل تقدير:
- السبب األول، تتيح أحكام العقد النفطي للمقاول الرئيسي )وكذلك للطرف والشريك 
احلكوميني األعضاء يف جملس إدارة العقد النفطي إن رغبا يف ذلك!( ممارسة أعمال اإلدارة 
اإلسرتاتيجية لنشاط تطوير واستغالل احلقول النفطية موضوع العقد )مثاًل حقل الرميلة أو 
حقل احللفاية النفطيني(، بينما تتيح أحكام قانون الشركة ممارسة أعمال اإلدارة العملياتية 
فقط لنشاط تطوير واستغالل مجيع املوارد النفطية الوطنية، مبا فيها “إدارة عقود اخلدمة اليت 
الشركة مبراجعة  والتطوير واإلنتاج وتلزم  الرتاخيص يف االستكشاف  إبرامها يف جوالت  مت 
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العقود املبمة وتعديلها مبا يضمن مصلحة الشعب العراقي” )املادة 4/رابعا من القانون(.  
تنظيمية  النفطي إلمكاانت وخبات  العقد  الرئيسي يف  املقاول  امتالك  الثاين،  السبب   -
وتكنولوجية واستثمارية كبرية ملمارسة أعمال اإلدارة التنفيذية للعقد النفطي بفاعلية كبرية ال 
ميتلكها رئيس الشركة ألسباب موضوعية، سواء عند بدئه النشاط الوظيفي بعد نفاذ قانون 

الشركة، أم بعد فرتة زمنية غري منظورة لنشاطه.
- السبب الثالث، تتيح أحكام القانون لرئيس الشركة امتالك سيطرة تنظيمية رمسية )مبوجب 
التنظيمي  ونفوذه  هيمنته  )مبوجب  فعلية  تنظيمية  وسيطرة  الصلة(  ذات  القانون  أحكام 
الكبريين( يف إدارة نشاط تطوير واستغالل مجيع املوارد النفطية الوطنية. هذا األمر التنظيمي، 
جيعل من تالزم منصب “رئيس الشركة ورئيس جملس إدارهتا” يف شخص واحد على درجة 
منذ  بالدان  يف  اجلارية  السياسية،  املناورات  لعبة  يف  إلشغاله  السياسي  اإلغراء  من  فائقة 
مبدأ  متوافقة مع  ثقافة سياسية  ترافقها  أن  احلاضر، من دون  الوقت  ولغاية   2003 عام 
االستحقاق واجلدارة املهنية يف إشغال الوظائف العامة. عندما تنجح املناورة السياسية املعبأة 
مببادئ احملاصصة احلزبية والطائفية والعرقية واملناطقية والفئوية وغريها يف إشغال هذا املنصب، 
حينها سيتم ليس فقط االستحواذ غري املشروع دستورايً وقانونياً واقتصادايً واجتماعياً على 
أمر  وهو  النشاط،  هلذا  احملرتفة  غري  اإلدارة  هيمنة  إىل  أيضاً  سيقود  وإمنا  الشركة،  نشاط 
النفط والغاز مبا حيقق أعلى منفعة للشعب  بتطوير ثروة  القائل  الدستوري  للمبدأ  ُمناقض 
العراقي ابعتماد أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار النفطي )املادة 112/

اثنيا من الدستور(، وُمناقض أيضا للمادة )3( من قانون الشركة نفسه )اليت وصفتها قرارات 
احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(، الذي اعتمد هذا املبدأ الدستوري لتحقيق هدف الشركة 

ابالستغالل األفضل للثروة النفطية والغازية الوطنية.  
   يف هذا املبحث، أشران إىل أن أصحاب مبادرة تشريع قانون الشركة اجلديد قد وضعوا 
نشاط إدارة املوارد النفطية الوطنية يف مأزق تنظيمي كبري، عندما قرروا هلا مستوى تنظيمياً واحداً 
إلدارهتا هو “جملس إدارة الشركة”، وهو أمر يؤسس لتكوين منظومة إدارة انقصة احملتوى واإلجراء 
التنظيمي. بيد أننا يف هذا املبحث قد افرتضنا، ومل يكن افرتاضنا إرادوايً وإمنا افرتاضاً ُمسبباً أبحكام 
قانون الشركة، هيكاًل تنظيمياً كمنظومة إدارة كلية موحدة، ملعاجلة املأزق التنظيمي املذكور حسب 
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ما صممه أصحاب مبادرة تشريع القانون، يتكون من ثالثة مستوايت تنظيمية هي: جملس اإلدارة، 
ورئيس الشركة، والشركات اململوكة. ولكن يف املمارسة العملية للنشاط، وكما ذكران آنفاً، سيقع 
فرتض أيضا يف تناقض كبري، أوال، مع أحكام الدستور: من جانب الشخوص التنظيمية 

ُ
اهليكل امل

كلفة 
ُ
امل اإلدارية  والوظائف  التنظيمية  األدوار  جانب  ومن  الوطنية،  النفطية  املوارد  إبدارة  كلفة 

ُ
امل

اآلتية: مل  التنظيمية  الكبرية يف اجملاالت  إدارة منظمات األعمال  أبدائها؛ واثنيا، مع مبادئ علم 
مينح قانون الشركة جملس إدارهتا سلطات اإلدارة اإلسرتاتيجية، وتركيزه صالحيات تنظيمية كبرية يف 
قبضة رئيس الشركة، وجتريده الشركات اململوكة للشركة من املشاركة الفاعلة يف إدارة نشاط تطوير 

واستغالل املوارد النفطية.
   يف املبحث األول من هذا الفصل، عند تقييمنا لطبيعة نظام إدارة املوارد النفطية الوطنية يف 
قانون التأسيس الثالث للشركة، وكذلك منهجية احلوار الدائر بشأنه )اليت سريد تفصيلها يف املبحث 
الثالث من هذا الفصل(، أشران إىل أن الشركة رمبا ال حتتاج إىل تشريع قانون خاص هبا، ذلك أن 
قرتح من قبلنا يف املبحثني املذكورين، 

ُ
نفرد لقانون “اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار”، امل

ُ
التشريع امل

قرتح من قبل كل من جملس الوزراء وجلنة النفط 
ُ
أو تضمينه يف تشريع قانون النفط والغاز االحتادي امل

والطاقة البملانية، كافيني لتنظيم أعمال الشركة. ولكن الشركة حباجة لنظام داخلي يضعه هلا اجمللس 
االحتادي للطاقة واإلعمار أو قانون النفط والغاز االحتادي، بعد تشريع أحدمها، ال أن يرتك وضعه 
جمللس إدارهتا، كما جاء ذلك يف قانون أتسيسها اجلديد )املادة 1/سادسا(. ومع ذلك، وبغرض 
الكثرية، نقرتح، ويف إطار  تناقضاته  التنظيمي املذكور يف أعاله ومعاجلة  املأزق  اخلروج اآلمن من 
أحكام قانون الشركة، اهليكل التنظيمي اآليت، مبثابة منظومة كلية موحدة، إلدارة نشاط الشركة يف 
تطوير واستغالل املوارد النفطية الوطنية: املركز اإلسرتاتيجي )جملس إدارة الشركة(، واملركز التنفيذي، 

واملراكز العملياتية، كما سريد تفصيله يف املبحث الثالث للفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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املقدمة

خباء  من  الوطنية«، جملموعة  النفط  شركة  قانون  حول  مفتوحة  »رسالة  على  رده  يف     
صناعة النفط العراقيني (فيما بعد املذكرة/أصحاب املذكرة(، يبدي السيد عادل عبد املهدي يف 
»مذكرة األستاذ شفيق وإخوانه.. ويستمر النقاش« )فيما بعد الرد/صاحب الرد(، رغبته ابستمرار 
ومواصلة النقاش عن إشكاالت قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، من ابب 
منهجي سليم متاما »... فعلى من يعارض القانون وفلسفته، أن يقدموا إجاابت جدية ومسؤولة 
هلذه اإلشكاالت، ال التشكيك واالنتقاد فقط«، وهو أمر منهجي ليس فقط نرحب به ونؤيده 
ونشارك فيه، وإمنا أيضا ندعو إليه بقوة، للخالص مما أمساه صاحب الرد حالة »ضعف تقاليد 
العمل الفكري«، اليت صاحبت فكرة إعادة إحياء الشركة بعد التغيري السياسي واملؤسسايت العاصف 
يف البالد عام 2003. بيد أن صاحب الرد، كما هو حال أصحاب املذكرة، قد وقع يف »فخ« 
عدم متابعة النقاش الذي جرى قبل وبعد إصدار القانون اجلديد للشركة، وهي داللة ليس فقط 
عن ضعف تقاليد العمل الفكري يف تناول قضااي الشأن العام، وإمنا أيضا داللة عن غياب التقاليد 
املنهجية العلمية الرصينة يف تناول هذه القضااي. ال ينبغي أن يُعّد ما أشران إليه انتقاصاً من أمهية ما 
جرى طرحه من أراء أصحاب املذكرة وصاحب الرد عليها، وإمنا هي دعوة لرتشيد احلوار وتنظيمه 
على أسس منهجية سليمة، تُفضي إىل بلورة أطروحات علمية وعملية ُمبرة وُمسببة عن القانون 

اجلديد للشركة، وتقدميها للسلطات التشريعية والتنفيذية يف بالدان للنظر فيها. 
زاوية  عليها، من  والرد  املذكرة  أطروحات  مناقشة  إىل  احلوار، سنعمد  بلورة  سياق  ويف     
منهجية تعامل املتحاورين مع منط نظام إدارة املوارد النفطية الوارد يف قانون الشركة. وستكون 
ُمهميت صعبة جداً يف هذا احلوار؛ألن منهجية االختصاصات العلمية واملهنية ملن أحاورهم خمتلفة 
عن منهجية اختصاصي العلمي يف إدارة األعمال، وهو أمر ُمفضي ال حمالة إىل االختالف ورمبا 
بعض  سأتناول  املطروحة.  احلوار  موضوعات  مع  والعملي  النظري  التعامل  منهجية  يف  التقاطع 
موضوعات منهجية احلوار املعين يف نقطتني: األوىل، اجلهاز املفاهيمي للحوار؛ الثانية، توصيف 

وتقييم منهجية احلوار الدائر حول قانون الشركة.
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1.3.1. اجلهاز املفاهيمي للحوار حول قانون الشركة
   تبتدئ املذكرة ابلرتحيب إبصدار قانون الشركة، وقد جاء هذا الرتحيب ُمبرا، من قبل 
املذكرة  أصحاب  حق  يف  جدال  أعماهلا«. ال  وأسبقيات  الشركة  بسبب »خصوصية  أصحاهبا، 
الرتحيب بصدور القانون اجلديد للشركة وَعّده خطوة إىل األمام، ولكن ينبغي هلذا الرتحيب أن 
يكون متوافقا ليس مع خصوصية وأسبقيات أعمال الشركة، واليت مل يفصحوا عنها، وإمنا الرتحيب 
بوالدة مؤسسة Institute القانون Law نفسها. يف السياق الذي نبحثه هنا، يُعّد قانون الشركة 
اجلديد مبثابة منظومة مؤسساتية، جرى توافق اجتماعي وسياسي عليها يف حلظة اترخيية معينة يف 
القطاع  لنشاط  والعملياتية  والوظيفية  اإلسرتاتيجية  القرارات  اختاذ  سياقات  ُمكوانهتا  تُقرر  بالدان، 

النفطي الوطين.
   حيرص أصحاب املذكرة على »أن يعمل القانون بكفاءة، بدون عوائق مادية أو إدارية...«. 
ومبا أن قانون الشركة اجلديد قد جاء بنظام حمدد إلدارة مجيع حلقات السلسلة التنظيمية/التكنولوجية 
النفطية لعمليات املنبع Upstream (حلقات التحري والتنقيب والتطوير واإلنتاج) وعمليات 
املصب Downstream (حلقات التصفية والنقل والتكرير والتصنيع والتسويق) يف آن واحد، 
فإن اقتصار تقييم عمل نظام اإلدارة مبعيار “الكفاءة” وحده سيكون غري كاف لنشاط تطوير 
واستغالل مواردان النفطية املتاحة والكامنة، ويعكس فهما منهجيا “تقنيا” للقانون نفسه، ما مل 
ُيصار إىل تقييم عمل نظام اإلدارة يف القانون اجلديد مبنظومة معايري الكفاءة والفاعلية واملنفعة يف 

آن واحد هلذه املوارد.
   تُعّرف الكفاءة Efficiency على أهنا اإلنتاج أبقل تكلفة، وأقل جهد، وأقل هدر 
للطاقات اإلنتاجية واإلدارية والبشرية املتاحة للشركة النفطية يف نشاطها التنظيمي والوظيفي. إن 
فكلما  له،  املتاحة  املوارد  استخدام  يف  جناحه  مدى  معيار  يف  تنعكس  اإلنتاجي  املشروع  كفاءة 
كانت إدارة املشروع انجحة يف حتقيق االستخدام األفضل إلمكاانته البشرية واملادية، كلما كانت 
إىل  تحققة 

ُ
امل األهداف  نسبة  أهنا  على  فُتعّرف   Effectiveness الفاعلية  أما  أكثر كفاءة. 

األهداف املرسومة للشركة النفطية يف تطوير واستغالل املوارد النفطية. مثال، ميكن أن تُعّرف فاعلية 
االستثمارات الرأمسالية النفطية على أهنا العالقة بني خمرجات مركز ُكلفة معني وأهدافه، إذ كلما 
زادت خمرجات اإلنفاق االستثماري النفطي يف حتقيق األهداف املرسومة، كلما أصبح مركز الُكلفة 
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أو الوحدة اإلدارية أو املشروع االستثماري أو الشركة النفطية أكثر فاعلية (أنظر تفصيل ذلك يف: 
الكعيب (1(، 2017: 148 – 159). وكمثال من أحكام قانون أتسيس الشركة لسنة 2018، 
املوارد  استغالل  لكفاءة  معيارا  يكون  أن  التكاليف”  وأدىن  العوائد  أعلى  هلدف “ضمان  ميكن 
النفطية، وأن يكون هدف حتقيق “أعلى منفعة للشعب العراقي” معيارا لفاعلية إدارة املوارد النفطية 

(املادة 3 من القانون، اليت وصفتها قرارات احملكمة االحتادية العليا بعدم الدستورية). 
   يف السياق الذي نبحثه هنا، مُيكن للشركة أن حُتقق معيار الكفاءة يف نشاطها، ولكنها 
رمبا ال تستطيع حتقيق معيار فاعلية هذا النشاط من وجهة نظر املعيار الدستوري الوارد يف املادة 
(112/اثنيا من الدستور(، القائل بتطوير املوارد النفطية مبا حيقق أعلى منفعة للشعب العراقي. يف 
الوقت نفسه، ينبغي أن يوفر نظام اإلدارة يف قانون الشركة اجلديد الشروط املالئمة لتحقيق معايري 
الكفاءة والفاعلية واملنفعة ابعتماد أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار النفطي، كما 

نصت على ذلك املادة املذكورة نفسها يف الدستور.
   ومع ذلك، يرى صاحب الرد إن “إقرار القانون حبد ذاته رغم بعض املالحظات، هو 
لوجهة  االحرتام  ومع  ومفاهيمية...”.  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  مهمة  ونوعية  اترخيية  نقلة 
نظر صاحب الرد حول قانون الشركة، إال أن هذا القانون ال مُيكن وصفه بصفات “التارخيية” 
و”النوعية” من زاواي نظر فرادة وجودة نظام إدارة املوارد النفطية فيه. فمن الناحية التارخيية، ال 
سنيت  يف  للشركة  قانونني  صدور  ذلك  يف  سبقه  إذ  صدوره،  بفرادة  اجلديد  الشركة  قانون  يتصف 
املطلوبة  اجلودة  مبواصفات  اجلديد  القانون  يتصف  النوعية، ال  الناحية  ومن  و1967.   1964
آن  وإسرتاتيجياً يف  عملياتياً  النفطي  القطاع  نشاط  إدارة  األساسية  مهمتها  بوصفه “مؤسسة”، 
واحد، إذا ما نظران يف جودة مؤسسة القانون اجلديد للشركة من زاوية املعايري املعاصرة ملفهوم اجلودة، 
ومن زاوية معايري SMART لألهداف، على النحو املوجز اآليت (سنعطي مثاال واحدا عن هذه 

املعايري ُمستقى من قانون الشركة(:
• تقييم قانون الشركة اجلديد ابملعايري املعاصرة ملفهوم اجلودة:	
معايري املدخالت Inputs Standards: ال يضم مركز الشركة مجيع الشركات 	 

احلالية  النفط  شركات  أداء  وأن “مستوى  (املادة 7/اثنيا(،  النفط  بوزارة  املرتبطة  العراقية  النفطية 
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يف  العليا  االحتادية  احملكمة  قرارات  ومبوجب  )املذكرة).  عليه...”  حيسد  ال  النفط  بوزارة  املرتبطة 
23/1/2019، مت استبعاد شركة تسويق النفط الوطنية من عداد الشركات اململوكة للشركة.

معايري العمليات Process Standards: اتصاف عمل نظام إدارة املوارد النفطية ابلطابع 	 
العمليايت التقين الصرف، واستبعاد اإلدارة اإلسرتاتيجية من عمل هذا النظام، يف الوقت الذي 
يطلب فيه دستور البالد احلايل من نظام اإلدارة املذكور رسم السياسات اإلسرتاتيجية لتطوير 

ثروة النفط والغاز (املادة 112/اثنيا من الدستور).
معايري املخرجات Outputs Standards: جيري حتديد قيمة مؤشرات خمرجات نشاط 	 

الشركة (مبلغ الكلف االستثمارية والتشغيلية، معدل الكلفة، نسبة الربح) على أساس إداري 
توافقي بريوقراطي (املادة 11/أوال من القانون، اليت وصفتها قرارات   احملكمة املذكورة بعدم 
الدستورية(، وليس على أساس اعتماد “أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار”، 

كما يقول الدستور (املادة 112/اثنيا). 
اإلدارة 	  غياب  سُيفضي   :Surplus Value Standards املضافة  القيمة  معايري 

الريع  إنتاج  وإعادة  إنتاج  إىل  الشركة،  قانون  يف  النفطية  املوارد  إدارة  نظام  من  اإلسرتاتيجية 
النفطي. إن الغرض من تكوين نظام إدارة صناعة استخراج النفط والغاز يف بالدان، ينبغي أن 
يتجسد حتديدا يف تكوين الشروط املؤسساتية املالئمة والفعالة، الضامنة للتقريب ما بني نوعني 
من القيمة Value االجتماعية املنتجة يف هذه الصناعة: القيمة االجتماعية املتحققة (إنتاج 
الريع النفطي(، والقيمة االجتماعية الكامنة (إنتاج القيمة املضافة) من استغالل املوارد النفطية 
تاحة. وعندما تغيب القيمة االجتماعية الكامنة من اهتمامات نظام املوارد النفطية، ستنزع 

ُ
امل

اإلنتاجية  املؤشرات  من  معني  مستوى  حتقيق  حنو  النفطي  االستخراج  صناعة  إدارة  عمليات 
يقود  الذي  األمر  املتحققة(،  االجتماعية  القيمة  (إنتاج  حتديدا  الطابع  الكمية  واالقتصادية 
ابحملصلة النهائية إىل افرتاق القيمة االجتماعية املتحققة من نشاط قطاع استخراج النفط عن 
القيمة االجتماعية الكامنة له، سواء على املستوى الوطين أم على مستوى األقاليم واحملافظات 

املستخرجة للنفط والغاز (أنظر تفصيل ذلك يف: الكعيب (2(، 2017: 37-63).
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• تقييم أهداف قانون الشركة اجلديد مبعايري SMART: مل جير يف قانون الشركة حتديد 	
أهداف أتسيس “مؤسسة” الشركة ككيان مؤسسايت، وإمنا جرى حتديد أهداف نشاط الشركة 
النفطية  للثروة  األفضل  االستغالل  إىل  الشركة  اآليت: “هتدف  النحو  على  أعمال  كمنظمة 
وكافة  والتسويق  واإلنتاج  احلقول  وتطوير  وأتهيل  والغاز  النفط  استكشاف  جمال  يف  والغازية 
النشاطات املرتبطة هبا إضافة إىل االستثمار يف الصناعة التحويلية النفطية والغازية على أسس 
فنية واقتصادية لضمان أعلى العوائد وأدىن التكاليف ومبا حيقق أعلى منفعة للشعب العراقي” 
وابستخدام  الدستورية).  بعدم  املذكورة  احملكمة  قرارات  وصفتها  اليت  القانون،  من  (املادة 3 
قتبس وجود هدف تقين 

ُ
منهجية حتديد أهداف منظمات األعمال املختلفة، نرى يف النص امل

واحد لنشاط الشركة هو االستغالل األمثل للثروة النفطية والغازية استخراجاً وتصنيعاً وتسويقاً، 
بينما “ضمان أعلى املوارد وأدىن التكاليف” هو التعبري االقتصادي الكمي عن مبدأ األمثلية 
Optimization التقنية لنشاطها يف تطوير واستغالل املوارد النفطية، وأن حتقيق “أعلى 
منفعة للشعب العراقي” ال مُيكن َعّده هدفا للشركة، وإمنا هدف لنظام إدارة الشركة يف قانوهنا 
اجلديد أو يف قانون النفط والغاز االحتادي العالق التشريع منذ عام 2007. ومع ذلك، إذا 
أجرينا تقييماً جلودة أهداف الشركة مبعايري SMART، فهذا األمر يتطلب امتالك الشركة 
لرؤية إسرتاتيجية واضحة مبا فيه الكفاية عن هدف و/أو جمموعة أهداف إسرتاتيجية ترغب يف 
حتقيقها، ولديها أجوبة قاطعة الدالالت املنهجية واملعلوماتية عن مجيع األسئلة اآلتية بوصفها 
كياان مؤسساتيا: ما هو الشيء الذي ترغب بتحقيقه، وملاذا ترغب بتحقيقه، وكيف ستتمكن 

من حتقيقه، ومن سيساعدها على حتقيقه، وأين ستعمل على حتقيقه: 
معيار اهلدف احملدد Specific. إذا كان هدف الشركة هو االستغالل األفضل للثروة النفطية 	 

والغازية، فما هو الشيء الذي ترغب بتحقيقه للوصول إىل هذا اهلدف: حتديث منط نظام 
و/أو حتديث تكنولوجيا اإلنتاج احلالية مثال، أم تغيري منط نظام اإلدارة  اإلدارة القائم حالياً 
القائم على عقود اخلدمة جلوالت الرتاخيص النفطية واستبداله أبمناط أنظمة اإلدارة يف عقود 
مشاركة اإلنتاج أو عقود االمتياز النفطي احلديثة أو اجلهد الوطين املباشر وغريها على سبيل 
الواردة يف (املادة 4(، ال يبدو  املثال وليس احلصر. وبداللة وسائل حتقيق أهداف الشركة، 
أن هدف الشركة التقين الطابع بتحقيق االستغالل األفضل للثروة النفطية والغازية قد جرى 
حتديده ابلدقة الكافية، ليستوعب املسارات التنظيمية املختلفة لتحقيق األهداف يف صناعة 

النفط املعاصرة.
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معيار اهلدف القابل للقياس Measurable. مبعىن قدرة الشركة على قياس اهلدف نفسه، 	 
أو أن هدفها ميكن قياسه كمياً أو نوعياً. ومبا أن هدف الشركة هو االستغالل األفضل للثروة 
التسويق  ونشاط  التصنيع  نشاط  استبعاد  (مت  وتسويقا  وتصنيعا  استخراجا  والغازية  النفطية 
مبوجب قرارات احملكمة املذكورة(، فما هو معيار قياس “األفضلية” يف نشاط الشركة حسب 
قانوهنا، مقارنة بنشاط وزارة النفط االحتادية، املتصرفة مبلكية وإدارة الثروة النفطية قبل صدوره. 
إذا تعذر األمر على الشركة إجياد معيار القياس يف قانوهنا، فال جدوى عملية، إذن، من تشريع 
هذا القانون. عندما أبرمت وزارة النفط عقود اخلدمة النفطية مع شركات النفط األجنبية يف 
جوالت الرتاخيص منذ عام 2009، جرى حتديد بعض معايري قياس اجناز أهداف اإلنتاج 
النفطي يف هذه العقود، منها املعايري اآلتية يف دائرة نشاط اإلنتاج لعقد خدمات فنية حلقل 
نفط الرميلة: “اإلنتاج احملسن”، “اإلنتاج الزائد”، “معدل اإلنتاج الزائد”، “معدل اإلنتاج 
األويل”، “اإلنتاج الصايف”، “معدل اإلنتاج الصايف”، “فرتة اإلنتاج املستمر”، “اإلنتاج 
املستقر املستهدف” وغريها. إذا استخدمت الشركة معايري وزارة النفط املذكورة لقياس هدف 
اإلنتاج النفطي، فما هو ُمبر تشريع قانوهنا اجلديد، وإذا مل تستخدم الشركة معايري وزارة النفط 

املذكورة لقياس هدف اإلنتاج النفطي، فما هي معايريها لذلك وقانوهنا خاٍل منها؟
معيار اهلدف القابل للتحقيق Attainable. هناك أهداف مستحيلة التحقيق إما لتعارضها 	 

هو  الشركة  هدف  أن  ومبا  موضوعة.  وقواعد  قوانني  مع  لتعارضها  وأما  طبيعية،  قوانني  مع 
االستغالل األفضل للثروة النفطية والغازية يف دائرة االستخراج النفطي مثال، فإن امتالك الشركة 
للشركات النفطية االستخراجية واخلدمية احلالية، التابعة لوزارة النفط االحتادية، سوف لن جيعل 
بوزارة  املرتبطة  احلالية  النفط  شركات  أداء  للتحقيق، ألن “مستوى  قابال  املذكور  هدفها  من 
اهلدف  حتقيق  الشركة  أرادت  وإذا  املذكرة.  أصحاب  يقول  عليه...”، كما  حيسد  ال  النفط 
املذكور ابستخدام وسيلة “إدارة عقود اخلدمة النفطية اليت مت إبرامها يف جوالت الرتاخيص يف 
االستكشاف والتطوير واإلنتاج، وتلزم الشركة مبراجعة العقود املبمة وتعديلها مبا يضمن مصلحة 
الشعب العراقي”، املوجودة يف قانوهنا (املادة 4/رابعا(، فإهنا لن تستطيع فعل ذلك، ألن عقود 
جوالت الرتاخيص النفطية ال تتضمن أحكاما بشأن ضمان مصلحة الشعب العراقي من تنفيذ 
هذه العقود أو توفري إيرادات مالية إضافية للموازانت العامة االحتادية (أنظر تفصيل ذلك يف 

املبحث الثالث من الفصل الثاين هلذا الكتاب).
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أو 	  اتسام  مبعىن  اهلدف.  يف   Realistic الواقعية  أو   Relevant الراهنة  األمهية  معيار 
تضع  عندما  النشاط.  هذا  يف  واقعيته  أو  لنشاطها  الراهنة  أبمهيته  الشركة  هدف  اتسام  عدم 
الشركة لنفسها هدف االستغالل األفضل للثروة النفطية والغازية يف دوائر نشاط االستخراج 
األفضلية املطلوبة  بسمات  هذه األنشطة  عدم اتسام  هذا  وغريها، معىن  والتسويق  والتصنيع 
قبل صدور قانون أتسيسها اجلديد. هذا اهلدف، كما نرى، ال يتسم ابألمهية الراهنة عند بدء 
نشاطها يف هذه الدوائر، وال يتسم مع واقع حال دائريت اإلنتاج والتسويق اجلارية حاليا مبوجب 
عقود جوالت الرتاخيص النفطية. وإذا كانت دائرة نشاط تصنيع النفط والغاز متثل إحدى 
مهمات حتقيق هدف االستغالل األفضل للموارد النفطية، واليت سيجري أيضا تقييمها مبعايري 
SMART، فإن هذه املهمة ال تشكل أمهية راهنة للشركة، فضال عن عدم اتسامها بسمة 
الواقعية يف التحقيق ألسباب تتعلق بضخامة حجم االستثمارات املطلوبة لذلك وغياب اخلبات 

التنظيمية والتكنولوجية لدى الشركة الفتية لفرتة زمنية قادمة غري منظورة.
معيار اإلطار الزمين للهدف Time-bound (Timely). معىن هذا أن تضع الشركة 	 

اهلدف،  هذا  على  العمل  فيه  تنهي  ووقتا  اهلدف،  حتقيق  على  العمل  فيه  تبدأ  وقتا  لنفسها 
فيه، وهي  تكون  أن  تستحق  اليت  األعمال  إال  الشركة  أعمال  جدول  يف  تدخل  لن  وبذلك 
األعمال املرتبطة ابلعمل على اهلدف وإهناء العمل على هذا اهلدف. مل يضع قانون الشركة 
إطار زمين حمدد للعمل وإهناء العمل على هدفها املتمثل يف االستغالل األفضل للثروة النفطية 
والغازية استخراجا وتصنيعا وتسويقا. وكان علينا االنتظار لعقدين من الزمن لنرى أن الشركة 
مل حتقق أهدافها يف قانون أتسيسها الثاين سنة 1967، ومت إلغائها يف عام 1987. وهل 
هدفها  حتقق  مل  الشركة  أن  هللا،  مسح  نرى، ال  حىت  الزمن  من  لعقدين  أيضا  االنتظار  علينا 
املذكور، ولكن بعد التفريط ابملوارد البشرية واملادية الثمينة وابلزمن الثمني الضائع! ملاذا يدفع 
جرب مرة أخرى؟ وما هو املنطق املنهجي من 

ُ
أصحاب املذكرة وصاحب الرد ابجتاه جتريب امل

وراء الدعوة إىل “... فكما عدل قانون شركة النفط الوطنية رقم (123) لسنة 1967 مخس 
مرات قبل أن تلحق الشركة بوزارة النفط عام 1987، فباإلمكان تعديل القانون احلايل على 
ضوء التطبيق العملي”؟ (اجلنايب، شبكة االقتصاديني العراقيني، 12 نيسان 2018(، أو كما 
يقول صاحب الرد”... فما ال يدرك كله ال يرتك جله”! ملاذا ال نرتيث لبعض الوقت لنتدارس 
أمر قانون الشركة بروية كافية وإضفاء احليوية على تقاليد العمل الفكري الضعيفة حاليا حول 
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القانون، كما يقول صاحب الرد، من خالل صياغة منهجية جديدة إلدارة وتنظيم النقاش 
حوله، والعراق زاخر ابلكفاءات العلمية واملهنية يف هذا اجملال، ويف مقدمتهم أصحاب املذكرة 

وصاحب الرد وغريهم بال أدىن شك!
1.3.2. توصيف وتقييم منهجية احلوار حول قانون الشركة 

   بصرف النظر عن طبيعة العمل الفكري يف قضااي الشأن العام (رسالة مفتوحة، مقالة، 
وجه  على  املنهجية، ومنها  الضوابط  ببعض  عملية كتابته  تسرتشد  أن  علمي...اخل(، جيب  حبث 
التحديد ضابط “اتريخ املشكلة” أو ما يسمى أيضا “الدراسات السابقة”. بكلمات أخرى، على 
“الدراسات الالحقة” أن تنظر، وبشكل ُمكثف، يف ما عاجلته وتوصلت إليه مجيع و/أو البعض 
األهم من سابقاهتا من نتائج واستنتاجات وتوصيات وغريها، لتقوم هي بدراستها من النقطة اليت 

انتهت إليها الدراسات السابقة عليها. 
   يف السياق الذي نبحثه هنا، كان ينبغي للمذكرة والرد أن تكون مشكلتهما البحثية 
هي “نقد قانون الشركة”، الذي جرى قبل عملهم العلمي، وليس طرح مشكلة “قانون الشركة” 
املذكرة  جتاهل  أن  نقول  املشكلتني،  معاجلة  يف  املنهجي  الفارق  ولتوضيح  العمل.  هذا  يف  نفسه 
والرد (مشكلة نقد قانون الشركة) يف حراكها املعريف وتعاقبها الزمين، ومعاجلتهم (مشكلة قانون 
الشركة) يف حالتها املعرفية الساكنة، قد أوقعهما، كما ذكران مبقدمة هذا املبحث، يف فخ تكرار ما 
عاجلته الدراسات السابقة، وهو أمر ليس فقط ُمعيبا منهجيا، ولكنه أيضا قد حرمهما من فرص 
صياغة واقرتاح وتقدمي رؤى فكرية وعملية جديدة حول مشكلة قانون الشركة اجلديد. يف الصفحات 
التالية من هذا املبحث، سنواصل النظر يف املذكرة والرد من زاوية املعاجلة املنهجية ملشكلة نقد قانون 
اآلتية:  فيهما  املطروحة  احلوار  موضوعات  ذاته، يف  الشركة  قانون  مشكلة  معاجلة  الشركة، وليس 

التأسيس واستقاللية الشركة، أهداف الشركة، وعالقة الشركة ابألقاليم واحملافظات املنتجة.
أوال. التأسيس واستقاللية الشركة: 

يرى أصحاب املذكرة أن ارتباط الشركة مبجلس الوزراء يتناقض مع كوهنا كياانً مؤسساتياً . 1
مستقاًل مالياً وإدارايً، ويرون أن حل هذا التناقض ميكن أن يكون من خالل “حتديد عالقة الشركة 
مبجلس الوزراء من الناحيتني املالية واإلدارية”، من دون أن يقدموا أية مقرتحات هبذا الشأن، مع 
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العلم أن القانون اجلديد قد حدد هذه العالقة بوضوح كبري يف الكثري من أحكامه. لقد جرى طرح 
هذه املشكلة من قبل الكثري من الباحثني يف قانون الشركة اجلديد، ولغاية اآلن مل يتم بلورة موقف 
منهجي حمدد بشأن حلها، على الرغم من تبلور ثالثة مواقف منهجية من أمر االرتباط التنظيمي 
للشركة: املوقف األول، بقاء ارتباطها مبجلس الوزراء حسب أحكام القانون اجلديد؛ املوقف الثاين، 
عودة ارتباطها بوزارة النفط حسب قانوين أتسيسها األول يف عام 1964 والثاين يف عام 1967 
أمسيناها  جديدة  مبؤسسة  ارتباطها  الثالث،  واملوقف  أيضا؛  اجلديد  القانون  أحكام  حسب  ولكن 
“اجمللس االحتادي للطاقة واألعمار” ينبغي تشريع قانوهنا، والذي طرحه مؤلف هذا الكتاب يف 
املبحث الثاين من هذا الفصل، أو تضمينها يف قانون النفط والغاز االحتادي العالق التشريع. يف 
املوقفني األول والثاين، تبقى الشركة فاقدة الستقالليتها املالية واإلدارية حبكم ما قرره القانون اجلديد 
شبكة  مرزا،  (أنظر:  السياسية  للمناورات  نشاطها  وخضوع  صرف  عمليايت  طابع  من  لنشاطها 
االقتصاديني العراقيني، 16 آذار/مارس 2018). أما يف املوقف الثالث، فهناك فرص كثرية وكبرية 
الكتساب الشركة بعض أوجه االستقاللية املالية واإلدارية، يف شروط ممارستها اإلدارة اإلسرتاتيجية 
والعملياتية وحترير نشاطها من أتثري املناورات السياسية. ويف كل املواقف الثالثة املذكورة، ال مُيكن 
املالكة  الدستورية  الشخوص  جتاه  املطلقة  واملالية  التنظيمية  الستقالليتها  مالكة  تكون  أن  للشركة 
واملتصرفة إبدارة الثروة النفطية: الشعب العراقي، احلكومة االحتادية، وحكومات األقاليم واحملافظات 
املنتجة، أو كما يقول صاحب الرد حبق “...إذا أراد جملس اإلدارة (جملس إدارة الشركة – املؤلف) 
السري وفق سياساته دون مراعاة سياسات الدولة فمعىن ذلك االستقالل هبذا القطاع اخلطري (القطاع 
النفطي – املؤلف) بعيدا عن أية رقابة...”. ومبا أن صاحب الرد ال يُعارض االرتباط التنظيمي 
للشركة مبجلس الوزراء، إال أنه يقع يف تناقض منهجي واضح عندما يدعو إىل إجياد نفوذ تنظيمي 
كبري لوزير النفط يف إدارة أعمال الشركة، كما سنرى يف النقطة التالية والحقا أيضا، وهو بذلك 
استقالليتها:  لضمان  النفط  بوزارة  تنظيميا  الشركة  ارتباط  بضرورة  القائل  الرأي  مع  منهجياً  يتفق 
“ميكن اعتبار شركة النفط الوطنية شركة تعود ملكيتها للدولة وتعتب الذراع التنفيذي لوزارة النفط... 
http://www.akhbaar. ،لذا جيب أن يتم إبعادها عن أيدي السياسيني...” )اجلواهري

org يف 8 آذار 2018). 
يرى أصحاب املذكرة أن تدخل وزير النفط يف شؤون الشركة ينتقص من استقالليتها. بيد . 2

أن معاجلة املذكرة هلذه املشكلة تعرتيها عدم دقة منهجية كبرية، ذلك أن ما تقرتحه من نظام إدارة 
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لتقسيم العمل بني وزارة النفط (االختصاص أبمور السياسات والتخطيط) والشركة (االختصاص 
ابألمور التنفيذية والعملياتية) مل أتت به قط املادة (112) بفقرتيها من الدستور اليت يستندون إليها 
يف تبير مقرتحهم املذكور، فضاًل عن عدم وجود وثيقة رمسية جرى فيها رسم وإقرار وإعالن السياسة 
يف  ذكران  الرد، كما  صاحب  الرأي  ويوافقهم  هبا.  الشركة  التزام  االحتادية، بغرض  للدولة  النفطية 
النقطة السابقة، بقوله: “...إذا أراد جملس اإلدارة السري وفق سياساته دون مراعاة سياسات الدولة 
فمعىن ذلك االستقالل هبذا القطاع اخلطري بعيدا عن أية رقابة...”. ولكن صاحب الرد يفرتق عن 
أصحاب املذكرة مبنهجية معاجلة املشكلة املذكورة، ولكن مبغالطات دستورية وتنظيمية كثرية وفادحة 
التبعات السياسية واالقتصادية. يقرتح صاحب الرد ويف إطار أحكام القانون اجلديد للشركة: “أ) 
تشكيل جلنة برملانية ومن الشركة عند اخلالف (بني جملس إدارة الشركة ووزارة النفط – املؤلف)...؛ 
ب) يعتب قرار جملس اإلدارة انفذا يف حالة مرور شهر بدون قرار (من اللجنة املقرتحة من قبل 
صاحب الرد – املؤلف)...؛ ج) آلية لتغيريات يف جملس اإلدارة يف حالة اإلصرار على خمالفة سياسة 
الدولة”. تُعّد عضوية البملان يف تشكيل اللجنة املذكورة خمالفة دستورية صرحية، إذ ان الدستور 
يف  فقط، وليس  تنفيذها  ورقابة  القوانني  تشريع  يف  النواب  جملس  وظائف  حدد  قد  للبالد  النافذ 
ممارسة السلطات والصالحيات التنفيذية والعملياتية، واليت هي من اختصاص وزارة النفط والشركة 
يف السياق الذي نبحثه هنا. فضال عن ذلك، سيكون عمل اللجنة املذكورة ميداان واسعا للعبة 
تنظيمية ال تنتهي (أنظر مفهوم اللعبة التنظيمية يف: الكعيب، 2014: 246 – 259(، يغلب 
على أداء املشاركني فيها طابع املناورات السياسية والصراعات واملصاحل احلزبية والفئوية واملناطقية، 
وسيغيب عنها االهتمام الكايف بتحقيق اهلدف األساسي من إعادة أتسيس الشركة وهو االستغالل 
األفضل للثروة النفطية. ال ميكن لآللية التنظيمية (ب(، املقرتحة من صاحب الرد، أن تكون سبياًل 
منهجياً انجعاً حلل املشكلة القائمة، فهي ستبقى حاضرة دوماً يف املمارسة العملية لنشاط الشركة، 
األمر الذي سيقود إىل تعطيل أعماهلا. وعلى الرغم من أن أصحاب املذكرة قد اقرتحوا فك االرتباط 
الوظيفي ما بني وزارة النفط والشركة، ولكنهم ابملقابل مل يقدموا اإلطار املنهجي البديل واملناسب له. 
يف مقرتحنا اخلاص بتشكيل “اجمللس االحتادي للطاقة واألعمار”، وضعنا وزارة النفط يف عضوية 
هذا اجمللس ممثلة جمللس الوزراء، إىل جانب العضوين اآلخرين: حكومات األقاليم املنتجة للنفط 
وحكومات احملافظات املنتجة للنفط، بينما ستكون الشركة اتبعة تنظيميا هلذا اجمللس اجلديد. أما 
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بشأن املقرتح (ج) لصاحب الرد، فينبغي لتحقيقه أوال، حتديد الشخص الدستوري (التشريعي و/
خّول بوضع السياسة النفطية للدولة؛ واثنيا حتديد ماهية السياسة النفطية للدولة؛ 

ُ
أو التنفيذي) امل

واثلثا، لو افرتضنا أن شركة نفط البصرة العضو األصيل احلايل يف جملس إدارة الشركة (ومبا متثله 
حمافظة البصرة من وزن كبري يف اإلنتاج النفطي للبالد(، أو شركة/شركات نفط إقليم كردستان يف 
حالة تشكيلها وانضمامها لعضوية جملس إدارة الشركة مستقبال (ومبا ميثله إقليم كردستان من وزن 
الرد  صاحب  أيمر  فهل  للدولة،  النفطية  السياسة  خالفتا  قد  للبالد(،  السياسي  النظام  يف  كبري 

بطردمها من جملس إدارة الشركة؟!
اثنيا. أهداف الشركة:

حلقات  أنشطة  عملها  جمال  جتاوز  إذا  أهدافها  حتقق  لن  سوف  الشركة  أن  املذكرة  ترى 
التنظيمية/التكنولوجية  السلسلة  من  “املصب”  حلقات  أنشطة  على  أيضا  ليشتمل  “املنبع”، 
النفطية. يف هذه األطروحة، واليت جرى تناوهلا أيضاً من قبل الكثري من الباحثني (أنظر مثال أسباب 
إلغاء الشركة يف عام 1987: العّناز، شبكة االقتصاديني العراقيني، 18 آذار 2018(، نرصد 
هيمنة النمط املنهجي التقين يف مقاربة مشكالت إدارة منظمات األعمال الكبرية، والقائل ابرتفاع 
مستوى الضبط أو السيطرة Control على النشاط كلما كان حجم هذا النشاط غري كبريا وغري 
متشعبا، والعكس صحيح متاما. بيد أن النمط املنهجي التقين املذكور يف إدارة األعمال املختلفة قد 
متت مغادرته منذ أمد بعيد، وخاصة يف صناعة النفط الدولية والكثري من شركات النفط يف البلدان 
النامية املستخرجة للنفط، والتوجه حنو منط منهجي تنظيمي/تكنولوجي تكاملي بثالثة مسارات 

تنظيمية خمتلفة: مسار التكامل األفقي، ومسار التكامل العمودي، ومسار التكامل املختلط.
واستناداً لألسباب املوجبة لقانون الشركة يف اجلزء اخلاص منها بنيابة الشركة للدولة يف إدارة 
العمليات النفطية وبكّون الشركة تعكس ملكية الشعب للنفط والغاز، فإن منهجية حتقيق هدف 
“االستغالل األفضل للثرة النفطية والغازية” )املادة 3 من القانون، اليت وصفتها قرارات  احملكمة 
 Management إدارة  وإمنا  املنبع،  عمليات  ضبط  ليس  تتطلب  الدستورية)  بعدم  املذكورة 
ضبط  منهجية  ختتلف  واحد.  آن  يف  واملصب  املنبع  لعمليات  التنظيمي/التكنولوجي  التكامل 
العمليات النفطية عن منهجية إدارة العمليات النفطية على األقل يف املسائل املنهجية األساسية 

الثالث اآلتية: 

املبحث الثالث: مقاربة منهجية احلوار الوطين حول قانون الشركة
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• (مثال 	 فقط  والعملياتية  واآلنية  املرحلية  ابألهداف  معنية  الضبط  منهجية  اهلدف،  انحية  من 
املستوى احلايل ألداء الشركات اململوكة للشركة، كما يقول أصحاب املذكرة(، بينما منهجية 
واإلسرتاتيجية (مثال  واملستقبلية  والشاملة  والعملياتية  واآلنية  املرحلية  ابألهداف  معنية  اإلدارة 
االستغالل األفضل للثروة النفطية والغازية، أو حتقيق أعلى منفعة للشعب العراقي، كما يقول 

القانون اجلديد للشركة).
• من انحية موضوع الفعل، منهجية الضبط معنية أبجزاء املوضوعات والظواهر كل على حدة 	

(مثال االقتصار على عمليات حلقات املنبع فقط من السلسة التنظيمية/التكنولوجية النفطية، 
للموضوعات  الشاملة  ابلعالقات  معنية  اإلدارة  منهجية  بينما  املذكرة(،  أصحاب  يرى  كما 
والظواهر كمنظومات تفاعلية كلية موحدة (مثال تكامل عمليات حلقات املنبع واملنصب يف 
السلسلة النفطية املذكورة، كما يقول القانون اجلديد للشركة يف املادة 3 منه، اليت وصفتها 

قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية).  
• من انحية اجتاه حركة الفعل، منهجية الضبط معنية بتقييد حركة الفعل حنو ماضي الظاهرة 	

فقط (مثال املستوى الفين واإلداري احلايل الضعيف لقوة العمل يف الشركات اململوكة للشركة، 
ابجتاه  احلركة  فعل  ُمعيقات  إبزالة  معنية  اإلدارة  منهجية  بينما  املذكرة(،  أصحاب  يقول  كما 
مستقبل الظاهرة (مثال شروع الشركة وابلتعاون مع وزارة التعليم العايل بتكوين ورعاية جامعة 
لالختصاصات العلمية التقنية واإلدارية واالقتصادية النفطية وغريها، على وفق أسس منهجية 
جديدة وعلى غرار جتارب تكوين اجلامعات املشاهبة يف بعض البلدان املنتجة للنفط، ومنها 
التجربة الرائدة لدولة اجلزائر الشقيقة يف هناية سبعينيات القرن املنصرم، كما يرى كاتب هذه 

السطور). 
وتضيف املذكرة ثالثة أسباب أخرى لتوقعاهتا بعدم حتقيق الشركة ألهدافها املعلنة يف قانوهنا 
اجلديد (السبب األول هو تعدد جماالت نشاط الشركة(: ضعف مستوى أداء الشركات النفطية 
اململوكة هلا، وضعف مستوى كوادرها الفنية واإلدارية، واعتماد معايري غري مهنية يف انتقاء العاملني 
للعمل ابلشركة. وعلى الرغم من أن أصحاب املذكرة مل يقدموا مقرتحات حمددة بشأن كيفية التعامل 
مع األسباب الثالثة املذكورة من قبلهم لتحقيق أهداف الشركة، إال أنه من الناحية املنهجية ميكن 
الَفّهم أن هذه األسباب تتضمن يف حد ذاهتا وسائل التعامل معها إذا ما رغبت وعملت الشركة 
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على ذلك. بيد أن صاحب الرد، كما يبدو، ال يشاطر أصحاب املذكرة الرأي حول السببني األول 
(تعدد جماالت نشاط الشركة(، والثاين (ضعف مستوى أداء الشركات اململوكة هلا) ألنة مل يذكر 
ذلك صراحة، ولكنه يوافقهم الرأي بشأن السببني الثالث (بقاء املستوى اإلداري والفين ضعيفا) 

والرابع (بقاء التعيينات على وفق أسس غري مهنية). 
السابقة  الدراسات  بباحثي  مقارنة  وليس  املذكرة  أصحاب  بزمالئه  مقارنة  ابملقابل،  ولكن 
ابقرتاحه  األمام  إىل  متقدمة  منهجية  خطوة  الرد  صاحب  للشركة، خطى  اجلديد  القانون  ملشكلة 
سبيلني خمتلفني منهجيا للتعامل مع األسباب األربعة املذكورة (ال أستطيع اجلزم بشمول اقرتاحه 
“أمهية  صرف  تنظيمي  األول  السبيل  الرد(:  نص  اقتضاب  بسبب  هنا،  والثاين  األول  السببني 
استقاللية الشركة املالية واإلدارية” )املادة 2/أوال من القانون)؛ والسبيل الثاين اقتصادي/تنظيمي 
“أمهية التشديد على اعتماد أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار (املادة الدستورية 

112/اثنيا(”.
ومع أن صاحب الرد قد افرتق عن أصحاب املذكرة يف منهجية التعاطي مع مشكلة أهداف 
الشركة املعلنة، إال أنه أيضا قد وقع يف فخ عدم متابعة اجلدل الدائر حول قانوهنا اجلديد بعد صدوره، 
إذ أن السبيلني املنهجيني املقرتحني من قبله كان قد جرى طرحهما سابقا من قبل ابحثني آخرين 
بدرجات متفاوتة من السعة والعمق، ويف إطار من البحث النظري والعملي للكينونة املؤسساتية 
للشركة، ووجوب التزام نشاطها التنظيمي واإلنتاجي واالستثماري وغريه أبحكام الدستور النافذ 
للبالد. يف منهجية الرد على آراء اآلخرين (هنا املقصود أصحاب املذكرة(، ال يكفي سرد اتفاقنا 
إىل إعطاء تبير موضوعي وُمسبب وُمقنع هلذا االتفاق أو  أو اختالفنا معها، ما مل ُيصار أيضاً 
االختالف، واألكثر أمهية منهجية من ذلك هو تطوير تلك اآلراء ابقرتاح آراء جديدة ُمسببة وقابلة 

للتحقيق حول املوضوعات املطروحة يف احلوار اجلاري حول القانون اجلديد للشركة.
من الناحية املنهجية، ال يكفي القول أبمهية استقاللية الشركة املالية واإلدارية وأمهية التشديد 
على اعتماد أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار، لضمان جناح الشركة يف حتقيق 

أهداف نشاطها، ما مل ُيصار إىل: 
أواًل، حتديد مفهوم ومقومات ومظاهر استقاللية الشركة يف نطاق نشاطها العمليايت والتنفيذي 	 

واإلسرتاتيجي يف استغالل املوارد النفطية.

املبحث الثالث: مقاربة منهجية احلوار الوطين حول قانون الشركة
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واثنياً، حصر وانتقاء واختيار أمناط إدارة استغالل املوارد النفطية (منط اجلهد الوطين املباشر 	 
أو مبساعدة فنية من شركات النفط األجنبية، منط عقد اخلدمة النفطية، منط عقد املشاركة 
ابإلنتاج، منط عقد االمتياز النفطي احلديث وغريها) املتوافقة مع أحدث تقنيات مبادئ السوق 

وتشجيع االستثمار النفطي.
التنفيذي 	  أو  العمليايت  النشاط  طبيعة  مع  ختار 

ُ
امل اإلدارة  منط   Matching واثلثاً، مقابلة

أو اإلسرتاتيجي للشركة من زاوية مستوى حتقيقه و/أو عدم حتقيقه ملختلف مظاهر استقاللية 
الشركة، ومن زاوية توافقه و/أو عدم توافقه مع أحكام دستور البالد النافذ، وحتقيقه اخليار 
الدستوري بوجوب استغالل ثروة النفط والغاز مبا حيقق أعلى منفعة للشعب العراقي املالك 
االستثمار  وتشجيع  السوق  مبادئ  تقنيات  أحدث  الثروة، وابعتماد  هلذه  الوحيد  الدستوري 

النفطي.
اثلثاً. عالقة الشركة ابألقاليم واحملافظات املنتجة:

إقليم  من  بكل  للشركة  النفطية  العالقات  مشكلة  طرحها  عند  ابجلديد،  املذكرة  أتت  مل 
كردستان واحملافظات املنتجة للنفط، ألن هذه املشكلة كان قد مت طرحها أيضا من قبل الكثري 
من الباحثني، فضال عن عدم تقدميها إجاابت لتساؤالهتا املطروحة هبذا الصدد. بيد أن املذكرة قد 
ارتكبت خطأ منهجيا كبريا يف تفسريها للمادة (112) من الدستور، عندما أشركت الشركة ضمن 
احلكومة  جانب  الوطنية، إىل  النفطية  املوارد  وإدارة  مبلكية  التصرف  كلفة 

ُ
امل الدستورية  الشخوص 

االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة، وهو أمر مل يُقّله الدستور أبدا ال ضمنا وال صراحة. 
وقد كان صاحب الرد موفقا منهجيا يف التعامل مع هذه املشكلة البالغة األمهية السياسية 
والتنظيمية واالقتصادية، إذ أنه مل يكتف فقط ابملوافقة املنهجية مع أصحاب املذكرة حول ضرورة 
طرحها للنقاش العام، ولكنه َتقدم لألمام ابقرتاح منهجي حمدد للتعامل معها، من خالل “أتسيس 
اإلدارة  جملس  إشراف  حتت  يعمل  املنتجة،  واحملافظات  اإلقليم  عن  ممثلني  يضم  التخطيط  جملس 
(جملس إدارة الشركة – املؤلف(، وذلك كخيار لتنظيم العالقة ابإلقليم واحملافظات املنتجة...”. 
وعلى الرغم من أن صاحب الرد يقر أبن اقرتاحه وقيت أو مرحلي، أو كما يقول بنفسه “... انتظارا 
لرتتيبات هنائية”، دون أن يُفصح عن هذه الرتتيبات، إال أنه قد أخفق منهجيا يف اقرتاحه املذكور 
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عندما وضع الشركة، ككيان مؤسسايت/إداري ُمستحدث، يف كفة، وحكومات األقاليم واحملافظات 
امليزان  من  األخرى  الكفة  وقائمة، يف  أصيلة  دستورية  مؤسساتية  ككياانت  معا،  للنفط  املنتجة 

التنظيمي إلدارة املوارد النفطية حسب أحكام املادة (112) من الدستور النافذ للبالد. 
زاويتني  من  الرد  لصاحب  التخطيط”  “جملس  أتسيس  مقرتح  يف  املنهجي  النظر  ميكننا 
استنادا  القوانني  مجيع  ُتشرّع  أن  الدستورية، جيب  النظر  زاوية  من  وتنظيمية.  خمتلفتني: دستورية 
من  الدستور،  أحكام  يُناقض  مبا  اجلديد  الشركة  قانون  ُشرّع  لقد  النافذ.  الدستور  أحكام  إىل 
املادة  من  أوال  (الفقرة  العملياتية  ابإلدارتني  املكلفة  الدستورية  للشخوص  الدستور  تسمية  زاوية 
112) واإلسرتاتيجية (الفقرة اثنيا من املادة 112) للموارد النفطية (شخوص احلكومة االحتادية، 
وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة(، وليس من بينها شخص الشركة. وعلى هذا األساس، فإن 
اقرتاح مستوى تنظيمي جديد (جملس التخطيط(، يضاف إىل مستوايت اهليكل التنظيمي للشركة 
شار إليها هنا. وابلتايل ستبقى 

ُ
حسب قانوهنا اجلديد، سوف لن يُغري من حالة التناقض الدستوري امل

الشركة شخصا تنظيميا ُمستحوذا على احلقوق املؤسساتية للشخوص الشرعية دستوراي، وسيبقى 
أعمال  مُيارس  تنظيمي  مستوى  جُمرد  الشركة  إلدارة  التنظيمي  اهليكل  ضمن  التخطيط)  (جملس 
املناورات السياسية يف إدارة املوارد النفطية، وهي وظيفة ليس فقط مبستطاعها التنظيم السليم لعالقة 
الشركة ابألقاليم واحملافظات املنتجة، وإمنا ستقود أيضا إىل تعطيل جهود الشركة يف حتقيق أهدافها 

ابالستغالل األفضل للموارد النفطية على وفق خيار أعلى منفعة للشعب العراقي.
يقول صاحب الرد، ان مقرتحه اخلاص بتأسيس “جملس التخطيط” مستوحى من مشروعات 
ما مّسي حينها “قانون النفط والغاز االحتادي”، العالق التشريع منذ عام 2007. يف املشروعات 
الثالثة هلذا القانون، املقرتحة من قبل جملس الوزراء وجلنة النفط والطاقة البملانية، يوجد شخص 
تنظيمي حتت تسمية “اجمللس االحتادي للنفط والغاز”، حيتل املرتبة التنظيمية الثالثة (األوىل جملس 
النواب، والثانية جملس الوزراء) يف اهليكل التنظيمي إلدارة املوارد النفطية حسب أحكامها، اختلفت 
ووظائفه  التنظيمية  وأدواره  ومكانته  شخوصه  وكينونة  عدد  حول  بينها  فيما  الثالثة  املشروعات 
معاجلة   (561-606 :2017 (الكعيب (1(،  يف كتابه  السطور  هذه  لكاتب  وسبق  اإلدارية. 
صطنعة له، والكيفية التنظيمية أيضا الستحواذه 

ُ
طبيعة هذا اجمللس، أوضحنا فيه الطبيعة التنظيمية امل

على احلقوق الدستورية املشروعة للحكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة يف إدارة 

املبحث الثالث: مقاربة منهجية احلوار الوطين حول قانون الشركة



112

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الفصل،  هذا  من  الثاين  املبحث  ذلك، يف  فضاًل عن  النفطية.  املوارد  واستغالل  تطوير  عمليات 
وكذلك يف املبحث الثالث للفصل الثالث، قدمنا رؤية منهجية جديدة ليس فقط لتنظيم عالقة 
الشركة ابألقاليم واحملافظات املنتجة للنفط، وإمنا أيضاً ميكن هلا أن تكون نواة منهجية لتشريع قانون 
النفط والغاز االحتادي العالق و/أو لتشريع قانون بديل لقانون الشركة اجلديد. يف الرؤية املنهجية 
واألعمار”،  للطاقة  االحتادي  أمسيناه “اجمللس  جملس  أتسيس  اقرتحنا  قبلنا،  من  املقدمة  اجلديدة 
به الشركة، وتكون العضوية فيه حمصورة فقط ابلشخوص اليت كلفها الدستور يف  تنظيمياً  ترتبط 
املادة (112) ابلتصرف مبلكية وإدارة تطوير واستغالل املوارد النفطية للبالد: احلكومة االحتادية، 

وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة.
قرتح أتسيس “جملس التخطيط” وحسب التوضيح املعطى 

ُ
أما من زاوية النظر التنظيمية، مل

له من قبل صاحب الرد، فإهنا ستطال منهجية أتسيسه، ومنزلته وأدواره التنظيمية ووظائفه اإلدارية، 
وتركيبة شخوصه وطبيعتها املؤسساتية، وطريقة عمله وغريها على النحو اآليت:

• منهجية أتسيس جملس التخطيط: ال يُعرف من الرد الكيفية املنهجية لتأسيس هذا اجمللس. يف 	
هذا األمر، كما نعتقد، هناك احتماالن منهجيان أمام صاحب الرد لتأسيس جملس التخطيط: 
األول، تعديل القانون اجلديد للشركة عب تضمني هيكلها التنظيمي مواد خاصة بتشكيل جملس 
التخطيط، ومواصفات أعضاءه، ومهامه، على غرار ما رمسه القانون اجلديد جمللس إدارة الشركة 
يف مواده (6، 7، 8، 9(، وهو احتمال لنشوء حالة تناقض تنظيمي بني اجمللسني؛ الثاين، 
إضافة جملس التخطيط إىل اهليكل التنظيمي للشركة حسب قانوهنا اجلديد من دون احلاجة 
إىل تعديله، ولكن مبثابة مستوى تنظيمي فقط، وحسب الرتاتبية التنظيمية املعطاة له من قبل 
صاحب الرد، وهو احتمال يقود إىل فقدان الغرض التنظيمي من وراء أتسيسه. نشري هنا إىل 
أن قرارات احملكمة قد وصفت املادة (7/أوال/1، و7/اثنيا/2/البند ح(، واملادة (8)  بعدم 

الدستورية.
• يعمل جملس التخطيط حتت إشراف جملس إدارة الشركة: عندما تكون املّنزلة التنظيمية جمللس 	

التخطيط أقل من املّنزلة التنظيمية جمللس إدارة الشركة، سيفقد حينها جملس التخطيط استقالليته 
التنظيمية يف تقدمي وتنفيذ مبادرات األعمال املتعلقة بتنظيم العالقة بني األقاليم واحملافظات 

برات أتسيسه.
ُ
املنتجة للنفط، وهي املهمة التنظيمية الرئيسة املقرتحة من صاحب الرد مل
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• واجب جملس التخطيط وضع اخلطط اإلسرتاتيجية: تعرتي هذا الواجب (الوظيفة) مظاهر خلل 	
دستوري وتنظيمي كثرية. حسب الدستور، فإن الشخوص املكلفة بوضع اخلطط اإلسرتاتيجية 
لتطوير ثروة النفط والغاز هي احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة (املادة 
الشركة  حىت  وال  الشركة،  إدارة”  “جمللس  التابع  التخطيط”  “جملس  وليس  112/اثنيا(، 
نفسها. لو اتفقنا جدال مع صاحب الرد حول الصواب املنهجي لقيام “جملس التخطيط” 
بوضع اخلطط اإلسرتاتيجية جمللس إدارة الشركة، عندها ماذا سيتبقى جمللس إدارة الشركة من 
مجيع  يف  اإلسرتاتيجي  التخطيط  وظيفة  أبداء  كلف 

ُ
امل التنظيمي  املستوى  وهو  إداري،  عمل 

اهلياكل التنظيمية إلدارة منظمات األعمال املختلفة؟ فضال عن ذلك، وحسب القانون اجلديد 
لوظيفة  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  أعمال  وليست  العملياتية  اإلدارة  أعمال  الشركة  مُتارس  للشركة، 

التخطيط اإلدارية.   
• واجب جملس التخطيط وضع اخلطط ومتابعتها واملوافقة على العقود واالتفاقات لتعرض على 	

جملس اإلدارة إلقرارها: تتشابه األدوار التنظيمية والوظائف اإلدارية جمللس التخطيط يف الشركة، 
مع نظرياهتما ملا يسمى “اجمللس االحتادي للنفط والغاز” يف مشروعي جملس الوزراء األول لعام 
2007 والثاين لعام 2011 ومشروع جلنة النفط والطاقة البملانية لعام 2011 أيضا لقانون 
النفط والغاز االحتادي العالقة. بيد أن الفارق التنظيمي اجلوهري بني احلالتني يتلخص بقيام 
بينما  إلقرارها،  الوزراء  جملس  على  املختلفة  قراراته  والغاز” بعرض  للنفط  االحتادي  “اجمللس 
قرتح من صاحب الرد سيعرض قراراته على جملس إدارة الشركة إلقرارها، 

ُ
“جملس التخطيط” امل

وهو أمر سُيخفض ابلتأكيد من مستوى املسؤولية املؤسساتية يف عمليات اختاذ وتنفيذ القرارات 
النفطية، فضال عن كّون الشركة نفسها مرتبطة مبجلس الوزراء حسب قانوهنا اجلديد.

• التخطيط 	 جملس  أعضاء  عدد  يكون  أن  الرد  صاحب  يقرتح  التخطيط:  جملس  أعضاء  عدد 
سبعة: “3 أعضاء يرشحهم وزير النفط و4 أعضاء يتم اختيارهم من ترشيحات احملافظات 
قتبس 

ُ
واألقاليم ومن مدراء عامني (أو وكالئهم) للشركات التابعة لشركة النفط”. يُثري النص امل

اإلهبام بشأن العدد احلقيقي ألعضاء اجمللس، الذين سيتم اختيارهم من قبل األقاليم واحملافظات 
املنتجة، فـَهُّم أربعة إذا قرأان النص على النحو اآليت: حصة احملافظات واألقاليم هي 4 أعضاء 
فقط على أن يكونوا من املدراء العامني للشركات اململوكة للشركة، وعند إضافتهم حلصة وزير 
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النفط، سيكون جمموع أعضاء جملس التخطيط هو سبعة أعضاء. وستكون حصة احملافظات 
واألقاليم أكب فيما لو مت استثناء املدراء العامني للشركات اململوكة للشركة من احلصة املقررة 
للمحافظات واألقاليم وهي أربعة أعضاء، وعند إضافة عدد املدراء العامني للشركات التابعة 
للشركة، ولنفرتض كمثال إن عددهم 8 (كما تقول املادة 7/اثنيا/2 من قانون الشركة، بعد 
استبعاد شركة تسويق النفط مبوجب قرار احملكمة االحتادية العليا(، يصبح عندها جمموع أعضاء 
جملس التخطيط عن احملافظات واألقاليم 12 عضوا، وعند إضافتهم حلصة وزير النفط، يصبح 
عندها اجملموع الكلي ألعضاء جملس التخطيط 15 عضوا. ال تتسم القراءة املنهجية للعدد 
الفعلي ألعضاء جملس التخطيط ابلشكلية التنظيمية، إذ أن هلا مساس جوهري ابآللية التنظيمية 
املقرتحة من قبل صاحب الرد، وهي “ابألغلبية أو أبغلبية الثلثني يقرر أيهما”، يف عمليات 

اختاذ القرارات والتصويت عليها يف جملس التخطيط.
• منهجية تكوين هيكل جملس التخطيط: لقد استبعد القانون اجلديد للشركة التدخل املباشر 	

لوزير النفط يف نشاط إدارهتا العملياتية، ابستثناء عضوية وكيل وزارة النفط لشؤون االستخراج 
يف جملس إدارة الشركة (املادة 6/رابعا من القانون(، بينما صاحب الرد يفتح انفذة تنظيمية 
واسعة لوزير النفط ابلتدخل املباشر يف عمليات إدارة الشركة، عب تسميته ثالثة أعضاء لعضوية 
جملس التخطيط. واستنادا إىل طبيعة النظام السياسي البملاين يف البالد، ستكون حقيبة وزارة 
النفط من حصة ائتالف أو حزب سياسي بعينه، وهو أمر سيفتح اباب تنظيميا واسعا الحتمالية 
تسييس نشاط الشركة، أو جعله اباب تنظيميا ملمارسة خمتلف أشكال املناورات السياسية. فضال 
عن ذلك، يتعارض منح نفوذ تنظيمي لوزير النفط يف عمليات إدارة الشركة، من خالل جملس 
التخطيط، مع موقف أصحاب املذكرة بشأن اعرتاض الوزير على قرارات الشركة (املادة 10/

يف  والتدخل  الشركة  استقاللية  من  انتقاصاً  االعرتاض  هذا  يعّدون  القانون(، حيث  من  اثنيا 
شؤوهنا، على الرغم من أن هذا االعرتاض ال يُعّد، كما نرى ذلك، تدخال مباشرا إبدارة أعمال 

الشركة من الناحية التنظيمية. 
• اآلليات التنظيمية الختاذ القرارات يف جملس التخطيط: مل يُقدم صاحب الرد أية آليات تنظيمية 	

لكيفية صياغة واختاذ جملس التخطيط لقراراته وتوصياته، قبل تقدميها جمللس إدارة الشركة، وهو 
أمر منهجي خُمّل مبقرتح أتسيس جملس التخطيط نفسه. ولكنه، ابملقابل، اقرتح أربع آليات 
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تنظيمية حمددة يف حالة االختالف بني جملس التخطيط وجملس إدارة الشركة حول القرارات 
املتخذة من قبل اجمللس األول: آلية االجتماع املشرتك للمجلسني، آلية اختاذ القرار النهائي 
حول االختالف، آلية عرض القرار النهائي املتخذ يف االجتماع املشرتك على جملس الوزراء 
إلقراره، وأخريا آلية زمنية لعّد القرار النهائي املتخذ يف االجتماع املشرتك للمجلسني، بعد عرضه 
على جملس الوزراء، ُمقرا. لقد وصف أصحاب املذكرة، يف ردهم على صاحب الرد بتاريخ 6 
أاير 2018، هذه اآلليات التنظيمية ابلتعقيد والبطء. فضال عن ذلك، نرصد هنا حالة تناقض 
منهجي بني ما أقره قانون الشركة من ارتباط تنظيمي مبجلس الوزراء، وبني ما يقرتحه صاحب 
الرد من آليات تنظيمية ملعاجلة اختالف املواقف حول القرارات املتخذة بني جملس التخطيط 

وجملس إدارة الشركة.
• املنهجية 	 العيوب  وخطورة  عن كثرة  فضال  التخطيط:  جملس  لتكوين  املؤسساتية  الطبيعة 

والتنظيمية يف مقرتح أتسيس وعمل جملس التخطيط ضمن كيان الشركة حسب قانوهنا اجلديد، 
يف  تتجسد  واحد،  آن  يف  وتنظيمية  سياسية  مناورة  يُعّد  األول،  املقام  ويف  أيضا،  أنه  إال 
حماولة االلتفاف على أحكام الدستور بشأن إدارة املوارد النفطية للبالد، من خالل استحواذ 
مؤسسات غري دستورية ومعطوبة تنظيميا على قانون الشركة وتسيريه لصاحل من يقفون وراء 
أتسيسها، واالنتقاص الفاضح من حقوق احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات 
املنتجة يف التصرف مبلكية وإدارة عمليات تطوير واستغالل الثروة النفطية نيابة عن الشعب 

العراقي ومبا حيقق أعلى منفعة له. 
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اخلامتة: 
   يف معرض إشارته إىل ما ينبغي أن تكون عليه منهجية التعاطي العلمي واملهين مع إشكاالت 
القانون- وأان  أنصار  الرد: “إذا كان  صاحب  الباحثني، يكتب  قبل  من  للشركة  اجلديد  القانون 
منهم- مطالبني بتوضيحات لسد الثغرات، فإن املعارضني يواجهون حتدايت أكب. فهناك انتقادات 
للشركة أبهنا قد تكون اباب للفساد وعدم املساواة، وضياع الثروة النفطية... فعلى املعرتضني تقدمي 
اإلجاابت”. إن القول ابملسؤولية املنهجية الكبى للمعارضني يف تقدمي اإلجاابت عن إشكاالت 
القانون، مقارنة ابملناصرين الذين يكتفون بتقدمي توضيحات لسد الثغرات فيه!، يُعّد مغالطة منهجية 
املناصرون واملعارضون على حد  كبرية، إذ أن اجلميع يف قارب منهجي واحد هنا كما نفرتض، 
سواء، حيث يواجهون التحدايت نفسها اليت سينتجها القانون اجلديد للشركة، ولكن مبقارابت 
ظاهرة  واالجتماعية، وهي  واالقتصادية  التنظيمية  واملسارات  الدوافع  متباينة  وسياسية  إيديولوجية 
ليست فقط صحية معرفيا، ولكنها أيضا سليمة منهجيا عند تناول قضااي الشأن العام، ولكن بعدم 
اقتصار التعاطي معها مبنهجية املسؤولية األكب أو األصغر إما على املناصرين وإما على املعارضني.

   يتطلب التعامل املنهجي السليم، عند معاجلة الظواهر املختلفة ومنها قانون الشركة اجلديد، 
أن يستند إىل مرجعيات مؤسساتية من حقوق وقواعد وآليات وأدوات، تنري الطريق أمام املعاجلة 
ومتنع احنراف خطواهتا املتعاقبة واملتشعبة االجتاهات عن جادة الصواب. وصاحب الرد، ويشاركه يف 
ذلك أصحاب املذكرة يف ردهم عليه، ميتلك فهما واضحا ألمهية مفردات املرجعيات املعنية، ولكنه، 
مع األسف، مل حُيّسن توظيفها املنهجي عند معاجلته لنظام إدارة املوارد النفطية يف قانون الشركة 
اجلديد. يف هذا الصدد، يكتب صاحب الرد: “ال ينكر أن البناء املفاهيمي للقانون غري واضح... 
فهناك فارق كبري بني مالكية الشعب ومالكية الدولة (لثروة النفط والغاز – املؤلف)... وعندما ال 

منيز بني امللكيتني نقع يف أخطاء. فاحلكم النهائي هو ابسم الشعب وليس الدولة”.  
مؤسسة  مرجعية  أتثري  عن  واضح  لفهم  امتالكه  نرى، رغم  الرد، كما  صاحب  ولكن     
“امللكية” يف إدارة املوارد النفطية، إال أنه منهجيا قد أخفق مرتني يف استخدام هذه املرجعية يف 
رده على أصحاب املذكرة: املرة األوىل، عندما قرر وجود “ملكيتني” للثروة النفطية، واحدة للشعب 
الناظمة  واألدوات  واآلليات  والقواعد  احلقوق  استخدام  جتاهله  الثانية،  واملرة  للدولة؛  واألخرى 
بشكل  الدستور  يف  قررة 

ُ
امل واحد،  آن  امللكية” يف  وإدارة “موضوع  ابمللكية  للتصرف  واحلاكمة 
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واضح ال يقبل االجتهاد يف التفسري، وهو أمر أقرته احملكمة االحتادية العليا عندما قررت أن مهام 
الشركة يف املادة (3) من قانوهنا “... يلزم أن تكون من احلكومة االحتادية مع حكومات األقاليم 
واحملافظات املنتجة للنفط”. من الناحيتني املنهجية واملعرفية، يتضمن الدستور منظومة مؤسساتية 
متكاملة إلدارة املوارد النفطية، متكونة من الشخوص واملفردات املؤسساتية اآلتية (املادتني 111 
وغري  ُمتناقضة،  غري  إدارة  السليم  املنهجي  استخدامها  سيضمن  النافذ(،  الدستور  من  و112 
وعدم  والسياسي  واإلداري  املايل  للفساد  ُمنتجة  وغري  فيها،  شاركة 

ُ
امل األطراف  حلقوق  ُمنتقصة 

املساواة، وضامنة االستغالل الكفء والفاعل لتلك املوارد: 
• املؤسسة Institute احلاكمة والناظمة يف إدارة األعمال: مؤسسة امللكية.	
• موضوع امللكية: ثروة النفط والغاز احلالية واملستقبلية.	
• شخص امللكية: كل الشعب العراقي يف كل األقاليم واحملافظات.	
• تصرفة مبوضوع امللكية: احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات 	

ُ
الشخوص الدستورية امل
املنتجة للنفط والغاز.

• تصرفة مبوضوع امللكية، وهي 	
ُ
منط إدارة موضوع امللكية: تشاركي بني الشخوص الدستورية امل

احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط والغاز.
• نطاق إدارة موضوع امللكية: عمليات استغالل احلقول النفطية والغازية احلالية، وإسرتاتيجيات 	

تطوير ثروة النفط والغاز املستقبلية.
• املفردة املؤسساتية/احلاكمة والناظمة يف إدارة موضوع امللكية: حقوق امللكية.	
• للشعب 	 منفعة  أعلى  حتقيق  امللكية:  موضوع  استغالل  إدارة  يف  املؤسساتية/القاعدة  املفردة 

العراقي.
• املفردة املؤسساتية/اآللية يف إدارة تطوير موضوع امللكية: اعتماد أحدث تقنيات مبادئ السوق.	
• املفردة املؤسساتية/األداة يف إدارة تطوير موضوع امللكية: تشجيع االستثمار النفطي. 	

املبحث الثالث: مقاربة منهجية احلوار الوطين حول قانون الشركة
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فردات املنظومة املؤسساتية إلدارة املوارد النفطية، اليت ستنشأ 
ُ
   يف الوقت نفسه، ميكن مل

تضمينها  جرى  أم  تعديله  بعد  للشركة  اجلديد  القانون  تضمنها  سواء  الدستور،  أحكام  مبوجب 
يف قانون النفط والغاز االحتادي بعد تشريعه، أن جيري االستحواذ عليها، وأن تستخدم من قبل 
الشخوص املعنية هبا بطريقة تعسفية أو غري هادفة، عندما تكون دوافع وطبيعة استعماهلا مغايرة أو 
متقاطعة مع احلد األدىن من معايري وقّيم السلوك التنظيمي، اليت تتوافر عليها هذه املنظومة ألداء 
وظيفتها األساسية يف ختفيض مستوايت عدم التأكد واملخاطرة يف إدارة العمليات النفطية املختلفة. 
فردات منظومة إدارة املوارد النفطية، يقود إىل إنتاج بيئة مؤسساتية 

ُ
إن االستعمال غري املشروع مل

فاسدة، سُتعرقل بدورها عمليات تطوير وحتديث القطاع النفطي الوطين. وعلى هذا النحو املنهجي، 
كما نعتقد، ينبغي تقييم القانون اجلديد للشركة من قبل اخلباء والباحثني، ومن مث تقرير موقفهم 

منه: قبوله، أو رفضه، أو تعديله.         
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املبحث األول. اإلمكاانت التنظيمية املتاحة لتحقيق أهداف الشركة 
املقدمة: 

هو  هدفها  أن   ،2018 لسنة   (4) رقم  العراقية  الوطنية  النفط  شركة  قانون  أعلن  لقد 
علن(، وحدد سبع وسائل لتحقيق 

ُ
االستغالل األفضل للثروة النفطية والغازية (فيما بعد اهلدف امل

هذا اهلدف. أوردان، يف املبحث الثالث للفصل األول من هذا الكتاب، توقعات بعض اخلباء حول 
علن يف القانون، ألسباب َعزّوها 

ُ
عدم وجود ُقدرات تنظيمية كافية لدى الشركة على حتقيق اهلدف امل

إىل: اتساع وتنوع جماالت نشاطها، ضعف مستوى أداء الشركات اململوكة هلا، ضعف مستوى 
كوادرها الفنية واإلدارية، واعتمادها معايري غري مهنية يف التوظيف. إن مجيع هذه األسباب، كما 
نرى، هي مشكالت تنظيمية عادية، مبستطاع إدارة الشركة التعامل معها هبذا القدر أو ذاك من 
النجاح. يف هذا املبحث، حنن نتبىن أطروحة أخرى ُمغايرة لتفسري وتبير االحتمالية التنظيمية لفشل 
علن، تتمثل ابلصياغات املنهجية غري املوفقة لألهداف، ولوسائل حتقيق 

ُ
الشركة يف حتقيق هدفها امل

هذه األهداف يف قانون أتسيسها اجلديد. يشتمل املبحث على نقطتني: ختتص األوىل ابلكشف 
عن االختالل املنهجي وتقوميه يف صياغة أهداف الشركة ووسائل حتقيقها، وختتص الثانية بتبير 

علن. 
ُ
غياب اإلمكاانت التنظيمية لدى الشركة على حتقيق هدفها امل

2.1.1. منهجية صياغة األهداف ووسائل حتقيقها يف قانون الشركة 
   مل جير يف القانون اجلديد حتديد “أهداف أتسيس مؤسسة الشركة”، وإمنا جرى حتديد 
“أهداف نشاط الشركة” نفسها: “هتدف الشركة إىل االستغالل األفضل للثروة النفطية والغازية 
يف جمال استكشاف النفط والغاز وأتهيل وتطوير احلقول واإلنتاج والتسويق وكافة النشاطات املرتبطة 
هبا إضافة إىل االستثمار يف الصناعة التحويلية النفطية والغازية على أسس فنية واقتصادية لضمان 
أعلى العوائد وأدىن التكاليف ومبا حيقق أعلى منفعة للشعب العراقي” )املادة 3 من القانون، اليت 
وصفتها قرارات احملكمة االحتادية العليا يف 23/1/2019 بعدم الدستورية). جتدر اإلشارة إىل أن 
مفهوم “األهداف” يف القانون اجلديد للشركة، جاء يف قانونيها السابقني عامي 1964 و1967 
بصيغة مفهوم “أغراض الشركة” )أنشطة االستخراج والتصنيع والتسويق(، الواردة يف املادتني (2) 
و(3) منهما على التوايل، مع تضمني هاتني املادتني وسيلة واحدة فقط لتحقيق هذه األغراض، 

وهي أتسيس الشركة لشركات مبفردها أو مع الغري.   

 املبحث األول. اإلمكاانت التنظيمية املتاحة لتحقيق أهداف الشركة
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   إن الفارق ما بني “هدف أتسيس مؤسسة الشركة” و”هدف نشاط الشركة” يكمن 
يف األمر التنظيمي األساسي اآليت: جتري صياغة هدف أتسيس مؤسسة الشركة مبنهجية أتخذ 
ابحلسبان وجود توجه إسرتاتيجي واضح املعامل لدى السلطة التشريعية يف البالد، يف ضمان قيام 
وقانونية  دستورية  ضوابط  مع  األداء  هذا  توافق  اشرتاطات  ضمن  املختلفة  أعماهلا  أبداء  الشركة 
شرّع يف عمليات حتقيق هذا األداء من قبل 

ُ
يُريد أن يراها امل واقتصادية وتنظيمية وتقنية وغريها، 

الشركة. من هذه الضوابط، على سبيل املثال وليس احلصر: ضمان احلقوق الدستورية للحكومة 
االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة ابلتصرف وإدارة الثروة النفطية نيابة عن الشعب 
العراقي املالك الدستوري هلذه الثروة، أو االستغالل السليم تكنولوجيا ملكامن النفط والغاز، أو حترمي 
بعض أمناط إدارة املوارد النفطية ابالشرتاك مع شركات النفط األجنبية، أو ضمان اإلدماج التنظيمي/

التكنولوجي لعمليات استخراج النفط والغاز ابالقتصادات احمللية يف مناطق االستخراج، أو ضمان 
مبادئ وقّيم ومعايري اإلنصاف والعدالة واحلماية يف عمليات استغالل املوارد النفطية ملن هلم مصلحة 

مباشرة أو غري مباشرة هبذه العمليات، وغريها من االشرتاطات. 
   بينما جتري صياغة هدف نشاط الشركة مبنهجية  أتخذ ابحلسبان وجود توجه إسرتاتيجي 
واالستخراج  والتطوير  الوظيفي (االستكشاف  نشاطها  طبيعة  على  نفسها، مؤسس  الشركة  لدى 
والنقل والتصنيع والتسويق النفطي، والنشاطني األخريين وصفتهما قرارات احملكمة االحتادية العليا 
يف  الشركة  ستواجهها  اليت  واملستقبلية،  احلالية  والتحدايت  الدستورية)  بعدم   23/1/2019 يف 
أداء أعماهلا املذكورة، مع التزام هذا األداء ابشرتاطات حتقيق “هدف أتسيس مؤسسة الشركة” 
الوارد يف قانوهنا اجلديد. ومن أجل حتقيق هدف/أهداف الشركة، ينبغي هلا ممارسة وظيفة اإلدارة 
اإلسرتاتيجية ألداء أعماهلا املختلفة، ولكن منهجية صياغة هدف/أهداف أتسيس مؤسسة الشركة 
يف القانون اجلديد مل تتح للشركة إمكانية امتالكها لتوجه إسرتاتيجي حُمدد، يكون مبقدوره إضفاء 
الشرعية القانونية والتنظيمية على ممارستها وظيفة اإلدارة اإلسرتاتيجية، ومنها على وجه التحديد 
صياغتها ألهدافها اإلسرتاتيجية. تنشأ العملية إسرتاتيجية يف الشركة النفطية فقط، عندما تكون 
هناك أهدافا إسرتاتيجية تتبناها هذه الشركة، وهي جزء ال يتجزأ من عملية صياغة وإقرار توجهها 
اإلسرتاتيجي، كنقطة انطالق البد منها يف اإلدارة اإلسرتاتيجية جلميع الشركات النفطية الناشطة 
يف ظروف اقتصاد السوق. فضال عن ذلك، ال تتوفر مجيع شركات النفط الوطنية (قبل متُلكها من 
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قبل الشركة مبوجب قانون أتسيسها اجلديد عام 2018(، على أهدافها وتوجهاهتا اإلسرتاتيجية 
املستقلة عن وزارة النفط االحتادية، فال وجود، إذن، لعملية إسرتاتيجية يف إدارهتا، األمر الذي جيعل 

من انضمامها للشركة مبثابة شركات مملوكة هلا، انضماماً تنظيمياً عملياتياً وليس إسرتاتيجياً. 
   ومبوجب املبادئ والقواعد واملعايري املنهجية املعروفة يف صياغة مفردات التوجه اإلسرتاتيجي 
اجلديد  القانون  يف  الرسالة، واألهداف(، نرى  (الرؤية،  املختلفة  األعمال  منظمات  نشاط  إلدارة 
للشركة وجود هدف تقين/اقتصادي واحد يتسم ابلطابع العمليايت لنشاطها، يتمثل يف االستغالل 
وأدىن  املوارد  أعلى  بينما “ضمان  وتسويقا،  وتصنيعا  استخراجا  والغازية  النفطية  للثروة  األمثل 
التكاليف” سيكون التعبري التقين/االقتصادي الكمي عن مبدأ األمثلية Optimization يف 
حتقيق هذا اهلدف، وأن حتقيق “أعلى منفعة للشعب العراقي” ال ميكن َعّده هدفا عملياتيا لنشاط 
الشركة، وإمنا هدف لتأسيس مؤسسة الشركة، أو معيارا مؤسساتيا دستوراي لقياس فاعلية إدارة نشاط 
الشركة، أو هدفا إسرتاتيجيا لنظام إدارة الشركة للموارد النفطية سواء يف قانوهنا اجلديد أم يف قانون 

النفط والغاز االحتادي العالق التشريع منذ عام 2007.
   وحتت عنوان “األهداف” يف القانون اجلديد للشركة، جاء نص املادة (3(، اليت وصفتها 
قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية، يف مجلة واحدة متصلة بدون أية فارزة أو نقطة بني مقاطع 
هذه اجلملة، وهو أمر ال تقره قواعد التعبري يف اللغة العربية، ألنه سيسمح بقراءات منهجية خمتلفة 

للنص، ومنها القراءتني اآلتيتني على أقل تقدير: 
• القراءة املنهجية األوىل. هتدف الشركة إىل:	

1. االستغالل األفضل للثروة النفطية والغازية يف جماالت استكشاف النفط والغاز، وأتهيل 
وتطوير احلقول واإلنتاج والتسويق، وكافة األنشطة املرتبطة هبا.

2. االستثمار يف الصناعة التحويلية النفطية والغازية على أسس فنية واقتصادية. 
3. ضمان أعلى العوائد وأدىن التكاليف.
4. حتقيق أعلى منفعة للشعب العراقي.
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• القراءة املنهجية الثانية:	
هدف نشاط الشركة: االستغالل األمثل للثروة النفطية والغازية.	 
احلقول 	  وتطوير  وأتهيل  والغاز،  النفط  استكشاف  الشركة:  نشاط  هدف  حتقيق  نطاق 

واإلنتاج والتسويق وكافة األنشطة املرتبطة هبا، واالستثمار يف الصناعة التحويلية النفطية والغازية.
املبادئ املعتمدة لتحقيق هدف نشاط الشركة: املبادئ الفنية واالقتصادية. 	 
املؤشرات املعتمدة لتحقيق هدف نشاط الشركة: مؤشري أعلى العوائد وأدىن التكاليف. 	 
عتمد لتحقيق هدف نشاط الشركة: حتقيق أعلى منفعة للشعب العراقي. 	 

ُ
املعيار الدستوري امل

   فضال عن ذلك، مل جير تعدادا لألهداف يف نص املادة (3) من القانون اجلديد للشركة، 
على غرار ما جاءت به املادة (4) من تعداد لوسائل حتقيق أهداف الشركة (واليت وصفت الفقرتني 
اثلثا وخامسا منها بعدم الدستورية مبوجب قرارات احملكمة املذكورة(، وهو أمر يؤكد فرضيتنا القائلة 
علن، ألنه ليس من املعقول منهجيا وعمليا حتقيق أهداف 

ُ
بوجود هدف واحد للشركة هو اهلدف امل

خمتلفة بوسائل حتقيق ال جيري فيها ربط كل هدف بوسيلة/وسائل حتقيقه املناسبة. لو حاولنا مقابلة 
Matching األهداف األربعة، كما هي يف القراءة األوىل لنص املادة (3) من قانون الشركة، 
مع الوسائل السبع لتحقيق األهداف اآلتية يف أدانه (املادة 4 من قانون الشركة(، نالحظ أن وسائل 
حتقيق األهداف يف غالبيتها العظمى ليس فقط غري مطابقة لألهداف من انحية العدد واملضمون 

اإلجرائي، وإمنا أيضا ال ميكن حتقيق األهداف األربعة للشركة استنادا إليها: 
“أواًل. إدارة وتطوير وتشغيل احلقول املنتجة واحلقول املكتشفة وغري املطورة”.

“اثنياً. إبرام عقود االستكشاف واإلنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة مبا ال يتعارض مع   
أحكام الدستور”.

“اثلثاً. تطوير عمليات التنقيب واإلنتاج والنقل والتخزين والتسويق والعمليات البرتولية ذات 
الصلة” )وصف قرار احملكمة املذكورة هذه الفقرة بعدم الدستورية).
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“رابعاً. إدارة عقود اخلدمة اليت مت إبرامها يف جوالت الرتاخيص يف االستكشاف والتطوير 
واإلنتاج، وتلزم الشركة مبراجعة العقود املبمة وتعديلها مبا يضمن مصلحة الشعب العراقي”.

“خامساً. تطوير اجلهد الوطين يف عمليات االستخراج والتسويق والصناعة النفطية والغازية، 
واستثمار احلقول املشرتكة مع دول اجلوار”)وصف قرار احملكمة املذكورة هذه الفقرة بعدم الدستورية).

“سادساً. إدارة وتشغيل شبكة أانبيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير”.
“سابعاً. أتسيس شركات مملوكة هلا ومتويلها لتنفيذ أعماهلا على أساس اجلدوى االقتصادية 

واملالية واجملتمعية ومبوافقة جملس الوزراء”.
يف عمليات التنفيذ املنهجي لوظيفة التخطيط اإلدارية لنشاط الشركة النفطية (أو أية منظمة 
أعمال أخرى(، عندما جتري عمليات صياغة أهداف النشاط هلا، جيري يف الوقت نفسه حتديد 
صاغ حبد ذاته ال ميتلك أية قيمة 

ُ
وسائل حتقيق هذه األهداف كل على حدة، ذلك أن اهلدف امل

ُمقررة  حتقيق  وسائل  أو  بوسيلة  حتقيقه  جيري  ال  عندما  النفط،  شركة  نشاط  يف  وعملية  تنظيمية 
بدرجة كافية من الوضوح والواقعية واإلمكانية والدافعية وغريها. سنعود مرة أخرى هلذا األمر يف هذا 
املبحث، ولكننا يف (اجلدول 2,1) سنواصل مقابلة األهداف مبوجب القراءة األوىل، املشار إليها 
قبل قليل، بوسائل حتقيقها الواردة يف قانون الشركة، من زاوية صالحية الوسيلة لالستخدام من 

عدمها يف حتقيق اهلدف املعين هبا.   

 املبحث األول. اإلمكاانت التنظيمية املتاحة لتحقيق أهداف الشركة
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اجلدول 2,1
مقابلة األهداف املعلنة للشركة بوسائل حتقيقها يف قانوهنا اجلديد

اهلدف
)مبوجب القراءة األوىل(

وسيلة التحقيق
)حسب تراتبية الوسائل، 

املُعطاة هلا يف القانون(

صالحية )+(/عدم صالحية )-(
وسيلة التحقيق لالستخدام

للثروة  األفضل  االستغالل   .1
النفطية والغازية

• • مجيع الوسائل	 جُمرد 	 الوسائل  هذه  ألن   )-(
الشركة  لنشاط  وظيفية  جماالت 
و/ تنظيمية  أفعاال  وليست 

لتحقيق  ضامنة  تكنولوجية،  أو 
هدف االستغالل األفضل للثروة 

النفطية والغازية   

2. االستثمار يف الصناعة التحويلية 
النفطية والغازية

•  الوسيلة خامسا	
•  الوسيلة سابعا	

• مصادر 	 توفر  بشرط   )+(  
االستثمار لديها

• يف 	 نشاطها  حصر  بشرط   )+(  
التحويلية  الصناعة  نطاق 

للنفط والغاز 

وأدىن  العوائد  أعلى  ضمان   .3
التكاليف 

• - ال توجد	

للشعب  منفعة  أعلى  حتقيق   .4
العراقي

• - ال توجد	

   من معطيات اجلدول )2,1(، يتضح أن مجيع وسائل حتقيق األهداف يف قانون الشركة 
ال تصلح لالستخدام )اهلدف رقم 1(، وأن بعض األهداف ال تتوفر على وسائل حتقيقها متاما 
)اهلدفني 3، و4(، وإن وسيلة حتقيق بعضها اآلخر مشروطة )اهلدف رقم 2(. بكلمات أخرى، 



129

يوفر القانون اجلديد إلدارة نشاط الشركة وسائل حتقيق أهداف غري موجودة، أو أن الوسائل املذكورة 
تبحث عن أهداف مفقودة لتحقيقها. هذا األمر يعين، من الناحية التنظيمية، وجود اختالل كبري 
يف منهجية صياغة أهداف الشركة ووسائل حتقيقها الواردة يف املادتني )3 و4( من قانوهنا اجلديد، 
األهداف  لوضع  التحليل  نتائج  واستخدام  تركيبه،  وإعادة  وحتليله  عنه  الكشف  علينا كباحثني، 
ووسائل حتقيقها يف نصاهبا املنهجي السليم. وبغرض أن ال يكون هذا املبحث جُمرد حتليل نظري 
للمفاهيم ذات الصلة، سنعمد إىل استخدام املفاهيم واملقوالت واألحكام الواردة يف قانون الشركة 

نفسه، رغم حتفظنا املنهجي واملعريف على البعض منها.   
والتنوع  الكبري  احلجم  بسمات  االتسام  الشركة  لنشاط  قرر  قد  اجلديد  القانون  أن  مبا     
والتعقيد والتكامل التنظيمي والتكنولوجي يف أداء نشاطها الوظيفي، سيتوجب عندها، إذن، امتالك 
إدارة الشركة توجها إسرتاتيجيا حمددا يف ُمفردات مصاغة بدرجة عالية من الوضوح والدقة والبساطة، 
فردات يف: 

ُ
امل هذه  منهجية صياغة  )أنظر  اإلسرتاتيجية  واألهداف  والرسالة  الرؤية  ُمفردات  وهي 

وليس  إسرتاتيجياً  إدارهتا  تُلّزم  املذكورة  النشاط  312(، ألن مسات   – 287  :2017 الكعيب، 
عملياتياً فقط. 

   تُعّد الرؤية Vision مبثابة الفلسفة القائدة ملنظومة إدارة الشركة، وهي تصور فكري 
ميهد الطريق املنهجي للصياغة والتحقيق الناجح لرسالة وأهداف الشركة يف املستقبل غري املنظور. 
هذا يعين أن الرؤية ما هي إال لوحة مثالية عن املستقبل، وتلك احلالة اليت أتمل الشركة النفطية يف 
الوصول إليها وحتقيقها إذا كانت الظروف احمليطة بنشاطها مواتية بقدر معقول من شروط حاالت 
يقرر  إسرتاتيجي  اجتاه   Mission الرسالة تُعّد  بينما  أعماهلا.  إدارة  يف  واملخاطرة  التأكد  عدم 
كينونة الشركة وأبعادها ومستقبل تطورها والسمات املميزة هلا مقارنة ابلشركات األخرى الناشطة 
إذ على خالف  الرؤية،  ُمفردة  الصياغة من  دقة يف  أكثر  ُمفردة  الرسالة هي  الوظيفي.  يف جماهلا 
األخرية، متتلك الرسالة خط هناية، مبعىن وجود سقف زمين ُمقرر هلا، عند انقضاءه، يفرتض ابلشركة 
الشركة.  أنشطة  تلتف حوله وتتفاعل معه مجيع  الذي  اهلدف احملور  يُعّد  أداء رسالتها. يف حني 
ومبا أن الشركة متتلك هدفا و/أو أهدافا خمتلفة، ينبغي، إذن، لتحقيقها صياغة ما يسمى يف علم 
اإلدارة مبفهوم “السياسة اإلسرتاتيجية” )أو سياسة حتقيق األهداف(، يف هيئة منظومات إجرائية 
تنظيمية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وغريها، خمتلفة هي األخرى تبعا لطبيعة كل هدف على 

 املبحث األول. اإلمكاانت التنظيمية املتاحة لتحقيق أهداف الشركة
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حدة وجملموعها أيضا، ومبا يضمن عدم تناقض أو تقاطع املنظومات اإلجرائية فيما بينها، وينبغي 
 Feedback على مكوانت هذه املنظومات اإلجرائية امتالك صالت وظيفية وتغذية عكسية
فيما بينها. يف الوقت نفسه، جيري تنفيذ السياسة اإلسرتاتيجية للشركة عن طريق وظيفة التخطيط 
والبامج  اخلطط  أنواع  خمتلف  حتقيق  وسائل  وحتديد  صياغة  تضمن 

ُ
امل لنشاطها،  اإلسرتاتيجي 

ومشروعات ومبادرات األعمال.
   وأتسيساً على ذلك، حنن نعتقد أن التوجه اإلسرتاتيجي للشركة يف إدارة تطوير واستغالل 
موارد العراق النفطية، ينبغي له أن أيخذ  ابحلسبان الطبيعة التنظيمية والتكنولوجية والدولية املعاصرة 
لصناعة النفط، وحقوق ملكية املوارد النفطية الوطنية، ومنط إنتاج ونزعة استخدام املخرجات النهائية 
هلذه الصناعة. سنحاول التعبري عن ُمفردات التوجه اإلسرتاتيجي للشركة، مستقاة من نص األسباب 
املوجبة وأحكام قانوهنا اجلديد، وعلى النحو اآليت، مع التأكيد على أن نظام إدارة املوارد النفطية 
يف القانون اجلديد، والكثري من أحكامه، ال يوفر إمكانية حتقيق ُمفردات هذا التوجه اإلسرتاتيجي 

قرتح من قبل كاتب هذه السطور:
ُ
امل

• الرؤية اإلسرتاتيجية للشركة: تطوير واستغالل ثروة النفط والغاز على وفق املعايري الدولية 	
عرتف هبا يف إدارة الصناعة النفطية املعاصرة. 

ُ
امل

• الرسالة اإلسرتاتيجية للشركة: تكريس مفهوم ملكية كل الشعب العراقي للنفط والغاز يف 	
كل األقاليم واحملافظات جبميع أوجه إدارة نشاطها.

• العراقي 	 للشعب  األدىن  والضرر  القصوى  املنفعة  حتقيق  للشركة:  اإلسرتاتيجي  اهلدف 
النفط والغاز، ابعتماد مؤشرات الكفاءة والفاعلية والتنافسية  من عمليات تطوير واستغالل ثروة 
واجلودة والعدالة واإلنصاف، وجبميع املعاين السياسية واالقتصادية والتنظيمية والقانونية واالجتماعية 
والتكنولوجية والبيئية وغريها، اليت يتضمنها مفهوم “املنفعة” أو مفهوم “الضرر”. وبغرض الوصول 
إىل هذا اهلدف اإلسرتاتيجي، ميكن اعتماد وسائل حتقيق األهداف الواردة يف املادة )4( من القانون 
مع  للشركة،  السطور  قبل كاتب هذه  من  ُمقرتحة  بديلة  فرعية  تعديلها، كأهداف  بعد  اجلديد، 
قرتحة أيضا من قبل كاتب هذه السطور، على النحو الوارد يف اجلدول )2,2) 

ُ
وسائل حتقيقها امل

أدانه.
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• قانون 	 يف  النفطية  املوارد  إدارة  نظام  يوفر  )ال  الشركة  أهداف  لتحقيق  مقرتحة  وسائل 
الشركة، والكثري من أحكامه، إمكانية استخدام هذه الوسائل املقرتحة(:

االحتكام إىل الدستور بشأن التصرف مبلكية وإدارة ثروة النفط والغاز، وحقوق وسلطات 	 
وصالحيات ومسؤوليات احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط.

تشريع قانون النفط والغاز االحتادي، العالق التشريع.	 
اعتماد تقنيات مبادئ السوق احلديثة يف إدارة املوارد النفطية.	 
اختيار النمط املناسب إلدارة املوارد النفطية على أساس اجلمع و/أو املفاضلة ما بني نوعني 	 

كبريين من األمناط: منط اجلهد الوطين املباشر، ومنط االستعانة جبهود الغري.
استخدام مبادئ احلاكمية الرشيدة ومبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف تسيري أعمال الشركة.	 
اعتماد آليات تشجيع االستثمار النفطي احلديثة، وغريها.	 

اجلدول 2,2 
أهداف بديلة مقرتحة للشركة، مستقاة من وسائل حتقيق األهداف الواردة يف قانوهنا اجلديد

وسائل حتقيق األهداف يف القانون 
اجلديد

وسائل حتقيق األهداف الفرعية األهداف الفرعية البديلة املقرتحة
البديلة املقرتحة 

أواًل. »إدارة وتطوير وتشغيل احلقول 
وغري  املكتشفة  واحلقول  املنتجة 

املطورة«.
التنقيب  عمليات  »تطوير  اثلثا. 
والتسويق  والتخزين  والنقل  واإلنتاج 

والعمليات البرتولية ذات الصلة«.
شبكة  وتشغيل  »إدارة  سادسا. 
ومرافئ  الرئيسية  النفط  أانبيب 

التصدير«.

أواًل. إدارة تطوير وتشغيل احلقول 
غري  املكتشفة  واحلقول  املنتجة 
املطورة، مبا فيها عمليات التنقيب 
أانبيب  وشبكة  والنقل  واإلنتاج 
التصدير  ومرافئ  الرئيسة  النفط 
والعمليات  والتسويق  والتخزين 

البرتولية ذات العالقة.

- االحتكام إىل أحكام الدستور.
والغاز  النفط  قانون  تشريع   -

االحتادي.
- اعتماد تقنيات مبادئ السوق.

- اعتماد آليات تشجيع االستثمار. 
- اختيار منط اإلدارة املناسب.

- استخدام مبادئ احلاكمية الرشيدة 
وإدارة اجلودة الشاملة.

 املبحث األول. اإلمكاانت التنظيمية املتاحة لتحقيق أهداف الشركة
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...اتبع اجلدول )2,2)
وسائل حتقيق 

األهداف يف القانون اجلديد
األهداف الفرعية 

البديلة املقرتحة
وسائل حتقيق 

األهداف الفرعية
البديلة املقرتحة 

االستكشاف  عقود  »إبرام  اثنيا. 
واإلنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة مبا 

ال يتعارض مع أحكام الدستور«.
رابعا. »إدارة عقود اخلدمة اليت مت إبرامها 
الرتاخيص يف االستكشاف  يف جوالت 
والتطوير واإلنتاج، وتلزم الشركة مبراجعة 
يضمن  مبا  وتعديلها  املبمة  العقود 

مصلحة الشعب العراقي«.

اثنيا. إبرام عقود االستكشاف واإلنتاج 
مت  اليت  اخلدمة  عقود  وإدارة  والتصدير، 
وتلزم  الرتاخيص،  جوالت  يف  إبرامها 
وتعديلها  املبمة  العقود  مبراجعة  الشركة 
مبا يضمن أعلى منفعة للشعب العراقي 

ومبا ال يتعارض مع أحكام الدستور.

كذلك

...اتبع اجلدول )2,2)
وسائل حتقيق 

األهداف يف القانون اجلديد
األهداف الفرعية

البديلة املقرتحة
وسائل حتقيق 

األهداف الفرعية
البديلة املقرتحة 

خامسا. »تطوير اجلهد الوطين يف عمليات 
النفطية  والصناعة  والتسويق  االستخراج 
مع  املشرتكة  احلقول  واستثمار  والغازية، 

دول اجلوار«.
هلا  مملوكة  شركات  »أتسيس  سابعا. 
ومتويلها لتنفيذ أعماهلا على أساس اجلدوى 
االقتصادية واملالية واجملتمعية ومبوافقة جملس 

الوزراء«.

عمليات  يف  الوطين  اجلهد  تطوير  اثلثا. 
النفطية  والصناعة  والتسويق  االستخراج 
مع  املشرتكة  احلقول  واستثمار  والغازية، 
تكون  شركات  وأتسيس  اجلوار،  دول 
أعماهلا  لتنفيذ  ومتويلها  للشركة  مملوكة 
واملالية  االقتصادية  اجلدوى  أساس  على 

واجملتمعية ومبوافقة جملس الوزراء.

كذلك
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2.1.2. اإلمكاانت التنظيمية املتاحة لتحقيق اهلدف املعلن يف قانون الشركة
   يف النقطة األوىل من هذا املبحث، توصلنا اىل نتيجة مفادها اآليت: وجود اختالل منهجي 
كبري يف صياغة األهداف ووسائل حتقيقها، الواردة يف القانون اجلديد للشركة، وهو أمر مسح لنا 
منهجيا بَعّد وسائل األهداف الواردة يف )املادة 4 من القانون( مبثابة أهدافا فرعية للشركة، سيكون 
حتقيقها طريقاً موصاًل إىل حتقيق اهلدف اإلسرتاتيجي املقرتح من قبلنا، وَعّد بعض األهداف الواردة 
يف )املادة 3 من القانون(  مبثابة وسائل لتحقيق أهداف الشركة، بعد تعديل نص البعض منها 
على وفق منهجية صياغة التوجهات اإلسرتاتيجية ملنظمات األعمال املختلفة، وابستخدام املفاهيم 
واملقوالت واألحكام الواردة يف األسباب املوجبة لتشريع القانون اجلديد للشركة. وعلى الرغم من 
اجتهادان املنهجي يف تبادل مواقع املادتني )3، 4( من قانون الشركة، وتوصيفنا لعمليات تطوير 
لدراسة  املعرفية  احلاجة  تبقى  “األفضل”،  من  بدال  “األمثل”  مبفهوم  النفطية  املوارد  واستغالل 
اإلمكاانت التنظيمية لتحقيق أهداف الشركة يف قانون أتسيسها اجلديد قائمة، سواء تعلق األمر 
مبنهجية صياغة األهداف أم بوسائل حتقيقها، ما مل جير تعديل هاتني املادتني، وهو أمر مل حيصل 
لغاية كتابة هذه السطور. نشري هنا إىل أن أسباب َعّد احملكمة االحتادية العليا املادة )3( وبعض 
فقرات املادة )4( من قانون الشركة بعدم الدستورية، ال متتلك صلة منهجية أو عملية ابلتحليل 

الذي جُنريه هنا. 
بشأن توصيف أهداف عمليات استغالل الثروة النفطية ابألفضل حسب القانون اجلديد، 
ستواجه األهداف املذكورة صعوابت ذات طابع منهجي وعملي، تتعلق بتفسري مفهوم “االستغالل 
هذا  يف  منه.  االستغالل  عمليات  إدارة  يف  شاركة 

ُ
امل األطراف  وموقف  قياسه  ووحدة  األفضل” 

لكيفية صياغة اهلدف يف منظمة األعمال: من وجهة نظر  املنهجية  قارابت 
ُ
امل تتفاوت  السياق، 

عقالنية الرجل االقتصادي )الذي يسعى إىل اختيار اهلدف األفضل من جمموعة أهداف ممكنة، 
علن يف قانوهنا اجلديد(؛ أو وجهة نظر عقالنية الرجل اإلداري، 

ُ
وهو ما يتفق مع هدف الشركة امل

)الذي   Herbert A. Simon  ،1978 عام  االقتصاد  نوبل يف  على جائزة  احلائز  بتعبري 
يبحث عن هدف ُمرض، أو على أقل تقدير، هدف جيد مبا فيه الكفاية(؛ إىل وجهات النظر حول 
عقد التحالفات بني املشاركني يف النشاط )العديد من واضعي اهلدف، والعديد من األهداف(؛ 
أو الصراع السياسي بني املشاركني يف النشاط )ال توجد أهداف تنظيمية يف منظمة األعمال، وإمنا 

هناك لعبة تنظيمية تدور حول السلطة اإلدارية فيها(. 

 املبحث األول. اإلمكاانت التنظيمية املتاحة لتحقيق أهداف الشركة
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األوىل  النقطة  يف  ذكران  كما  األمثلية،  مببدأ  االقتصادية  العقالنية  موقف  عن  يُعّب     
املنهجي  الطابع  والتقنية  االقتصادية  املؤشرات  من  ويقاس مبجموعتني كبريتني  املبحث،  هذا  من 
واإلجرائي التنفيذي يف قانون الشركة: جمموعة  مؤشرات أعلى املوارد )عائدات تصدير النفط اخلام، 
حجم اإلنتاج النفطي، إنتاج الريع النفطي وغريها(، وجمموعة مؤشرات أدىن التكاليف )تكاليف 
القيمة  اخنفاض  تكاليف  مثاًل  ضمنها  من  يكون  ولن  وغريها(،  العمل  مواد  وتكاليف  العمل، 
االجتماعية الكامنة من استغالل ثروة النفط والغاز، وتكاليف الفرص الضائعة أو البديلة، وتكاليف 
اإلضرار التكنولوجي مبكامن النفط والغاز، وتكاليف التلوث البيئي يف مناطق استخراج وتصنيع 
والسياسي  االقتصادي  اإلداري واملايل، وتكاليف اإلحساس ابإلحباط  الفساد  النفط، وتكاليف 
العراقي(. يف هذا املوقف، سيقتصر  النفطية )الشعب  للثروة  واالجتماعي لدى املالك الدستوري 
اجتاه عمليات إدارة املوارد النفطية من قبل الشركة على ترشيد املؤشرات االقتصادية والتقنية الكمية 
لنشاطها ضمن نطاق فعل العوامل الداخلية املؤثرة يف هذا النشاط، وستغيب فيه اجتاهات نوعية 
شاركة ضمن نطاق فعل العوامل اخلارجية 

ُ
كثرية منها عدم االهتمام الكايف مبصاحل مجيع األطراف امل

املؤثرة يف هذا النشاط على سبيل املثال وليس احلصر. يف الوقت نفسه، ستتباين مواقف األطراف 
أمثل ملقادير مؤشرات نشاط  أو  أفضل  تقييم ما هو  النفطية من مسألة  املوارد  إدارة  شاركة يف 

ُ
امل

الشركة االقتصادية والتقنية الكمية، مثال عند تقييم مؤشر إنتاج الريع النفطي، أو تقييم مؤشر منفعة 
األقاليم واحملافظات املنتجة يف مناطق االستخراج من عمليات اإلنتاج النفطي، ألن كل طرف من 
شاركة رمبا ميتلك مؤشرات تقييم خاصة به وحده، ورمبا تكون ُمغايرة ملؤشرات الطرف 

ُ
األطراف امل

شاركة يف إدارة املوارد النفطية، وهو أمر ُمفضي ال حمالة إىل نشوء نزاعات 
ُ
أو األطراف األخرى امل

تنظيمية وسياسية واجتماعية حادة وال حصر هلا.      
وإدارة  الرشيدة  احلاكمية  مببادئ  التنظيمية  العقالنية  موقف  عن  التعبري  جيري  بينما     
الداخلية  البيئتني  عوامل  فعل  لتأثري  التفاعلية  الطبيعة  مسة  ابحلسبان  واألخذ   الشاملة،  اجلودة 
واخلارجية يف نشاط الشركة، وتقاس، على أقل تقدير كما نعتقد، بثالث جمموعات كبرية خمتلفة من 
املؤشرات االقتصادية والتقنية والتنظيمية والسياسية واالجتماعية والبيئية الطابع املنهجي واإلجرائي 
التنفيذي يف القانون اجلديد للشركة: جمموعة مؤشرات الكفاءة االقتصادية للنشاط )جودة مؤشرات 
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العقالنية  مؤشرات  )جودة  للنشاط  التنظيمية  الفاعلية  مؤشرات  وجمموعة  والتكاليف(،  العائدات 
هبا  هتتم  ال  اليت  األخرى  املؤسساتية  والتكاليف  العائدات  مجيع  ابحلسبان  واألخذ  االقتصادية، 
العقالنية االقتصادية(، وجمموعة مؤشرات منفعة الشعب العراقي عند التصرف مبلكيته لثروة النفط 
والغاز وإدارة عمليات تطويرها واستغالهلا )جودة مؤشرات املنظومة املؤسساتية احلاكمة والناظمة 

لعمليات التصرف هبذه امللكية وإدارة عمليات تطويرها واستغالهلا(.
   أما بشأن توصيف وتقييم وسائل حتقيق األهداف يف القانون اجلديد للشركة، فاألمر 
يتعلق أيضا مبؤشرات منهجية اعتمادها، ومضموهنا العملي، والفرص التنظيمية املتاحة أمام الشركة 

إلمكاانت استخدامها الفعلي، كما سيجري توضيحه يف النقاط الثالث اآلتية:
1. منهجية اعتماد وسائل حتقيق أهداف الشركة:

هذا  من  األوىل  النقطة  يف  نصها  أوردان  اجلديد،  قانوهنا  يف  وسائل  سبع  الشركة  تعتمد   
القراءة األوىل هلذه األهداف املتطابقة مع نص املادة 3 من  املبحث، لتحقيق أهدافها )مبوجب 

قانون الشركة(، تتصف بعيوب الصياغة املنهجية اآلتية:
• جرى اعتماد “وسيلة اإلدارة!” لتحقيق األهداف يف ثالث حاالت فقط من أصل سبع 	

)الوسائل أوال، رابعا، وسادسا(، يف حني أن احلاالت األربع املتبقية ال ميكن استخدامها إال من 
خالل “وسيلة اإلدارة” أيضاً: عملية إبرام عقود االستكشاف وغريها حتتاج إىل إدارة عمليات 
التفاوض والتعاقد )الوسيلة اثنياً(، وتطوير عمليات التنقيب وغريها حتتاج إىل إدارة عمليات التطوير 
عمليات  إدارة  إىل  حتتاج  وغريها  االستخراج  عمليات  الوطين يف  اجلهد  وتطوير  اثلثاً(،  )الوسيلة 
التطوير )الوسيلة خامسا(، وأتسيس شركات مملوكة حتتاج إىل إدارة عمليات أتسيس ومتويل ورقابة 
نشاط )الوسيلة سابعا(. خنلص من هذا، إىل أن الشركة تعتمد وسيلة واحدة فقط، هي “اإلدارة”، 
النفطية  املوارد  استغالل  يف  لنشاطها  األربعة  األهداف  لتحقيق  معتمدة  وسائل  سبع  أصل  من 
والغازية. فضال عن ذلك، أن “وسيلة اإلدارة” جرى اعتمادها لتحقيق أنشطة تقنية وتنظيمية، 
أمساها القانون اجلديد وسائال لتحقيق األهداف، ستمارسها الشركة حبكم اختصاصها املهين املتعدد 

اجملاالت الوظيفية. 
• يف األسباب املوجبة لتشريع القانون اجلديد، ُمنحت الشركة “دور إدارة” الصناعة النفطية 	

 املبحث األول. اإلمكاانت التنظيمية املتاحة لتحقيق أهداف الشركة
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للقانون  املوجبة  الدور يف األسباب  املنهجي والتنظيمي على صياغة هذا  البالد. ومع حتفظنا  يف 
ستخدم يف توصيف هذا الدور للشركة، وكذلك يف توصيف 

ُ
اجلديد، إال أن مصطلح “اإلدارة” امل

الوسائل السبع لتحقيق أهدافها، ال ميكن أبي حال من األحوال َعّده جُمرد “وسيلة” لتحقيق شئ 
ما. إن أتسيس الشركة جاء لقيامها حتديدا إبدارة الصناعة النفطية، ومن مهمات هذه اإلدارة، يف 
السياق الذي نبحثه هنا، صياغة أهدافها واختيار واعتماد الوسائل املختلفة )الدستورية والقانونية 

والتنظيمية واالقتصادية والتقنية وغريها( لتحقيقها.
2. املضمون العملي لوسائل حتقيق أهداف الشركة:

 مل يرد يف )املادة 1/التعاريف( من قانون الشركة تعريف املعىن املقصود مبصطلح “الوسائل” 
ُمفردات  على  يشتمل  أن  الوسائل  أهدافها. ميكن ملصطلح  لتحقيق  الشركة  قبل  من  املستخدمة 
جيري  واليت  التنفيذي،  واإلجراء  الطابع  املؤسساتية  واألدوات  واآلليات  والقواعد/املعايري  احلقوق 
استخدامها كوسائل تنظيمية لتحقيق األهداف يف مجيع أنظمة إدارة املوارد النفطية املعروفة حالياً. 
فردات املؤسساتية املذكورة يف مشروعات 

ُ
وهبذا املعىن التنظيمي، كما نعتقد، قد جرى استخدام امل

قانون النفط والغاز االحتادي العالق التشريع لغاية احلني، على النحو املوجز اآليت:
• مشروع جملس الوزراء لقانون النفط والغاز االحتادي يف شباط 2007. على الرغم من 	

أن هذا املشروع للقانون مل يفرد مادة خاصة بوسائل حتقيق أهداف نظام إدارة املوارد النفطية الوارد 
فيه، إال أنه قد أفرد الكثري من مواده األخرى لتقرير احلقوق والقواعد/املعايري واآلليات واألدوات 
النفطية، منها املواد  الواجب استخدامها كوسائل لتحقيق أهداف نظام إدارة املوارد  املؤسساتية، 
اآلتية على سبيل املثال وليس احلصر: ملكية املصادر النفطية )املادة 1(، أتسيس نظام إدارة وحتديد 
أسس التعاون وإنشاء قاعدة للتنسيق والتشاور )املادة 3(، صالحيات السلطات يف إدارة املوارد 
التفاوض  آليات   ،)9 )املادة  النموذجية  النفطية  العقود  7(، معايري صياغة   – 5 )املواد  النفطية 
واإلنتاج  التنقيب  تراخيص  مالكي  التزامات   ،)12 )املادة  الدولة  10(، مشاركة  )املادة  والتعاقد 
)املادة 14(، قواعد بناء الكفاءة واحملتوى احمللي )املادة 15(، القيود على مستوايت اإلنتاج )املادة 
الفساد  قوانني مكافحة  تطبيق   ،)36 )املادة  الشفافية   ،)34 )املادة  امللكية  الريع/حقوق   ،)20

)املادة 37(، االستدراج التنافسي العام )املادة 38(، حل النزاعات )املادة 39).
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• مشروع جملس الوزراء لقانون النفط والغاز االحتادي يف آب 2011. أفرد مشروع القانون 	
مادة خاصة )املادة 3( لوسائل حتقيق أهدافه )أتسيس نظام حديث ومتطور لإلدارة، وضع أسس 
التعاون، وضع أسس التنسيق والتشاور، االستناد إىل اقتصاد السوق، تبادل اخلبات(. وفضاًل عن 
ذلك، تضمن مشروع القانون أحكام مؤسساتية أخرى كوسائل لتحقيق أهداف نظام إدارة املوارد 
النفطية، منها املواد اآلتية على سبيل املثال وليس احلصر:  الصالحيات يف إدارة املوارد النفطية 
)املواد 6 – 14(، معايري صياغة العقود النفطية النموذجية )املادة 16(، آليات التفاوض والتعاقد 
التزامات شركة  التنقيب والتطوير واإلنتاج )املادة 22(،  التزامات مالكي تراخيص  )املادة 18(، 
النفط الوطنية العراقية وحاملي الرتاخيص عند قيامهم إبدارة العمليات البرتولية )املادة 24/أوال(، 
املعلومات )املادة  التفتيش )املادة 38(، نشر  البرتولية )املادة 33، واملادة 34(،  محاية املصادر 
43(، انتهاك قوانني مجهورية العراق اخلاصة مبكافحة الفساد )املادة 44(، حل النزاعات )املادة 

45(، استعمال األراضي لغرض القيام ابلعمليات البرتولية واالستفادة منها )املادة 48/أوال(.
• مشروع جلنة النفط والطاقة البملانية لقانون النفط والغاز االحتادي يف آب 2011. أفرد 	

مشروع القانون مادة خاصة )املادة 3( لوسائل حتقيق أهدافه، وهي مماثلة لوسائل حتقيق األهداف 
يف املشروع الثاين جمللس الوزراء، ابستثناء نصه على مبادئ الشفافية والنزاهة )املادة 45). 

   ال ميكن فـَّهم وتفسري وتبير حالة خلو القانون اجلديد للشركة من احلقوق والقواعد/املعايري 
واآلليات واألدوات املؤسساتية الطابع واإلجراء التنفيذي، كوسائل معروفة لتحقيق أهداف الشركة 
األربعة حسب القراءة األوىل هلذه األهداف، ابستثناء حاالت التزام الشركة ابلسياسة النفطية للدولة 
)املادة 10/أوال(، والتزامها بسياسة عدم التمييز يف التوظيف والتشغيل )املادة 18/رابعا(، والتزامها 
حرمات من األراضي الواقعة حتت تصرفها )املادة 18/خامسا(. من الواضح، أن قانون 

ُ
بشأن امل

الشركة جاء إلدارة عملية تطوير واستغالل املوارد النفطية )عمليات تطوير حلقات املنبع واملصب 
للسلسلة التكنولوجية النفطية(، وأن هذه العملية ميكن تشبيهها بعملية العبور اآلمن من ضفة إىل 
أخرى لنهر جار. يف هذه احلالة، ستكون عملية العبور مبثابة “نشاط” ملن يريد عبور النهر تنبغي 
إدارته، وليس “وسيلة” لعبوره. هبذا الَفّهم، سيكون على من يريد عبور النهر )الشركة( اختيار 
وسيلة العبور املناسبة واملتاحة له من بدائل متعددة ومعروفة، منها: السباحة ملن جييدها )حقوق 
وقواعد وآليات وأدوات إدارة املوارد النفطية(، و/أو استخدام قارب )حقوق وقواعد وآليات وأدوات 

 املبحث األول. اإلمكاانت التنظيمية املتاحة لتحقيق أهداف الشركة
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إدارة املوارد النفطية(، و/أو تشييد جسر رابط بني ضفيت النهر )حقوق وقواعد وآليات وأدوات إدارة 
املوارد النفطية(. إن عملية اخللط ما بني نشاط الشركة )إدارة عمليات تطوير واستغالل املوارد 
النفطية( يف عبور النهر، وبني وسائل اجنازها املعتمدة من قبلها واملتمثلة يف  مياه النهر )حلقات 

السلسلة التكنولوجية النفطية(، ستقود ال حمالة إىل غرق الشركة يف مياه النهر اجلارية!    
   وعلى هذا األساس املنهجي، تُعّد وسائل حتقيق األهداف يف قانون الشركة، من زاوية 
وسادساً(،  خامساً،  اثلثاً،  أواًل،  )الوسائل  الطابع  تقنية  عملياتية  أنشطة  جُمرد  العملي،  مضموهنا 
وأنشطة تنظيمية الطابع )الوسائل اثنياً، رابعاً، وسابعاً(. حيتاج إجراء األنشطة العملياتية التقنية، 
الطبيعة  مع  متوافقة  إىل وسائل حتقيق  والتصدير وغريها،  والتصنيع  والنقل  واإلنتاج  التنقيب  مثل 
الوظيفية لكل نشاط منها على انفراد، وسيكون اختيار وسيلة التحقيق املالئمة لكل نشاط على 
حدة إحدى مهمات إدارة هذه األنشطة، وستكون مهمة اختيار وسيلة حتقيق النشاط التقين املعين، 
بدورها، حمكومة بضوابط مؤسساتية خمتلفة منها على سبيل املثال وليس احلصر الضوابط الدستورية 
والتكنولوجية واالقتصادية وغريها. بينما حيتاج إجراء األنشطة التنظيمية، مثل التفاوض وإبرام العقود 
ومراجعتها وأتسيس شركات وتسويق النفط ومنتجاته، إىل وسائل حتقيق أخرى متوافقة مع الطبيعة 
الوظيفية لكل نشاط تنظيمي على حدة، وسيكون اختيار وسيلة التحقيق املالئمة لكل نشاط على 
حدة إحدى مهمات إدارة هذه األنشطة، وستكون مهمة اختيار وسيلة حتقيق النشاط التنظيمي 
احلصر  وليس  املثال  سبيل  على  منها  خمتلفة  مؤسساتية  بضوابط  حمكومة  أيضا  بدورها،  املعين، 

الضوابط الدستورية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية وغريها.   
   إن اخللط املنهجي ما بني األنشطة التقنية/التنظيمية ووسائل حتقيق أهداف الشركة األربعة 
القراءة األوىل لألهداف(، ال يقود فقط إىل تشويش رؤية الشركة يف  يف قانوهنا اجلديد )حسب 
اختيار واستخدام الوسائل الناجعة لتحقيق أهدافها، وإمنا سيقود أيضا إىل ضياع “الغرض” من 
ـتأسيس الشركة نفسها واملتمثل يف “ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق املوارد النفطية يف 
احلقول واألراضي املخصصة هلا مبوجب القانون نيابة عن الدولة العراقية”، كما تقول األسباب 
املوجبة لتشريع قانوهنا. وكمثال عن ذلك، عندما خيلو قانون الشركة من وسيليّت “اعتماد أحدث 
عندها  سيكون  الدستور(،  من  112/اثنيا  )املادة  االستثمار”  وتشجيع  السوق  مبادئ  تقنيات 
االقتصادية  املؤشرات  أهم  تقرير  يف  احلكومي  البريوقراطي  التدخل  أمام  ُمّشرعا  التنظيمي  الباب 
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لنشاط الشركة، مثل التكاليف االستثمارية والتشغيلية ومعدل الكلفة والربح )املادة 11/أوال من 
الدستورية(، وسيغرق  بعدم  العليا  االحتادية  قرارات احملكمة  اليت وصفتها  للشركة،  اجلديد  القانون 
عندها اهلدف املعلن للشركة مبستنقع مياه راكدة من التعسف اإلرادوي ألصحاب النفوذ السياسي 
والفئوي واملناطقي عند إدارة نشاطها. يف النقطة األوىل من هذا املبحث، وبغرض فك التشابك 
املنهجي الكبري ما بني األهداف ووسائل حتقيقها يف قانون الشركة، اقرتحنا حتويل وسائل حتقيق 
األهداف )املادة 4 من القانون( إىل أهداف فرعية للشركة، حتل حمل أهدافها الواردة يف )املادة 3 
من القانون(، وأن جيري اعتماد وسائل حتقيق األهداف، املقرتحة من قبل كاتب هذه السطور، 

لتحل حمل الوسائل املعتمدة يف )املادة 4 من القانون(.
3. اإلمكاانت التنظيمية الستخدام وسائل حتقيق األهداف يف قانون الشركة:

علن هو االستغالل األفضل للثروة النفطية والغازية، فإن الفرص 
ُ
 إذا كان هدف الشركة امل

التنظيمية املتاحة للشركة يف استخدام وسائلها السبع لتحقيق هذا اهلدف ستكون معدومة متاما، 
ألن عمليات “اإلدارة والتطوير والتشغيل وإبرام العقود وأتسيس شركات وغريها”، واليت تعتمدها 
علن، ال ميكن هلا حبد ذاهتا أن تُفضي إىل استغالل أفضل أو أسوأ 

ُ
الشركة كوسائل لتحقيق هدفها امل

للموارد النفطية، وإمنا هي جُمرد أنشطة تنظيمية وتقنية حتتاج إىل وسيلة/وسائل مؤسساتية لضبط 
توصيفاً  ذلك، سُنجري  األسوأ. ومع  أو  األفضل  مبواصفات  مسارات ووصف عمليات حتقيقها 
إمكاانت  وتقرير  أوال،  اجلديد  قانوهنا  أهدافها حسب  حتقيق  يف  الشركة  وسائل  صياغة  ملنهجية 

استخدامها الفعلي اثنياً.
أواًل. توصيف منهجية صياغة وسائل حتقيق األهداف:

• تتصف الصياغة املفاهيمية للوسائل بطابع تكرار موضوع Object الوسيلة، كما 	
الوسيلتني  وأيضا  ورابعاً(،  )اثنياً،  الوسيلتني  وكذلك  وسادساً(،  واثلثاً،  )أواًل،  الوسائل  حال  هو 
التصنيف، فسنحصل على ثالث  )خامسا، وسابعا(. إذا استخدمنا معيار موضوع الوسيلة يف 
وسائل فقط معتمدة لتحقيق األهداف يف قانون الشركة، نوردها كما جاءت يف القانون بعد تغيري 

لغوي ومفاهيمي حمدود لنصها )راجع معطيات اجلدول 2,2 أعاله(:
الوسيلة األوىل: “إدارة تطوير وتشغيل احلقول املنتجة واحلقول املكتشفة غري املطورة، مبا فيها أ. 

 املبحث األول. اإلمكاانت التنظيمية املتاحة لتحقيق أهداف الشركة
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تطوير عمليات التنقيب واإلنتاج والنقل وشبكة أانبيب النفط الرئيسة ومرافئ التصدير والتخزين 
والتسويق والعمليات البرتولية ذات العالقة” )الوسائل أوال، واثلثا، وسادسا يف القانون اجلديد(.

الوسيلة الثانية: على الرغم من تشابه موضوع الوسيلتني اثنياً ورابعاً )العقود النفطية(، إال أهنما ب. 
نفطية  عقود  )إبرام  اثنياً  الوسيلة  الشركة.  أهداف  لتحقيق  استخدامهما  شروط  يف  خيتلفان 
جديدة( مشروطة بتوافقها مع سياسة الدولة وعدم تعارضها مع أحكام الدستور، والوسيلة رابعا 
بمة يف جوالت الرتاخيص( مشروطة بضمان مصلحة الشعب العراقي. 

ُ
)مراجعة عقود اخلدمة امل

بشأن اختالف شروط إبرام أو مراجعة العقود النفطية، ال يتضمن الدستور النافذ للبالد أية 
أحكام تتعلق مبفهوم “سياسة الدولة” )واملقصود به، على ما يبدو من نص الوسيلة اثنيا، هو 
املادة  العراقي” )يف  النفطية للدولة”(، وكذلك مفهوم “مصلحة الشعب  مفهوم “السياسة 
112/اثنياً من الدستور، ورد مفهوم “منفعة الشعب العراقي”(. مل يُقرر الدستور أو القانون 
الدستوري سواء مبفرده )احلكومة االحتادية، حكومات األقاليم  الكيان  اجلديد للشركة ماهية 
قرر 

ُ
واحملافظات املنتجة( أم الكيان التنظيمي مبفرده )جملس الوزراء، وزارة النفط، الشركة(، امل

الوحيد للسياسة النفطية للدولة، ومل يتم اإلعالن عن ماهية هذه السياسة لغاية احلني. أما من 
جانب مفهوم مصلحة الشعب العراقي، فبالتأكيد ال توجد مصلحة له عندما يقتصر استغالل 
موارده النفطية على إنتاج الريع النفطي، وسوء وفساد إدارة عمليات إنتاجه واستخدامه من قبل 
الدولة سابقاً وحالياً، واليت أفضت إىل إفقار الشعب العراقي وتشويه هيكل االقتصاد الوطين 
للبالد وختريب القطاع النفطي، من دون حتقيق أية منفعة له. عندما أتيت املفاهيم يف الدساتري 
الكفاية، حينها ستفتح  فيه  ُمعّرفة مبا  أو غري  والتعليمات وغريها بصياغات عائمة  والقوانني 
عندها  سيّسهل  إذ  والسياسي،  واملايل  اإلداري  الفساد  مظاهر  خمتلف  أمام  واسعة  األبواب 
التالعب هبا، وتفسريها إرادواي، والتعسف يف استخدامها من قبل أصحاب السلطة والنفوذ، 
مبا يتوافق مع مصاحلهم احلزبية أو الفئوية أو املناطقية أو غريها. وأتسيسا على ذلك، ميكن 
لنص الوسيلتني اثنياً ورابعاً يف القانون أن يكون على النحو اآليت: “إبرام عقود االستكشاف 
الرتاخيص، وتلزم الشركة  إبرامها يف جوالت  واإلنتاج والتصدير، وإدارة عقود اخلدمة اليت مت 
يتعارض مع  العراقي ومبا ال  للشعب  منفعة  أعلى  مبا يضمن  املبمة وتعديلها  العقود  مبراجعة 

أحكام الدستور”.
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الوسيلة الثالثة: ميكن لتأسيس شركات تكون مملوكة للشركة )الوسيلة سابعا( أن تندرج ضمن ج. 
فعاليات تطوير اجلهد الوطين املباشر يف الصناعة النفطية )الوسيلة خامسا(، وعندها مُيكن لنص 
الوسيلتني خامساً وسابعاً يف القانون أن يكون على النحو اآليت: “تطوير اجلهد الوطين املباشر 
اجلوار،  دول  مع  املشرتكة  احلقول  واستثمار  املختلفة،  والغازية  النفطية  الصناعة  عمليات  يف 
وأتسيس شركات تكون مملوكة للشركة ومتويلها لتنفيذ أعماهلا على أساس اجلدوى االقتصادية 

واملالية واجملتمعية ومبوافقة جملس الوزراء”.
• تتصف الصياغة املفاهيمية واللغوية لبعض وسائل حتقيق األهداف ابخللط املفاهيمي 	

وبضعف التعبري اللغوي عن مضموهنا، كما هو حال الوسيلتني “أوال” و”سادسا”:
الوسيلة أوال: “إدارة وتطوير وتشغيل احلقول املنتجة واحلقول املكتشفة وغري املطورة”، أ. 

كما جاءت يف القانون اجلديد. يف هذه الوسيلة، نرصد وجود حالتني للخلط املفاهيمي. احلالة 
األوىل، خيلط القانون بني ثالثة أنواع من األنشطة التنظيمية والتقنية املنفصلة بعضها عن البعض 
)أنشطة:  األهداف  لتحقيق  واحدة  وسيلة  مجيعا  وَعّدها  والرقابة،  والتنفيذ  التخطيط  يف  اآلخر 
اإلدارة، والتطوير، والتشغيل(، بينما واقع احلال ُيشري اىل وجود نشاط واحد فقط هو )نشاط إدارة 
عمليات تطوير وتشغيل احلقول النفطية(. احلالة الثانية، ُيشري نص القانون إىل وجود ثالثة أنواع 
من احلقول النفطية )املنتجة، املكتشفة، وغري املطورة(، بينما واقع احلال هنا ُيشري اىل وجود نوعني 
من احلقول النفطية فقط: احلقول النفطية املنتجة، واحلقول النفطية املكتشفة غري املطورة )ال ميكن 
احلديث عن حقول نفطية غري مطورة وغري مكتشفة! ولكن ميكن احلديث عن حقول حمتملة غري 
مكتشفة(. وعلى هذا األساس املنهجي، ميكن إعادة قراءة الوسيلة أوال على النحو اآليت: “إدارة 

تطوير وتشغيل احلقول املنتجة واحلقول املكتشفة غري املطورة”.
التصدير”، ب.  الرئيسية ومرافئ  النفط  أانبيب  الوسيلة سادسا: “إدارة وتشغيل شبكة 

يف  واالستخدام  القراءة  عند  االلتباس  الوسيلة  هذه  نص  يثري  اجلديد.  القانون  يف  جاءت  كما 
ثالث حاالت تنظيمية ممكنة. احلالة األوىل، إذا قرأان النص كما هو يف القانون، فإن هذه الوسيلة 
موضوع  النص  من  معروفا  وإذا كان  والتشغيل(.  )اإلدارة،  الفعاليات  من  نوعني  وجود  تتضمن 
فعالية التشغيل )شبكة األانبيب ومرافئ تصدير النفط(، فما هو، إذن، موضوع فعالية اإلدارة؟ 
احلالة الثانية، إذا افرتضنا وجود خطأ لغوي يف صياغة النص )وضع حرف الواو بني كلميّت اإلدارة 
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والتشغيل(، عندها سيقرأ النص على النحو اآليت: “إدارة تشغيل...”. مبعىن أن الشركة، بنفسها 
علن ابستخدام وسيلة “إدارة تشغيل 

ُ
ومن دون إشراك كياانت تنظيمية أخرى، ستحقق هدفها امل

شبكة أانبيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير”، من دون تطوير هلذه املرافق النفطية! وهو، طبعا، 
أمر غري ممكن التحقيق تقنيا. احلالة الثالثة، تتضمن وجود خطأين يف صياغة نص هذه الوسيلة، 
األول اخلطأ اللغوي، الذي أشران إليه يف احلالة الثانية، واخلطأ الثاين ابفرتاضنا وقوع “سهو” منهجي 
عندما مت إغفال فعالية “التطوير” من النص. إذا صح هذا االفرتاض، عندها سيقرأ نص الوسيلة 
سادسا على النحو اآليت: “إدارة تطوير وتشغيل شبكة أانبيب النفط الرئيسة ومرافئ التصدير”. 
اثنيًا. اإلمكاانت التنظيمية الستخدام وسائل حتقيق األهداف يف القانون اجلديد للشركة:

• الوسيلة أواًل: ال تستطيع الشركة استخدام هذه الوسيلة لسببني على أقل تقدير: األول، 	
وقوع احلقول الكبرية املنتجة واحلقول املكتشفة غري املطورة يف دائرة نشاط عقود اخلدمة جلوالت 
حتمل للحقول املنتجة واحلقول املكتشفة غري 

ُ
الرتاخيص النفطية منذ عام 2009؛ الثاين، الوقوع امل

املطورة املتبقية، واليت ال تشملها عقود جوالت الرتاخيص النفطية املبمة، يف دائرة استخدام الوسيلة 
اثنيا )إبرام عقود نفطية جديدة(. ومبا أن مجيع احلقول املنتجة واحلقول املكتشفة غري املطورة ستقع 
يف دائرة فعل أحكام العقود النفطية مع شركات نفط أجنبية، عندها سوف لن جتد الشركة حقوال 
ُتدير عمليات تطويرها وتشغيلها بنفسها، سوى استكشاف وتطوير وإنتاج حقول نفطية جديدة، 
ال تندرج ضمن فئيت احلقول املنتجة واحلقول املكتشفة غري املطورة، الواقعة يف نطاق فعل العقود 

بمة واحملتملة اإلبرام.
ُ
النفطية امل
• الوسيلة اثنياً: يف الوقت احلاضر، ال توجد إمكانية تنظيمية الستخدام هذه الوسيلة بسبب 	

عدم وجود منظومة قانونية جرى تشريعها لتنظيم أعمال التفاوض والتعاقد وإبرام العقود النفطية، 
التشريع  العالق  النفط والغاز االحتادي  قانون  املقرتحة يف مشروعات  القانونية  املنظومة  على غرار 

)أنظر تفصيل ذلك يف املبحث الثاين من هذا الفصل(.   
• مجيع 	 ألن  نفرد، 

ُ
امل التنظيمي  االستخدام  إمكانية  الوسيلة  هلذه  تتوفر  ال  اثلثاً:  الوسيلة 

ناط حتقيقها بواسطتها تندرج كليا أو جزئيا ضمن عمليات الوسائل األخرى الواردة يف 
ُ
العمليات امل

قانون الشركة.
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• الوسيلة يف إدارة 	 ُمتاحة للشركة الستخدام هذه  الوسيلة رابعاً: ال توجد فرص تنظيمية 
عقود اخلدمة النفطية، ألن هذه العقود تدار حاليا وحىت هناية مددها املقررة )يف عام 2034، بعد 
تعديل هذه العقود يف عام 2014( مبوجب أحكام العقود نفسها. فضال عن ذلك، يُعّد إلزام 
الشركة مبراجعة عقود اخلدمة النفطية املبمة مع شركات النفط األجنبية إلزاما غري قابل للتحقيق يف 
الوقت احلاضر واملدى املنظور، ما مل جير تعديل هذه العقود ابالتفاق مع مقاول العقد، وهي مهمة 
تنظيمية صعبة التحقيق وتتطلب دفع أمثان ابهظة لتحقيقها )أنظر تفصيل ذلك يف املبحث الثالث 

من هذا الفصل(.  
الوسيلة خامساً: يبدو من نص هذه الوسيلة، واألخذ  ابحلسبان نصوص الوسائل الست 	 

األخرى من املادة )4( من قانون الشركة، أن املقصود مبصطلح “اجلهد الوطين” هو اجلهد الذي 
ال يندرج نشاط الشركة نفسه ضمن أعماله يف الصناعة النفطية الوطنية، مبعىن أن الشركة ستساعد 
الفاعلني الوطنيني اآلخرين على تطوير قدراهتم للمشاركة يف تطوير واستغالل املوارد النفطية، مع 
اإلشارة إىل أن القانون ال يعطي تعريفاً هلذا املصطلح. يف هذه احلالة، ستشتمل عمليات اجلهد 
الوطين، كما نرى، على نوعني من الفعاليات اإلنتاجية والتكنولوجية والتنظيمية يف الصناعة النفطية 
يقوم هبا الفاعلون املذكورون: فعاليات القطاع اخلاص الوطين، وفعاليات شركات حكومات األقاليم 
واحملافظات املنتجة )بعد أتسيسها(، إذا توفرت الرغبة والقدرات التنظيمية واالستثمارية لديهم. إذا 
كان القانون اجلديد يتبىن هذا الَفّهم ملصطلح “اجلهد الوطين”، عندها ستكون عمليات هذا اجلهد 
متوافقة مع أحكام املادة )112( من الدستور: اإلدارة اجلزئية للصناعة النفطية على وفق مبادئ 
اقتصاد السوق )إشراك شركات القطاع اخلاص الوطين(، واإلدارة التشاركية للصناعة النفطية )إشراك 
هيئات وشركات األقاليم واحملافظات املنتجة(. ومع ذلك، ليس من الواضح الكيفية التنظيمية اليت 
قانوهنا  النفطية حسب  الصناعة  الوطين يف  اجلهد  تطوير  عمليات  إدارة  الشركة يف  ستستخدمها 
اجلديد. فضال عن ذلك، ال مُيكن استخدام هذه الوسيلة تنظيميا لتحقيق أهداف الشركة، بسبب 
نّظم إلشراك اجلهد الوطين اخلاص يف عمليات الصناعة النفطية )ال تندرج 

ُ
غياب التشريع القانوين امل

أنشطة الصناعة النفطية ضمن أحكام قانون االستثمار النافذ حاليا يف البالد منذ عام 2006(، 
وعدم تشريع قانون النفط والغاز االحتادي لغاية احلني.   
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• عمليات 	 الوسيلة ضمن  هذه  الستخدام  التنظيمية  اإلمكانية  تندرج  سادساً:  الوسيلة   
يتضمن شركة/شركات  الشركة ال  قانون  أن  الوسيلة اثلثا يف أعاله. جتدر اإلشارة إىل،  استخدام 
7/اثنيا/2  املادة  )أنظر  التصدير  ومرافئ  الرئيسة  النفط  نقل  أانبيب  أعمال شبكة  إبدارة  خمتصة 
من القانون(. وحسب تقدير كاتب هذه السطور، جيب إانطة إدارة تشغيل مرافق نقل وتصدير 
قرتح من قبل كاتب هذه 

ُ
النفط اخلام ابحلكومة االحتادية )أو ابجمللس االحتادي للطاقة واألعمار، امل

السطور( لضمان حتقيق أعمال السيادة الوطنية على نشاط شبكة خطوط أانبيب نقل النفط اخلام 
الرئيسة ومرافئ تصديره، وضمان احليلولة دون نشوء نزاعات تنظيمية بني األطراف املختلفة املشاركة 

يف العمليات النفطية، واليت رمبا ستحّول دون انسيابية وانتظام عمل هذه املرافق.
•  الوسيلة سابعاً: إن اإلمكانية التنظيمية الستخدام وسيلة أتسيس شركات مملوكة للشركة 	

مشروطة بنوعني من الضوابط املختلفة: النوع األول، ضوابط تنظيمية يقرتحها كاتب هذه السطور، 
للقطاع  نفطية  وشركات خدمة  نفطية  استخراجية  عملية أتسيس شركات  ترك  مقدمتها  أييت يف 
اخلاص الوطين بغرض إشراكه يف العمليات النفطية )سواء العمليات اليت متارسها الشركات اململوكة 
املنتجة  األقاليم واحملافظات  قبل حكومات  أو من  متارسها(،  أم ال  7/اثنيا/2،  املادة  للشركة يف 
الثاين،  النفطية اجلارية يف مناطقها. النوع  للنفط بغرض إدماج اقتصاداهتا احمللية بدائرة العمليات 
ضوابط مؤسساتية خمتلفة يقرتحها قانون الشركة نفسه الستخدام هذه الوسيلة: اجلدوى االقتصادية 
واملالية واجملتمعية ومبوافقة جملس الوزراء على التأسيس. بشأن ضوابط النوع الثاين هنا، ينبغي تقييم 
ؤسسة، عند مرحلة التأسيس حصرا وقبل شروع 

ُ
اجلدوى االقتصادية واملالية واجملتمعية للشركات امل

ؤسسة مبمارسة أعماهلا، وترك قرار التأسيس من عدمه للشركة نفسها كمظهر من مظاهر 
ُ
الشركات امل

استقالليتها التنظيمية.
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اخلامتة:
   ال تؤسس وال ُتدار بنجاح منظمات األعمال الكبرية واملعقدة واملتكاملة تنظيميا وتكنولوجيا 
للقوانني  شّرعني 

ُ
امل وتصورات  متنيات  أساس  على  الشركة،  حال  هو  كما  املعاصرة،  الظروف  يف 

احلاكمة والناظمة لنشاطها، وإمنا على أساس استخدام الرتاكم املعريف، بتوجهات إسرتاتيجية واعية 
وهادفة وواضحة، ملبادئ ووظائف وأنشطة أعمال خمتلفة لعلم اإلدارة، الذي ابتكره السومريون يف 
بالدان لتنظيم شؤون حياهتم، وقد حققوا جناحات كبرية يف ذلك. بيد أن بالد الرافدين، ويف مطلع 
األلفية الثالثة بعد امليالد، ُتشرّع قانون إلدارة تطوير واستغالل أهم قطاع اقتصادي فيها خيلو من 
مفردات التوجه اإلسرتاتيجي يف صياغة وتقرير وكيفية استخدام أحكامه مبسارات تنظيمية واضحة 

يف املدايت الزمنية املنظورة وغري املنظورة.
   إن »الرؤية ضرورية سواء كانت املنظمة يف بداية حياهتا، أم يف أثناء إعادة بناءها. وتعّد 
البدوي يف  أن  للبدوي، ذلك   North Star الشمال  الرؤى ضرورية كضرورة جنمة  مثل هذه 
الصحراء، حيث تغري العواصف الرملية بشكل دائم معامل األرض، يتطلع إىل النجوم يف السماء 
الذي ميكن االعتماد  الدليل  النجوم ليست هي اهلدف، ولكنها تعطي  ليهتدي إىل مساره. إن 
عليه يف الرحلة إىل الواحة التالية. ولكن أي بدوي أيمل يف الوصول بسالم، ينبغي عليه أن يبقى 
نظره على األرض لتجنب الرمال املتحركة. إن رؤية املدير هي كالنجم الشمايل ليست هدفا، إهنا 
 Hinterhuber نقطة التوجه اليت تقود حركة املنظمة يف االجتاه املقصود«، كما كتب الباحثان
Hans; Popp Wolfgang )االقتباس عن: الركايب، 2004: 170(. عندما ال متتلك 
الشركة توجهها اإلسرتاتيجي الواضح املعامل يف النشاط، حينها ستجد نفسها يف مكان آخر غري 
ُمستهدف من قبلها، أو رمبا ستبتلعها الرمال املتحركة يف »صحراء حقل الرميلة النفطي«! كما 
حصل هلا ذلك يف عام 1987، وهذا ما ال يريده هلا الشعب العراقي، املالك الدستوري لثروة 
غّيب الكبري عن عمليات إدارة تطويرها واستغالهلا 

ُ
النفط والغاز الوطنية، ولكن يف الوقت نفسه، امل

يف القانون اجلديد للشركة.
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املبحث الثاين. إدارة عمليات إبرام العقود النفطية يف قانون الشركة 
املقدمة

مل تُقرر أحكام قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم )4( لسنة 2018، الكيفية التنظيمية 
تكّون من 

ُ
النفطية الوطنية، وامل التنظيمي يف نظام إدارة املوارد  التوازن  اليت سيجري مبوجبها أتمني 

التفاوض  عمليات  شاركة يف 
ُ
امل والشخوص  األطراف  ومسؤوليات  سلطات وصالحيات وحقوق 

والتعاقد النفطي. إن حتقيق التوازن التنظيمي املعين يفرتض وجود منظومة أحكام مؤسساتية الطابع 
واإلجراء التنفيذي ينبغي أن يتضمنها القانون، حيث تستطيع الشركة استخدامها يف إدارة التحقيق 
األحكام  من  الشركة  قانون  خلو  إن  الواقع.  أرض  يف  النفطية  العقود  إبرام  لعمليات  التنظيمي 
معانيها  غموض  أو  عدم كفايتها  أو  النفطي،  والتعاقد  التفاوض  لعمليات  الضابطة  املؤسساتية 
ودالالهتا التنظيمية، سُيفضي ال حمالة إىل تكوين ميزان تنظيمي ُمشّوه أو خُمتل بني املشاركني يف 
حتقيق هذه العمليات، وهذا االختالل، بدوره، سُيفضي إىل نشوء حاالت النزاع التنظيمي وانتهاك 
احلقوق واملصاحل والتعسف اإلرادوي والفساد اإلداري على نطاق واسع، األمر الذي سيجعل من 
لتقويض  تنظيمياً ماضياً  “وسيلة” إبرام العقود النفطية )املادة 4/اثنيا من قانون الشركة( سالحاً 
النفطية والغازية” )املادة 3، اليت وصفتها قرارات  هدف القانون يف “االستغالل األفضل للثروة 

احملكمة االحتادية العليا يف 23/1/2019 بعدم الدستورية(.   
قارن هلا، 

ُ
يف هذا املبحث، سنحاول وضع أحكام قانون الشركة يف ميزان التحقيق التنظيمي امل

بغرض موازنة فرص تسوية أو إخفاق هذه األحكام يف إدارة عمليات إبرام العقود النفطية. سنتناول 
يف النقطة األوىل متغريات وضوابط امليزان التنظيمي إلدارة عمليات إبرام العقود النفطية؛ ويف النقطة 
العمليات؛ ويف  التنظيمية املشاركة يف هذه  التنظيمي ملنظومة األطراف والشخوص  امليزان  الثانية، 

النقطة الثالثة، امليزان التنظيمي ملنظومة أحكام حتقيق عمليات إبرام العقود النفطية.
2.2.1. امليزان التنظيمي إلدارة عمليات إبرام العقود النفطية يف قانون الشركة

يشغل مفهوم “التوازن التنظيمي” Organizational Balance يف منظمة األعمال، 
سواء على مستوى متغريات بيئتها الداخلية أم على مستوى عالقاهتا مبتغريات بيئتها اخلارجية، حيزاً 
هاماً وكبرياً من اهتمامات نظرايت املنظمة واإلدارة املعاصرة يف الكثري من جوانب نشاطها الوظيفي 
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السلوك  التنظيمية وما يرتبط هبذا  التنظيمي هلا ولشخوصها  السلوك  والتنظيمي، والسيما جانب 
من صراعات تنظيمية. مُيكن النظر يف مفهوم التوازن التنظيمي من زاويتني، سنستخدمهما معا يف 
قارن ملوضوع هذا املبحث )أنظر تفصيل مفهوم التوازن التنظيمي يف: الكعيب، 2014: 

ُ
حتليلنا امل

:)260-267
• التوافق 	 مستوى  على  داال  مؤشراً  التنظيمي  التوازن  مفهوم  ترى يف  الضيقة:  النظر  زاوية 

)أنظر  األعمال  ملنظمة  الداخلية  البيئة  ملتغريات   Organizational Consent التنظيمي 
مفهوم التوافق التنظيمي يف: الكعيب، 2014: 272-267(. عندما يكون هذا املستوى عاليا 
مبا فيه الكفاية، عندها مُيكن ضمان الشروط اليت تكفل إسناد وحدة املنظومة الكلية إلدارة نشاط 
 Organizational املنظمة، وخالف ذلك سُتصاب املنظمة حبالة التشّوه أو االختالل التنظيمي
Pathology )أنظر مفهوم االختالل التنظيمي يف: الكعيب، 2014: 246-235(، املتمثلة 
يف خرق قواعد أداء األدوار التنظيمية وتنفيذ الوظائف اإلدارية من قبل الشخوص التنظيمية ملنظمة 
األعمال املعنية، وتشويه الصالت التنظيمية فيما بينها. على سبيل املثال، يف عقد حقل الرميلة 
النفطي )من عقود جولة الرتاخيص النفطية األوىل عام 2009( ويف عقد حقل احللفاية النفطي 
)من عقود جولة الرتاخيص النفطية الثانية عام 2009(، كانت قرارات اجتماعات جلنة اإلدارة 
املشرتكة )يف عقد الرميلة( وجملس اإلدارة )يف عقد احللفاية( تتخذ ابإلمجاع، وهي حالة تؤسس مليزان 
شاركة يف العقد )الطرف العراقي وطرف شركات النفط األجنبية(. 

ُ
تنظيمي متوازن بني األطراف امل

بيد أن إيكال مهمة حتضري القرارات الجتماعات التقسيمات التنظيمية املذكورة، كانت قد أوكلت 
الصينية  النفط  وشركة  الرميلة  عقد  يف   BP البيطانية  النفط  شركة  العقد،  يف  الرئيسي  للمقاول 
Petrochina يف عقد احللفاية )املادة 13/3،4 يف العقدين(، األمر الذي جيري مبوجبه إبطال 
حالة التوازن التنظيمي يف عملية اختاذ القرارات اإلدارية، وجيعل كفة امليزان التنظيمي فيها متيل لصاحل 

مقاول عقد الرتخيص النفطي. 
• التنظيمي 	 التوافق  لقياس  مؤشراً  التنظيمي  التوازن  مفهوم  يف  ترى  املوسعة:  النظر  زاوية 

ملتطلبات  والتنظيمي  الوظيفي  نشاطها  طرائق  ومطابقة  األعمال  ملنظمة  الداخلية  البيئة  ملتغريات 
متغريات بيئتها اخلارجية. إن توازن نشاط منظمة األعمال مع متغريات بيئتها اخلارجية يُعّد إحدى 
اآلليات التنظيمية اهلامة للغاية لضمان األداء الوظيفي الكفء والفعال واملتوازن لنشاط املنظمة، 
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وشرطا ال غىن عنه لتحقيق أهدافها وضمان بقائها يف النشاط، وخالف ذلك سُتصاب منظمة 
األعمال حبالة االختالل التنظيمي أيضاً بينها وبني األطراف اخلارجية اليت هلا صلة بنشاطها. على 
سبيل املثال، يف العقدين املذكورين أعاله )وكذلك احلال يف مجيع عقود جوالت الرتاخيص النفطية 
من  املنتجة  واحملافظات  األقاليم  حكومات  إقصاء  جرى  قد   ،)2009 عام  منذ  املبمة  اخلمسة 
شاركة يف نشاط إدارة العمليات النفطية اجلارية مبناطقها، وهو أمر يؤسس حلالة اختالل تنظيمي 

ُ
امل

مع متغريات البيئة اخلارجية هلذا النشاط )هنا متغري الدستور(، ذلك أن أحكام املادة )112( من 
الدستور النافذ تتطلب مشاركة احلكومات املذكورة يف إدارة تطوير واستغالل املوارد النفطية الوطنية. 
النفط االحتادية )املتصرفة احلصرية حبقوق  التنظيمي متيل لصاحل وزارة  وبذلك، تصبح كفة امليزان 
ملكية وإدارة املوارد النفطية يف عقود جوالت الرتاخيص( وعلى حساب حقوق حكومات األقاليم 

واحملافظات املنتجة للنفط.  
يعتمد قانون الشركة وسيلة “إبرام عقود االستكشاف واإلنتاج والتصدير وفق سياسة 
علن ابالستغالل 

ُ
الدولة مبا ال يتعارض مع أحكام الدستور” )املادة 4/اثنيا(، لتحقيق هدفها امل

املتغريات األساسية  الوسيلة على  التنظيمي هلذه  التحقيق  يعتمد  والغازية.  النفطية  للثروة  األفضل 
شتقة من نص املادة املذكورة يف قانون الشركة: 

ُ
اآلتية مليزاهنا التنظيمي، وامل

التفاوض  عمليات  إدارة  أحكام  من  القانون  )خلو  النفطي  العقد  إبرام  إدارة  متغري  أواًل: 
والتعاقد(.

اثنياً: متغري منط العقد النفطي )خلو القانون من حتديد منط العقد النفطي(.  
اثلثاً: متغري نوع العقد النفطي )االستكشاف واإلنتاج والتصدير، كما يف أحكام القانون(.

السياسة  هذه  رسم  شخص/شخوص  من  القانون  )خلو  الدولة  سياسة  متغري  رابعاً: 
وموضوعاهتا(.

حبقوق  الصلة  ذات  الدستور  أحكام  من  القانون  )خلو  الدستور  أحكام  متغري  خامساً: 
التصرف مبلكية وإدارة عمليات تطوير واستغالل الثروة الوطنية والغازية(. 
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يف املبحث األول من هذا الفصل، تناولنا موضوعة إبرام العقود النفطية من زاوية الفرص 
التنظيمية املتاحة لتحقيقها كوسيلة من وسائل حتقيق اهلدف املعلن للشركة، واملرتبطة ابخللل املنهجي 
يف صياغتها وعدم توفر الشروط املؤسساتية الستخدامها: “ال توجد إمكانية تنظيمية الستخدام 
هذه الوسيلة بسبب عدم وجود منظومة قانونية جرى تشريعها لتنظيم أعمال التفاوض والتعاقد وإبرام 
العقود النفطية، على غرار املنظومة القانونية املقرتحة يف مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي 
العالق التشريع، وخالف ذلك، ال متتلك هذه الوسيلة الشرعية القانونية يف االستخدام”. سنحاول 
أتصيل هذه األطروحة ابستخدام متغريات ميزاهنا التنظيمي اخلمسة املذكورة يف أعاله، واليت ميكن 
جتميعها يف هيئة منظومة كلية موحدة متوازنة و/أو غري متوازنة إلدارة عمليات التفاوض والتعاقد، 

شاركني يف هذه العمليات.  
ُ
بغرض ضبط العالقات التنظيمية بني امل

تُعّد اإلجراءات التنظيمية، للتحضري إىل إجراء عمليات التفاوض والتعاقد، ُمكّوان أساسيا من 
ُمكّوانت أي نظام مؤسسايت إلدارة املوارد النفطية. بيد أن قانون الشركة قد أغفل وجود الضوابط 
املؤسساتية اآلتية، احلاكمة لإلجراءات التنظيمية املعنية: املبادئ، واملعايري، واآلليات املناسبة. بتعبري 
النفطي على  والتعاقد  التفاوض  لتحقيق عمليات  التنظيمية  اإلجراءات  أن تسرتشد  ينبغي  آخر، 
واملصاحل  واملسؤوليات  احلقوق  لضمان  علنة، 

ُ
وامل الواضحة  الضوابط  من  ومتوازنة  موحدة  منظومة 

وقّيم الشفافية واملساءلة يف مجيع مراحل هذه العمليات، ابتداء من مرحلة اإلعداد للتفاوض ومنح 
بم. 

ُ
ترخيص إجراء العمليات النفطية، وانتهاء مبرحلة رقابة وتقييم تنفيذ أحكام العقد النفطي امل

تُناط مهمة صياغة مفردات الضوابط املوحدة واملتوازنة املعنية  فضال عن ذلك، ينبغي أن 
ابلشخوص اليت متتلك احلقوق الدستورية يف التصرف مبلكية وإدارة املوارد النفطية الوطنية استنادا إىل 
ما قررته مؤسسة الدستور النافذ هبذا الشأن، وخالف ذلك ستنشأ حالة عدم التوازن )االختالل( 
شاركني يف إدارة هذه املوارد، انطالقا من مواقعهم 

ُ
ثرية للنزاعات التنظيمية الكبرية بني امل

ُ
التنظيمي، امل

ومصاحلهم التنظيمية واالقتصادية والسياسية وغريها، إزاء النتائج اليت تتمخض عنها عمليات تطبيق 
والتقييم  ابلتحليل  املذكورة  الضوابط  منظومة  املبرات، سنتناول  وانطالقا من هذه  الشركة.  قانون 

والرتكيب يف ثالث خطوات متتابعة: املبادئ، واملعايري، واآلليات التنظيمية.
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اخلطوة األوىل. مبادئ حتقيق عمليات التفاوض والتعاقد النفطي:
مل يرد يف قانون الشركة أي مبدأ صريح ُمعتمد، مُيكّنها من إدارة عمليات إبرام العقود 

النفطية، ولكن، ابملقابل كما نرى، وردت فيه بعض األحكام واليت مُيكن عّدها كمبادئ عامة، 
تستطيع الشركة استخدامها و/أو عدم استخدامها يف إدارة هذه العمليات، منها املبادئ اآلتية: 

• مبدأ ممارسة الشركة ألعماهلا يف العراق وخارجه نيابة عن الدولة العراقية )املادة 2/اثنيا، 	
النفطية  الصناعة  ميدان  يف  للعمل  الشركة  احتكار  ُيكّرس  املبدأ  هذا  أوال،  املوجبة(.  واألسباب 
الوطين يف  اخلاص  القطاع  مشاركة  دون  وحَيّول  التكنولوجية،  الوطنية يف مجيع حلقات سلسلتها 
هذه الصناعة، وهو أمر مناقض للمبدأ الوارد يف املادة 8/أوال/10، اليت وصفتها قرارات احملكمة 
االحتادية العليا يف 23/1/2019 بعدم الدستورية، القائل: “وضع خطط لتشجيع القطاع اخلاص 
الطاقة  النفطية وتطوير قطاعات  الصناعة  بناء  لتأهيله وتطويره لغرض املشاركة يف  الوطين وبرامج 
املختلفة”؛ واثنيا، سيقع استخدام هذا املبدأ يف تناقض صريح مع أحكام املادتني )111، 112) 
من الدستور، اليت أجازت للحكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة التشارك يف 
التصرف حبقوق ملكية ثروة النفط والغاز الوطنية وإدارة عمليات تطويرها واستغالهلا، وليس لكيان 

مؤسسايت مل يرد ذكره يف الدستور هو كيان الشركة.
• مبدأ إبرام الشركة للعقود النفطية على وفق سياسة الدولة )املادة 4/اثنيا(. ال يوجد يف 	

قانون الشركة أي إشارة إىل تعريف أو حتديد طبيعة واجتاهات وميادين سياسة الدولة، األمر الذي 
جيعل من استخدام هذا املبدأ رهينة لقناعات واجتهاد ومصاحل كبار املوظفني يف الشركة.

• مبدأ التزام الشركة ابلسياسة النفطية للدولة )املادة 10/أوال(. مل يَعط قانون الشركة تعريفا 	
هلذه السياسة، ومل حُيدد مضموهنا وأهدافها، ومل يُقرر شخوص رمسها واملستفيدين منها. فضال عن 
السياسة. وكما هو احلال يف  ذلك، ال توجد وثيقة وطنية رمسية جرى مبوجبها رسم وإقرار هذه 
املبدأ السابق، سيكون استخدام هذا املبدأ أيضا رهينة لقناعات واجتهاد ومصاحل كبار املوظفني 

يف الشركة.
• مبدأ استخدام الشركة لألسس الفنية واالقتصادية لتحقيق هدفها يف االستغالل األفضل 	

للثروة النفطية والغازية )املادة 3، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(. يف التطبيق 
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العملي هلذا املبدأ، سيقتصر اجتاه عمليات إدارة املوارد النفطية على ترشيد املؤشرات االقتصادية 
النشاط، وستغيب  املؤثرة يف هذا  الداخلية  املتغريات  الشركة ضمن نطاق  لنشاط  الكمية  والتقنية 
فيه اجتاهات نوعية كثرية منها عدم االهتمام الكايف مبصاحل مجيع األطراف املشاركة ضمن نطاق 
املتغريات اخلارجية املؤثرة يف هذا النشاط على سبيل املثال، وهو أمر ُمفضي ال حمالة إىل اختالل 
ميزاهنا التنظيمي، مثال نشوء نزاعات تنظيمية وسياسية واجتماعية وغريها بني هذه األطراف.      

• 4/اثنيا(. 	 )املادة  الدستور  أحكام  مع  يتعارض  ال  مبا  النفطية  للعقود  الشركة  إبرام  مبدأ 
ناط هبا إدارة املوارد النفطية هي احلكومة االحتادية 

ُ
عندما يُقرر الدستور أن الشخوص التنظيمية امل

وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط )املادة 112(، فإن احتكار الشركة إلدارة عمليات 
التفاوض والتعاقد النفطي سيعين التعارض املباشر مع أحكام الدستور.  

• مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد واإلدارة الرشيدة، اليت تُقررها الشركة بنفسها )املادة 8/	
أوال/8، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(. عندما تُقرر الشركة بنفسها هذه 
املبادئ واآلليات التنظيمية لتطبيقها يف النشاط حسب نظامها الداخلي املوضوع من قبلها أيضا 
)املادة 1/سادسا، املادة 12/و، واملادة األخرية وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(، 
فإن حتقيق قّيم الشفافية والنزاهة واجلدارة املهنية يف نشاطها ستكون أيضا رهينة لقناعات واجتهاد 

ومصاحل كبار املوظفني يف الشركة. 
     وعلى خالف قانون الشركة اجلديد لسنة 2018، الذي يفتقر لوجود مبادئ صرحية 
خاصة بتنظيم عمليات إبرام العقود النفطية، فقد تضمن قانوين أتسيسها السابقني بعض مبادئ 
املادة )11( من قانون  الغري. يف  العقود مع  إبرام هذه  مُتّكنها، كما نعتقد، من تنظيم عمليات 
الشركة رقم )11( لسنة 1964، جرى تنظيم تعاقدات الشركة مع اجلهات األخرى على النحو 

اآليت: “تنفذ قرارات جملس إدارة الشركة عند صدورها ما عدا”:
جملس . 1 موافقة  قبل  تنفذ  ال  أخرى  جهة  مع  الشركة  تعقدها  مسامهة  أو  مشاركة  “كل 

الوزراء”.
“ال تعتب الشركات املنشأة حسب أحكام الفقرة الثالثة من املادة الثانية قائمة ما مل يصادق . 2

جملس الوزراء على قرار إنشائها ونظامها األساسي وما مل ينشر ذلك يف اجلريدة الرمسية”. والفقرة 
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الثالثة من املادة الثانية هي: “للشركة التعاقد مع شركات أو هيئات تقوم أبعمال هلا عالقة أبغراضها 
مبختلف أوجه التعاون. وهلا أيضا أن تشرتيها أو تلحق هبا”.

   يف املادة )4( من قانون الشركة رقم )123( لسنة 1967، جرى تنظيم عمليات إبرام 
العقود النفطية على النحو اآليت:

“تستثمر الشركة املناطق املخصصة هلا وفقا ألحكام قانون ختصيص مناطق االستثمار لشركة . 1
النفط الوطنية رقم )97( لسنة 1967”.

“ال يصح التعاقد على استثمار أية منطقة من املناطق املخصصة للشركة عن طريق االشرتاك مع . 2
الغري إال حسب أحكام مادة 3 من القانون املذكور يف الفقرة السابقة”. تنص املادة )3( من 
قانون ختصيص مناطق االستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم )97( لسنة 1967 على:

• “تستثمر مجيع املناطق النفطية املخصصة مبوجب مادة 1 من هذا القانون لشركة النفط الوطنية 	
العراقية استثماراً مباشراً من قبلها”. تنص املادة )1( املعنية على: “ختصص ومتنح لشركة النفط 
الوطنية العراقية حصرا مبوجب أحكام هذا القانون حقوق استثمار النفط واملواد اهلايدروكاربونية 

يف مجيع األراضي العراقية...”. 
• املناطق املخصصة هلا عن طريق 	 العراقية أن تستثمر أي منطقة من  الوطنية  النفط  “ولشركة 

االشرتاك مع الغري إذا وجدت ذلك أفضل لتحقيق أغراضها. ويف هذه احلالة ال يتم التعاقد 
على ذلك إال بقانون”.

• املناطق 	 يف  النفط  تستثمر  أن  العراقية  الوطنية  النفط  لشركة  جيوز  ال  األحوال  مجيع  “ويف 
املخصصة هلا كافة بطريق االمتياز أو ما يف حكمه”.

   وعلى هذا األساس، تشرتط أحكام القانونني السابقني للشركة املبادئ املؤسساتية األربعة 
التعاقدات  إدارة  عمليات  يف  واخلارجية  الداخلية  بيئتيها  ملتغريات  التنظيمي  امليزان  لضبط  اآلتية 

النفطية:
• مبدأ اشرتاط موافقة أو مصادقة جملس الوزراء.	

 املبحث الثاين. إدارة عمليات إبرام العقود النفطية يف قانون الشركة
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• مبدأ االستثمار املباشر للموارد النفطية.	
• مبدأ ال يتم التعاقد النفطي إال بقانون.	
• مبدأ عدم جواز االستثمار النفطي عن طريق االمتياز أو ما يف حكمه.	

   مقارنة بقانون الشركة اجلديد لسنة 2018، فقد وفقت املشروعات الثالثة لقانون النفط 
والغاز االحتادي العالقة التشريع يف تعاملها التنظيمي مع موضوعة إبرام العقود النفطية، حيث جرى 
فيها صياغة منظومة مؤسساتية موحدة ومتوازنة من املبادئ واملعايري واآلليات التنظيمية إلدارهتا. 
تشاهبت املشروعات الثالثة املعنية يف موقفها التنظيمي من منح تراخيص العمليات النفطية، إذ متنح 
هذه الرتاخيص أواًل، على أساس “عقد نفطي منوذجي”؛ واثنياً، التزام عمليات إبرام العقود النفطية 
مبجموعة من املبادئ تضبط أداء هذه العمليات. لقد اختلفت املشروعات الثالثة فيما بينها يف 
بعض املبادئ، وتطابقت يف البعض اآلخر منها، وهو أمر ُيشري إىل اختالف توجهاهتا اإلسرتاتيجية 

يف موضوعة التعاقدات النفطية.
الثالثة  واملشروعات  اجلديد  الشركة  قانون  يف  النفطية  العقود  إبرام  مبادئ  خلت  لقد     
للقانون االحتادي من مبدأ ُمشاركة الفعاليات االقتصادية احمللية والشركات النفطية احمللية يف مناطق 
االستخراج النفطي ابلعمليات النفطية اجلارية، يف احلدود التكنولوجية والتنظيمية والرأمسالية املمكنة 
واملتاحة هلذه الفعاليات والشركات، كسبيل تنظيمي مستقبلي لقيامها هبذه العمليات بنفسها. ال 
ميكننا َعّد ما أشارت إليه املادة )8/أوال/10، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية( 
شاركة يف بناء الصناعة 

ُ
من قانون الشركة، من وضعها خلطط تشجيع القطاع اخلاص العراقي لغرض امل

النفطية، مبثابة أحد مبادئ إبرامها العقود النفطية، ألن هذه املادة تتحدث عن نشاط إداري صرف 
للشركة )وظيفة التخطيط اإلدارية( ميكن هلا أن متارسه أو ال متارسه، وليس عن مبدأ حيكم هذا 
النشاط اإلداري للشركة. إن اعتماد مبدأ ُمشاركة الفعاليات االقتصادية احمللية ابألنشطة النفطية 
املوارد  إدارة  للنفط يف  املنتجة  شاركة األقاليم واحملافظات 

ُ
تنظيمي مل املختلفة، سيخلق حالة توازن 

النفطية كما قرر ذلك دستور البالد النافذ. 
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اخلطوة الثانية. معايري حتقيق عمليات التفاوض والتعاقد النفطي:
   يف قانون الشركة لسنة 1964، ُعّدت “ملكية املوارد النفطية” معيارا حاكما وانظما 
لنشاط الشركة، مبا فيه نشاطها يف التعاقدات النفطية مع الغري إلدارة هذه امللكية: “تبقى مواد 
النفط واملواد اهلايدروكاربونية املوجودة يف املناطق اليت ختصص للشركة وفقا ألحكام املادة الثالثة من 
هذا القانون ملكا للدولة غري قابل لالنتقال أو السقوط بتقادم الزمن” )املادة 7/1(. يف قانوهنا 
لسنة 1967، ختلت الشركة عن معيار ملكية الدولة للموارد النفطية يف عمليات تعاقداهتا النفطية 

مع الغري، واستبدلته مبعيار “إنشاء صناعة نفطية وطنية مستقلة” )املادة 11/2).
يف قانون الشركة لسنة 2018، مت استبعاد معيار ملكية الدولة للموارد النفطية، واستبداله 
نشئ حلالة 

ُ
مبعيار “ملكية الشعب للنفط والغاز” )األسباب املوجبة للقانون(. بيد أن هذا املعيار، امل

التوازن التنظيمي مع متغريات البيئة اخلارجية للشركة )هنا متغري أحكام املادة 111 من الدستور(، 
جاء يف سياق حديث القانون عن “... تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة 
ابلكامل للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز...” )األسباب املوجبة للقانون(، وليس 
عن معيار حمدد تستخدمه الشركة يف تعاقداهتا النفطية مع الغري مبوجب املادة )4/اثنيا( من قانوهنا. 
للدولة سيكون  مملوكة  عامة  مبواصفات شركة  الشركة  أن أتسيس  القانون  يرى  عندما  آخر،  مبعىن 
النظري املؤسسايت ملفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز، الوارد يف املادة )111( من الدستور، عندها 
سُتمارس الشركة إدارهتا لعمليات التعاقد النفطي ابسم الشعب املالك الدستوري للموارد النفطية. بيد 
أن هذا األمر سيُنشئ ميزاانً تنظيمياً خُمتاًل إلدارة عمليات التعاقد، إذ لن جتد فيه احلكومة االحتادية 
الدستور  فّوضها  اليت  الشخوص  وهي  هلا،  تنظيميا  مكاان  املنتجة  واحملافظات  األقاليم  وحكومات 

التصرف حبقوق ملكية املوارد النفطية وإدارة تطويرها واستغالهلا نيابة عن مالكها )املادة 112). 
إبرام  من  الشركة  مُيَّكن  معيار،  أي  اجلديد  الشركة  لقانون  التنظيمية  األحكام  تتضمن  ال 
العقود النفطية، وحىت معيار “أعلى منفعة للشعب العراقي”، الوارد يف املادة )3( من القانون، 
اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية ، واملتوافق مع أحكام الدستور )املادة 112/

اثنيا(، ال مُيكن َعّده معيارا مؤسساتيا صاحلا للتعاقد لسببني: األول، هذا املعيار هو معيار حاكم 
لنشاط الشركة يف حتقيق هدف االستغالل األفضل للثروة النفطية والغازية، مبا فيه نشاط التعاقدات 
الداخلي بني أطراف وشخوص  التنظيمي  التوازن  لتحقيق  النفطية طبعا، وليس معيارا مؤسساتيا 

 املبحث الثاين. إدارة عمليات إبرام العقود النفطية يف قانون الشركة
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العقد النفطي )كأحد متغريات البيئة الداخلية لنشاطها التنظيمي(؛ الثاين، أن حتقيق هذا املعيار 
وتشجيع  السوق  مبادئ  “تقنيات  الشركة  قبل  من  النفطية  املوارد  إدارة  نشاط  ابعتماد  مرهون 
االستثمار” )بعض متغريات البيئة اخلارجية لنشاطها(، كما نصت على ذلك املادة )112/اثنيا( 

من دستور البالد النافذ، وقانون الشركة يفتقر متاما إىل هذه املبادئ.   
ابملقابل، تـُّورد مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي العالقة التشريع عددا كبريا من املعايري 
املؤسساتية، مبثابة منظومة كلية موحدة ومتوازنة، جيري مبقتضاها صياغة العقود النفطية النموذجية، 
منها املعايري اآلتية: السيطرة أو السيادة الوطنية، ملكية العراق للمصادر البرتولية، أقصى عائد وطين 
التنازل عن األراضي غري  العائد املناسب على االستثمار، احلوافز املعقولة للمستثمر،  اقتصادي، 
املستغلة، شروط ممارسة حقوق البياانت، االستخالص األقصى للبرتول، نقل التكنولوجيا، تدريب 

وتطوير العاملني العراقيني، االستخدام األمثل للبنية التحتية، محاية البيئة وغريها.    
اخلطوة الثالثة. آليات ضبط اإلجراءات التنظيمية يف عمليات التفاوض والتعاقد 

النفطي:
   إن اآلليات املؤسساتية يف إدارة نشاط منظمات األعمال كافة تؤدي وظيفة تثبيت ومحاية 
نّظمة للنشاط ذاته، بغرض 

ُ
شاركة يف هذا النشاط، وكذلك القواعد امل

ُ
حقوق والتزامات األطراف امل

 ،1967  ،1964 للسنوات  الشركة  قوانني  تتضمن  ال  املعين.  للنشاط  التنظيمي  التوازن  حتقيق 
2018 أية آليات إلدارة عمليات إبرام العقود النفطية، وتركت مسألة تقرير هذه اآلليات الجتهاد 
جمالس إدارهتا، مع أن القانونني األخريين للشركة تضمنا آلية تنظيمية غامضة، ال نعتقد إبمكانية 
استخدامها لتحقيق توازن تنظيمي ولو حمدود يف التعاقدات النفطية، كما ذكران يف مواقع كثرية من 
هذا الكتاب. يف قانون الشركة لسنة 1967، أتيت اآللية التنظيمية املعنية على النحو اآليت: “تلتزم 
الشركة ابلسياسة النفطية العامة للدولة وترتبط بوزير النفط فيما يتعلق بتنفيذها ويف حالة اختالف 
الوزير مع الشركة بشأهنا يعرض اخلالف على جملس الوزراء للبت فيه” )املادة 16/1(، أما يف قانون 
سنة 2018 فقد جاءت على حنو مغاير بعض الشيء، رغم احتفاظها ابملعىن التنظيمي نفسه: “يف 
حالة قناعة وزير النفط بوجود حيد يف قرار جملس اإلدارة  )جملس إدارة الشركة – املؤلف(، فإن من 
حق الوزير تقدمي مقرتح إىل جملس الوزراء إلجراء تغيريات معينة على القرار ويكون قرار جملس الوزراء 

ملزم جمللس اإلدارة” )املادة 10/اثنيا(. 
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النسبية لتحقيق  التنظيمية     متتلك الشركة، يف قانوهنا لسنة 1967، بعض االستقاللية 
التزامها بتنفيذ السياسة النفطية العامة للدولة جتاه وزير النفط وجملس الوزراء، ومنها اختيار منط 
وشروط العقد النفطي مع الغري. بيد أن العقبة التنظيمية اليت حتّول دون استخدام اآللية التنظيمية 
خّول بتقرير السياسة النفطية للدولة ومضموهنا العملي 

ُ
املذكورة تتعلق بغياب الشخص التنظيمي امل

يف جانب التعاقدات النفطية، وهو أمر سيُنشئ مبوجبه اختالل تنظيمي بني األطراف ذات العالقة 
 ،2018 لسنة  قانوهنا  يف  بينما  والشركة.  النفط،  وزير  الوزراء،  جملس  الدولة،  التعاقدات:  هبذه 
فإن جملس إدارة الشركة ميتلك االستقاللية التنظيمية املطلقة جتاه وزير النفط وجملس الوزراء بشأن 
التعاقدات النفطية، على الرغم من التزام الشركة أيضا بتنفيذ السياسة النفطية للدولة )املادة 10/

إدارة  جمللس  التنظيمية  االستقاللية  ستُنشئ  هلا.  الصانعة  والشخوص  املضمون  عّرفة 
ُ
امل غري  اثنيا( 

الشركة، بشأن التعاقدات النفطية، حالة عدم توازن تنظيمي بني األطراف املعنية ابلتعاقدات من 
الثاين، مع احلكومة  التنظيمي به(؛  النفط )بسبب عدم ارتباطها  ثالثة جوانب: األول، مع وزير 
االحتادية )بسبب عدم حاجة إبرام العقود النفطية ملوافقة جملس الوزراء، أو مصادقة جملس النواب(؛ 
الثالث مع الدولة )بسبب غياب الشخص املقرر للسياسة النفطية للدولة ومضموهنا(. بكلمات 
أخرى، يف قانون الشركة اجلديد ال شأن للحكومة االحتادية إذا اختار جملس إدارة الشركة مثال منط 
إذا مل يعرتض وزير  النفطية بشروط جمحفة،  التقليدي أو منط عقد اخلدمة  النفطي  عقد االمتياز 

النفط على ذلك؟!    
   يف الوقت نفسه، تتضمن مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي، العالقة التشريع، بضع 

خطوات إجرائية تنظيمية لتسهيل عمليات التفاوض والتعاقد، خلت منها قوانني الشركة الثالثة: 
التوقيع األويل على العقد.. 1
إحالة العقد األويل إىل اجمللس االحتادي للنفط والغاز.. 2
نفاذ العقد مشروط بعدم ممانعة اجمللس االحتادي للنفط والغاز على العقد.. 3
حييل اجمللس االحتادي للنفط والغاز العقود إىل مكتب املستشارين املستقلني لدراستها.. 4
معاجلة أسباب ممانعة اجمللس االحتادي للنفط والغاز على العقد األويل.. 5

 املبحث الثاين. إدارة عمليات إبرام العقود النفطية يف قانون الشركة
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مع استمرار اإلجراءات األربعة األوىل املشار إليها يف أعاله، يعّد العقد انفذا. . 6
يف اجلدول )2,3(، جُنري تقييماً للميزان التنظيمي للمنظومة املؤسساتية إلبرام العقود النفطية 

يف قوانني الشركة ومشروعات قانون النفط والغاز االحتادي عالقة التشريع.
اجلدول 2,3

امليزان التنظيمي املُقارن ملنظومة 
إبرام العقود النفطية يف قوانني الشركة ومشروعات قانون النفط والغاز االحتادي

امليزان التنظيمي املُقارناآلليات املعايرياملبادئ

)- -()- -()- -()- -(قانون 2018 

)- +()- -()+ -()- +(قانون 1964

)- +()- -()- +()+ -(قانون 1967

... تكملة اجلدول )2,3)
امليزان التنظيمي املُقارناآلليات املعايرياملبادئ

)+ -()+ -()- +()+ -(املشروع األول
)+ -()+ -()- +()+ -(املشروع الثاين
)+ -()+ -()- +()+ -(املشروع الثالث

العالمة يف اجلدول: )- -( خمتل ابملطلق، )- +( خمتل نسبياً، )+ -( متوازن نسبياً.
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2.2.2. منظومة شخوص عمليات إبرام العقود النفطية يف قانون الشركة
مبا أن الشركة يف قانوهنا اجلديد تستخدم وسيلة عمليات إبرام العقود النفطية كإحدى وسائل 
حتقيق أهدافها، عندها سيكون الشخص التنظيمي احلصري املعين إبدارة هذه العمليات هو الشركة 
نفسها. بيد أن أحكام قانون الشركة وأحكام الدستور تتوفر أيضاً على أطراف وشخوص تنظيمية 
أخرى، ميكن هلا أن متتلك و/أو يُفرتض أهنا متتلك صالت تنظيمية بعمليات إبرام العقود النفطية:

• جملس الوزراء: من الناحية التنظيمية الشكلية، ال يبدو أن جملس الوزراء معين بوسيلة عمليات 	
إبرام العقود النفطية، ألن نص هذه الوسيلة مل يّشر إىل ذلك صراحة، ولكن ارتباط الشركة 
التنظيمي هبذا اجمللس )املادة 2/أوال( يُرتب صلة تنظيمية فعلية له بعمليات إبرام العقود النفطية. 
ولكن الالفت هنا، أن قانون الشركة اجلديد يُطالب الشركة بعرض حساابهتا اخلتامية على جملس 
الوزراء للمصادقة )املادة 8/أوال/1، اليت وصفتها قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(، 

على سبيل املثال وليس احلصر، ولكن ال يطالبها بذلك على إبرامها العقود النفطية؟! 
• وزارة النفط االحتادية: واألمر نفسه هنا، إذ يف الوقت الذي يطلب القانون من الشركة اقرتاح 	

إسرتاتيجيات وسياسات وبرامج تنمية وتطوير الصناعة النفطية إىل وزارة النفط وجملس الوزراء 
ال  ولكنه  الدستورية(،  بعدم  املذكورة  احملكمة  قرارات  وصفتها  اليت  8/أوال/5،  )املادة  أيضاً 
يطلب منها إشراك وزارة النفط االحتادية إبدارة عمليات التفاوض والتعاقد مع شركات النفط 

األجنبية.  
• الشركات اململوكة للشركة: هذه الشركات أيضا غري معنية تنظيميا إبدارة عمليات إبرام العقود 	

النفطية، ال بوصفها أطرافاً أو شركاء حكوميني يف العقد النفطي، على غرار التنظيم املؤسسايت 
يف عقود جوالت الرتاخيص النفطية األربعة املبمة منذ عام 2009. رمبا الشركة ستشغل موقع 
األجنبية(، ولكن من  الشركات  ائتالف  الثاين هو  )الطرف  النفطي  العقد  األول يف  الطرف 
سيشغل موقع الشريك احلكومي يف هذا العقد، على الرغم من استبعاد مشاركته يف عقود جولة 

الرتاخيص النفطية اخلامسة اجلارية حاليا؟
• حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط: مل يُقرر قانون الشركة أي دور تنظيمي أو أي 	

وظيفية إدارية هلذه احلكومات يف إدارة عمليات إبرام العقود النفطية مبناطق االستخراج النفطي، 
املشمولة ابحلقوق احلصرية للعمليات النفطية يف هذه العقود. 
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• احلكومة االحتادية: فضال عن جملس الوزراء، ال ميتلك جملس النواب أي صلة تنظيمية إبدارة 	
عمليات إبرام العقود النفطية مع الشركات األجنبية حلماية الثروة النفطية الوطنية، على غرار 

صلته التشريعية مثال مبنع االزدواج الضرييب مع بعض الدول؟!   
وكما هو احلال يف قانون الشركة لسنة 2018، مل يُقرر قانوين أتسيسها السابقني ضرورة 
عرض تعاُقدات الشركة مع الشركات األخرى على جملس الوزراء للمصادقة عليها )املادة 2/3 من 
قانون سنة 1964، واملادة 3/4 من قانون سنة 1967(. بيد أن الفارق التنظيمي بني احلالتني 
يكمن يف أن قانون الشركة اجلديد قد ألغى االرتباط التنظيمي للشركة بوزير النفط )وبذلك أصبحت 
قرر لسياسات التفاوض والتعاقد النفطي(، على خالف حال 

ُ
الشركة الشخص التنظيمي احلصري امل

ارتباطها التنظيمي بوزير النفط يف قانونيها السابقني، حيث تفقد فيه الشركة حق احلصرية التنظيمية 
قررة لسياسات التفاوض والتعاقد النفطي. 

ُ
امل

قانون  مشروعات  أحكام  تزدحم  الثالثة،  الشركة  أتسيس  قوانني  يف  احلال  وعلى خالف 
شاركة يف 

ُ
النفط والغاز االحتادي العالقة التشريع بكثرة األطراف والشخوص التنظيمية املختلفة، امل

عمليات التفاوض والتعاقد، مع حتديد سلطات وصالحيات كل طرف أو شخص منها، ولكن 
من دون تعيني حقوق ومسؤوليات غالبيتها العظمى يف هذه العمليات، وأيضا من دون امتالك 
سلوكها التفاوضي والتعاقدي ملرجعياته املؤسساتية، ومن دون امتالكها ملنهجيات اإلعداد التفاوضي 
تنظيمي  مليزان  املعين  االحتادي  القانون  مشروعات  تؤسس  ابملقابل،  ولكن  والتعاقد.  والتفاوض 
الغاايت واألولوايت اإلسرتاتيجية واملصاحل والسلطات والصالحيات  خمتل ابملطلق، ستغيب فيها 
يف  ندرج  النافذ.  البالد  دستور  أقره  الذي  النفطية  املوارد  إدارة  نظام  من  واملسؤوليات  واحلقوق 
الواردة  والتعاقد،  التفاوض  عمليات  إدارة  يف  شاركة 

ُ
امل الوطنية  والشخوص  األطراف  مجيع  أدانه 

مكتب  والغاز،  للنفط  االحتادي  اجمللس  املختصة،  اهليأة  املعين:  القانون  مشروعات  أحكام  يف 
املستشارين املستقلني، شركة النفط الوطنية العراقية، جملس الوزراء، اهليأة اإلقليمية، الدولة، احلكومة، 
وزارة النفط. ومع ذلك، اتفقت املشروعات املعنية فيما بينها على ثالثة شخوص تنظيمية رئيسة 
والغاز،  للنفط  االحتادي  اجمللس  املختصة،  )اهليئة  والتعاقد  التفاوض  عمليات  إدارة  يف  للُمشاركة 
شاركة يف 

ُ
ومكتب املستشارين املستقلني(، بينما تفاوت موقفها من بقية األطراف والشخوص امل

هذه العمليات.  
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   يف اجلدول )2,4(، جُنري تقييما للميزان التنظيمي ألدوار ووظائف الشخوص التنظيمية 
يف عمليات إبرام العقود النفطية بقوانني الشركة ومشروعات قانون النفط والغاز االحتادي.

اجلدول 2,4
امليزان التنظيمي املُقارن ألدوار ووظائف الشخوص التنظيمية

يف عمليات إبرام العقود النفطية بقوانني الشركة ومشروعات قانون النفط والغاز االحتادي
امليزان التنظيمي املُقارنالشركة وزارة النفطجملس الوزراء

)- -()+ -()- -()- -(قانون 2018 
)- -( )- +()+ -()- -(قانون 1964

)- -( )- +()+ -()- -(قانون 1967

... تكملة اجلدول )2,4)
احلكومة
االحتادية

حكومات األقاليم 
واحملافظات املنتجة

امليزان التنظيمي املُقارنالشركة 

)- -()+ -()- +()- -(املشروع األول

)- -()+ -()- +()- -(املشروع الثاين
)- +( )- -((+ +))- -(املشروع الثالث

العالمة يف اجلدول: )+ +( متوازن ابملطلق، )- -( خمتل ابملطلق، )- +( خمتل نسبياً، 
)+ -( متوازن نسبياً.
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2.2.3. منظومة أحكام حتقيق عمليات إبرام العقود النفطية يف قانون الشركة
للتعاقدات  التنظيمي  التحقيق  أحكام  ملنظومة  التنظيمي  للميزان  قارن 

ُ
امل التحليل  سُنجري 

النفطية على النحو اآليت: نوع ومنط العقد النفطي، إجراءات التفاوض والتعاقد، وإجراءات اختاذ 
العالقة  االحتادي  والغاز  النفط  قوانني  ومشروعات  الشركة  قوانني  يف  النفطي  العقد  بشأن  القرار 

التشريع.
1. نوع ومنط العقد النفطي:

أحدمها  معيارين،  ابستخدام  النفطية  العقود  تصنيف  عادة  جيري  النفطية،  الصناعة  يف 
حلقة  معيار  األول،  املعيار  النفطي.  العقد  منط  لتحديد  واثنيهما  النفطي،  العقد  نوع  لتحديد 
السلسلة التكنولوجية من النشاط، حيث جيري استخدامه لتحديد نوع العقد النفطي )مثال عقود 
معيار  الثاين،  املعيار  منها(.  معينة  توليفة  أو  اإلنتاج...اخل،  عقود  التطوير،  عقود  االستكشاف، 
النمط املؤسسايت احلاكم للعالقة ما بني طريف أو أطراف العقد النفطي )مثال عقود االمتياز النفطي، 
عقود اخلدمة النفطية، عقود املشاركة ابإلنتاج وغريها(، والذي جيري مبوجبه إدارة عمليات حتقيق 

نوع العقد النفطي.
مل جير يف قانون الشركة لسنة 1964 حتديد نوع العقد النفطي، ولكن جرى حتديد منط 
العقد النفطي )عقد املشاركة مع الغري(، ويف قانون الشركة لسنة 1967 مل جير حتديد نوع العقد 
القانونني: منط االستثمار املباشر،  النفطي أيضا )يف  العقد  النفطي، ولكن جرى فيه حتديد منط 
ومنط عقد املشاركة مع الغري، مع حترمي منط عقد االمتياز النفطي أو ما يف حكمه(، بينما مل جير يف 
قانون الشركة لسنة 2018 حتديد منط العقد النفطي، ولكن جرى فيه حتديد نوع العقد النفطي 
4/اثنيا(. ابملقابل،  املادة  والتصدير، كما نصت على ذلك  واإلنتاج  االستكشاف  فقط )عقود 
َتفّردت مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي ابلتحديد الدقيق لنوع العقد النفطي )عقد التنقيب 
واإلنتاج، عقد التطوير واإلنتاج، عقد التنقيب والتطوير واإلنتاج(، ومنط العقد النفطي أيضا )عقد 
اخلدمة، عقد اجملازفة يف االستكشاف، عقد اإلدارة، عقد الرتخيص(، فضاًل عن حتديدها للحالة 
التنظيمية للعقد النفطي نفسه مبعيار تصنيف آخر للعقود النفطية: معيار مرحلة اإلعداد التنظيمي 

بم(.
ُ
للعقد )العقد النموذجي، العقد األويل، العقد القائم أو امل
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جتدر اإلشارة إىل أن نوع العقد النفطي يف قانون الشركة اجلديد يتضمن عمليات نفطية 
من  واإلنتاج  االستكشاف  حبلقيت  خاصة  تكنولوجية  نفطية  عمليات  وظيفيا:  خمتلفة  وتنظيمية 
عمليات  هي  واألخرية  املستخرج،  اخلام  النفط  تصدير  وعمليات  النفطية،  التكنولوجية  السلسلة 
تنظيمية تندرج ضمن نشاط تسويق النفط )الذي وصفته قرارات احملكمة املذكورة بعدم الدستورية(. 
بعد قرارات احملكمة االحتادية العليا، ميكن قراءة نوع العقد النفطي يف قانون الشركة اجلديد ابحتمالني 
)االستكشاف  العمليات  من  أنواع  ثالثة  على  تشتمل  نفطية  عقود  األول،  خمتلفني:  تنظيميني 
العمليات فقط )االستكشاف  الثاين، عقود نفطية تشتمل على نوعني من  واإلنتاج والتصدير(؛ 
رجح يف القانون اجلديد 

ُ
واإلنتاج فقط(. أي من االحتمالني املذكورين أعاله لنوع العقد النفطي هو امل

الرتاخيص  املبمة يف جوليّت  النفطية  العقود  أنواع  املقارنة مع  األمر من خالل  لنتفحص  للشركة؟ 
النفطية األوىل )عقد خدمات فنية حلقل نفط الرميلة(، والثانية )عقد اخلدمة لتطوير وإنتاج حقل 

احللفاية(.  
 Scope of العقد”  “نطاق  املسماة  العقد  مادة  تكفّلت  املذكورين،  العقدين  يف 
Contract بتحديد نوع العمليات النفطية املشمولة ابلعقد النفطي. مبوجب املادة )2/1( من 
العقدين على التوايل، جرى حتديد مادة “نطاق العقد” على النحو اآليت: “ميثل هذا العقد عقد 
خدمات فنية إلعادة أتهيل وزايدة إنتاج واستخراج النفط من حقل نفط الرميلة...”، “هذا العقد 
هو عقد اخلدمة لتطوير وإنتاج منطقة عقد احللفاية...”. وكما يالحظ من هذه النصوص املقتبسة 
من العقدين، إن احلديث جيري عن نوع عقد نفطي، جيري مبوجبه حتقيق عمليات نفطية ذات طابع 
تكنولوجي صرف )تطوير، إعادة أتهيل، إنتاج( وليس من بينها عمليات تنظيمية خاصة بتصدير 
النفط اىل األسواق اخلارجية. يف العقدين، جيري حتقيق العمليات النفطية التكنولوجية املذكورة عندما 
ينتهي مقاول العقد من تسليم النفط املستخرج إىل الناقل، الذي تُعّينه شركة نفط اجلنوب )شركة 
نفط البصرة يف قانون الشركة( يف عقد حقل الرميلة وشركة نفط ميسان يف عقد احللفاية بصورة 
النفط الوطنية )سومو( عمليات تصديره،  العقد، لتتوىل بعدها شركة تسويق  مستقلة عن مقاول 

مبوجب املادتني )17 و18( من العقدين ومالحقهما ذات الصلة. 
قارن إىل نتيجة مفادها، أن قانون الشركة سيدرج عمليات تصدير 

ُ
خنلص من هذا التحليل امل

النفط ضمن عمليات االستكشاف واإلنتاج يف العقود النفطية اجلديدة اليت سيجري إبرامها مبوجب 
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بمة 
ُ
امل النفطية األربعة األوىل  الرتاخيص  أحكامه، وهو أمر تنظيمي خمالف ألنواع عقود جوالت 

منذ عام 2009 من قبل وزارة النفط االحتادية، وُمنتج مليزان تنظيمي خُمتل من جانب العالقة مع 
للشركة )والشركة  اململوكة كلها  الوطنية  النفط  للنفط وشركة تسويق  املستخرجة  الوطنية  الشركات 

األخرية مت استبعادها من عداد الشركات اململوكة للشركة مبوجب قرارات احملكمة املذكورة(.    
لقد جرى تشريع قانوين الشركة لسنة 1964 وسنة 1967 يف ظروف بداايت أتسيس 
صناعة نفطية وطنية مستقلة عن عقود االمتياز النفطي التقليدي املمنوحة لشركات النفط الدولية 
العقد  نوع  من حتديد  املذكورين  القانونني  َتفهُّم خلو  األساس، ميكن  هذا  وعلى  وقتها.  الكبى 
النفطي )لضرورات غياب اخلبة الوطنية يف مجيع حلقات السلسلة التكنولوجية النفطية(، وحتديد 
شاركة النفطي وحترمي منط عقد االمتياز النفطي يف تطوير الصناعة 

ُ
منط االستثمار املباشر ومنط عقد امل

النفطية الوطنية الفتية. ولكن ليس من املفهوم تنظيميا وتكنولوجيا خلو قانون الشركة لسنة 2018 
من نوع “عقد تطوير اإلنتاج النفطي” )وهي احللقة التكنولوجية الرابطة ما بني حلقة االستكشاف 
والشخوص  األطراف  بني  العالقة  لتنظيم  النفطي  العقد  منط  حتديد  من  وخلوه  اإلنتاج(،  وحلقة 
التنظيمية املتعاقدة، وهو أمر سُيفضي إىل اختالل امليزان التنظيمي بني هذه األطراف والشخوص 
ذات الصلة أو املصلحة بعمليات إبرام العقد النفطي. مبعىن آخر، أن خلو القانون اجلديد للشركة 
من حتديد األحكام الناظمة واحلاكمة واحلامية حلقوق ومسؤوليات األطراف والشخوص املتعاقدة، 
ختار، سيضع يف يد جملس إدارة الشركة سالحا قانونيا لتقرير ما 

ُ
اليت يتضمنها منط العقد النفطي امل

يراه مناسبا من أمناط العقود النفطية املعروفة، مبا فيها رمبا “عقود املشاركة ابإلنتاج” كما هو احلال 
يف إقليم كردستان )والذي تعارضه احلكومة االحتادية بقوة(، أو “عقود االمتياز النفطي التقليدي”، 
واألخرية كانت سائدة يف العراق قبل التشريع القانوين لتنظيم الصناعة النفطية الوطنية املستقلة يف 

ستينات القرن املاضي.
النفطية  العقود  التشريع، وردت أمناط  العالقة  النفط والغاز االحتادي  يف مشروعات قانون 
اآلتية، مع اإلشارة إىل عدم ورود أي تعريف هلا: يف املشروع األول للقانون، “عقد اخلدمة” )الفقرة 
ب/خامسا من املادة 9(، “عقد اجملازفة يف االستكشاف” )الفقرة ب/خامسا من املادة 9(. يف 
)الفقرة  اإلدارة”  13(، “عقود  املادة  أوال من  )الفقرة  اخلدمة”  للقانون، “عقود  الثاين  املشروع 
أوال من املادة 13(. يف املشروع الثالث للقانون، “عقد الرتخيص” )الفقرة أوال من املادة 21(، 
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“عقود الرتاخيص” اليت تبم بعد صدور قانون النفط والغاز االحتادي )الفقرة أوال من املادة 46).  
2. اإلجراءات التنظيمية لعمليات التفاوض والتعاقد النفطي:

لقد خلت قوانني الشركة الثالثة من وجود ما مَسّته مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي 
مبصطلح “العقد النفطي النموذجي”، الذي يتضمن منظومة األحكام التنظيمية ملنح الرتاخيص 
النفطية يف صيغ إجراءات تنظيمية روتينية، وصفتها مشروعات القانون االحتادي العالق التشريع 
مبثابة آليات للتفاوض والتعاقد مع املستثمرين احملتملني يف تطوير املوارد النفطية. تتكون منظومة 
أحكام العقد النفطي النموذجي املعنية من ُمكّوانت أساسية هي: الشخوص التنظيمية املعنية هبا، 
التنظيمي )مراحل  التنظيمية(، ومنهجية تنفيذ الفعل  التنظيمية فيما بينها )اإلجراءات  والعالقات 

اإلجراءات التنظيمية(، وموضوع فعلها التنظيمي )منط العقد ونطاق فعله(.
لقد أقصى جملس الوزراء يف مشروعّيه لقانون النفط والغاز االحتادي سنيت 2007 و2011 
شخص “احملافظات املنتجة للنفط” من عداد شخوص إدارة التفاوض والتعاقد ومنح الرتاخيص 
النفطية، بينما أقصت جلنة النفط والطاقة النيابية “شركة النفط الوطنية العراقية” يف مشروعها لسنة 
كلفة إبدارة هذه العمليات. رمبا يعتقد أصحاب مشروعات قانون 

ُ
2011 من عداد الشخوص امل

النفط االحتادي )وكذلك قانون الشركة اجلديد( ابلصفة التقنية الصرفة لعمليات التفاوض والتعاقد 
ومنح الرتاخيص النفطية، وإال كيف نُفّسر تغييب جملس الوزراء لنفسه يف مشروعّيه )وكذلك يف 
النفطي  العقد  على  ومصادقته  وموافقته  العمليات  هذه  إجراء  متابعة  من  اجلديد(  الشركة  قانون 
والغاز  النفط  لقانون  الثالثة  واملشروعات  اجلديد  الشركة  قانون  نصوص  يف  يوجد  )ال  اخلتامي 
االحتادي ما يشري اىل وجود عقد ختامي يلي التوقيع األويل على العقد األويل(، وتغييب جملس 
بمة. 

ُ
النواب لنفسه )يف مشروع جلنة النفط والطاقة النيابية( أيضا من التصديق على العقود النفطية امل

3. اإلجراءات التنظيمية الختاذ قرارات إبرام العقد النفطي:
جملس  يف  القرارات  الختاذ  تنظيمية  إجراءات  أية   1964 لسنة  الشركة  قانون  يتضمن  مل 
1967 هذه اإلجراءات  لسنة  الشركة  قانون  قرر  بينما  النفطي،  التعاقد  قرارات  فيها  مبا  إدارهتا، 
على النحو اآليت: “يتم النصاب يف اجمللس حبضور مخسة أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس 
)رئيس جملس إدارة الشركة – املؤلف( أو انئبه أو من يقوم مقامهما وتصدر القرارات أبكثرية ال تقل 
عن أربعة أصوات” )املادة 14/1(، علما أن عدد أعضاء جملس اإلدارة هو )7( أعضاء ابستثناء 
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العضوين االحتياط. ال يشرتط هذا القانون تصديق جملس الوزراء على أي قرار يتخذه اجمللس، مبا 
فيها قرارات التعاقد النفطي أيضاً، وهو أمر ُمنشئ مليزان تنظيمي خُمتل لصاحل جملس إدارة الشركة 

وعلى حساب جملس الوزراء.  
   يف قانون الشركة لسنة 2018، جاءت إجراءات اختاذ القرارات، مبا فيها قرارات التعاقد 
النفطي، على النحو اآليت: “يكتمل انعقاد اجمللس حبضور ثلثي أعضائه بضمنهم الرئيس )رئيس 
عند  والثاين  غيابه  عند  الرئيس  حمل  األول  الرئيس  انئب  وحيل  املؤلف(.   – الشركة  إدارة  جملس 
غياهبما” )املادة 8/اثنيا/3، اليت وصفتها قرارات احملكمة بعدم الدستورية(؛ “يتخذ اجمللس قراراته 
املتعلقة ابلسياسات والتعاقدات واالستثمار ابألغلبية املطلقة ألعضاء اجمللس” )املادة 8/اثنيا/4، 
 (11( هو  اإلدارة  أعضاء جملس  أن عدد  علما  الدستورية(،  بعدم  احملكمة  قرارات  اليت وصفتها 
عضواً، األمر الذي يعين ضرورة حصول القرار على )6( أصوات ليصبح انفذاً. ال يشرتط القانون 
موافقة جملس الوزراء على أي قرار يتخذه اجمللس يتعلق ابلسياسات والتعاقدات واالستثمار، وال 
يشرتط مصادقة جملس النواب على ذلك القرار، وهو أمر ُمنشئ مليزان تنظيمي خُمتل لصاحل جملس 

إدارة الشركة وعلى حساب احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة.
   وعلى الرغم من توفر منظومة أحكام تنظيمية متكاملة لعمليات اختاذ القرار بشأن إبرام 
العقد النفطي يف مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي العالقة التشريع، إال أن هذه املنظومة 
تُقصي احلكومة االحتادية وحكومات احملافظات املنتجة )يف مشروعي جملس الوزراء( وشركة النفط 
شاركة يف عمليات التفاوض والتعاقد، 

ُ
الوطنية العراقية )يف مشروع جلنة النفط والطاقة النيابية( من امل

بمة، وتصديقها واكتساهبا الشرعية القانونية. إن اإلقصاء املذكور 
ُ
واملوافقة على العقود النفطية امل

شاركني يف إدارة عمليات إبرام العقود النفطية. يف املشروعات 
ُ
يقود إىل اختالل امليزان التنظيمي بني امل

الثالثة املعنية، يقوم “اجمللس االحتادي للنفط والغاز” بربط اختاذ قراراته التنظيمية، بشأن صالحية 
العقد النفطي األويل من عدمها، مبوافقة تشكيل تنظيمي، منحته هذه املشروعات تسمية “مكتب 
املستشارين املستقلني”، يؤسس حصرايً من قبل اجمللس املذكور بنفسه هلذا الغرض، وحيدد عدد 

أعضائه وجنسياهتم واختصاصاهتم العلمية واملهنية والتعاقد معهم. 
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يف اجلدول )2,5(، جنري تقييما للميزان التنظيمي ملنظومة أحكام إدارة عمليات إبرام العقود 
النفطية  يف قوانني الشركة ومشروعات قانون النفط والغاز االحتادي.

اجلدول 2,5 
 امليزان التنظيمي املُقارن ملنظومة أحكام إدارة عمليات إبرام العقود النفطية يف قوانني 

الشركة ومشروعات قانون النفط والغاز االحتادي 
منط العقد 

النفطي
إجراءات توقيع 

العقد النفطي
اختاذ قرار إبرام العقد 

النفطي 
امليزان التنظيمي املُقارن

)- -()- +()- -()- -(قانون 2018 
)- +()- -()- -((+ +)قانون 1964
)+ -( )- +()- -((+ +)قانون 1967

... تكملة اجلدول )2,5)

منط العقد 
النفطي

إجراءات توقيع
العقد النفطي

اختاذ قرار إبرام
العقد النفطي

امليزان التنظيمي
املُقارن

)+ -()+ -()- +((+ +)املشروع األول
)+ -()+ -()- +((+ +)املشروع الثاين
)+ -()+ -()- +((+ +)املشروع الثالث

العالمة يف اجلدول: )+ +( متوازن ابملطلق، )- -( خمتل ابملطلق، )- +( خمتل نسبياً، 
)+ -( متوازن نسبياً.    

 املبحث الثاين. إدارة عمليات إبرام العقود النفطية يف قانون الشركة
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اخلامتة:
قارن لقانون الشركة اجلديد جتاه مجيع مفاصل 

ُ
يالحظ من تقييمات امليزان التنظيمي اإلمجايل امل

نشاط الشركة يف إدارة عمليات التفاوض وإبرام العقود النفطية )اجلدول 2,6( اختالله املطلق، سواء 
بيئتها اخلارجية، وهو أمر تنظيمي  الداخلية للشركة أم بعالقاهتا مبتغريات  البيئة  تعلق األمر مبتغريات 
يوضح جبالء السيطرة التنظيمية املطلقة جمللس إدارة الشركة يف التصرف حبقوق ملكية املوارد النفطية 
اإلدارية  والوظائف  التنظيمية  األدوار  ميزان  اختالل  إن  واستغالهلا.  تطويرها  وإدارة عمليات  الوطنية 
شاركني إبدارة وحتقيق ورقابة تنفيذ عمليات 

ُ
واحلقوق والسلطات والصالحيات واملسؤوليات يف نشاط امل

التفاوض والتعاقد النفطي سيقود إىل اتسام هذا النشاط ابلسمات األساسية اآلتية:
اجلدول 2,6 

امليزان التنظيمي اإلمجايل املُقارن لتحقيق عمليات إبرام العقود النفطية 
يف قوانني الشركة ومشروعات قانون النفط والغاز االحتادي

ميزان ضبط 
العالقات بني 

املشاركني

ميزان الشخوص
التنظيمية املشاركة

ميزان األحكام 
التنظيمية إلبرام
العقود النفطية 

امليزان التنظيمي
اإلمجايل املُقارن

)- -()- -()- -()- -(قانون 2018 
)- -()- +()- -()- +(قانون 1964
)- -( )+ -()- -()- +(قانون 1967
)+ -()+ -()+ -()+ -(املشروع األول
)+ -()+ -()+ -()+ -(املشروع الثاين
)+ -()+ -()+ -()+ -(املشروع الثالث

العالمة يف اجلدول: )- -( خمتل ابملطلق، )- +( خمتل نسبياً،  )+ -( متوازن نسبياً.
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النفطية مع شركات  الرتاخيص  2009 عقود جوالت  النفط يف عام  أبرمت وزارة  حينما 
النفط األجنبية، مل يكن متوفرا هلا يف ذلك الوقت قانوان يُنظم عمليات التفاوض والتعاقد النفطي، 
على الرغم من وجود منظومة إدارة متكاملة هلذه العمليات يف مشروع جملس الوزراء لقانون النفط 
والغاز االحتادي يف عام 2007، األمر الذي قاد إىل اجتهاد كبار موظفيها يف صياغة بنود وأحكام 
وشروط العقود النفطية املبمة، حظيت بقدر كبري من النقد التنظيمي واالقتصادي والسياسي. وبعد 
صدور قانون الشركة، رمبا هناك من يقول )ومنهم قانون الشركة اجلديد!(، وملاذا وجع الرأس ابلبحث 
عن  منظومة مؤسساتية معنية ابلتحقيق التنظيمي إلدارة عمليات التفاوض وإبرام العقود النفطية، 

وجملس إدارة الشركة قادر على وضعها واستخدامها بنفسه؟ 
ولكن هذا القول جيانب الصواب املؤسسايت والتنظيمي، ألسباب ورد ذكرها وتفصيلها يف 
هذا املبحث، ولكننا هنا سنكتفي إبيراد مثال واحد عن هذا األمر. قبل إبرام نوع العقد النفطي، 
يتطلب األمر اختيار منط هذا العقد من جمموعة أمناط العقود النفطية املعروفة يف الصناعة النفطية 
الدولية. هل سُيرتك أمر اختيار منط العقد النفطي لقرار يتخذه جملس إدارة الشركة، املتكون من 
11 عضوا )قبل استبعاد رئيس جملس إدارة شركة التسويق الوطنية من عضوية جملس إدارة الشركة 
بقرارات احملكمة االحتادية العليا(، منهم 6 أشخاص طبيعيني؟! على أساس أن الشركة متارس أعماهلا 
نيابة عن الدولة العراقية كما يقول القانون؟ هذا يعين أن سلطات وصالحيات وحقوق ومسؤوليات 
الدولة جتاه الثروة النفطية الوطنية قد جرى اختزاهلا وجتسيدها يف شخوص طبيعية ستة، ميتلكون 
األغلبية املطلقة من األصوات يف جملس اإلدارة، ومل يتضمن قانون الشركة أية أحكام تضبط سلوكهم 
التنظيمي يف اختيار منط العقد النفطي، ويف بالد تتنازع فيها املناورات السياسية النفعية والفاسدة 

عمليات إشغال الوظائف العامة. 
  مصادر املبحث الثاين

دستور مجهورية العراق 2005.
وائتالف  العراقية  احلكومة  بني  املبم  النفطي،  الرميلة  حقل  لتطوير  الفنية  اخلدمات  عقد 

شركات BP & Petrochina، 2009، النص العريب للعقد غري املنشور.

 املبحث الثاين. إدارة عمليات إبرام العقود النفطية يف قانون الشركة



170

مركز البيان للدراسات والتخطيط

عقد اخلدمات الفنية لتطوير حقل الرميلة النفطي، املبم بني احلكومة العراقية وائتالف شركات 
BP & Petrochina، 2009، النص االجنليزي للعقد املنشور على املوقع االليكرتوين لشبكة 

.http://iraqieconomists.ne االقتصاديني العراقيني
دويل  وائتالف  العراقية  احلكومة  بني  ما  املبم  النفطي،  احللفاية  حقل  وإنتاج  تطوير  عقد 
تقوده شركة Petrochina الصينية، النص العريب للعقد املنشور على املوقع االليكرتوين لشبكة 

.http://iraqieconomists.ne االقتصاديني العراقيني
قانون أتسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (11) لسنة 1964. 

قانون أتسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (123) لسنة 1967.
قانون ختصيص مناطق االستثمار النفطي لشركة النفط الوطنية رقم (97) لسنة 1967.

قانون أتسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018.
قرارات احملكمة االحتادية العليا يف 23/1/2019 بشأن قانون شركة النفط الوطنية العراقية 

املرقم (4) لسنة 2018.
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املبحث الثالث. إدارة عقود جوالت الرتاخيص النفطية املربمة يف قانون الشركة 
املقدمة:

يف عامي 2016 و2017  َضمَّنت احلكومة العراقية قانون املوازنة العامة االحتادية مادة 
بمة 

ً
تقول فيها: »تلتزم احلكومة االحتادية ووزارة النفط مبراجعة عقود جوالت الرتاخيص النفطية امل

وختفيض  النفطي  اإلنتاج  بزايدة  ويدفع  االقتصادية  العراق  مصلحة  حيفظ  مبا  العقود  بنود  لتعديل 
قانون  من  )املادة 38  النفط«  أسعار  مع  تتالءم  حبيث  التكاليف  السرتداد  آلية  وإجياد  النفقات 
موازنة 2016، واملادة 48 من قانون موازنة 2017، مع اإلشارة إىل خلو موازنة 2018 وموازنة 
جوالت  عقود  مع  الرمسي  التنظيمي  التعامل  يتوزع  النص،  هذا  يف  االلتزام).  هذا  من   2019
احلكومة  سلطة  مها  خمتلفتني  سلطتني  على  بمة) 

ُ
امل العقود  بعد  (فيما  بمة 

ُ
امل النفطية  الرتاخيص 

االحتادية وسلطة وزارة النفط، وأن الغرض التنظيمي من هذا التعامل هو »مراجعة« هذه العقود 
مبعيار »حفظ مصلحة العراق االقتصادية«، لتحقيق هدف تنظيمي هو »تعديل بنود العقود«، 
و«ختفيض  النفطي«،  اإلنتاج  بزايدة  »الدفع  اآلتية:  والتكنولوجية  التنظيمية  الوسائل  ابستخدام 

النفقات«، و«إجياد آلية السرتداد التكاليف حبيث تتالءم مع أسعار النفط«.
مل تستطع احلكومة االحتادية ووزارة النفط، يف قانوين املوازنة املذكورين، اإليفاء ابلتزاماهتما جتاه 
بمة وتعديلها، وقد أحدثت قرارات احملكمة االحتادية العليا يف 23/1/2019 

ُ
مراجعة العقود امل

(فيما بعد قرارات احملكمة(، بشأن أحكام قانون الشركة، انقالابً مؤسساتياً كبرياً وجوهرايً يف نظام 
عن  الكشف  املبحث، سنحاول  هذا  يف  ابحلسبان.  أخذه  ينبغي  بالدان  يف  النفطية  املوارد  إدارة 
الكيفية التنظيمية املتاحة لشركة النفط الوطنية العراقية يف قانوهنا لسنة 2018 من حتقيق عمليات 
تعاملها التنظيمي مع هذه العقود: يف النقطة األوىل، أتشري املرجعيات املؤسساتية اليت ستستخدمها 
الشركة يف تعاملها التنظيمي؛ ويف النقطة الثانية، تقرير الكيفية التنظيمية لتعامل الشركة املعين. نشري 
إىل أن استخدامنا لتعبري »التعامل التنظيمي« يف هذا املبحث جاء بغرض حصر مفردات الكيفية 
التنظيمية (شخوص، مسارات، موضوعات، حقوق، معايري، آليات، أدوات) بتعبري إداري واحد 

بمة. 
ُ
لتعامل قانون الشركة مع العقود امل
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 2.3.1. املرجعيات املؤسساتية للتعامل التنظيمي للشركة مع العقود املربمة 
بمة على النحو اآليت: 

ُ
يف قانون الشركة لسنة 2018، جيري التعامل التنظيمي مع العقود امل

»إدارة عقود اخلدمة اليت مت إبرامها يف جوالت الرتاخيص يف االستكشاف والتطوير واإلنتاج، وتلزم 
الشركة (شركة النفط الوطنية العراقية – املؤلف) مبراجعة العقود املبمة وتعديلها مبا يضمن مصلحة 
الشعب العراقي« )املادة 4/رابعا). وعلى الرغم من تشابه نص هذه املادة من قانون الشركة مع نص 

املادة املعنية يف املوازنتني املذكورتني آنفا، إال أنه خيتلف عنهما يف اجملاالت التنظيمية اآلتية:
• يف قانون الشركة، مل جير حصر الكيفية التنظيمية لتحقيق عمليات إدارة ومراجعة وتعديل 	

بمة، على غرار ما جاء به قانوين املوازنة املذكورين من حصر هلا: »الدفع بزايدة اإلنتاج 
ُ
العقود امل

النفطي«، و«ختفيض النفقات«، و«إجياد آلية السرتداد التكاليف حبيث تتالءم مع أسعار النفط«.
• وجود 	 مبنطق  بمة 

ُ
امل العقود  مع  التنظيمي  التعامل  عن  احلديث  الشركة، جيري  قانون  يف 

ثالث عمليات تنظيمية منفصلة بعضها عن اآلخر: عمليات »إدارة العقود«، وعمليات »مراجعة 
العقود«، وعمليات »تعديل العقود«، بينما نص املادة املعنية يف قانوين املوازنة املذكورين يتحدث 

عن عملية واحدة هي »مراجعة العقود« بغرض تعديلها.
• بمة هي سلطة الشركة، 	

ُ
يف قانون الشركة، هناك سلطة تنظيمية واحدة للتعامل مع العقود امل

بينما يف قانوين املوازنة املذكورين هناك سلطتان هلذا الغرض، مها: سلطة احلكومة االحتادية، وسلطة 
وزارة النفط االحتادية.

• يف قانون الشركة، جيري احلديث عن التعامل التنظيمي للشركة مع »عقود اخلدمة« اليت 	
أبرمتها وزارة النفط االحتادية يف جوالت الرتاخيص النفطية األربعة ابتداء من اجلولة األوىل يف عام 
2009، وال يسري هذا التعامل على »عقود الشراكة« اليت أبرمتها حكومة إقليم كردستان، ورمبا 
ال يسري على »عقود جولة الرتاخيص النفطية اخلامسة« اجلاري حتقيقها ابتداء من عام 2018 

بمة. 
ُ
بسبب اختالف شروطها عن شروط العقود امل

• يف قانون الشركة، جرى حتديد »نطاق العقد« Scope of Contract ابالستكشاف 	
بمة، ولكن ليس من الواضح 

ُ
والتطوير واإلنتاج، املشمولة بعمليات إدارة ومراجعة وتعديل العقود امل
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مشول هذه العمليات لألحكام األخرى خارج أحكام مادة »نطاق العقد«.
• بمة مبعيار »ضمان مصلحة الشعب 	

ُ
يف قانون الشركة، جيري التعامل التنظيمي مع العقود امل

العراقي«، مستلهما يف ذلك النص الدستوري للمادة (112/اثنيا) من الدستور، والقائلة أبن رسم 
السياسات اإلسرتاتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز جيب أن جيري مبا حيقق »أعلى منفعة للشعب 
العراقي«، وهو معيار أوسع وأعمق من معيار »حفظ مصلحة العراق االقتصادية« الوارد يف قانون 

الشركة وقانوين املوازنة املذكورين.
بمة، 

ُ
حتتاج الشركة إىل مرجعيات مؤسساتية قائمة وفاعلة لتعاملها التنظيمي مع العقود امل

بغرض إضفاء الشرعية القانونية والسياسية واالجتماعية على هذا التعامل ونتائجه وتبعاته التنظيمية 
على  احلصول  لتأمني  وحدها  الشركة  قانون  مرجعية  وجود  يكفي  ال  والتكنولوجية.  واالقتصادية 
الشرعيات املذكورة (بسبب قصور وضيق نطاق فعل أحكام القانون هبذا الصدد(، ما مل جير يف 
الوقت نفسه استخدام أحكام مرجعيات مؤسساتية أخرى قائمة أو استحداث البعض اآلخر منها، 
ألحكام  الشركة  استخدام  وأدوات  وآليات  ومعايري  وحقوق  وموضوعات  مسارات  وتضبط  تُقرر 
بمة. ميكن استخدام املرجعيات املؤسساتية اآلتية لتحقيق 

ُ
قانوهنا يف تعاملها التنظيمي مع العقود امل

بمة: مرجعيات الدستور وقانون الشركة والعقد النفطي، مرجعييّت 
ُ
التعامل التنظيمي مع العقود امل

خطة التنمية الوطنية 2022-2018 واملنهاج الوزاري 2022-2018، ومرجعيات مشروعات 
قانون النفط والغاز االحتادي العالقة التشريع لغاية احلني.

على  بمة، جيب 
ُ
امل العقود  مع  التنظيمي  تعاملها  يف  النافذ:  البالد  أوال. مرجعية دستور 

الشركة أن تلتزم أبحكام مواد الدستور ذات الصلة إبدارة تطوير واستغالل ثروة النفط والغاز الوطنية، 
ومنها:

• املادة (111(: »النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي يف كل األقاليم واحملافظات«. 	
بمة، 

ُ
عند تقرير الشركة املسارات الثالثة لتعاملها التنظيمي (اإلدارة، املراجعة، والتعديل) مع العقود امل

جيب عليها االلتزام ابلنص الدستوري احلاكم مللكية ثروة النفط والغاز يف مجيع حلقات السلسلة 
النفط  احتياطيات  مبلكية  األمر  تعلق  الثروة، سواء  هذه  واستغالل  لتطوير  التنظيمية/التكنولوجية 
الرئيسة  األانبيب  خبطوط  ونقلهما  املستخرجني  والغاز  النفط  مبلكية  أم  األرض،  ابطن  يف  والغاز 
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وتسويقهما الداخلي واخلارجي (وصفت قرارات احملكمة »املادة 7/اثنيا/2/البند ح«، بشأن شركة 
تسويق النفط الوطنية، بعدم الدستورية).

• املادة (112/أواًل(: “تقوم احلكومة االحتادية إبدارة النفط والغاز املستخرج من احلقول 	
احلالية مع حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة على أن توزع وارداهتا بشكل منصف يتناسب مع 
التوزيع السكاين يف مجيع أحناء البالد، مع حتديد حصة ملدة حمددة لألقاليم املتضررة واليت حرمت 
منها بصورة جمحفة من قبل النظام السابق واليت تضررت بعد ذلك مبا يؤمن التنمية املتوازنة للمناطق 
املختلفة يف البالد وينظم ذلك بقانون”. عند تقرير الشركة مسارات تعاملها التنظيمي مع العقود 
بمة وموضوعات تعاملها التنظيمي (على سبيل املثال وليس احلصر، تعديل منط اهليكل التنظيمي 

ُ
امل

إلدارة العمليات النفطية، حتسني أو تعديل إدارة تكاليف العمليات النفطية(، جيب عليها االلتزام 
ابلنص الدستوري القائل بتشارك احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة يف مجيع 
أنشطة إدارة احلقول النفطية والغازية احلالية، وهي احلقول املكتشفة املنتجة واحلقول املكتشفة غري 

بمة.
ُ
املطورة، مبا فيها احلقول اليت جيري اآلن تطويرها واستغالهلا مبوجب العقود امل

• املنتجة 	 واحملافظات  األقاليم  وحكومات  االحتادية  احلكومة  “تقوم  (112/اثنيا(:  املادة 
معا برسم السياسات اإلسرتاتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز مبا حيقق أعلى منفعة للشعب 
العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار”. عند تقرير الشركة مسارات 
بمة، جيب عليها االلتزام ابلنص الدستوري القائل بتشارك 

ُ
وموضوعات تعاملها التنظيمي مع العقود امل

اإلسرتاتيجية  اإلدارة  أنشطة  مجيع  يف  املنتجة  واحملافظات  األقاليم  وحكومات  االحتادية  احلكومة 
طورة، 

ُ
لتطوير ثروة النفط والغاز، سواء من احلقول النفطية والغازية احلالية املنتجة واملكتشفة غري امل

أم من حقول جديدة سيجري اكتشافها وتطويرها مستقبال. فضاًل عن ذلك، قرر الدستور معيار 
املنفعة األعلى ملالك ثروة النفط والغاز من عمليات رسم السياسات اإلسرتاتيجية لتطويرها، وقرر 
أيضاً اآلليات اليت جيب أن تستخدم لتحقيق هذه العمليات ومها آليات أحدث تقنيات مبادئ 

السوق، وأدوات تشجيع االستثمار النفطي.
• املادة (112(: ختتلف أحكام الفقرتني “أوال” و”اثنيا” من هذه املادة الدستورية يف 	

أمرين تنظيميني أساسيني، وهذا االختالف، كما نرى، جيب أن يؤخذ ابحلسبان من قبل الشركة 
بمة. األمر األول، إن حتقيق أحكام الفقرة “أواًل” من هذه 

ُ
عند تعاملها التنظيمي مع العقود امل
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املادة جيب أن يُنظم بقانون، ولكن يف الوقت نفسه، نرصد خلو نص هذه الفقرة من احلقوق واملعايري 
واآلليات واألدوات املؤسساتية الطابع واإلجراء التنفيذي الواجب استخدامها مثال لتحقيق الشراكة 
بني احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة يف إدارة النفط والغاز املستخرج من 
بمة). األمر الثاين، ال تشرتط الفقرة “اثنيًا” من هذه 

ُ
احلقول احلالية (املشمولة أبحكام العقود امل

املادة تشريع قانون يُنظم حتقيق أحكامها، مثال يف الرسم املشرتك للسياسات اإلسرتاتيجية الالزمة 
لتطوير ثروة النفط والغاز من قبل احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة، ولكن 
على  الواجب  حاال،  املوصوفة  واألدوات  واآلليات  واملعايري  احلقوق  الفقرة  هذه  قررت  ابملقابل، 
اإلسرتاتيجية  للسياسات  شرتك 

ُ
امل الرسم  موضوعة  مع  التنظيمي  تعاملها  عند  استخدامها  الشركة 

الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز، سواء من احلقول النفطية والغازية احلالية (املشمولة أبحكام العقود 
بمة) أم من حقول جديدة سيجري اكتشافها وتطويرها مستقبال. وحبكم االختصاص العلمي 

ُ
امل

شرّع لقانون الشركة يرى جواز سراين عمل مؤسسة 
ُ
للمؤلف، ال نستطيع احلكم مبسألة ما إذا كان امل

“القانون” املذكورة يف الفقرة “أوال” من هذه املادة الدستورية على الفقرة “اثنيا” منها. 
اثنيا. مرجعية قانون الشركة: مُيكن ألحكام قانون الشركة أن تكون مرجعية قانونية واضحة 
بمة، سواء تعلق األمر مبسارات هذا التعامل أم مبوضوعاته، 

ُ
وفاعلة يف تعاملها التنظيمي مع العقود امل

ولكن، من اجلانب اآلخر، مُيكن هلذه األحكام أن تقع يف تعارض مباشر مع أحكام هذه العقود، 
أو االختالف يف التفسري بني الشركة ومقاويل العقود الرئيسيني. يف أدانه، نشري إىل البعض من 

أحكام القانون ذات الصلة بتعاملها التنظيمي املعين على سبيل املثال وليس احلصر: 
• مُتارس الشركة أعماهلا نيابة عن الدولة العراقية (املادة 2/اثنيا، واألسباب املوجبة(، وهو 	

بمة يف دائرة أعمال السيادة الوطنية. بيد 
ُ
ُحكم قانوين يضع تعامل الشركة التنظيمي مع العقود امل

أن حتقيق هذا احُلكم القانوين واقعياً سيصطدم أبحكام العقد النفطي، مثال املادة (37/2) يف عقد 
حقل الرميلة النفطي، اليت ترى فيه جُمرد عقد جتاري. هذا يعين، أن التعامل التنظيمي للشركة مع 
هذا العقد النفطي لشركة BP البيطانية وشركائها سوف لن يندرج ضمن أعمال السيادة الوطنية، 
ألنه عقد جتاري خاضع للتحكيم الدويل يف حالة نشوء أية خالفات بني الشركة واملقاول النفطي 

الرئيسي للعقد جراء التعامل التنظيمي املعين.  
• بمة هو حتقيق “االستغالل 	

ُ
عندما يكون هدف التعامل التنظيمي للشركة مع العقود امل
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األفضل للثروة النفطية والغازية”، وأن معيار الوصول إىل هذا اهلدف سيكون حتقيق “أعلى منفعة 
للشعب العراقي”، وأن اآلليات املستخدمة يف ذلك ستكون “أسساً فنيًة واقتصاديًة لضمان أعلى 
العوائد وأدىن التكاليف”، كما جاء ذلك يف املادة (3) من قانون الشركة، عندها سيوضع اهلدف 
بمة. مل يُقرر قانون 

ُ
واملعيار واآلليات املذكورة يف دائرة الصدام التنظيمي املباشر مع أحكام العقود امل

تحقق من مفهوم “االستغالل األفضل” 
ُ
الشركة أية أدوات تنظيمية أو تكنولوجية لقياس مستوى امل

للثروة النفطية، وهو أمر سيضع التعامل التنظيمي املعين للشركة يف دائرة االجتهاد واالنتقائية عند 
بمة. يف املادة (2/2) من عقدي 

ُ
اختيار أدوات القياس، مقارنة مبا هو متوفر منها يف العقود امل

حقلي الرميلة واحللفاية جرى تقرير أداة قياس مفهوم “االستغالل األفضل” للثروة النفطية مبدى 
تطابقها مع “أفضل املمارسات الدولية يف جمال الصناعات النفطية” )عقد الرميلة) أو “أفضل 
ممارسات الصناعة البرتولية العاملية” )عقد احللفاية(، كالتزام تكنولوجي وتنظيمي واقتصادي وبيئي 
وغريه ملقاويل العقدين عند تنفيذمها العمليات النفطية مبوجب أحكام هذين العقدين. جرى يف 
املادة (1/9) من عقد الرميلة (وكذلك األمر يف املادة 1/7 من عقد احللفاية وإن اختلفت صياغته 
اللغوية(، حتديد مفهوم أفضل املمارسات الدولية على النحو اآليت: “تعين مجيع تلك االستخدامات 
واملمارسات املتعارف عليها واملقبولة عموما خالل فرتة سراين العقد، مبا يتعلق بصناعة النفط الدولية 
بوصفها جيدة وآمنة واقتصادية وصحية بيئيا وفعالة يف التنقيب عن النفط وتطويره وإنتاجه ومعاجلته 
بمة يف 

ُ
ونقله...”. يف التطبيق العملي هلدف “االستغالل األفضل” للثروة النفطية مبوجب العقود امل

جوليت الرتاخيص النفطية األوىل والثانية منذ عام 2009 ولغاية الوقت احلاضر، مل يستطع الطرف 
العراقي يف العقد النفطي الوصول إىل حتقيقه، ال من جانب مستوايت التكاليف والعوائد وال من 
معيار  بشأن  أما  بمة. 

ُ
امل ابلعقود  املشمولة  النفطي  االستخراج  مناطق  يف  البيئية  املؤشرات  جانب 

حتقيق أعلى منفعة للشعب العراقي، فليس من املنطقي مطالبة الشركة للمقاول الرئيسي وشركائه يف 
العقد النفطي بضمانه، ألهنا شركات نفطية أجنبية جتارية تسعى دائماً لتعظيم منافعها االقتصادية، 
ويف كثري من األحيان على حساب منافع الشعوب واجملتمعات احمللية يف بلدان ومناطق االستخراج 
بعدم  الشركة  قانون  من   (3) املادة  وصفت  قد  احملكمة  قرارات  أن  إىل،  اإلشارة  جتدر  النفطي. 
الدستورية: “... وذلك ألن املهام اليت محلتها أهدافها تتعارض مع أحكام املادة (112) بفقرتيها 
(أوال) و(اثنيا(، واملادة (114) من الدستور ذلك أن املهام اليت ذكرهتا املادة (3) يلزم أن تكون 

من احلكومة االحتادية مع حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة”. 
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• ينص قانون الشركة، على التزامها ابلسياسة النفطية للدولة (املادة 10/أوال(، وأن مُتارس 	
مجيع الصالحيات واحلقوق املخولة هلا مبوجب التشريعات ومبا يتفق مع السياسة النفطية للدولة 
(املادة 8/أوال/13، اليت وصفتها قرارات احملكمة بعدم الدستورية). عند تعاملها التنظيمي مع العقود 
بمة، ال تستطيع الشركة اإليفاء ابلتزامها جتاه حتقيق السياسة النفطية للدولة أو ممارسة صالحياهتا 

ُ
امل

وإعالن  تقرير  فيها  جرى  رمسية  وثيقة  وجود  عدم  بسبب  السياسة،  هذه  مع  يتفق  مبا  وحقوقها 
لتطوير  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  مفاصل  يف  للدولة.  النفطية  السياسة  واجتاهات  ومضمون  شخوص 
تطوير  والدولية، وكذلك  الوطنية  النفطي  االستخراج  الكبرية كشركات  األعمال  منظمات  نشاط 
نشاط القطاعات االقتصادية كقطاع االستخراج النفطي، يتوسط مفصل السياسة اإلسرتاتيجية (أو 
السياسة النفطية للدولة) مفصل التوجه اإلسرتاتيجي ومفصل التخطيط اإلسرتاتيجي إلدارة تطوير 
النشاط املعين. أتخذ السياسة النفطية للدولة شكل منظومة أهداف وإجراءات تنظيمية وقانونية 
واقتصادية واجتماعية وبيئية خمتلفة، ومتتلك مكوانت هذه املنظومة صالت وظيفية وتغذية عكسية 
Feedback فيما بينها. ومبا أن رسم السياسة النفطية هو نشاط مُيارسه شخصان تنظيميان أو 
أكثر، فهو، إذن، حباجة إىل إدارة Management. ومع األخذ ابحلسبان مضمون السياسة 
النفطية املتمثل يف تبين قواعد وحتقيق نشاط على وفق هذه القواعد، فإن مساري إدارة السياسة 
مضمون  يتجلى  السياسة.  هذه  تنفيذ  ومسار  النفطية  السياسة  تكوين  سيكوانن: مسار  النفطية 
اليت  واألطراف  واجملموعات  التنظيمية  الشخوص  نشاط  وعب  خالل  من  للدولة  النفطية  السياسة 
متتلك أهداف أو مصاحل يف دائرة النشاط النفطي، ألن وجود هؤالء هو الذي سيقرر (أنظر تفصيل 
رسم السياسة اإلسرتاتيجية إلدارة التطوير يف: الكعيب، 2017: 312-301؛ وكذلك تفصيل 

السياسة النفطية للحكومة اجلديدة يف: جياد، 10/10/2018(: 
والسلوكية، ومكانتهم 	  القيمية  نظرهم  لوجهات  تبعا  النفطي  النشاط  دائرة  مشكالت  صياغة 

التنظيمية والوظيفية يف هذا النشاط.
حتديد حقوق وقواعد وآليات وأدوات تعاملهم التنظيمي مع مشكالت دائرة النشاط النفطي 	 

تبعا إلمكاانهتم التنظيمية املتاحة، وتقييم نتائج نشاطهم اخلاص فيها.
الكشف عن الغرض من حتقيق أهدافهم يف دائرة النشاط النفطي.	 

 املبحث الثالث. إدارة عقود جوالت الرتاخيص النفطية املربمة يف قانون الشركة
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• يف سياق النقطة السابقة، لو افرتضنا، على سبيل املثال، أن مسار تعامل الشركة التنظيمي 	
بمة سيكون تغيري منط العقد النفطي من منط “عقد خدمة” إىل منط “عقد شراكة” 

ُ
مع العقود امل

أو منط “عقد امتياز” أو منط “اجلهد الوطين املباشر”، فلن يكون مبستطاعها حتقيق ذلك، ألن 
قانون الشركة والدستور ال يوفران هلا مرجعية قانونية أو دستورية لتكون الشخص التنظيمي الوحيد 
قرر لتكوين وتنفيذ السياسة النفطية للدولة لثالثة أسباب تنظيمية على األقل: األول، أن الشركة 

ُ
امل

ترتبط تنظيميا مبجلس الوزراء (املادة 2/أوال(، وهذا املوقع التنظيمي للشركة ال يسمح هلا برسم 
وتنفيذ السياسة النفطية للدولة؛ الثاين، أن جملس إدارة الشركة ال يرسم اإلسرتاتيجيات والسياسات 
قرارات  وصفتها  اليت  8/أوال/5،  (املادة  الوزراء  وجملس  النفط  وزارة  على  يقرتحها  وإمنا  النفطية 
احملكمة بعدم الدستورية(، األمر الذي يُفقد الشركة االستقاللية التنظيمية يف إقرار السياسة النفطية 
النفطية  اإلسرتاجتية  للسياسات  املشرتك  ابلرسم  دستوراي  كلفة 

ُ
امل الشخوص  أن  الثالث،  للدولة؛ 

هي احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط وليس الشركة (املادة 112/
بمة، عند مواجهتهم 

ُ
اثنيا من الدستور). فضاًل عن ذلك، مُيكن للمقاولني الرئيسيني يف العقود امل

قررة 
ُ
بم” هي الوثيقة الوحيدة امل

ُ
التعامل التنظيمي للشركة معها، اإلدعاء أبن وثيقة أحكام “العقد امل

لشخوص ومضمون واجتاهات السياسة النفطية للدولة العراقية، املوجودة والفاعلة منذ إبرامها عام 
2009 ولغاية الوقت احلاضر! 

اثلثاً. مرجعية العقد النفطي (ألغراض هذا املبحث، نستخدم أحكام عقد حقل الرميلة 
النفطي من عقود جولة الرتاخيص األوىل، وعقد حقل احللفاية النفطي من عقود اجلولة الثانية(: يف 
بمة، مُيكن للشركة أن تستخدم أحكام قانوهنا مبثابة مرجعية قانونية 

ُ
تعاملها التنظيمي مع العقود امل

هلذا التعامل، على الرغم من أن اتريخ إصدار ونفاذ أحكام قانون الشركة (2018) جاءت بعد 
اتريخ توقيع العقود النفطية ونفاذ أحكامها يف عام 2009. ومبا أن العقد هو شريعة املتعاقدين، 
بمة أبثر 

ُ
عندها تستطيع الشركة استخدام مرجعية قانوهنا لتحقيق تعاملها التنظيمي مع العقود امل

رجعي لوجود أحكام يف العقود جتيز ذلك.
   يف عقد حقل الرميلة النفطي، يوجد ُحّكم َعّقدي يوفر إمكانية استخدام قانون الشركة 
بمة وعلى النحو اآليت: “جيب أن يكون املقاول واملشغل 

ُ
لتحقيق تعاملها التنظيمي مع العقود امل

ملتزمني، من مجيع النواحي، أبحكام القانون، وأن يتقيدا هبا...” )املادة 29، الفقرة 1 من عقد 
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حقل الرميلة النفطي). واألمر نفسه يف املادة (29، الفقرة 1) أيضا من عقد حقل احللفاية النفطي. 
يف عقد حقل الرميلة، ومبوجب (املادة 1، الفقرة 46) منه، يُعّرف مصطلح “القانون” الوارد يف 
املادة (29، الفقرة 1) منه على النحو اآليت: “القانون يعين أي دستور أو قانون أو مرسوم أو قرار 
أو نظام أساسي أو قانون وضعي أو قاعدة أو توجيه أو أمر أو معاهدة أو مدونة أو تشريع، أو إيعاز 
من احملكمة أو حكم هنائي غري قابل لالستئناف، كما يتم اعتماده أو سّنه أو إصداره أو إعالنه 
أو إقراره من قبل حكومة العراق أو، ما مل ينص عليه خالف ذلك يف هذا العقد، كما يتم تعديله 
أو إلغاؤه  من وقت آلخر”. بينما جاء تعريف مصطلح “القانون” الوارد يف املادة (29، الفقرة 
1) من عقد حقل احللفاية النفطي، خمتصراً على النحو اآليت (املادة 1، الفقرة 46(: “القانون 
يعين القوانني أو األنظمة والتعليمات العراقية اليت قد يتم تغيريها (تعديلها) من حني آلخر”. ومع 
بمة تضع قيودا تنظيمية صارمة أمام حماولة الشركة التعامل 

ُ
ذلك، توجد أحكام كثرية يف العقود امل

املالية  ابملصاحل  اإلضرار  وعدم  النفطية،  العقود  بعض  سيادية  صفة  انتفاء  منها  معها،  التنظيمي 
للمقاول النفطي، كما سريد توضيحه الحقها يف هذا املبحث.

رابعا. مرجعية خطة التنمية الوطنية 2022-2018: تضمنت هذه اخلطة اإلشارة إىل 
بمة، من دون حتديد الشخص التنظيمي والكيفية التنظيمية للتعامل 

ُ
املشكلة اآلتية يف العقود امل

معها: »اخنفاض صايف اإليرادات النفطية يف ظل تذبذب أسعار النفط مع بقاء كلف اإلنتاج بنفس 
مستوايهتا« )خطة التنمية الوطنية، 2018: 151).

خامسا. مرجعية املنهاج الوزاري 2022-2018: يف الوقت الذي مل يتضمن املنهاج 
االحتادية،  النفط  بوزارة  أانط  قد  أنه  إال  املبمة،  العقود  مع  للتعامل  تنظيمي  ُحكم  أي  الوزاري 
قانون  تنفيذ  وإيقاف  الوطنية،  النفطية  الصناعة  تطوير  عمليات  إدارة  مهمة  تنظيمي،  كشخص 

الشركة واستبعادها حلني إزالة بعض ثغراته (املنهاج الوزاري، 2018: 17).
القانون،  هذا  تشريع  حالة  يف  االحتادي:  والغاز  النفط  قانون  مشروع  مرجعية  سادسا. 
وأنمل أن تتضمن أحكامه تقرير شخوص ومضمون واجتاهات السياسة النفطية للدولة، مبا فيها 
ختارة إلدارة تطوير واستغالل ثروة النفط والغاز، سيكون مبقدور الشركة عندها 

ُ
منط العقود النفطية امل

بمة. 
ُ
استخدامه مبثابة مرجعية قانونية إضافية وافية لتعاملها التنظيمي مع العقود امل

 املبحث الثالث. إدارة عقود جوالت الرتاخيص النفطية املربمة يف قانون الشركة
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 2.3.2. الكيفية التنظيمية لتعامل الشركة مع العقود املربمة
أوال. مسارات التعامل التنظيمي للشركة مع العقود املربمة:

   يف قانون الشركة، جرى تقرير تعاملها التنظيمي مع العقود املبمة بثالثة مسارات خمتلفة: 
إدارة  علم  نظر  وجهة  من  العقود.  تعديل  ومسار  العقود،  مراجعة  ومسار  العقود،  إدارة  مسار 
األعمال، إن كل مسار من هذه املسارات الثالثة يُعّد مفهوما Concept تنظيمياً مستقاًل بذاته، 
ولكن يف إطار منهجية واحدة جتمع هذه املسارات وهي منهجية التعامل مع عمليات صناعة واختاذ 
وتنفيذ القرارات اإلدارية/التنظيمية املختلفة، واليت هي موضوعات علم اإلدارة. يف الوقت نفسه، يُعّد 
مفهوم “اإلدارة” هو األصل يف حتقيق املفهومني الثاين “املراجعة” والثالث “التعديل” ابعتبارمها 
نتاجاً لعملية اإلدارة نفسها، ألن العمل اإلداري يف جوهره يتمحور حول أنشطة عمليات صناعة 
مت  قرارين  جُمرد  الثالث  واملسار  الثاين  املسار  يُعّد  أخرى،  بكلمات  اإلداري.  القرار  وتنفيذ  واختاذ 
بمة 

ُ
اختاذمها يف العملية اإلدارية (املسار األول). يف هذا املبحث، سنستبعد مسار مراجعة العقود امل

من التحليل ألن هذا املسار ستستخدمه الشركة لتشخيص حالة موضوعات القرار اإلداري، وال 
يتضمن حبد ذاته أية قرارات إدارية/تنظيمية ميكن اختاذها بشأن تعامل الشركة التنظيمي مع هذه 
العقود، على خالف احلال يف املسارين األول والثالث حيث يتطلب األمر اختاذ القرارات املختلفة.  
   يطلب قانون الشركة منها “إدارة عقود اخلدمة اليت مت إبرامها...”. ومن أجل حتقيق 
هذا املسار لتعامل الشركة التنظيمي مع العقود املبمة، يتطلب األمر هنا التحديد الدقيق ملفهوم 
“اإلدارة”. ينتظم العمل اإلداري يف هيئة منظومة System، متكونة من العناصر الثالثة اآلتية: 
شخص اإلدارة (ُمتخذ القرار اإلداري(، وموضوع اإلدارة (ميدان فعل القرار اإلداري(، والعالقات 
تخذ. أتخذ 

ُ
الناشئة بني شخوص اإلدارة أنفسهم وعالقتهم مبوضوعاهتا مبوجب القرار اإلداري امل

العملية اإلدارية إما شكل وظيفة إدارية أساسية تتخذ فيها القرارات (كالتخطيط والتنظيم والتوجيه 
والقيادة والرقابة(، وإما وظيفة إدارية مشتقة ال تتخذ فيها القرارات (كالتنسيق واإلشراف واملراقبة 
وغريها).  والتطوير  والتسويق  واألفراد  واملالية  األعمال (كاإلنتاج  عمليات  وغريها(، وإما  واملتابعة 
منظومة كلية  مبثابة  بمة 

ُ
امل العقود  إدارة  مسار  تبين  ابلشركة  يُفرتض  النظري،  األساس  هذا  وعلى 

موحدة، مبعىن حتديدها الدقيق والواضح لشخوص وموضوعات وعالقات تعاملها التنظيمي مع هذه 
العقود، فضال عن سعيها اجلاد والدائم لضمان كفاءة وفاعلية عمليات اختاذ وتنفيذ قراراهتا اإلدارية 

بشأن هذا التعامل، ومنها القرارات اإلسرتاتيجية والعملياتية والوظيفية وغريها. 
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بمة يف مساره األول (اإلدارة) عددا كبريا من 
ُ
سيواجه التعامل التنظيمي للشركة مع العقود امل

املشكالت التنظيمية غري القابلة على احلل، كما نعتقد، سواء من جانب أحكام العقد النفطي 
بم أم من جانب أحكام قانوهنا ذاته، أييت يف مقدمتها املشكلتني األساسيتني اآلتيتني:

ُ
امل

• أمر 	 وأن  أحكامه،  تنفيذ  إلدارة  متكاملة  منظومة  على  النفطي  العقد  يتوفر  األوىل:  املشكلة 
استحداث منظومة جديدة إلدارته يتطلب التبير التنظيمي من قبل الطرف العراقي يف العقد 
وموافقة الطرف األجنيب فيه. على سبيل املثال، جاء يف املادة (32/ الفقرة 2) من عقد الرميلة 
ما نصه: “ال جيوز تعديل هذا العقد أو إدخال إضافات إليه إال بواسطة اتفاقية خطية موقعة 
من قبل ممثلني عن الطرفني خمولني حسب األصول”. واألمر نفسه يف املادة  (32/ الفقرة 2) 
أيضا من عقد احللفاية: “لن يتم تعديل هذا العقد أو اإلضافة إليه إال مبستند حتريري موقع من 

قبل ممثلي كال الطرفني املخولني حسب األصول واملعينني ألغراضه”. 
• املشكلة الثانية: ال يتوفر قانون الشركة على أحكام جتيز للشركة أن تكون الشخص التنظيمي 	

العقود  يف  املختلفة  النفطية  العمليات  مع  التنظيمي  التعامل  وإسرتاتيجيات  لسياسات  قرر 
ُ
امل

قرر هلا مها وزارة النفط وجملس الوزراء (املادة 8/
ُ
بمة، ألن الشخص املؤسسايت الوحيد امل

ُ
امل

أوال/5، اليت وصفتها قرارات احملكمة بعدم الدستورية(، وأن الشركة تقع يف تبعية تنظيمية هلذا 
اجمللس (املادة 2/أوال(، ويواجه جملس إدارة الشركة حتدي احتمال معارضة وزير النفط لقراراته 

وسيكون قرار جملس الوزراء هبذا الشأن ُملزما جمللس إدارة الشركة (املادة 10/اثنيا). 
بمة، فهو اآلخر 

ُ
   أما بشأن املسار الثالث (التعديل) لتعامل الشركة التنظيمي مع العقود امل

قانون الشركة. وعلى الرغم من فشل احلكومة االحتادية  مشروط أبحكام العقد النفطي وأحكام 
بمة، استنادا إىل التزامهما يف قانوين املوازنة االحتادية املذكورين، 

ُ
ووزارة النفط يف تعديل العقود امل

إال أن املشكلة التنظيمية الرئيسة اليت ستواجه الشركة، تتعلق إبمكانية التعديل من عدمها، إذ إن 
بمة ال تتضمن مادة خاصة ابلتعديل، ابستثناء ما نصت عليه الفقرة (5) من 

ُ
أحكام العقود امل

أو  املقرتح  املستوى  يف  النظر  إبعادة  واملتعلقة  احللفاية،  وحقل  الرميلة  حقل  لعقدي  املادة (12) 
املستهدف لإلنتاج من قبل احلكومة، وذلك ابلطلب من املقاول زايدة أو خفض معدل اإلنتاج من 
منطقة العقد ألسباب ليس من بينها أتمني موارد مالية إضافية للموازانت االحتادية. وعلى الرغم 
من أن املادة (12) يف العقدين جتيز تعديل معدل اإلنتاج زايدة أو خفضا، إال أن البند (ه) منها 
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والقائل: »لتقليص مفروض من احلكومة«، يفرض على احلكومة دفع أمثان تنظيمية كبرية لتحقيق 
هذا التقليص. 

بمة أحكاما ال جتيز تعديل هلا يلحق الضرر 
ُ
   فضاًل عن ذلك، تضمنت بنود العقود امل

نصه:  ما  الرميلة  عقد  من  الفقرة 4)  املادة (29  يف  جاء  النفطي.  العقد  ملقاول  املالية  ابملصاحل 
»... وبعد اتريخ النفاذ، إذا كانت املصاحل املالية للمقاول تتأثر سلبا وبدرجة كبرية أبي تغيري على 
القانون كان ساري املفعول يف اتريخ النفاذ، أو إبلغاء أو تعديل... جيب على الطرفني... املوافقة 
املقاول  مصاحل  على  للحفاظ  العقد  هذا  يف  العالقة  ذات  األحكام  على  ضرورية  تعديالت  على 
املالية مبوجب هذا العقد بدون تغيري إىل حد معقول«. واألمر ذاته تقريبا يف املادة (29 الفقرة 4) 
أيضا من عقد احللفاية، ولكن بوضوح تنظيمي كبري: »بعد اتريخ النفاذ، إذا أتثرت احلصص املالية 
للمقاول بشكل سليب وكبري بتغيري يف القانون الذي كان انفذاً يف مجهورية العراق بتاريخ النفاذ، أو 
إبلغاء أو تعديل... فعلى الطرفني...االتفاق على التعديالت الالزمة لألحكام ذات الصلة يف هذا 
العقد لغرض استعادة املصاحل املالية للمقاول... إىل وضعها السابق كما كانت مباشرة قبل وقوع 
شارك يف عقد حقل 

ُ
التغيري... أو التعديل...«. وكمثال عن ذلك، عندما قرر الطرف احلكومي امل

الرميلة (شركة نفط اجلنوب) ختفيض مستوايت اإلنتاج (بسبب ظروف عدم التأكد العالية يف سوق 
النفط الدولية يف عام 2014(، جرت عملية تنظيمية كبرية لتعديل العقد النفطي ابجتاه ختفيض 
حصة الشريك احلكومي (شركة تسويق النفط العراقية) من 25 % إىل 5 %، وإلغاء »معامل 
االسرتداد R. Factor” يف احتساب أجور رحبية الشركات األجنبية، وتعليق تطبيق “معامل 
نفسه  واألمر  أخرى.  سنوات  مخس  العقد  مدة  األداء Performance Factor”، وزايدة 

حصل يف عقد حقل احللفاية النفطي.
بمة، 

ُ
أما معيار »ضمان مصلحة الشعب العراقي« يف حتقيق مساري إدارة وتعديل العقود امل

الوارد يف قانون الشركة (املادة 4/رابعا(، فيندرج جزئيا ضمن املعيار الدستوري، الذي جاءت به 
املادة (112/اثنيا) حول رسم السياسات اإلسرتاتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز مبا حيقق »أعلى 
منفعة للشعب العراقي«، ألن املعيار الدستوري (املنفعة) أكثر سعة وعمقا من املعيار الذي تقرتحه 
قوانني املوازانت االحتادية وقانون الشركة ومشروعات قانون النفط والغاز االحتادي العالقة التشريع، 

واملتمثل يف العائد االقتصادي (الريع النفطي) من تصدير النفط اخلام. 
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اثنيًا. موضوعات التعامل التنظيمي للشركة مع العقود املربمة:
   من الناحية النظرية وحسب أحكام قانوهنا، مُيكن للشركة أن تتعامل تنظيمياً مع مجيع مواد 
بم (عددها 43 مادة) ومالحقه (عددها 6 مالحق) واتفاقياته امللحقة (عددها 

ُ
العقد النفطي امل

بوصفها  النفطي،  احللفاية  وحقل  النفطي  الرميلة  حقل  عقدي  من  يف كل  ملحقة)  اتفاقيات   4
موضوعات لإلدارة واملراجعة والتعديل. ومبا أن قانون الشركة مل حُيدد موضوعات تعاملها التنظيمي 
بمة الواجب تعديلها، وألغراض هذا املبحث، سُنقصر احلديث إبجياز 

ُ
احملتمل مع أحكام العقود امل

شديد عن موضوعة اهليكل التنظيمي إلدارة العمليات النفطية وآليات اختاذ القرارات فيه، وموضوعة 
إدارة تكوين واحتساب تكاليف العمليات النفطية يف العقدين املذكورين.

1. التعامل التنظيمي للشركة مع موضوعة اهليكل التنظيمي إلدارة العمليات النفطية:
مُتارس الشخوص التنظيمية لعقدي الرميلة واحللفاية أدوارها التنظيمية ووظائفها اإلدارية من 
تكّون من تقسيمات تنظيمية خمتلفة: 

ُ
خالل مواقعها يف اهليكل التنظيمي إلدارة العقد النفطي، امل

اثنان حلقل الرميلة مها »قسم تشغيل احلقل«، و«جلنة اإلدارة املشرتكة«، وثالثة حلقل احللفاية هي 
»شركة التشغيل املشرتكة«، و«جلنة اإلدارة املشرتكة«، و«جملس اإلدارة«. فضال عن ذلك، تؤدي 
الشخوص التنظيمية وظائفها وأدوارها يف إدارة العمليات النفطية ليس فقط على وفق ما مرسوم 
هلا يف أحكام العقود النفطية، وإمنا أيضا على وفق ختصصها الوظيفي يف الصناعة النفطية. ومبا 
السلسلة  حلقات  مجيع  نشاطها  الوظيفي، ويغطي  التخصص  واسعة  األجنبية  النفط  شركات  أن 
التنظيمية/التكنولوجية لصناعة النفط، فإهنا، هلذا السبب، ستكتسب سيطرة تنظيمية فعلية قوية يف 
تصف 

ُ
إدارة النشاط، مقارنة ابلسيطرة التنظيمية الفعلية الضعيفة اليت يشغلها الشريك احلكومي (امل

بمة.
ُ
بضيق التخصص الوظيفي) يف العقود امل

وعلى ضوء ما تقدم، تصبح خيارات التعامل التنظيمي للشركة مع اهليكل التنظيمي إلدارة 
بمة حمدودة وشكلية وهامشية يف أفضل الفروض:

ُ
العقود امل
• رمبا ستحل الشركة حمل شركة نفط اجلنوب/شركة نفط البصرة يف عقد حقل الرميلة وحمل 	

شركة نفط ميسان يف عقد احللفاية، كطرف أول إىل جانب ائتالف شركات املقاول النفطي كطرف 
اثن يف العقد النفطي. هذا اإلحالل التنظيمي ال يُغري شيئا من شكل وطبيعة عمل اهليكل التنظيمي 

إلدارة العقدين وآليات اختاذ القرارات فيه.
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• مُيكن للشركة أن تلغي الدور التنظيمي لشخص “الشريك احلكومي” يف العقد النفطي، 	
لعدم فاعليته التنظيمية يف إدارة العقود املبمة حسب رأي الكثري من اخلباء. بيد أن هذا اإللغاء 
سيحرم الشركة من احلصول على 5 % (بعد تعديل العقود املبمة) كحصة للشريك احلكومي يف 

مؤشرات نشاط مقاول العقد النفطي، ومنها مؤشر األرابح مثال.
• اهليكل 	 تقسيمات  اجتماعات  يف  ابإلمجاع  التصويت  آلية  استبدال  يف  الشركة  ترى  رمبا 

آلية  أو  املطلقة  األكثرية  آلية  مثال  أخرى  تصويت  آبليات  بمة 
ُ
امل العقود  إلدارة  املعنية  التنظيمي 

لن  سوف  االستبدال  هذا  أن  بيد  لصاحلها.  التنظيمي  امليزان  بتغيري  النسبية، أبنه كفيل  األكثرية 
يُغري من طبيعة السيطرة التنظيمية الطاغية للمقاول الرئيسي يف العقد النفطي: سيطرته التنظيمية 
الرمسية (حسب أحكام العقد النفطي(، وسيطرته التنظيمية الفعلية (حسب اخلبة املهنية والتخصص 
أيضا،  االجتماعات  هذه  (ومتويل  القرارات  وصياغة  االجتماعات  جدول  إعداد  على  الوظيفي) 
ولكن بعّدها تكاليف نفطية ُمسرتدة، كما تنص على ذلك املادة 13/6 من عقد حقل الرميلة، 

واملادة نفسها يف عقد احللفاية).
• مُيكن للشركة التنازل عن حقها القانوين يف أن تكون “الطرف األول” يف العقد النفطي 	

بم لصاحل حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط (تطبيقا لقرارات احملكمة االحتادية العليا 
ُ
امل

مثال(، و/أو تنازل شركاهتا اململوكة (شركة تسويق النفط الوطنية يف عقد حقل الرميلة، وشركة نفط 
البصرة يف عقد احللفاية) عن حقها التنظيمي يف أن تكون “الشريك احلكومي” يف العقد النفطي 
إبمكانية  اجلزم  ميكنين  ال  استحداثها.  بعد  املنتجة  واحملافظات  األقاليم  نفط  شركات  لصاحل  بم 

ُ
امل

حتقيق هذا اخليار التنظيمي، ألن هذا األمر يتطلب أوال، القبول من الطرف الثاين يف العقد (ائتالف 
عن  للتنازل  اململوكة  وشركاهتا  الشركة  وقبول  استعداد  واثنيا،  األجنبية)؛  النفطي  املقاول  شركات 
بمة لصاحل حكومات وشركات نفط األقاليم 

ُ
حقوقها القانونية ومواقعها التنظيمية يف إدارة العقود امل

واحملافظات املنتجة للنفط.
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2. التعامل التنظيمي للشركة مع موضوعة إدارة تكوين واحتساب تكاليف العمليات 
النفطية:

بني  التنظيمية  العالقات  سطح  على  النفطية  العمليات  تكاليف  إدارة  موضوعة  تطُف  مل 
احلكومة العراقية ووزارة النفط االحتادية والشركات النفطية الدولية صاحبة عقود جوالت الرتاخيص 
بمة عام 2009، إال بعد االخنفاض الكبري ألسعار النفط اخلام يف السوق النفطية 

ُ
األوىل والثانية امل

الدولية عام 2014. لقد مت إدراج موضوعة »ختفيض النفقات وإجياد آلية السرتداد التكاليف حبيث 
تتالءم مع أسعار النفط« يف املوازنة االحتادية لعامي 2016 و2017، وكذلك يف خطة التنمية 
الوطنية 2022-2018 »اخنفاض صايف اإليرادات النفطية يف ظل تذبذب أسعار النفط مع بقاء 
كلف اإلنتاج بنفس مستوايهتا«، ولكن هذه املوضوعة مل تدرج يف املنهاج الوزاري 2018-2022 

للحكومة اجلديدة اليت جرى تشكيلها عام 2018.
   جرى توصيف موضوعة تكاليف العمليات النفطية، يف املوازنة االحتادية بغرض تعامل 
احلكومة االحتادية ووزارة النفط معها، مبؤشرين واضحني: مؤشر مستوى التكاليف النفطية، ومؤشر 
آلية اسرتداد التكاليف النفطية. ومع أن احلكومة االحتادية ووزارة النفط مل تقدما أية ُمبرات لنشوء 
مشكالت يف هذين املؤشرين، إال أهنما قررا الكيفية التنظيمية للتعامل معهما: لألول التخفيض، 
ابملقابل، جرى  بمة. 

ُ
امل العقود  يف  للموجودة  ُمغايرة  التكاليف  السرتداد  أخرى  آلية  إجياد  وللثاين 

توصيف موضوعة تكاليف العمليات النفطية يف خطة التنمية الوطنية املذكورة مبؤشر واحد فقط: 
عدم تغري مستوى التكاليف، ولكنها ترى أن التعامل التنظيمي مع هذا املؤشر، بغرض حل مشكلة 
»اخنفاض صايف اإليرادات النفطية«، سيكون من خالل ربط مستوى التكاليف بتذبذابت أسعار 
النفط يف السوق الدولية، مبعىن ختفيض التكاليف عندما تنخفض أسعار النفط، وزايدة التكاليف 
عندما تزداد أسعار النفط، ومل تشّر اخلطة إىل الكيفية التنظيمية اليت ميكن مبوجبها حتقيق هذا األمر 

الغريب اقتصادايً وتنظيمياً!
بمة أي ُحّكم 

ُ
يف التوصيفني أعاله ملوضوعة التكاليف النفطية، ال تتضمن أحكام العقود امل

ابملقابل، وجدت  الدولية، ولكن  السوق  يف  النفط  أسعار  ومستوى  التكاليف  مستوى  بني  يربط 
أحكام فيها تؤشر منهجية تكوين واحتساب واسرتداد التكاليف النفطية. ال ميكننا التكهن مبدى 
بمة ابجتاه ربط مستوى التكاليف وطريقة اسرتدادها مبستوى أسعار 

ُ
استطاعة الشركة تعديل العقود امل

النفط يف السوق الدولية، ولكننا يف هذا املبحث سنحاول أتشري ما نراه مناسباً من مواقف منهجية 
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وعملية لتعامل الشركة التنظيمي مع موضوعة تكاليف العمليات النفطية يف عقدي حقل الرميلة 
النفطي وحقل احللفاية النفطي.

• املوقف من إمكانية احتساب تكاليف العمليات النفطية:	
اختلف موقف اخلباء العراقيني حول إمكانية احتساب التكاليف النفطية من عدمها يف 
بمة، إذ يرى البعض منهم أن أحكام العقود النفطية ال توفر هذه اإلمكانية، بينما 

ُ
أحكام العقود امل

البعض اآلخر يرى العكس: األحكام توفر اإلمكانية، ولكن مشكلة حتقيق اإلمكانية تكمن يف: 
ضعف اللجان املشرتكة يف إدارة العقود املبمة أمام املفاوض األجنيب (اجلواهري، 2016(، وعدم 
كفاءة وإمهال ممثلي الطرف العراقي يف تقسيمات اهليكل التنظيمي إلدارة العقود املبمة (العكيلي، 
ظاهرة  واستفحال   ،)2016 (العطار،  املبمة  العقود  يف  احلكومي  الشريك  و”نوم”   ،)2016
الفساد واإلفساد يف العقود املبمة بسبب الوضع السياسي املضطرب وحجم األعمال النفطية الكبري 
(اللعييب، 2016). جتدر اإلشارة، إىل صدور دراسة حديثة حول احتساب كلفة استخراج النفط 
للفرتة 2016-2009 يف شركة نفط اجلنوب (شركة نفط البصرة يف قانون الشركة(، حيث ُقدر 
“متوسط الكلفة مبا يعادل 4,7 دوالر للبميل الواحد، وإذا كان هامش الربح 20 %، تصبح 
التكاليف النهائية لبميل النفط اخلام املنتج يف شركة نفط البصرة هو 5,6 دوالر يف عام 2016” 

(عبد الرضا؛ سند، 2018: 137).    
العمليات  وأرابح  تكاليف  واحتساب  تكوين  عمليات  ختضع  ال  التنظيمية،  الناحية  من 
بمة للمنهجيات االقتصادية التقليدية املعروفة يف تكوينها واحتساهبا، ولكن، 

ُ
النفطية يف العقود امل

ابملقابل، عندما تريد شركات النفط ذات العالقة هبذه العقود (شركاتنا النفطية الوطنية والشريك 
احلكومي، وشركات املقاول األجنبية) ُمنفردة كل على حدة أن حتتسب مؤشرات كلفها وأرابحها 
من العمليات النفطية ألغراضها التنظيمية واالقتصادية الداخلية، فإهنا ستستخدم املنهجيات العامة 
التقليدية واملعروفة يف احتساب تكاليف النشاط االقتصادي واإلنتاجي هلا. وعلى الرغم من خضوع 
منهجية احتساب تكاليف وأرابح العمليات النفطية للغرض التنظيمي من هذا االحتساب، إال 
كّون 

ُ
بمة قد وّفرت منهجية استثنائية هلذا الغرض، تستند فقط إىل طبيعة أحكام امل

ُ
أن العقود امل

بمة(، 
ُ
التنظيمي هلذه العقود (احلقوق، والقواعد، واآلايت، واألدوات املؤسساتية إلدارة العقود امل

املعاصرة،  واحملاسبية  االقتصادية  األنظمة  يف  املعروفة  التقليدية  املنهجية  الطرائق  إىل  استنادا  وليس 
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ابستثناء ما أشارت إليه هذه العقود، من أهنا تستند يف تكوين واحتساب تكاليف العمليات النفطية 
إىل اإلجراءات احملاسبية واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها يف الصناعة النفطية الدولية، من دون 
تعيينها وتوصيفها، وتدريب ممثلي الطرف والشريك احلكوميني على فهما واستيعاهبا واستخدامها 

يف إدارة تكاليف العمليات النفطية املختلفة. 
• املوقف من حقوق وقواعد تكوين واحتساب تكاليف وأرابح العمليات النفطية:	

أتت حقوق املقاول وقواعد تكوين واحتساب مؤشري الكلفة والربح يف نص املادة 19 
من العقدين، ولكن بتسميات خمتلفة: “رسوم إضافية، ورسوم خدمات” يف عقد حقل الرميلة، 
و”الكلف البرتولية، والكلف اإلضافية، والرحبية” يف عقد حقل احللفاية. مبوجب املادة املذكورة 
نفّذة، “رسوم إضافية 

ُ
من العقدين، يستحق املقاول يف عقد الرميلة، مقابل العمليات النفطية امل

ورسوم خدمات” على وفق القاعدتني التنظيميتني اآلتيتني يف االحتساب: األوىل، جيب أن تتألف 
من  اخلدمات”  تتألف “رسوم  أن  الثانية، جيب  إضافية”؛  من “تكاليف  اإلضافية”  “الرسوم 
“تكاليف نفطية” و”رسوم تعويض”. بينما يستحق املقاول يف عقد احللفاية، مقابل العمليات 
النفطية املنفّذة أيضا، “الكلف البرتولية والكلف اإلضافية والرحبية”، من دون وضع قواعد تكوين 
هذه الكلف والرحبية، على غرار أحكام عقد الرميلة، ولكن على وفق حقوق وقواعد تضمنتها املادة 
27 من العقد، واملسماة “املشاركة” )وهي املادة نفسها ابملضمون التنظيمي يف عقد الرميلة). 
بعد تثبيت حقوق املقاول والشريك احلكومي يف مؤشري الكلفة والربح، وكذلك القواعد التنظيمية 
العقدين:  من  أيضا  يف املادة 19  قيمتها  الحتساب  التنظيمية  القواعد  دور  لتكوينها، أييت اآلن 
“التكاليف اإلضافية، الرسوم اإلضافية، التكاليف النفطية، رسوم التعويض، رسوم اخلدمات” يف 
عقد حقل الرميلة؛ و”الكلف البرتولية، الكلف اإلضافية، الرحبية” يف عقد حقل احللفاية. جتدر 
اإلشارة هنا إىل خلو هذه املادة من مصطلحي “التكلفة الرأس مالية” و”تكلفة التشغيل” يف عقد 
الرميلة، وخلوها من مصطلحي “الكلف الرأمسالية” و”الكلف التشغيلية” يف عقد احللفاية، األمر 

بمة.
ُ
الذي يؤشر حالة خلل منهجي يف صياغة العقود امل

• املوقف من اآلليات التنظيمية لتكوين واحتساب تكاليف وأرابح العمليات النفطية:	
   تؤدي اآلليات التنظيمية يف إدارة نشاط منظمات األعمال كافة وظيفة تثبيت ومحاية 
نّظمة للنشاط ذاته. توجد 

ُ
حقوق األطراف املشاركة يف هذا النشاط، وكذلك تثبيت ومحاية القواعد امل
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يف عقدي الرميلة واحللفاية آليات تنظيمية ليس فقط تسمح ابحتساب تكاليف وأرابح العمليات 
النفطية اجلارية، ولكن أيضا تسمح إبدارهتا إدارة فاعلة، وهو الغرض التنظيمي احلقيقي من وجودها 
بمة على مظاهر خلل منهجي كبرية 

ُ
بمة. ومع ذلك، تنطوي اآلليات املعنية يف العقود امل

ُ
يف العقود امل

يف صياغتها واستخدامها، ميكن للشركة التفاوض مع املقاول الرئيسي يف العقد النفطي لتعديلها أو 
حتسني طريقة عملها. لقد تكفلت املادة (20) من العقدين بوضع آليات تنظيمية، جيري مبوجبها 
للعمليات  الكلفة والربح  عمليات تكوين واحتساب مؤشري  تثبيت وحتقيق احلقوق والقواعد يف 
النفطية، ووضعها موضع التنفيذ. ميكن توزيع اآلليات التنظيمية التسع الواردة يف املادة (20) من 

العقدين على أربع جمموعات كبرية:
- اآلليات التنظيمية لالعتماد الرمسي لعمليات تكوين واحتساب الكلفة والربح.

- اآلليات التنظيمية لتدقيق الدفاتر والسجالت احملاسبية لعمليات تكوين واحتساب الكلفة 
والربح.

- اآلليات التنظيمية لضمان شفافية عمليات تكوين واحتساب مؤشري الكلفة والربح.
- اآلليات التنظيمية بشأن اعرتاض الطرف األول يف العقد النفطي (شركات االستخراج 

النفطي الوطنية يف مناطق اإلنتاج) على عمليات تكوين واحتساب الكلفة والربح.
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اخلامتة:
   عندما تريد الشركة استخدام أحكام قانوهنا اجلديد يف التعامل التنظيمي مع العقود املبمة 
كإحدى وسائل حتقيق أهدافها، يتطلب األمر منها التقرير الدقيق لشخوص ومسارات وموضوعات 
وحقوق ومعايري وآليات وأدوات التعامل املعين، بوصفها ُمكوانت الكيفية التنظيمية الستخدام هذه 
الوسيلة، مبا يتوافق مع أحكام املرجعيات املؤسساتية القائمة. يف هذا املبحث، حاولنا سب َغور 
بمة، وتوصلنا فيه إىل نتائج 

ُ
الكيفية التنظيمية اليت ستجري هبا الشركة تعاملها املعين مع العقود امل

تكاد أن تكون مجيعها إما سلبية وإما هامشية أو قاصرة عن التعامل االجيايب والكفء والفعال مع 
بم، بكيفية تنظيمية يكون مبقدورها ضمان مصاحل العراق، ويف الوقت نفسه، عدم 

ُ
العقد النفطي امل

اإلخالل ابلعمليات النفطية اجلارية اآلن مبوجبه. ميكن لنا أتشري بعض املفاصل الرئيسة يف الكيفية 
التنظيمية املفقودة تقريبا لتعامل الشركة التنظيمي الناجح مع العقود املبمة:

• بمة، مبا 	
ُ
مل جير تشريع مادة قانون الشركة (املادة 4/رابعا(، املعنية ابلتعامل التنظيمي مع العقود امل

يتوافق مع أحكام الدستور النافذ: ال من جانب ضمان حقوق الشخص الدستوري املالك لثروة 
كلفة 

ُ
النفط والغاز (الشعب العراقي(، وال من جانب ضمان مصاحل الشخوص الدستورية امل

األقاليم  االحتادية، وحكومات  الثروة (احلكومة  هذه  واستغالل  تطوير  سياسات  ورسم  إبدارة 
واحملافظات املنتجة(، وال من جانب ضمان حتقيق املعيار الدستوري احلاكم لعمليات التطوير 
ضمان  جانب  من  والغاز(، وال  النفط  لثروة  الدستوري  للمالك  األعلى  (املنفعة  واالستغالل 
استخدام اآلليات واألدوات الدستورية احلاكمة لعمليات التطوير واالستغالل (اعتماد أحدث 

تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار النفطي).
• بمة 	

ُ
عدم اتصاف قانون الشركة بشمولية األحكام القانونية للتعامل التنظيمي مع بنود العقود امل

واألدوات  واآلليات  واملعايري  واحلقوق  واملوضوعات  واملسارات  الشخوص  واملتنوعة  املختلفة 
والعالقات وغريها، على غرار مشولية مكوانت الكيفية التنظيمية الواردة يف مشروعات قانون 
العقود  مع  التنظيمي  التعامل  مشولية  ضمان  وبغرض  التشريع.  عالقة  االحتادي  والغاز  النفط 
(أنظر  البالد  يف  النفطية  املوارد  إبدارة  الصلة  ذات  املؤسسات  تعديل  األمر  يتطلب  بمة، 

ُ
امل

تفصيل ذلك يف الفصل الثالث من هذا الكتاب).
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• مبوجب أحكامه، يُعّد عقد حقل الرميلة النفطي العمالق عقدا جتاراي، وأن التعامل التنظيمي 	
مع هذه األحكام، هلذا السبب، ال تدخل ضمن نطاق أعمال السيادة الوطنية، األمر الذي 
يُقّيد حرية حركة الشركة يف التعامل التنظيمي معه، إال من خالل اللجوء إىل إجرائيات التسوية 
الودية أو اخلبري املستقل أو التحكيم يف غرفة التجارة الدولية. يف الوقت نفسه، مل َيّشر عقد 
حقل احللفاية النفطي إىل صفته التجارية وعدم مشول التعامل التنظيمي مع أحكامه بنطاق 
أعمال السيادة الوطنية، ولكنه أيضا يلجأ إىل استخدام االجرائيات ذاهتا كما يف عقد الرميلة. 
ميكن للشركة استغالل حالة االختالف يف الصفة القانونية للعقدين ابجتاه توحيدها يف صفة 
تضمن خضوع عقد حقل الرميلة ألعمال السيادة الوطنية، من خالل التفاوض مع ائتالف 

الشركات النفطية األجنبية هلذا العقد لتعديله.
• ميكن للشركة التعامل التنظيمي مع أحكام العقود املبمة مبساري إدارة وتعديل العقد، اليت ال 	

تلحق الضرر ابملصاحل املالية ملقاول العقد النفطي.
• بمة من قبل اخلباء بكثري من القسوة، وال 	

ُ
جرى انتقاد إدارة وزارة النفط االحتادية للعقود امل

يوجد ضمان بعدم وقوع الشركة ابملطب ذاته عند إدارهتا هلذه العقود بنفسها، األمر الذي 
يتطلب من الشركة حتقيق خيارين تنظيميني لتعاملها اإلجيايب والفعال مع هذه العقود: خيار 
التفاوض املاهر مع شركات النفط األجنبية صاحبة العقود حول حتسني منظومة إدارهتا وتعديل 
مهارات  بمة 

ُ
امل العقود  يف  احلكومي  الطرف  ممثلي  تعليم  بنودها، وخيار  من  تعديله  ميكن  ما 

وتقنيات اإلدارة املعاصرة وعدم تسييس نشاطهم فيها.
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املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية 
العراقية

املقدمة:
   أحدثت قرارات احملكمة االحتادية العليا يف 23/1/2019 بشأن قانون شركة النفط 
الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018 انقالاب جوهراي يف “مؤسسة القانون”، احلاكم والناظم إلدارة 
املوارد النفطية الوطنية. لقد جاءت قرارات احملكمة نتيجة للنقد الشديد لقانون الشركة من قبل عدد 
كبري من اخلباء والباحثني األكادمييني العراقيني، وكاتب هذه السطور من بينهم، وتقدمي عريضة 
طعن بعدم دستورية بعض مواده. لقد توزعت جماالت نقد قانون الشركة على طائفة واسعة من 
املوضوعات ذات الصلة ابلسيادة الوطنية على املوارد النفطية، وابحتمالية مصادرة حقوق ومصاحل 
األطراف الدستورية والتنظيمية اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة بعمليات تطويرها واستغالهلا، 

وبعدم مشولية أحكام قانون الشركة جلميع مسارات وموضوعات إدارهتا وغريها.  
شار إليه آنفاً نظام إدارة املوارد النفطية، الوارد يف قانون 

ُ
   لقد جرد االنقالب املؤسسايت امل

الشركة، من مقومات منظومة إدارية كلية موحدة لتحقيق الغرض من تشريعه، وهو أمر سيضع حماولة 
تعديل أحكامه املوصوفة بعدم الدستورية يف دائرة التقاطع والتناقض الشديدين مع قوانني ومبادئ 
علم إدارة منظمات األعمال الكبرية واملعقدة واملتكاملة تنظيمياً وتكنولوجياً، وذات الصلة أبعمال 
السيادة الوطنية واألثر االقتصادي البالغ األمهية، كما هو حال نشاط الشركة. وبغرض استجالء 
طبيعة االنقالب املؤسسايت احلاصل يف نظام إدارة املوارد النفطية يف العراق بعد قرارات احملكمة، 
سنقوم يف النقطة األوىل من هذا املبحث بتحديد مسارات وموضوعات منظومة إدارة املوارد النفطية 
برات وصف بعض مواد قانون 

ُ
اليت جاء هبا قانون الشركة؛ ويف النقطة الثانية، سنقدم معاجلة نقدية مل

الشركة بعدم الدستورية يف قرارات احملكمة من زاوية مسارات تكوين أو تقويض اهلياكل التنظيمية 
برات اليت 

ُ
والوظيفية لنظام إدارة املوارد النفطية الواردة يف هذا القانون؛ ويف النقطة الثالثة، سنتناول امل

قدمة؛ ويف 
ُ
عرضها أحد خباء النفط ومبرات تقرير اخلبري الذي انتدبته احملكمة للنظر ابلطعون امل

خامتته، سنطرح مقرتحاً تنظيمياً بدياًل عن نظام اإلدارة يف قانون الشركة.

املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية العراقية



196

مركز البيان للدراسات والتخطيط

3.1.1. الطبيعة املؤسساتية لنظام إدارة املوارد النفطية يف قانون الشركة
من الناحية اإلدارية العملية، تُعّد مجيع مواد قانون الشركة (عددها 21 مادة) وأسبابه املوجبة 
ذات صلة إبدارة املوارد النفطية، سواء تعلق األمر ابإلدارة الداخلية لنشاط الشركة أم إبدارهتا لعمليات 
تطوير واستغالل املوارد النفطية الوطنية، ذلك أن قانون الشركة قد أرسى ركائز نظام جديد إلدارة 
املوارد النفطية ليكون بدياًل عن نظام اإلدارة احلايل الذي تتواله وزارة النفط االحتادية، أو بديال عن 
النظام الذي تُبّشر به مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي عالقة التشريع منذ عام 2007. بيد 
أن قرارات احملكمة قد طالت البعض من مواد قانون الشركة ذات الصلة بنظام اإلدارة املعين وليس 
كلها الواردة يف القانون املذكور. وعلى هذا األساس ولغرض الكشف عن ُمكوانت نظام اإلدارة 
املعين هنا، سنختار البعض من مواد القانون ذات الصلة املباشرة بنظام إدارة املوارد النفطية، سواء 

املشمولة بقرارات عدم الدستورية أم ال (راجع املبحث الثاين من الفصل األول هلذا الكتاب(:
• ملكية املوارد النفطية: غري ُمقررة يف القانون.	
• املتصرف احلصري حبقوق ملكية املوارد النفطية: الشركة، وهي شركة عامة مملوكة ابلكامل 	

العراقية  الدولة  عن  نيابة  أعماهلا  ومُتارس  والغاز،  للنفط  الشعب  ملكية  مفهوم  وتعكس  للدولة 
(األسباب املوجبة، املادة 2/اثنيا).

• موضوعات اإلدارة: عمليات تطوير واستغالل املوارد النفطية الوطنية، وهي حقوق حصرية 	
للشركة (األسباب املوجبة؛ املواد: 2/اثنيا؛ 3؛ 4؛ 5/رابعا؛ 7/أوال/1/3/4/5؛ 7/اثنيا/2؛ 7/

رابعا؛ 7/خامسا؛ 8/أوال/13-1؛ 8/اثنيا/4/5؛ 9/1/2/5/6/9؛ 10/أوال؛ 11/أوال؛ 12/ 
أوال-رابعا؛ 16/أوال/اثنيا؛ 17؛ 18/أوال/اثنيا/اثلثا/خامسا/ سادسا؛ 19).

• شخوص اهليكل التنظيمي: “جملس الوزراء”، و”جملس إدارة الشركة” )األسباب املوجبة، 	
املادة 2/أوال، املادة 6، املادة 8، املادة 9). 

• تراتبية الشخوص يف اهليكل التنظيمي: غري ُمقررة يف القانون.  	
• الوظائف اإلدارية واألدوار التنظيمية لشخوص اهليكل التنظيمي: ضبابية، وحتتمل االجتهاد 	

الشخصي اإلرادوي يف التفسري واألداء.
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3.1.2. احلُكم بعدم دستورية نظام إدارة املوارد النفطية يف قانون الشركة
   نشرت وسائل اإلعالم خباً بشأن جدال علين جرى بني مؤسسة “احملكمة االحتادية 
واعرتض  احملكمة  اختذته  قرار  وقانونية  دستورية  األعلى” حول  القضاء  العليا” ومؤسسة “جملس 
عليه اجمللس (ال صلة له مبا نبحثه هنا(، قدم كل طرف ُحججه يف هذا اجلدال ُمستندا يف ذلك 
إىل أحكام الدستور والقوانني النافذة ذات الصلة، وجرى اإلعالن عن حجج وقرارات كل طرف 
على اجلمهور. من زاوية نظر الغرض من هذا الكتاب، حنن نرى يف هذا اجلدال عالمة مضيئة 
على صواب “ُحكم املؤسسات” يف إدارة الشؤون العامة، ألن اجلدال املذكور قد جرى عالنية 
أمام الناس ويف أُطر أحكام مؤسسات الدستور والقوانني النافذة وليس خارجها أو حوهلا. ولكن، 
مع ذلك، لدينا خشية من أن “ُحكم املؤسسات” قد جيري حتقيقه مبا خُيالف الغرض من أتسيس 
هذه املؤسسات بكّوهنا مُتثل منفعة جمتمعية عامة ال ينبغي تفسريها أو استخدامها لتحقيق أغراضا 
حىت مؤسساتية  أو  مناطقية  أو  فئوية  أو  شخصية  ذات أبعاد  اجتماعية  أو  اقتصادية  أو  سياسية 

ضيقة.
يف اجلدال املذكور، اسُتخدمت مواد املؤسسات العامة نفسها (أحكام الدستور والقوانني 
ذلك  ومع  اخلالف،  موضوع  من  طرف  موقف كل  لتبير  مؤسساتية  حجج  مبثابة  الصلة)  ذات 
“اختلفا؟!”، ومها من الناحية الوظيفية صاحبا االختصاص الدستوري والقانوين املهين احلصري 
واألعلى يف تفسري ورقابة نفاذ أحكام الدستور والقوانني املعنية يف بالدان. ملاذا، إذن، اختلف القوم 
وهم أهل حرفة واحدة ويستخدمون مادة نظر واحدة أيضا يف خالفهم؟ وبصرف النظر عن موضوع 
اخلالف، يبدو لنا أن سببه يكمن يف طبيعة “املادة املؤسساتية” )أحكام الدستور والقوانني ذات 
ستخدمة للتعامل مع موضوع اخلالف، وهذه الطبيعة تقرر جودهتا مؤشرات كثرية أييت 

ُ
الصلة) امل

يف مقدمتها مؤشر مشولية أو عدم مشولية هذه األحكام لتغطية مجيع جوانب وعالقات وصالت 
املوضوع أو احلالة اليت ُأسست من أجل تنظيمها ورعايتها ومحايتها، ومؤشر الصياغات املفاهيمية 
واللغوية هلذه األحكام مبقاييس الدقة والوضوح والبساطة وغريها. إن عدم جودة املادة املؤسساتية 
املعنية سُتفضي ال حمالة إىل االجتهاد املؤسسايت والشخصي اإلرادوي والفئوي هبوايهتا الفرعية يف 
تفسريها واستخدامها، وهو أمر يقود منطقياً وعملياً إىل النتائج اآلتية لفساد “ُحكم املؤسسات”: 

• استغالل املادة املؤسساتية لتحقيق منافع ضيقة.	

املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية العراقية



198

مركز البيان للدراسات والتخطيط

• التالعب ابملادة املؤسساتية لتبير سلوك ُمناقض للغرض من تكوين هذه املادة. 	
• استخدام املادة املؤسساتية مبثابة غطاء للتمويه يف ظله على نشاط غري دستوري أو غري قانوين 	

أو غري شرعي سياسياً واقتصادايً واجتماعياً.
• حتويل املادة املؤسساتية من كوهنا منفعة جُمتمعية عامة إىل مصدر مؤسسايت أو شخصي أو 	

فئوي جلين الريع من استعماهلا.
هذه النتائج، ورمبا غريها أيضاً، ُتكّون مبجموعها بيئة مؤسساتية فاسدة وحاضنة على الدوام 
لشروط تقويض »ُحكم املؤسسات« وهياكلها التنظيمية والوظيفية، إذ ان هذه البيئة، فضاًل عن 
السياسية  الُكلف  من  ستزيد  العامة،  الشؤون  إدارة  يف  واإلنصاف  والعدالة  النزاهة  لقّيم  انتهاكها 
واالقتصادية واالجتماعية هلذه اإلدارة وسُتخفض من مؤشرات كفاءهتا وفاعليتها بال ريب. وبغرض 
ترمجة هذه األطروحات النظرية إىل واقع حقيقي ملموس، سنستخدم يف التحليل أدانه القرارات 
العشرة للمحكمة االحتادية العليا، بشأن الطعون املرفوعة أمامها حول دستورية قانون شركة النفط 
الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، وهذه القرارات، كما نرى، قد أحدثت انقالابً جوهرايً 
ديرة للموارد النفطية الوطنية (الدستور، قانون الشركة، والشركة 

ُ
يف منظومة »ُحكم املؤسسات« امل

نفسها ككيان مؤسسايت تنظيمي). 
بعدم  منها  بند  أو  فقرة  أو  بكاملها  مواد  فيها  وصفت  قرارات  عشرة  احملكمة  اختذت     
الدستورية، سنقارهبا من زاوية صالهتا املباشرة أو غري املباشرة ابحتمايل اهليكل التنظيمي لنظام إدارة 
املوارد النفطية، املعطيني يف املبحث الثاين من الفصل األول هلذا الكتاب (هيكل نظام إلدارة املوارد 
النفطية الوطنية ُمتكون من مستويني تنظيميني مها جملس الوزراء وجملس إدارة الشركة، وهيكل نظام 
إلدارة أعمال الشركة الداخلية ُمتكون من مستوى تنظيمي واحد هو جملس إدارة الشركة). قدمت 
تخذة، سنجري مقاربة موجزة هلا من زاوية مسارات تكوين أو 

ُ
احملكمة ُمبرات دستورية لقراراهتا امل

تقويض نظام اإلدارة املعين يف قانون الشركة.
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القرار األول:
“املادة )3( من القانون وذلك ألن املهام اليت محلتها أهدافها تتعارض مع أحكام املادة 
)112( بفقرتيها )أوال( و)اثنيا( واملادة )114( من الدستور ذلك أن املهام اليت ذكرهتا املادة 
)3( موضوع الطعن يلزم أن تكون من احلكومة االحتادية مع حكومات األقاليم واحملافظات 

املنتجة للنفط”.
من وجهة نظر علم اإلدارة، وبغرض استكشاف مسارات تكوين أو تقويض نظام اإلدارة 
املعين يف قانون الشركة، مُيكننا جتزئة مفردات مضمون املادة (3) من قانون الشركة على النحو اآليت:

• هدف الشركة: “االستغالل األفضل للثروة النفطية والغازية”.	
• جماالت استغالل الثروة النفطية والغازية: “استكشاف النفط والغاز وأتهيل وتطوير احلقول 	

التحويلية  الصناعة  يف  االستثمار  إىل  إضافة  هبا  املرتبطة  النشاطات  وكافة  والتسويق  واإلنتاج 
النفطية والغازية”.

• مبادئ استغالل الثروة النفطية والغازية: “أسس فنية واقتصادية”.	
• مؤشرات استغالل الثروة النفطية والغازية: “أعلى العوائد وأدىن التكاليف”.	
• معيار استغالل الثروة النفطية والغازية: “أعلى منفعة للشعب العراقي”.	

ليس معقوال او منطقياً أن تصف احملكمة هدف ومبادئ ومؤشرات ومعيار استغالل الثروة 
النفطية والغازية الوطنية من قبل الشركة بعدم الدستورية، على الرغم من أن قرارها جاء قطعيا وشامال 
جلميع مفردات مضمون هذه املادة. إن األقرب للصواب واملنطق يف هذا القرار، ابعتقادان، هو عدم 
دستورية جماالت نشاط الشركة يف استغالل املوارد النفطية. ولكننا هنا أيضا سنواجه مشكلة املعقول 
اختصاصها  يف  تدخل  مجيعا  اجملاالت  نفطية، وهذه  شركة  هي  الشركة  ان  إذ  القرار،  يف  واملنطق 
الوظيفي، إذا نظر لألمر من زاوية النزعة املعاصرة للتكامل التنظيمي/التكنولوجي يف نشاط الشركات 
النفطية الدولية والشركات املستقلة والشركات الوطنية للكثري من البلدان املنتجة واملصدرة للنفط. 
رمبا احملكمة غري معنية ابلنزعة املعاصرة للتكامل يف نشاط الشركات النفطية الكبرية، عندها علينا، 
ثالثة  هناك  الدستورية.  بعدم  احملكمة  َتعّدها  اليت  الشركة  نشاط  جماالت  عن  التفتيش  كباحثني، 

املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية العراقية



200

مركز البيان للدراسات والتخطيط

احتماالت، كما نرى، جملال النشاط املوصوف بعدم الدستورية يف هذا القرار:
• االحتمال األول: مجيع جماالت النشاط املذكورة يف هذه املادة. هذا االحتمال غري منطقي 	

ألنه سُيحرم الشركة من ممارسة كل أنشطتها الوظيفية، ويفرتض وجود بديل مؤسسايت للشركة مُيارس 
هذه األنشطة مل تشر إليه احملكمة (مع التأكيد هنا أن أمر اقرتاح هذا البديل ليس من اختصاص 
احملكمة الدستوري(، فضاًل عن تعارضه مع احلقوق احلصرية للشركة يف أن “متارس أعماهلا يف مجيع 
أراضي مجهورية العراق ومياهه اإلقليمية وجرفه القاري وخارج العراق نيابة عن الدولة العراقية”، 
اليت جاءت يف املادة (2/اثنياً( من قانوهنا، واليت مل تصفها قرارات احملكمة بعدم الدستورية. يف هذا 
االحتمال، ستنتفي حاجة الشركة إىل تكوين أي أمناط من اهلياكل التنظيمية والوظيفية لنظام إدارة 
أعماهلا يف قانوهنا، وهذا يعين تنظيميا عدم احلاجة لقانون الشركة يف إدارة املوارد النفطية الوطنية أو 

يف إدارة نشاط الشركة الداخلي النتفاء موضوع اإلدارة من هذا النشاط.
• احملكمة، 	 قرارات  من  والرابع  الثاين  القرارين  يف  النفط.  تسويق  جمال  الثاين:  االحتمال 

(لتعارضها  الدستورية  بعدم  قبلها  من  املستخرج  النفط  بتسويق  بنفسها  الشركة  قيام  وّصَف جمال 
مع املادة 112 من الدستور(، وكّون شركة تسويق النفط (سومو) مملوكة للشركة (لتعارضها مع 
املادة 110 أوال واثلثا من الدستور). الالفت يف األمر هنا، أن وزير النفط مل يكن من بني عداد 
دعية ابلطعن بدستورية قانون الشركة أمام احملكمة. لقد جرت العادة يف إدارة منظمات 

ُ
الشخوص امل

األعمال كافة أن يقوم منتج السلعة أو اخلدمة بتسويقها بنفسه، أو أن يؤسس هلذا الغرض كياان 
إداراي مرتبط تنظيميا به. عندما يقع جمال التسويق خارج السيطرة التنظيمية للشركة، عندها سيفقد 
نشاطها ليس فقط تكامله التنظيمي واالقتصادي والتكنولوجي، وإمنا أيضاً سيجري تشويه مؤشرات 
الكلفة والربح (و/أو اخلسارة) والدافعية يف هذا النشاط، وستصبح الشركة جُمرد مقاول لدى وزارة 
النفط، على غرار املقاول األجنيب يف عقود جوالت الرتاخيص النفطية اليت أبرمتها وزارة النفط منذ 
عام 2009، ولكن بدون حصول الشركة على املزااي التنظيمية واالقتصادية اليت وفرهتا تلك العقود 
للمقاول األجنيب. ويف احملصلة، سيقود احتمال استبعاد عمليات التسويق من نشاط الشركة إىل 
إصابة هياكلها التنظيمية احملتملة ابالختالل الوظيفي، وهو أمر سيقود ال حمالة إىل تشوه نشاطها 
واتصافه بعدم الكفاءة والفاعلية (للمزيد من التفاصيل، أنظر: الكعيب، 2011: 287-292).
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• االحتمال الثالث: جمال االستثمار يف الصناعة التحويلية النفطية والغازية. يندرج وصف 	
جمال االستثمار يف الصناعة التحويلية النفطية والغازية بعدم الدستورية، ضمن املساس بنزعة التكامل 
ميزة لنشاط شركات النفط الكبرية يف الظروف املعاصرة، وهو أمر 

ُ
التنظيمي/التكنولوجي أيضاً، امل

سيحرم الشركة من احلصول على املزااي والقدرات اليت تؤمنها هذه النزعة. إن السبب األساس لنشوء 
نزعة التكامل التنظيمي/التكنولوجي يف نشاط الشركات النفطية، يتمثل يف سعيها لضمان استقرار 
النفطية  للشركات  التنظيمي  السلوك  يف  النزعة  هذه  ومبقتضى  اإلنتاجي.  نشاطها  رحبية  مستوى 
النفطية (حلقات  التكنولوجية  السلسلة  حلقات  بعض  يف  املتدنية  رحبيتها  تعويض  الكبرية، مُيكن 
املنبع Upstream وحلقات املصب Downstream، مع اإلشارة إىل أن نشاط الصناعة 
التحويلية النفطية ونشاط التسويق يندرجان ضمن حلقات املصب النفطي) على حساب نتائج 
عمليات نشاطها العالية يف احللقات األخرى من هذه السلسلة. يف إدارة شركات النفط الكبرية، 
يُعّد استقرار املداخيل املالية عامال ميتلك أمهية فائقة من وجهة نظر جذب الرأمسال وإسناد اهليكل 
قبل  من  النشيطة  احملاوالت  يُفّسر  األمر،  هذا  النفطية.  الشركة  يف  له  األمثل  اإلنتاجي  الوظيفي 
مجيع الشركات النفطية الكبرية لضم مصانع تكرير وتصنيع النفط لنشاطها، مبعىن ضمان تكاملها 
التنظيمي/التكنولوجي يف الصناعة النفطية (انظر تفصيل ذلك يف: الكعيب، 2017: 71-80). 
ولكن، ابملقابل، سُتضيف النزعة املذكورة أعباء كبرية يف إدارة نشاط الشركات النفطية، نظرا لكب 
احلجم واتساع وتعّقد العمليات النفطية اجلارية، وهو أمر قد قاد إىل فشل الشركة يف أداء أعماهلا 
خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي، كما أشار إىل ذلك أحد الباحثني يف 
اتريخ صناعة النفط الوطنية يف سياق حديثه عن أسباب تصفية الشركة عام 1987 (العّناز، شبكة 
الشركة  ترهل  إىل  أفضى  أمر  وهو  أعبائها،  »ثقل   :)18/3/2018 العراقيني، يف  االقتصاديني 
وصعوبة إدارهتا«، مع اإلشارة إىل أن الشركة مل مُتارس جماالت الصناعة التحويلية للنفط والغاز وقتها. 
ومع ذلك، حنن ال نرى صلة مباشرة أو غري مباشرة بعّد احملكمة جمال نشاط الشركة يف االستثمار 
ابلصناعة التحويلية النفطية والغازية جماال غري دستوراي، الرتباطه بكفاءة وفاعلية إدارة عمليات كبرية 
ومتشعبة ومعقدة تنظيميا وتكنولوجيا، ألن مؤشرات إدارة هذه العمليات، كما نعتقد، تقع خارج 
االهتمام والتخصص الوظيفي للمحكمة. وكما يف االحتمال الثاين أعاله، سيقود احتمال استبعاد 
هياكلها  إصابة  إىل  والغازية من نشاط الشركة  النفطية  التحويلية  الصناعة  يف  االستثمار  عمليات 
التنظيمية احملتملة ابالختالل الوظيفي، وهو أمر سيقود ال حمالة إىل تشوه نشاطها واتصافه بعدم 

الكفاءة والفاعلية.

املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية العراقية
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يتضح من منطق حتليل قرار احملكمة األول، أن جمال نشاط الشركة غري املوصوف عمليا 
من قبلها بعدم الدستورية هو “استكشاف النفط والغاز وأتهيل وتطوير احلقول واإلنتاج وكافة 
من  حلقات “املنبع”  مجيع  على  الشركة  لنشاط  اجملال  هذا  يشتمل  هبا”.  املرتبطة  النشاطات 
أيضاً  ويشتمل  واإلنتاج(،  والتطوير  واحلفر  االستكشاف  (حلقات  النفطية  التكنولوجية  السلسلة 
على البعض من حلقات “املصب” اليت يتضمنها النص القانوين للمادة (3) من قانون الشركة غري 
املوصوف بعدم الدستورية يف مواد القانون األخرى: “وكافة النشاطات املرتبطة هبا”. تشتمل هذه 
األنشطة على حلقات املصب التكنولوجية اآلتية: تصفية النفط املستخرج من الشوائب العالقة 
من  املادة 4/سادسا  نص  إىل  ابألانبيب (استناداً  اخلام  النفط  املصاحب، ونقل  الغاز  به، وعزل 
قانون الشركة غري املوصوفة بعدم الدستورية: “إدارة وتشغيل شبكة أانبيب النفط الرئيسة ومرافئ 
التصدير”(، وختزين النفط اخلام ألغراض التصدير (املادة 4/اثلثا، املوصوف نشاط التسويق منها 
فقط بعدم الدستورية(، والنقل البحري للنفط اخلام بواسطة شركة الناقالت العراقية اململوكة للشركة 

غري املوصوفة أيضاً بعدم الدستورية (املادة 7/اثنيا/2 من قانون الشركة). 
   لقد استندت احملكمة، لتبير َعّد جمال نشاط الشركة يف “استكشاف النفط والغاز وأتهيل 
وتطوير احلقول واإلنتاج وكافة النشاطات املرتبطة هبا” بعدم الدستورية، إىل أحكام املادتني (112) 
و(114) من الدستور. وكما مر معنا يف هذا التحليل، مل يكن غرض قرار احملكمة بوصف جمال 
النشاط املذكور بعدم الدستورية مرتبطاً بتحقيق اجلوانب الفنية حللقاته التكنولوجية من قبل الشركة، 
وإمنا مرتبط، كما ترى احملكمة، بتعارضه مع األحكام الدستورية الواردة يف املادتني املذكورتني، إذ 
إن حتقيق عمليات هذا اجملال “... يلزم أن تكون من احلكومة االحتادية مع حكومات األقاليم 
واحملافظات املنتجة للنفط” كما يقول القرار، وليس من قبل الشركة. ومبا أن مفهوم “التحقيق” 
النشاط  جمال  لعمليات  و”اإلداري”  “الفين”  اجلانبني  على  يشتمل  املعين   Realization
املذكور، فإن صفة عدم الدستورية ستطال “اجلانب اإلداري” منها فقط، مبعىن أن تتوىل الشركة 
بنفسها حتقيق اجلانب الفين للنشاط، أما اجلانب اإلداري هلذا النشاط فستتواله احلكومة االحتادية 
بنّي يف املادتني املذكورتني من 

ُ
مع حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط حصراً، على النحو امل

الدستور. إذا صحت أطروحتنا الفكرية هذه، واليت يدعمها أيضا القرار الرابع من قرارات احملكمة، 
فهذا معناه من الناحية التنظيمية تقويض كال احتمايل اهليكل التنظيمي املعنيني يف قانون الشركة، 

األمر الذي يتطلب أيضا إجياد بديل هليكل تنظيمي مناسب إلدارة مواردان النفطية الوطنية.
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أ. املادة )112( من الدستور (راجع املبحث الثالث للفصل الثاين من هذا الكتاب(:
• املادة (112/أواًل(: إن نص هذه املادة الدستورية، من الناحية التنظيمية، يُقّوض احلقوق 	

احلصرية للشركة يف إدارة جمال النشاط املذكور يف أعاله، والذي جاء يف األسباب املوجبة واملادة (2/
اثنيا) من قانون الشركة غري املوصوفة بعدم الدستورية، ويؤسس لتكوين نظام إدارة مواردان النفطية 
بنمط تشارك احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة يف مجيع أنشطة إدارة احلقول 
النفطية والغازية احلالية، وهي احلقول املكتشفة املنتجة واحلقول املكتشفة غري املطورة. عندما وصف 
تعلقة ابحتكار الشركة املطلق إلدارة 

ُ
قرار احملكمة عدم دستورية املادة (3) من قانون الشركة، وامل

تفرد يف إدارة اجملال املذكور غري دستوراي، ألن 
ُ
املوارد النفطية يف البالد، يصبح عندها نشاطها امل

حق تطوير واستغالل املوارد النفطية الوطنية من سلطات وصالحيات احلكومة االحتادية وحكومات 
األقاليم واحملافظات املنتجة، وهو أمر حُيتم تشريع قانون جديد إلدارة تطوير واستغالل املوارد النفطية 

الوطنية، واستحداث كيان إداري جديد بديل عن الشركة لتحقيق ذلك.
• املادة (112/اثنياً(: إن نص هذه املادة الدستورية، من الناحية التنظيمية، يُقّوض أيضا 	

إمكانية الشركة يف ممارسة أعمال اإلدارة اإلسرتاتيجية  لتطوير املوارد النفطية الوطنية يف جمال النشاط 
املذكور، وسيجري حتقيق هذه األعمال أيضاً بنمط تشارك احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم 
واحملافظات املنتجة يف مجيع أنشطة اإلدارة اإلسرتاتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز، سواء من احلقول 
النفطية والغازية احلالية أم من حقول جديدة سيجري اكتشافها وتطويرها مستقباًل. فضاًل عن ذلك، 
قرر الدستور معيار املنفعة األعلى ملالك ثروة النفط والغاز من عمليات رسم السياسات اإلسرتاتيجية 
لتطويرها، وقرر أيضاً اآلليات اليت جيب أن تستخدم لتحقيق هذه العمليات ومها آليات أحدث 

تقنيات مبادئ السوق، وأدوات تشجيع االستثمار النفطي.
• املادة (112(: ختتلف أحكام الفقرتني “أواًل” و”اثنيًا” من هذه املادة الدستورية يف 	

تقويض  بعد  ابحلسبان  يؤخذ  أن  نرى، جيب  كما  االختالف،  وهذا  أساسيني،  تنظيميني  أمرين 
احملكمة لسلطات وصالحيات إدارة الشركة لعمليات جمال النشاط املذكور، وعند التفكري بتكوين 
منط اإلدارة التشاركي ما بني احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط. األمر 
األول، إن حتقيق أحكام الفقرة “أواًل” من هذه املادة جيب أن يُنظم بقانون، ولكن يف الوقت 
نفسه، نرصد خلو نص هذه الفقرة من احلقوق والقواعد واآلليات واألدوات املؤسساتية الواجب 

املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية العراقية
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استخدامها مثال لتحقيق الشراكة بني احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة يف 
إدارة النفط والغاز املستخرج من احلقول احلالية. األمر الثاين، ال تشرتط الفقرة “اثنيًا” من هذه 
املادة تشريع قانون ينظم حتقيق أحكامها، مثاًل يف الرسم املشرتك للسياسات اإلسرتاتيجية الالزمة 
لتطوير ثروة النفط والغاز من قبل احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة، ولكن 
ابملقابل، قررت هذه الفقرة احلقوق والقواعد واآلليات واألدوات املؤسساتية الواجب استخدامها 
ثروة  لتطوير  الالزمة  اإلسرتاتيجية  للسياسات  املشرتك  الرسم  موضوعة  مع  التنظيمي  التعامل  عند 
النفط والغاز، سواء من احلقول النفطية والغازية احلالية أم من حقول جديدة سيجري اكتشافها 
وتطويرها مستقبال. وحبكم االختصاص العلمي ملؤلف هذا الكتاب، ال نستطيع احُلكم مبسألة ما إذا 
شرّع لقانون الشركة يرى جواز سراين عمل مؤسسة “القانون” املذكورة يف الفقرة “أوال” 

ُ
كان امل

من هذه املادة الدستورية على الفقرة “اثنيًا” منها، ولكننا نقول من الناحية التنظيمية، أن قانون 
الشركة هو قانون ُمنظم ألعماهلا فقط وال ميكن له أن يكون قانوان وحيدا ُمنظما إلدارة نشاط صناعة 
النفط يف بالدان، على غرار مثاًل مشروعات “قانون النفط والغاز االحتادي” املطروحة للتشريع من 
تسمة أحكامها بتنوع ومشولية الشخوص 

ُ
قبل جملس الوزراء وجملس النواب منذ عام 2007، وامل

واملسارات واملوضوعات واحلقوق والقواعد واآلليات واألدوات املؤسساتية ذات الصلة إبدارة نشاط 
صناعة النفط يف البالد.

ب. املادة )114( من الدستور:
لقد استندت احملكمة أيضا، يف تبير قرارها األول بشأن عدم دستورية املادة (3) من قانون 
السلطات  بني  شرتكة 

ُ
امل لالختصاصات  قررة 

ُ
امل الدستور،  من  املادة (114)  أحكام  الشركة، إىل 

االحتادية وسلطات األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم. تتضمن هذه املادة الدستورية الفقرات 
املذكورة  الشخوص  بني  شرتكة 

ُ
امل االختصاصات  موضوعات  هي  التوايل، واليت  على  اآلتية  السبع 

فيها: إدارة الكمارك، تنظيم مصادر الطاقة الكهرابئية، رسم السياسة البيئية، رسم سياسات التنمية 
والتخطيط العام، رسم السياسة الصحية العامة، رسم السياسة التعليمية والرتبوية العامة، وأخريا رسم 

سياسة املوارد املائية الداخلية. 
مل تـَُقم احملكمة بتسمية فقرة أو فقرات املادة الدستورية املذكورة هنا ذات الصلة بقرارها األول، 
على غرار تسميتها لفقريت املادة (112) من الدستور، ولكن جرى  ذكرها يف “قرار احلكم”: 
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“وجتد احملكمة إن املواد الدستورية اليت حتكم موضوع الدعوى بشكل مباشر (التظليل من قبل 
املؤلف) هي: “... واملادة (114) من الدستور اليت اختصت ببيان االختصاصات املشرتكة بني 
السلطات االحتادية وسلطات األقاليم ومنها رسم سياسات التنمية والتخطيط العام (الفقرة رابعا من 
املادة 114 – املؤلف) ورسم سياسة املوارد املالية الداخلية...” )الفقرة سابعا من املادة 114 – 
املؤلف). نرصد هنا حالة عدم تطابق مضمون الفقرة “سابعا” من املادة (114) يف قرار احُلكم 
مع مضموهنا يف الدستور. جاءت الفقرة سابعا من املادة  (114) يف الدستور على النحو اآليت: 
“رسم سياسة املوارد املائية الداخلية...” )تظليل الكلمة يف النص الدستوري من قبل املؤلف(، 
بينما جاءت يف قرار احُلكم على حنو مغاير: “رسم سياسة املوارد املالية الداخلية...” )تظليل 
الكلمة يف نص قرار احُلكم من قبل املؤلف). هل األمر هنا خطأ مطبعي يف قرار احُلكم؟ رمبا، عندها 
جيب تصحيحه ونشره، ولكن ما هي صلة رسم السياسة املائية الداخلية، كاختصاص مشرتك بني 

السلطات املذكورة يف هذه املادة الدستورية، مبهام االختصاص الوظيفي لشركة نفطية؟   
من وجهة نظر ممارسة الشركة لتحقيق أهدافها ومهامها املنصوص عليها يف املادة (3) من 
قانوهنا، واملوصوفة يف القرار األول للمحكمة بعدم الدستورية، ال جند أي صلة مباشرة هلا جبميع 
الفقرات السبع الواردة يف املادة (114) من الدستور، إذ ال تقع عمليات وسياسات إدارة نشاط 
تطوير واستغالل املوارد النفطية الوطنية يف بالدان (سواء اجلانب الفين أم اجلانب اإلداري من هذا 
بني  شرتكة 

ُ
امل االختصاصات  احُلكم، ضمن  قرار  ذلك  على  ينص  بشكل مباشر، كما  النشاط) 

قرارات  ذلك، أتيت  عن  فضال  للنفط.  املنتجة  واحملافظات  األقاليم  وسلطات  االحتادية  السلطات 
ُمتميزة بصرامة تعبريها اللغوي بغرض قطع الطريق أمام حماوالت االجتهاد يف  احملاكم، كقاعدة، 
تفسري مضامينها القانونية عند التنفيذ هلا. ولكن قرار احُلكم هنا قد َشذ عن هذه القاعدة، إذ مل 
يُقرر بشكل قاطع لغوايً ما إذا كانت مجيع فقرات املادة الدستورية (114) تصلح لالستخدام يف 
تبير عدم دستورية املادة (3) من قانون الشركة، أم ان تبير هذا األمر يتعلق فقط ابلفقرتني رابعاً 
وسابعاً من املادة الدستورية املعنية، إذ إن نص قرار احُلكم جاء على النحو اآليت: “... ومنها رسم 

سياسات التنمية والتخطيط العام ورسم سياسة املوارد املالية...”؟
من زاوية نظر أخرى، سُنقارب استناد احملكمة إىل مجيع فقرات املادة (114) من الدستور 
يف تبير عدم دستورية املادة (3) من قانون الشركة، حسب املوقف القانوين للمحكمة الوارد يف 

املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية العراقية
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قراراهتا العشرة مجيعا، من مضمون كل فقرة منها على النحو اآليت:
• الفقرة أوال: “إدارة الكمارك ابلتنسيق مع حكومات األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم، 	

وينظم ذلك بقانون”: ال ميكن استخدام هذه الفقرة يف التبير، ألن قرار احملكمة التاسع قد 
وصف املادة (16/الفقرة أوال، ذات الصلة ابستثناء الشركة والشركات اململوكة هلا من فعل 

نظمة للنشاط االقتصادي) من قانون الشركة بعدم الدستورية.
ُ
القوانني امل

• الفقرة اثنيا: “تنظيم مصادر الطاقة الكهرابئية الرئيسة وتوزيعها”: ال ميكن استخدام هذه الفقرة 	
يف التبير، ألن قرار احملكمة العاشر قد وصف املادة (18/الفقرة سادسا، ذات الصلة مبسامهة 

الشركة يف تنمية القطاع الزراعي والصناعي واخلدمي) من قانون الشركة بعدم الدستورية.
• نظافتها 	 على  واحملافظة  التلوث  من  البيئة  محاية  لضمان  البيئية  السياسة  “رسم  اثلثاً:  الفقرة 

ابلتعاون مع حكومات األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم”: ال ميكن استخدام هذه 
الفقرة يف التبير، ألن قرار احملكمة اخلامس قد وصف املادة (8/الفقرة أوال/4/9، ذات الصلة 
ابقرتاح الشركة إسرتاتيجيات وسياسات وبرامج تطوير الصناعة النفطية والطاقة البديلة والبيئة)  

من قانون الشركة بعدم الدستورية.
• يف 	 الفقرة  هذه  استخدام  ميكن  العام”: ال  والتخطيط  التنمية  سياسات  رابعاً: “رسم  الفقرة 

التبير، ألن قرار احملكمة السادس قد وصف املادة (11/الفقرة أوال/الفقرة اثنيا، ذات الصلة 
إبيرادات وأرابح الشركة) من قانون الشركة بعدم الدستورية، وقرار احملكمة السابع قد وصف 

املادة (12، ذات الصلة بتنظيم نشاطها االقتصادي) من قانون الشركة بعدم الدستورية.
• الفقرة خامساً: “رسم السياسة الصحية العامة ابلتعاون مع حكومات األقاليم واحملافظات غري 	

املنتظمة يف إقليم”: ال ميكن استخدام هذه الفقرة يف التبير، ألن قرار احملكمة اخلامس أيضا 
قد وصف املادة (8/الفقرة أوال/4، ذات الصلة بوضع الشركة خلطط تسيري نشاطها الداخلي) 

من قانون الشركة بعدم الدستورية
• األقاليم 	 حكومات  مع  ابلتشاور  العامة  والرتبوية  التعليمية  السياسة  “رسم  سادساً:  الفقرة 

واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم”: ال ميكن استخدام هذه الفقرة يف التبير، ألن قرار احملكمة 
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اخلامس أيضا قد وصف املادة (8/الفقرة أوال/7، ذات الصلة بوضع الشركة لسياسات تطوير 
الكوادر العراقية) من قانون الشركة بعدم الدستورية.

• الفقرة سابعاً: “رسم سياسة املوارد املائية الداخلية وتنظيمها مبا يضمن توزيعا عادال هلا، وينظم 	
أيضا  العاشر  احملكمة  قرار  التبير، ألن  يف  الفقرة  هذه  استخدام  ميكن  بقانون”: ال  ذلك 
قد وصف املادة (18/الفقرة سادساً، ذات الصلة مبسامهة الشركة يف تنمية القطاع الزراعي 

والصناعي واخلدمي) من قانون الشركة بعدم الدستورية.
زاوية  من  سواء  الدستور،  من   (114) املادة  استخدام  أن  يتضح،  السابق  التحليل  من 
عالقتها املباشرة ابجلانبني الفين واإلداري لنشاط الشركة يف تطوير واستغالل املوارد النفطية أم من 
زاوية قرارات احملكمة األخرى مجيعا، لتبير عدم دستورية املادة (3) من قانون الشركة، مل ينتج عنه 
أي أتثري تنظيمي ملموس يف تكوين أو تقويض اهليكل التنظيمي إلدارة املوارد النفطية الوطنية أو 
اهليكل التنظيمي إلدارة أعمال الشركة الداخلية. رمبا للمحكمة رأي ُمغاير ابلنتيجة اليت توصلنا إليها 
هنا، بيد أن إقحام “النشاط الفين” للشركة ضمن االختصاصات الوظيفية املشرتكة بني السلطات 
االحتادية وسلطات األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم مل أيت به الدستور قط، وإمنا أتى 
الدستور مبفهوم اإلدارة التشاركية ما بني احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة 
تكوين  ابملستطاع  سيكون  عندها  الشركة،  قانون  يف  للنظر  املفهوم  هذا  استخدام  وعند  للنفط، 

اهلياكل التنظيمية املناسبة والفاعلة إلدارة املوارد النفطية الوطنية وإدارة النشاط الداخلي للشركة.
خنلص من التحليل آنفاً للقرار األول، إىل أن احملكمة ال ترى يف الشركة كياان (شخصا) إداراي 
ميتلك احلق الدستوري يف تقرير أهداف وجماالت نشاطه الوظيفي بنفسه، وإمنا هو حق حصري 
للكياانت (للشخوص) الدستورية الثالثة املذكورة يف القرار (احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم 
واحملافظات املنتجة(، سواء تعلق األمر بصالحياهتا احلصرية املنصوص عليها يف املادة (112) من 
ابلصالحيات املشرتكة املنصوص عليها يف املادة (114) من الدستور. فضاًل عن  أم  الدستور، 
ذلك، سيفضي استخدام املادة (114) من الدستور يف تبير عدم دستورية املادة (3) من قانون 
الشركة إىل ازدواجية االختصاص املؤسسايت والوظيفي عند حتقيق االختصاصات السبعة املشرتكة 
واالقتصادية  املؤسساتية  الُكلف  النفطية، وزايدة  املوارد  واستغالل  تطوير  إدارة  اختصاص  ومبعيتها 

واالجتماعية ورمبا السياسية أيضا هلذا التحقيق.

املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية العراقية
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ومبا أن احملكمة مل ُتّسم شخصا إداراي بعينه لتويل إدارة األنشطة الفنية واالقتصادية حللقيت 
»املنبع واملصب« يف السلسلة التنظيمية/التكنولوجية النفطية (وهو أمر ليس من مسؤوليتها الوظيفية 
ابلطبع(، وأن الشخوص الدستورية الثالثة املذكورة يف قرارها األول غري مؤهلة وظيفيا ألداء ذلك، 
عندها ستكون عمليات استغالل وتطوير املوارد النفطية الوطنية قد وضعت أمام مأزق مؤسسايت 
مؤسسيت  أحكام  لنصوص  والعائمة  الدقيقة  غري  واللغوية  املفاهيمية  الصياغات  أوجدهتا  كبري، 

الدستور وقانون الشركة ذات الصلة. 
يف الوقت نفسه، سيزداد املأزق املذكور شدة إذا علمنا أن احملكمة مل حتكم بعدم دستورية املادة 
تعلقة بتأسيس الشركة ونيابتها عن الدولة العراقية عند ممارستها أعماهلا 

ُ
(2) من قانون الشركة، امل

داخل وخارج العراق، ومل حتكم أصال بدستورية و/أو عدم دستورية نيابة الشركة للدولة العراقية، وهل 
كيان »الدولة العراقية« ُمطابق و/أو غري ُمطابق لكياانت »احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم 
واحملافظات املنتجة« فرادا أو جمتمعة الواردة يف الدستور ويف قرار احملكمة، وهل هذه النيابة متوافقة 
قررة مللكية الشعب العراقي لثروة النفط والغاز؟! 

ُ
و/أو غري متوافقة مع املادة الدستورية (111) امل

وبدون إجاابت قاطعة الداللة املفهومية واللغوية عن هذه التساؤالت، ال يستقيم عندها »ُحكم 
املؤسسات« املعنية إبدارة مواردان النفطية، سواء املذكورة يف أحكام الدستور النافذ، أم يف أحكام 

قانون الشركة وقرارات احملكمة االحتادية العليا.
القرار الثاين:

القانون وبقدر تعلق األمر بعملية تسويق  »الفقرة )اثلثاً وخامساً( من املادة )4( من 
النفط حيث أن ذلك من مهام وزارة النفط والشركة املرتبطة هبا. وذلك لتعارضها مع املادة 

)112( من الدستور«.
لقد حظيت موضوعة »التسويق« يف نشاط الشركة ابالهتمام الكبري من قبل قرارات احملكمة، 
إذ مت تناوهلا يف أربعة قرارات من أصل عشرة اختذهتا: يف القرار األول (جزئياً(، والقرار الثاين (كلياً(، 
والقرار الثالث (جزئياً(، والقرار الرابع (كلياً(، وهذا االهتمام على ما يبدو ليس بسبب ورود هذه 
املوضوعة يف أربع مواد ُمنفردة من قانون الشركة، ولكن أيضا يعكس فهم من قدم الطعن أمام 
احملكمة ابألمهية الكبرية للتسويق يف نشاط إدارة املوارد النفطية الوطنية. تناولنا موضوعة التسويق من 
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نشاط الشركة يف القرار األول من زاوية نزعة إدارة التكامل التنظيمي/التكنولوجي املعاصرة يف نشاط 
الشركات النفطية الكبرية، أما تناوهلا يف القرارين الثاين والرابع فسيكون من زوااي نظر أخرى خمتلفة. 

ميكن النظر يف موضوعة التسويق ابلقرار الثاين من الزوااي األساسية اآلتية: 
• مل تكتف احملكمة، وهو من صالحياهتا بال شك، بتوصيف قيام الشركة بنفسها حتقيق عمليات 	

شرّع عندما قررت  أن »... 
ُ
تسويق النفط بعدم الدستورية، ولكنها اختطت لنفسها دور امل

عملية تسويق النفط... من مهام وزارة النفط والشركة املرتبطة هبا«، وهي بذلك، كما نرى، 
»تشريع  صالحيات  ابجتاه  القوانني«  »دستورية  تقرير  يف  الوظيفية  صالحياهتا  جتاوزت  قد 
القوانني«. مل تر احملكمة يف اضطالع الشركة، ككيان إداري مستقل، إبدارة عمليات تسويق 
النفط، »خياراً تشريعياً جمللس النواب وفق صالحياته املنصوص عليها يف املادة (61/أوال) من 
الدستور«، كما جاء ذلك يف الفقرة »اثنيًا« من قرار احُلكم، عندما ردت احملكمة بقية الطعون 
الواردة يف الدعاوى املوحدة لعدم تعارضها مع أحكام الدستور. من وجهة نظر علم اإلدارة، 
يؤسس »اخليار التشريعي« جمللس النواب يف قانون الشركة لتكوين هيكل تنظيمي/وظيفي تتوىل 
الشركة فيه إدارة عمليات التسويق بنفسها، بينما »اخليار التشريعي!« للمحكمة يف قرار احُلكم 
ليس فقط يُقّوض اهليكل التنظيمي/الوظيفي خليار جملس النواب، ولكنه أيضا يؤسس لوالدة 
هيكل تتوىل »وزارة النفط والشركة املرتبطة هبا« إدارة هذه العمليات، هذا أوال؛ واثنيا، قطع 
الطريق على جملس النواب مستقبال يف تبين أي خيار تشريعي آخر إلدارة عمليات تسويق 

النفط يف نظام إدارة املوارد النفطية الوطنية، ال يتوافق مع قرار احملكمة الثاين.
• قررت احملكمة اضطالع “وزارة النفط والشركة املرتبطة هبا” إبدارة أعمال تسويق النفط املستخرج 	

من قبل الشركة استناداً إىل أحكام املادة (112) من الدستور. وكما مر معنا يف القرار األول، 
تتوىل الشخوص الدستورية املذكورة يف هذه املادة أعمال اإلدارة التشاركية للموارد النفطية، مبا 
فيها أعمال تسويق النفط. هل ترى احملكمة يف اضطالع “وزارة النفط والشركة املرتبطة هبا” 
إبدارة أعمال تسويق النفط هو البديل الدستوري عن سلطات احلكومة االحتادية وحكومات 
األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط؟ أم أن “وزارة النفط والشركة املرتبطة هبا” ستتوليان أعماهلما 
يف تسويق النفط نيابة عن الدولة العراقية، على خالف ما جاء يف األسباب املوجبة واملادة (2/

اثنيا) من قانون الشركة (نيابة الشركة للدولة العراقية(، واليت مل تصفها احملكمة بعدم الدستورية؟ 

املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية العراقية
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فضال عن ذلك، ويف السياق نفسه، مل تُقرر احملكمة عدم دستورية املادة (10/اثنيا) من قانون 
الشركة، اليت يشري مضموهنا إىل االستقاللية التنظيمية جمللس إدارة الشركة عن وزير النفط، ويف 
حالة نشوء خالف بني اجمللس والوزير سيكون احَلكم التنظيمي هنا جملس الوزراء: “يف حالة 
قناعة وزير النفط بوجود حيد يف قرار جملس اإلدارة (جملس إدارة الشركة – املؤلف(، فإن من 
حق الوزير تقدمي مقرتح إىل جملس الوزراء إلجراء تغيريات على القرار ويكون قرار جملس الوزراء 

ملزم جمللس اإلدارة”.
• تسويق 	 عملية  إدارة  لتويل  النفط  بوزارة  املرتبطة  الشركة  تسمية  جتر  الثاين، مل  احملكمة  قرار  يف 

النفط، على غرار تسميتها بـ “سومو” يف القرار الرابع، وهو أمر آخر خُمّل بصرامة النصوص 
القانونية، فضال عن فتح ابب االجتهاد يف قراءهتا وتنفيذها. ألغراض هذا املبحث، سنستدل 
على أسم الشركة املعنية من التسمية املعطاة يف قرار احملكمة الرابع، وكذلك من التسمية املعطاة 
“شركة  النفط  تسويق  بعملية  املختصة  الشركة  تسمى  الرابع،  القرار  يف  الشركة.  قانون  يف 
النفط (سومو(”، ويف املادة (7/أوال/1) من قانون الشركة، املوصوفة بقرارات احملكمة بعدم 
ح)  املادة (7/اثنيا/2/البند  الوطنية”، ويف  النفط  تسويق  الشركة “شركة  مُسيت  الدستورية، 
الشركة “شركة  مُسيت  الدستورية،  بعدم  احملكمة  بقرارات  املوصوفة  أيضاً،  الشركة  قانون  من 
(فيما  الوطنية  النفط  تسويق  شركة  أن  إىل  السياق، نشري  هذا  (سومو(”. يف  النفط  تسويق 
بعد سومو) كانت مرتبطة بوزارة النفط قبل صدور قانون الشركة يف 5/3/2018، ولكن 
بعد سراين مفعول هذا القانون يف شهر أيلول من العام نفسه (مبوجب املادة 19 منه) ولغاية 
23/1/2019 (صدور قرارات احملكمة ذات الصلة) ال تُعّد )سومو(، من الناحية القانونية 
الشكلية (الرمسية) على األقل، شركة مرتبطة تنظيميا بوزارة النفط، وإمنا هي مرتبطة ابلشركة 

(شركة النفط الوطنية العراقية). 
• يرى 	 كما  املهام،  وهذه  النفط”،  تسويق  “عملية  إدارة  مهام  (سومو)  تويل  احملكمة  قررت 

علم اإلدارة، تتوزع على نوعني من األنشطة اإلدارية: أنشطة حتقيق وظائف اإلدارة األساسية 
(كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة) واملشتقة (كالتنسيق واملراقبة واملتابعة وغريها) لعمليات 
من  املستخرج  النفط  وتصدير  وختزين  ونقل  إبنتاج  مرتبطة  أعمال  حتقيق  وأنشطة  التسويق، 
قبل املنتج إىل املستهلك أو املستخدم. ومن أجل قيام (سومو) إبدارة مجيع أنشطة أعمال 
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“عملية تسويق النفط”، يتطلب األمر منها ممارسة هذه األنشطة بنفسها. ولكن األمر ليس 
كذلك، ال من منظور إدارة عقود جوالت الرتاخيص النفطية، وال من منظور أحكام قانون 
بمة، ال ختطط (سومو) مثاًل مستوايت إنتاج 

ُ
الشركة نفسه. من منظور إدارة العقود النفطية امل

جوالت  عقود  مبوجب  النفط  إنتاج  مستوى  ختفيض  جرى  عندما  عام 2014،  (يف  النفط 
الرتاخيص األوىل والثانية، مل يستشر أحد “سومو” يف هذا التخفيض، وهي الشريك احلكومي 
يف عقد حقل الرميلة النفطي مثال(، وال مُتارس أعمال إدارة ختزين النفط اخلام ونقله من فوهة 
البئر إىل مرافئ التصدير. أما من منظور أحكام قانون الشركة، واليت مل تصفها قرارات احملكمة 
بعدم الدستورية، بقيت شركة النفط الوطنية العراقية متارس إدارة أنشطة أعمال التصدير (املادة 
أانبيب  شبكة  وتشغيل  وأعمال “إدارة  (املادة 4/اثلثاً(،  والتخزين  النقل  وأعمال  4/اثنياً(، 
النفط الرئيسية ومرافئ التصدير” )املادة 4/سادساً(، ومازالت متتلك شركة الناقالت العراقية 
(املادة 7/اثنيا). وبصرف النظر عن األسباب الكامنة، واليت جنهلها، وراء تناقض القرار الثاين 
بمة، 

ُ
للمحكمة مع ُحكم املادة (4/رابعاً( من قانون الشركة املتعلق إبدارة العقود النفطية امل

وتعارضه مع أحكام قانون الشركة نفسها غري املوصوفة بعدم الدستورية، نرى أن هذا القرار 
شرّع 

ُ
يُقّوض اهليكل التنظيمي/الوظيفي إلدارة مواردان النفطية الوطنية، ويقطع الطريق أمام امل

خليار تشريعي مستقبلي بديل له.
َعّدت احملكمة يف قرارها الثاين، قيام الشركة بعملية تسويق النفط بعدم الدستورية لتعارضها 
الشخوص  متارسه  أن  جيب  النفط  تسويق  نشاط  أن  يعين  هذا   .(112) الدستورية  املادة  مع 
الدستورية الثالثة بنفسها، املذكورة يف هذه املادة الدستورية (احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم 
الدستورية  املادة  تـََر يف  مل  احملكمة  أن  بيد  بذلك.  القيام  الشركة  على  املنتجة(، وحُيرم  واحملافظات 
(112) الشخوص الثالثة املذكورة فيها، ولكنها رأت شخصّي »وزارة النفط والشركة املرتبطة هبا« 
فقط، ومها شخصان ال وجود هلما يف هذه املادة الدستورية، وهي بذلك قد »اجتهدت!«، وهو 

أمر كابح لتطور »ُحكم املؤسسات« يف إدارة مواردان النفطية. 

املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية العراقية
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القرار الثالث:
»املادة )7/أوال/1( من القانون اليت نصت على )يرأس الشركة موظف بدرجة وزير ...( 
وذلك لتعارضها مع أحكام املادة )62/اثنيا( من الدستور حيث جاء النص املذكور خالفا 

للمشروع احلكومي رغم كونه متضمنا جنبة مالية«.
  وبغرض فهم حيثيات تبير احملكمة هلذا القرار، سنقوم بتجزئة مضمون الفقرة (اثنيا من 

املادة 62) من الدستور على النحو اآليت:
• »جمللس النواب إجراء املناقلة بني أبواب وفصول املوازنة العامة«. ال نرصد أية صلة تنظيمية ما 	

بني صالحيات جملس النواب املذكورة ومواصفات ووظائف وأدوار شاغل وظيفة رئيس الشركة.
• جمللس النواب “ختفيض جممل مبالغها” )مبالغ املوازنة العامة – املؤلف). ال نرصد أيضا أية 	

صلة تنظيمية ما بني صالحية جملس النواب املذكورة ومواصفات ووظائف وأدوار شاغل وظيفة 
رئيس الشركة.

• النفقات” )نفقات 	 إمجايل  زايدة  الوزراء  جملس  على  يقرتح  أن  الضرورة  النواب “عند  جمللس 
النواب  جملس  صالحية  بني  ما  تنظيمية  صلة  أي  أيضاً  نرصد  ال  املؤلف).  العامة –  املوازنة 

املذكورة ومواصفات ووظائف وأدوار شاغل وظيفة رئيس الشركة. 
عدم  قرار  أن  سنرى  صرفة،  (رمسية)  شكلية  زاوية  من  للمحكمة  الثالث  للقرار  نظران  إذا 
الدستورية يعين اآليت: ال ينبغي أن يكون رئيس الشركة وزيرا، وال ينبغي أن يكون حاصال على 
شهادة جامعية أولية، وال ينبغي أن يكون من ذوي اخلبة واالختصاص يف جمال الطاقة، وال ينبغي أن 
تكون له خبة ال تقل عن 25 عاماً يف اختصاصات تؤهله إلدارة الشركة، وال ينبغي له القيام إبدارة 
الشركة ومتثيلها أمام الغري، وال ينبغي له تنفيذ قرارات جملس إدارة الشركة، وال ينبغي له اإلشراف على 
رسم وتنفيذ سياسة الشركة وعملياهتا، وال ينبغي أن تناط به مباشرة مسؤولية اإلشراف على شركة 
تسويق النفط الوطنية، وال ينبغي تعيينه على وفق أحكام الدستور وملدة 5 سنوات. بيد أن النظر 
يف هذا القرار من زاوية املضمون أو اجلوهر Substance، سيعين متهيد الطريق أمام وزير النفط 

إلحكام سيطرته التنظيمية على الشركة وعلى شركة (سومو(، عب مسارين تنظيميني على األقل:
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• املسار األول: إن إلغاء صفة الوزير عن رئيس الشركة، سُتمكن وزير النفط من االنفراد بطرح 	
ومناقشة شؤون الشركة يف اجتماعات جملس الوزراء. ولكن، ارتباط الشركة التنظيمي مبجلس 
الوزراء حسب قانوهنا (املادة 2/اثنيا(، والذي مل تصفه قرارات احملكمة بعدم الدستورية، بدون 
صفة الوزير عن رئيسها سينتج عنه ال حمالة إصابة نشاط إدارة أعمال الشركة حبالة االختالل 
التنظيمي، وهو أمر ليس فقط سُيخفض من كفاءة وفاعلية هذا النشاط، ولكنه أيضا سُيقّوض 
اهليكل التنظيمي إلدارة املوارد النفطية الوطنية واهليكل التنظيمي إلدارة أعمال الشركة الداخلية، 

الواردين يف قانون الشركة.
• املسار الثاين: إن حرمان رئيس الشركة من مسؤولية اإلشراف املباشر على شركة (سومو) هو 	

أمر منطقي تنظيميا، من وجهة نظر احملكمة، ألن هذا احلرمان يندرج ضمن حيثيات اختاذها 
القرارات األول والثاين والرابع. بيد أن التبعات التنظيمية هلذا املسار، ستكون ذاهتا كما يف 

املسار األول أعاله.
القرار الرابع:

النفط  املتعلقة جبعل شركة  القانون  من   )7( املادة  من  )اثنيا(  الفقرة  من  )ح(  “البند 
)سومو( من التشكيالت املرتبطة مبركز الشركة، وذلك لتعارضها مع أحكام املادة )110/أوال 

واثلثا( من الدستور”.
االرتباط  فك  جيري  أن  أيضا،  اإلدارة  وعلم  احملكمة  نظر  وجهة  من  املنطقي،  من  كان 
النشاط  احملكمة  وصف  بعد  النفط،  بوزارة  تنظيمياً  وإحلاقها  ابلشركة  (سومو)  لشركة  التنظيمي 
التسويقي للشركة بعدم الدستورية يف قرارها األول، واجتهاد احملكمة يف قرارها الثاين بعّد “عملية 
تسويق النفط من مهام وزارة النفط والشركة املرتبطة هبا”. ترى احملكمة أن ارتباط (سومو) مبركز 
الشركة، كأحد تشكيالهتا، هو أمر غري دستوري لتعارض هذا االرتباط مع االختصاصات احلصرية 
للسلطات االحتادية، الواردة يف الفقرتني (أوال واثلثا) من املادة الدستورية (110(، حيث تشتمل 
الفقرة (أوال) على االختصاصات احلصرية اخلارجية، بينما تشتمل الفقرة (اثلثا) على االختصاصات 
احلصرية الداخلية. وبغرض فـَّهم العالقة ما بني فك ارتباط شركة (سومو) ابلشركة وإحلاقها بوزارة 
النفط، واالختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية، سنقوم بتجزئة مضمون الفقرتني أعاله من 

املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية العراقية
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املادة (110) حسب اجتاه فعل االختصاص احلصري للسلطات االحتادية:
• االختصاصات احلصرية اخلارجية (املادة 110/أوال(:	

واالتفاقيات 	  املعاهدات  بشأن  والتفاوض  الدبلوماسي  والتمثيل  اخلارجية  السياسة  “رسم 
الدولية وسياسات االقرتاض والتوقيع عليها وإبرامها”. من غري املفهوم هنا قرار احملكمة بعّد 
الشركة،  قانون  يف  الوارد  الشركة”،  مبركز  املرتبطة  التشكيالت  من  (سومو)  النفط  “شركة 
شار إليها هنا تتعلق ابلعالقات السيادية ما 

ُ
بعدم الدستورية، ألن االختصاصات احلصرية امل

بني السلطات االحتادية وسلطات الدول األخرى واملنظمات الدولية، وال متتلك أية صالت 
تنظيمية أو سياسية مع املوقع التنظيمي لشركة (سومو) سواء يف مركز الشركة أم يف وزارة النفط. 
على سبيل املثال، جرى توقيع وإبرام مجيع عقود جوالت الرتاخيص النفطية اخلمس منذ عام 
2009 ولغاية 2020 من قبل شركات النفط الوطنية احمللية مبناطق االستخراج النفطي (مثال 
شركة نفط اجلنوب يف عقد الرميلة، وشركة نفط ميسان يف عقد احللفاية) مع شركات النفط 
األجنبية، وليس من قبل وزارة النفط االحتادية، ومل جير إقرارها وتصديقها من قبل السلطات 
االحتادية (جملس الوزراء وجملس النواب). فضال عن ذلك، أشارت املادة (37/2) من عقد 
حقل الرميلة النفطي إىل “أن احلقوق وااللتزامات مبوجب هذا العقد تشكل حقوقا أو التزامات 

جتارية أكثر منها سيادية...”.
صالت 	  أية  أيضا  هنا  نرصد  ال  السيادية”.  اخلارجية  والتجارية  االقتصادية  السياسة  “رسم 

مباشرة أو غري مباشرة ما بني ارتباط (سومو) مبركز الشركة وحتقيق السلطات االحتادية بنفسها 
هلذه االختصاصات احلصرية. لو أخذان على سبيل املثال وظائف تسعري النفط اخلام واختيار 
منافذ التصدير والعمالء، نرى أن بقاء االرتباط التنظيمي لشركة (سومو) مبركز الشركة هو أكثر 
بوزارة  ربطها  من  االحتادية  للسلطات  اخلارجية  والتجارية  االقتصادية  السيادة  ألعمال  حتقيقا 
تصفه  مل  االرتباط  الوزراء (املادة 2/أوال(، وهذا  مبجلس  تنظيميا  مرتبطة  الشركة  النفط، ألن 

قرارات احملكمة بعدم الدستورية.
• االختصاصات احلصرية الداخلية (املادة 110/اثلثا(:	

مباشرة 	  صالت  أية  أيضا  هنا  نرصد  العملة”. ال  وإصدار  والكمركية  املالية  السياسة  “رسم 
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أو غري مباشرة ما بني ارتباط (سومو) مبركز الشركة وحتقيق السلطات االحتادية بنفسها هلذه 
االختصاصات احلصرية.

“تنظيم السياسة التجارية عب حدود األقاليم واحملافظات يف العراق”: ال نرصد هنا أيضا أية 	 
صالت مباشرة أو غري مباشرة ما بني ارتباط (سومو) مبركز الشركة وحتقيق السلطات االحتادية 

بنفسها هلذه االختصاصات احلصرية.
“وضع امليزانية العامة للدولة”. ال نرصد هنا أيضاً أية صالت مباشرة أو غري مباشرة ما بني 	 

ارتباط (سومو) مبركز الشركة وحتقيق السلطات االحتادية بنفسها هلذه االختصاصات احلصرية. 
وقد جرت العادة يف الكثري من الدول املصدرة للنفط، عند وضع موازانهتا العامة، على ختمني 
صدر من قبلها، حتوطا ملخاطر اخنفاض أسعار النفط. بيد أن 

ُ
سعر معني لبميل النفط اخلام امل

هذا التدبري يف وضع املوازانت العامة اقتضته ضرورات مواجهة تقلبات أسواق النفط الدولية 
وأثره يف متويلها، وال يؤسس لتكوين موقع تنظيمي لشركة (سومو) يف اهليكل التنظيمي إلدارة 

مواردان النفطية.
“رسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته”. ال نرصد هنا أيضا أية صالت مباشرة 	 

أو غري مباشرة ما بني ارتباط (سومو) مبركز الشركة وحتقيق السلطات االحتادية بنفسها هلذه 
االختصاصات احلصرية.

   يبدو أن اتريخ أتسيس شركة (سومو) منذ سبعينات القرن املنصرم أيىب مغادرة “املسرح 
التنظيمي!” يف إدارة مواردان النفطية الوطنية، ألسباب ال عالقة هلا بكفاءة وفاعلية هذه اإلدارة. 
املوقع  يف  املنشورة  التارخيية  ابلنبذة  سنستعني  مصداقيتها،  األطروحة  هذه  تكتسب  أن  وبغرض 
االلكرتوين لشركة (سومو) يوم 20/3/2019: “بعد قرار التأميم يف 1 حزيران 1972 استحدثت 
املديرية العامة لتسويق النفط لتتوىل كل ما يتعلق بتسويق النفط اخلام واملنتجات النفطية... كان 
ارتباط املديرية العامة لتسويق النفط عند استحداثها برائسة شركة النفط الوطنية وجملس إدارهتا ولكن 
بسبب طبيعة العمل التسويقية وضرورة سرعة اختاذ القرار وعلى األخص بعد التأميم مباشرة مت ربط 
املديرية العامة لتسويق النفط بسكراترية جلنة املتابعة لشؤون النفط وتنفيذ االتفاقيات (اليت كان 
يرئسها انئب رئيس جملس قيادة الثورة املنحل – املؤلف) وخول املدير العام الصالحيات التنفيذية 
الالزمة... وبعد إلغاء جلنة املتابعة لشؤون النفط وتنفيذ االتفاقيات، أعيد تشكيل اهليئة املشرفة على 
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تسويق النفط لتصبح برائسة وزير النفط وعضوية ممثلني عن رائسة اجلمهورية والبنك املركزي العراقي 
ابإلضافة إىل املدير التنفيذي للمؤسسة”.

   مُيكن لقرار احملكمة الرابع، من زاوية نظر مؤسساتية، أن يكون بوابة ُمّشرعة ملمارسة فساد 
“ُحكم املؤسسات” يف نشاط شركة تسويق النفط الوطنية، بينما من زاوية نظر علم إدارة األعمال 
املعاصر والتجربة املعاصرة لشركات النفط الدولية والوطنية يف الكثري من البلدان املنتجة واملصدرة 
للنفط، فإن االرتباط املؤسسايت والتنظيمي لنشاط تسويق النفط مبنتج النفط نفسه، سيكون أكثر 

نتج. 
ُ
كفاءة وفاعلية مقارنة ابغرتابه التنظيمي والوظيفي عن امل

القرار اخلامس:
“املادة )8( من القانون اليت نصت على مهام جملس اإلدارة وان غالبية هذه املهام هي 
من اختصاصات احلكومة االحتادية مع األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط معا استنادا للمواد 

)78( و)80( و)112( من الدستور”.
   ختتلف صياغة القرار اخلامس عن صياغة القرارات األربعة السابقة عليه، سواء من انحية 
الشكل أم من انحية املضمون. من انحية الشكل، يف القرار األول وصفت احملكمة مادة بكاملها 
(املادة 3) من قانون الشركة بعدم الدستورية، ويف القرار الثاين وصفت احملكمة فقرتني ملادة واحدة 
من مواد قانون الشركة بعدم الدستورية (الفقرتني اثلثا وخامسا من املادة 4(، ويف القرار الثالث 
وصفت احملكمة نقطة واحدة من فقرة واحدة من إحدى مواد قانون الشركة بعدم الدستورية (النقطة 
1 من الفقرة أوال من املادة 7(، ويف القرار الرابع وصفت احملكمة بند واحد لنقطة واحدة من فقرة 
واحدة من إحدى مواد القانون (البند “ح” من النقطة 2 من الفقرة اثنيا من املادة 7(، بينما يف 
القرار اخلامس فقد َشّذت احملكمة عن منهجيتها الصارمة يف صياغة قراراهتا السابقة، واستبدلتها 
مبنهجية عائمة الصياغة اللغوية، إذ وصفت “غالبية!” فقرات ونقاط املادة (8) من قانون الشركة 
بعدم الدستورية، مع اإلشارة إىل أن هذه املادة تتكون من فقرتني، تتضمن الفقرة “أوال” 14 
نقطة، وتتضمن الفقرة “اثنيا” 5 نقاط. أما من انحية املضمون، فقد جرى وصف غالبية فقرات 
ونقاط املادة (8) من قانون الشركة بعدم الدستورية استنادا إىل نوعني خمتلفني يف املوضوع من مواد 
الدستور: املادتني (78) و(80) واليت موضوعهما “مهام رئيس جملس الوزراء” و”صالحيات 

جملس الوزراء” على التوايل، واملادة (112) واليت موضوعها إدارة املوارد النفطية.
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الفقرة “أوال” من املادة )8(:
   يف املمارسة اإلدارية العملياتية لنشاط مجيع الشركات الكبرية، مبا فيها شركات النفط، 
تندرج “مجيع” نقاط الفقرة “أوال”، وعددها 14 نقطة، من املادة (8) يف قانون الشركة ضمن 
مهام جمالس إداراهتا، وليس من بينها مهمة إسرتاتيجية واحدة تقع يف اختصاص الصالحيات الواردة 
يف املواد الدستورية اليت استندت إليها احملكمة يف تبير عدم دستورية هذه املهام، إذا افرتضنا أن 
احملكمة ترى يف قيام الشركة أبداء مهام اإلدارة اإلسرتاتيجية نشاطاً غري دستوري هلا. عندما ترى 
احملكمة أن “غالبية” هذه املهام العملياتية غري دستورية، عندها ماذا سيتبقى من عمل يؤديه جملس 
إدارة الشركة؟ ومن سيقوم أبداء هذا العمل نيابة عن اجمللس املذكور؟ سنقارب بعض مهام جملس 
اإلدارة يف قانون الشركة من ثالث زوااي متداخلة: زاوية تصنيف هذه املهام إىل مهام إدارة عملياتية 
ومهام إدارة إسرتاتيجية للموارد النفطية الوطنية، وزاوية تبير َعّدها غري دستورية، وزاوية أثرها يف 
تكوين أو تقويض اهلياكل التنظيمية الواردة يف قانون الشركة (وبغرض االختصار، سنشري فقط إىل 

مضمون بعض املهام من دون إيراد نصها الكامل). 
• املهمة )1(. املصادقة على احلساابت اخلتامية للشركة: مهمة إدارة عملياتية، يتوالها رئيس 	

الشركة مبوجب النقطتني (1 و6) من املادة (9) يف قانون الشركة، واليت مل تصفها قرارات احملكمة 
بعدم الدستورية. بررت احملكمة اضطالع جملس إدارة الشركة القيام هبذه املهمة بعدم الدستورية، 
استنادا إىل أحكام املواد الدستورية املذكورة يف قرارها، ولكن هل يعين هذا التبير قيام “رئيس جملس 
الوزراء” )املادة 78) أو “جملس الوزراء” )املادة 80) أو “احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم 
واحملافظات املنتجة للنفط” )املادة 112) االضطالع هبذه املهمة؟ وهل هذه الشخوص املذكورة 
قادرة وظيفيا على أداء هذه املهمة بنفسها؟ ال ندري! ولكن الذي ندريه متاماً أن هذا القرار ليس 
فقط يُقّوض اهلياكل التنظيمية الواردة يف قانون الشركة، ولكنه أيضا ال يساهم يف تكوينها. جتدر 
احلساابت  رفع  الشركة  إدارة  جملس  قيام  تتطلب  املادة (8/أوال)  من  النقطة (1)  أن  إىل  اإلشارة 

اخلتامية إىل ديوان الرقابة االحتادي لتدقيقها وعرضها على جملس الوزراء للمصادقة عليها.
• املهمة )2(. “املصادقة على املوازنة السنوية وتقدميها إىل جملس الوزراء للمصادقة عليها”: 	

ينطبق التحليل الوارد للمهمة (1) على هذه املهمة أيضا، وكذلك على املهام (4، 14-7(، مع 
األخذ بعني االعتبار الطبيعة الوظيفية والتكنولوجية واحملددات القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
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لكل مهمة على حدة، وخاصة املهام (8، 9، 10).
• املهمة )3(. “املصادقة على خطط االستخراج والتطوير السنوية واملستقبلية، ومتابعة خطط 	

تنفيذها”: يف أحكام قانون الشركة، غري املوصوفة بعدم الدستورية، يتوىل رئيس الشركة “إعداد خطط 
االستخراج والتطوير السنوية واملستقبلية وعرضها على اجمللس (جملس إدارة الشركة – املؤلف) للمصادقة 
عليها” )املادة 9/9). إذا كانت احملكمة ترى يف نشاط رئيس الشركة إبعداد اخلطط املذكورة وعرضها 
على جملس إدارة الشركة للمصادقة عليها نشاطا دستوراي، عندها كيف مُيسي نشاط هذا اجمللس يف 
املصادقة على اخلطط املذكورة نشاطا غري دستوراي (املادة 8/أوال/3)؟ ومع ذلك، تتضمن املهمة (3) 
نوعني من اإلدارات يف نشاط الشركة: نوع اإلدارة العملياتية لنشاط إعداد خطط االستخراج والتطوير 
السنوية، ونوع  اإلدارة اإلسرتاتيجية لنشاط إعداد خطط االستخراج والتطوير املستقبلية. ال ميكن 
تبير إدراج نشاط الشركة يف النوع األول من اإلدارات ضمن األنشطة غري الدستورية، ألن هذا النشاط 
سيكون حاضرا دائما يف أي منط من أمناط اهلياكل التنظيمية املعروفة إلدارة الصناعة النفطية، سواء 
إلدارة املوارد النفطية الوطنية أم إلدارة النشاط الداخلي للشركة، إال إذا افرتضنا أن للمحكمة رأي آخر 
يف هذا األمر، ونعين به “اإلعدام التنظيمي!” للشركة ككيان إداري مستقل. ميكن للمحكمة إدراج 
نشاط الشركة يف النوع الثاين من اإلدارات ضمن األنشطة غري الدستورية، إذا افرتضنا أيضا أن احملكمة 
ترى يف قيام الشركة أبداء مهام اإلدارة اإلسرتاتيجية لنشاط إعداد خطط االستخراج والتطوير املستقبلية 
نشاطا غري دستوري. ميكن لالفرتاض الثاين هنا أن يكون صائبا، من وجهة نظر مؤلف هذا الكتاب، 
إذا اعتمدان تبيره استناداً إىل أحكام املادة (112/اثنيا) فقط من الدستور (حيث أُنيطت أعمال 
املنتجة  واحملافظات  األقاليم  وحكومات  االحتادية  احلكومة  بشخوص  التشاركية  اإلسرتاتيجية  اإلدارة 
للنفط(، وليس إىل أحكام املادتني (78 و80) منه (لشخصّي رئيس جملس الوزراء وجملس الوزراء) 
كما ترى احملكمة. إذا كان افرتاضنا املذكور صائباً، فهذا معناه تقويض للهياكل التنظيمية الواردة يف 
قانون الشركة، وهو أمر يتطلب بال أدىن شك التفكري، من قبل من يعنيهم األمر من سلطاتنا الوطنية 
ملواردان  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  أعمال  الحتواء  املناسب  التنظيمي  اهليكل  منط  إبجياد  الكرام،  وابحثينا 

النفطية الوطنية ضمن هذا اهليكل.
• مبجلس 	 الشركة  قانون  أانط  والبامج:  والسياسات  اإلسرتاتيجيات  اقرتاح   .)5( املهمة 

إدارهتا مهمة اقرتاح إسرتاتيجيات وسياسات وبرامج، تتعلق أبنشطة الصناعة النفطية والطاقة البديلة، 
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وتقدميها إىل وزارة النفط وجملس الوزراء. ال يعطي علم اإلدارة هلذه املهمة الصفة اإلسرتاتيجية، 
يف  شك.  بال  إسرتاتيجية  مهمة  هي  نفسه  التنظيمي  الشخص  قبل  من  وحتقيقها  وضعها  ولكن 
دراستنا للقرار األول، توصلنا إىل نتيجة مفادها أن غرض احملكمة من وصفها للمادة (3) من قانون 
الشركة بعدم الدستورية هو عزل نشاط إدارة تسويق النفط اخلام عن أنشطة الشركة، وإيكاهلا إدارة 
هذا النشاط، يف قرارها الثاين، إىل وزارة النفط والشركة املرتبطة هبا (سومو). ولكن ليس من املفهوم 
غرض احملكمة من وصف املهمة (5) جمللس إدارة الشركة بعدم الدستورية (إذا استبعدان من التحليل 
أنشطة تصنيع النفط والطاقة البديلة(، إذ أن أنشطة إدارة االستكشاف والتطوير واإلنتاج (مبا فيها 
نشاط اقرتاح اإلسرتاتيجيات والسياسات والبامج املتعلقة ابألنشطة املذكورة) هي جماالت العمل 
الوظيفي التقليدية ألي شركة استخراج نفطي، بينما نشاط إدارة تصدير النفط اخلام ومرافئ تصديره 
من قبل الشركة فمازال نشاطا دستوراي هلا (املادة 4/اثنيا/رابعا) من قانون الشركة. بررت احملكمة 
وصفها نشاط جملس إدارة الشركة يف املهمة (5) بعدم الدستورية استنادا إىل أحكام مواد دستورية 
شار إليها يف املادتني (78، 80) 

ُ
خمتلفة (املواد 78، 80، 112(، ولكن الشخوص الدستورية امل

غري مؤهلة وظيفياً للقيام هبذه املهمة (رئيس جملس الوزراء، وجملس الوزراء(، وليس من بني وظائفها 
الدستورية اقرتاح اإلسرتاتيجيات والسياسات والبامج النفطية املعنية. أما شخوص احلكومة االحتادية 
وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط، املنصوص عليها يف املادة (112(، فُيمكنها القيام 
هبذه املهمة ابلتعاون مع جملس إدارة الشركة، ولكن يف ظل نظام آخر إلدارة املوارد النفطية الوطنية 
غري موجود حاليا. وعلى ضوء منطق هذا التحليل، هل ميكننا االفرتاض أبن غرض احملكمة، من 
وصف قيام جملس إدارة الشركة ابجناز املهمة (5) بعدم الدستورية، هو إيكال اجنازها لوزارة النفط؟ 
رمبا، ولكن حتقيق هذا الغرض سيواجه حتديني كبريين على األقل: أوهلما، تناقضه مع أحكام املواد 
الدستورية الثالث (ال ميكن وضع عالمة املساواة الدستورية بني شخص وزارة النفط والشخوص 
املذكورة يف هذه املواد)؛ واثنيهما، تناقضه مع أحكام قانون الشركة نفسه غري املوصوفة بقرارات 
احملكمة بعدم الدستورية، والقائلة أبن الشركة متارس أعماهلا إبدارة املوارد النفطية نيابة عن الدولة 
العراقية وتعكس ملكية الشعب للنفط والغاز (األسباب املوجبة، املادة 2/اثنيا من قانون الشركة). 
وابلنتيجة سُيقّوض قرار احملكمة، بعدم دستورية املهمة (5) من مهام جملس إدارة الشركة، اهلياكل 
التنظيمية والوظيفية الواردة يف قانون الشركة، ولكنه يف الوقت نفسه، رمبا سيساعد يف التفكري إبجياد 

البدائل املناسبة هلا.
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• اإلنتاج، 	 إلدامة  الالزمة  التحتية  البىن  لتطوير  وبرامج  سياسات  “وضع   .)6( املهمة 
واستخدام التكنولوجيا وأنظمة العمل احلديثة، واعتماد األساليب اليت تضمن حتسني وتطوير اإلدارة 

بصفة مستمرة”: ينطبق عليها التحليل الوارد يف املهمة (5) أعاله. 
الفقرة “اثنيا” من املادة )8(:

ختتص مجيع النقاط اخلمس هلذه الفقرة ابلتنظيم الداخلي لعمل جملس إدارة الشركة: عدد 
آلية  لالجتماع،  القانوين  النصاب  االستثنائي،  االجتماع  عقد  ضوابط  الشهر،  يف  االجتماعات 
وجماالت اختاذ القرارات، وأخرياً دعوة بعض الشخوص حلضور اجتماعات جملس اإلدارة. ال ميكننا 
فـَّهم ملاذا قررت احملكمة وصف هذه الرتتيبات التنظيمية الروتينية يف عمل جمالس إدارات الشركات 
كافة بعدم الدستورية استناداً إىل أحكام املواد (78، 80، 112) من الدستور؟ الالفت يف األمر 
هنا، أن قرار احملكمة قد وصف “اجلانب الشكلي” من عمل جملس إدارة الشركة بعدم الدستورية، 
ولكنه أبقى على دستورية “اجلانب العملي” من عمل هذا اجمللس واملتمثل برتكيبة ومواصفات 
شخوص هيكله (املادة 6(، وبطريقة اختيارهم (املادة 7/أوال/3/4/5) من قانون الشركة. رمبا مل 
يُقدم أحد ما الطعن أمام احملكمة بدستورية مواد قانون الشركة املذكورة هنا، ولكن هذا األمر ال يُغري 
من جوهر املسألة املطروحة يف هذا التحليل، ذلك أن شخوص جملس إدارة الشركة وطريقة اختيارهم 
تُفضي عملياً إىل تكوين هياكل تنظيمية خُمتلة، سيجري مبوجبها “خصخصة” ملكية ونشاط إدارة 

مواردان النفطية الوطنية.
املادة  يف  الواردة  الشركة،  إدارة  جملس  احملكمة “غالبية!” مهام  اخلامس، َعّدت  القرار  يف 
(8) من قانوهنا، غري دستورية، وهي مهام ُيصنفها علم اإلدارة مبهام عملياتية، تؤديها مجيع جمالس 
إدارات الشركات كاختصاصات وظيفية حصرية هلا، بصرف النظر عن اجملال الوظيفي لنشاطها 
وعائدية ملكيتها للدولة أو للقطاع اخلاص، وليس من بينها مهمة إسرتاتيجية واحدة يتطلب أدائها 
اختاذ قرارات من قبل شخوص مؤسساتية سيادية (يف مثالنا جملس الوزراء أو رئيس جملس الوزراء أو 
احلكومة االحتادية أو حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط). إن اإلشكالية الرئيسة يف هذا 
القرار، من وجهة نظر موضوع هذا املبحث من الكتاب، تتجلى بوضوح كبري يف إنتاجه حلاالت 
تناقض مؤسسايت خطري يف نظامّي إدارة املوارد النفطية الواردين يف الدستور ويف قانون الشركة، نذكر 

منها احلالتني اآلتيتني: 
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• احلالة األوىل، التناقض املؤسسايت الناشئ عن اختالف الصالحيات والوظائف والقدرات 	
املهنية ما بني الشخوص املذكورة يف املواد الدستورية الثالث (78، 80، 112) على أداء مهام 
وظيفية عملياتية، وهو أمر يقود إىل فوضى مؤسساتية يف حتقيقها أو تعطيل حتقيقها أو زايدة ُكلف 

حتقيقها أو ختفيض جودة حتقيقه.. وغريها.
• لوظائفه 	 الشركة  إدارة  جملس  أداء  تعطيل  عن  الناشئ  املؤسسايت  التناقض  الثانية،  احلالة 

العملياتية (املادة 8 من قانون الشركة(، مع اإلبقاء على دستورية اهليكل التنظيمي للشركة (املادتني 
6 و7 ابستثناء الفقرة أوال/1 منها من قانون الشركة اليت َعّدهتا احملكمة غري دستورية(، واإلبقاء 

على دستورية مهام رئيس الشركة (املادة 9 من القانون).
   يف واقع األمر، أوجد قانون الشركة تناقضاً تنظيمياً داخلياً كبرياً يف تشكيلة جملس إدارة 
الشركة (املادة 6) عندما مجع فيه من أصل 11 عضوا: مخسة أعضاء ميتلكون الصفة املؤسساتية 
(وكيل وزارة النفط االحتادية، وكيل وزارة الثروات الطبيعية يف اإلقليم، وثالثة رؤساء جمالس إدارات 
رئيس  انئيب  الشركة،  (رئيس  الطبيعية  الصفة  ميتلكون  أعضاء  وستة  للشركة(،  اململوكة  الشركات 
الشركة، وثالثة خباء(، مع اإلشارة إىل أن القرارات املتعلقة ابلسياسات والتعاقدات واالستثمار 
تُتخذ ابألغلبية املطلقة ألعضاء جملس اإلدارة (املادة 8/اثنيا/4 من قانون الشركة، وال نعلم هل أن 
هذه املهمة تقع ضمن “غالبية!” املهام املوصوفة من قبل احملكمة بعدم الدستورية أم ال(، وتعين 
األغلبية املطلقة هنا (1+5= 6). إن شخوص جملس إدارة الشركة وطريقة اختيارهم وآلية اختاذهم 
فساد “ُحكم  حالة  نشوء  إىل  احملكمة، تُفضي  قبل  من  الدستورية  بعدم  املوصوفة  القرارات، غري 
عمليات  مترير  مبوجبها  ستجري  لإلدارة،  خُمتلة  تنظيمية  هياكل  تكوين  خالل  من  املؤسسات” 
“خصخصة” غري رمسية (مُموهة أو غري مرئية) مللكية ونشاط إدارة مواردان النفطية الوطنية من قبل 

شخوصا طبيعية وحتت مظلة أحكام قانون الشركة!

املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية العراقية
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القرار السادس: 
“املادة )11( من القانون اليت نصت على ...، وذلك لتعارضها مع أحكام املواد )78( 
لنشاط  االقتصادية  ابملؤشرات  املادة  هذه  تتعلق  الدستور”.  من  و)112(  و)111(  و)80( 

الشركة الوظيفي.
الوظيفي  لنشاطها  االقتصادية  املؤشرات  إبدارة  الشركة  قيام  دستورية  عدم  احملكمة  بررت 
(الكلفة االستثمارية، الكلفة التشغيلية، معدل الكلفة، الربح) ابالتفاق مع وزارات املالية والنفط 
والتخطيط ومبصادقة جملس الوزراء (املادة 11/أوال من قانون الشركة(، أبربع مواد دستورية خمتلفة 

املضمون والشخوص والتأثري املؤسسايت (78، 80، 111، 112).
يطال قرار عدم دستورية املادة (11) من قانون الشركة أربعة أنواع من األنشطة االقتصادية 
والتنظيمية واحملاسبية: األول، نشاط استقطاع الشركة من قيمة كل برميل من النفط اخلام والغاز 
الكمي  املقدار  حتديد  نشاط  الثاين،  الربح؛  من  معينة  نسبة  إليه  مضافاً  تكاليفها  لتغطية  نتج 

ُ
امل

نشاط  الثالث،  والتخطيط؛  والنفط  املالية  ووزارات  الشركة  بني  االتفاق  آبلية  املذكورة  للمؤشرات 
ُمصادقة جملس الوزراء على االتفاق املعين؛ وأخرياً الرابع، نشاط تسوية احلساابت بني الشركة ووزارة 
املالية ومبُصادقة ديوان الرقابة املالية (املادة 11/اثنيا). من زاوية النظر ابألنشطة األربعة املذكورة 
هنا، حيمل هذا القرار يف ثناايه، بشكل صريح وضمين أيضاً، تناقضات مؤسساتية كثرية وخمتلفة 
مسارات التأثري على مفهوم “ُحكم املؤسسات” يف إدارة مواردان النفطية الذي نعاجله ابلتحليل يف 

هذا املبحث، منها الثالثة األساسية اآلتية:
• حتديد 	 يف  للشركة  والتنظيمية  املؤسساتية  االستقاللية  على  احملكمة  قرار  أكد  األول، 

من  أعمال كبرية  الشركة كمنظمة  أنقذ  قد  بذلك  وهو  بنفسها،  لنشاطها  االقتصادية  املؤشرات 
مواجهة استحقاقات مبادئ وقوانني علمّي اإلدارة واالقتصاد املعاصرين، اليت مل أتخذها ابحلسبان 
مادة قانون الشركة املعنية، وحررها من الضغط البريوقراطي ألجهزة السلطة احلكومية األخرى (جملس 
الوزراء ووزارات املالية والنفط والتخطيط) واملناورات السياسية الضيقة والنفعية على استقالليتها يف 
إدارة نشاطها االقتصادي، وصان استقالهلا املايل واإلداري (املنصوص عليه يف املادة 2/أوال من 
قانوهنا، والذي مل تصفه احملكمة بعدم الدستورية(، وأخريا منع التدخل املباشر لوزير النفط االحتادي 
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تصفه  مل  والذي  قانوهنا،  من  املادة 10/اثنيا  يف  عليه  (املنصوص  الشركة  إدارة  جملس  قرارات  يف 
احملكمة بعدم الدستورية).

• الثاين، نـََقَل قرار احملكمة عمليات تقرير وإدارة مؤشرات النشاط االقتصادي للشركة من 	
أتثري دائرة التخصص املؤسسايت الواضح (مؤسسات وزارات املالية والنفط والتخطيط(، إىل أتثري 
دائرة ختصص مؤسسايت عائم، عندما أعاد وضعها التنظيمي يف تبعية مباشرة للشخوص الدستورية 
الواردة يف املواد (78، 80، 112) من الدستور، وهو أمر يلحق الضرر الوظيفي البالغ بتقسيم 

العمل االجتماعي والتخصص املهين يف حتقيق “ُحكم املؤسسات”.
• ملؤسسة “امللكية” 	 والوظيفي  والتنظيمي  املؤسسايت  االعتبار  احملكمة  قرار  أعاد  الثالث، 

وشخصها “الشعب العراقي”، املنصوص عليهما يف املادة (111) من الدستور، يف إدارة املؤشرات 
االقتصادية لنشاط الشركة، وهو بذلك قد وضع األساس الدستوري املتني للممارسة العادلة لسلطات 
وصالحيات حتقيق “ُحكم املؤسسات” يف التطبيق العملي هلا عند إدارة املوارد النفطية الوطنية. 
ومبا أن مجيع قرارات احملكمة العشرة مل تشر إىل الكيفية املؤسساتية والتنظيمية الستخدام أحكام 
املادة الدستورية (111(، وأيضاً خلو مواد قانون الشركة غري املوصوفة بعدم الدستورية مبوجب هذه 
القرارات من هذه الكيفية، يتطلب األمر، إذن، إجيادها لضمان حتقيق “ُحكم املؤسسات” يف 
إدارة تطوير واستغالل مواردان النفطية، وهو أمر يتكلف به املبحث الثالث من هذا الفصل ابقرتاح 

خارطة طريق هلذه الكيفية املؤسساتية والتنظيمية. 
القرار السابع:

“املادة )12( من القانون اليت بينت اإليرادات املالية للشركة وأرابحها وأوجه توزيعها، 
وذلك لتعارضها مع أحكام املواد )78( و)80 أوال واثنيا( و)106( و)111( و)112( من 

الدستور”. 
تكوين  طريقة  املالية،  اإليرادات  (مصادر  الشركة  قانون  من   (12) املادة  احملكمة  َعّدت 
األرابح، نسب واجتاهات توزيع األرابح، واإلشراف على تسوية احلساابت) غري دستورية، مستندة 
يف تبير ذلك إىل أحكام املواد الدستورية (78، 80/أوال واثنيا، 106، 111، 112). ألغراض 
هذا املبحث، مُيكن لتحليل القرار السادس يف أعاله أن يكون كافيا ملقاربة القرار السابع ابستثناء 

املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية العراقية
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على  واإلشراف  واملراقبة  صادقة 
ُ
امل وظائف  حتقيق  املؤسسات” يف  “ُحكم  ازدواجية  نشوء  حالة 

الوظائف:  هذه  لتحقيق  مؤسستني  ذكر  جرى  الشركة،  قانون  يف  وتسويتها.  الشركة  حساابت 
األوىل، مؤسسة “ديوان الرقابة املالية االحتادي” )املادة 12/رابعا)؛ الثانية، مؤسسة “ديوان الرقابة 
املالية” جمردا من صفة “االحتادي” )املادة 11/اثنيا). أضاف القرار السابع للمحكمة مؤسسة 
اثلثة لتحقيق الوظائف املذكورة وهي مؤسسة “اهليئة العامة ملراقبة ختصيص الواردات االحتادية”، 
سيجري أتسيسها بغرض االضطالع مبسؤوليات التحقق من االستخدام األمثل والعدالة والشفافية 
الوظائف  حتقيق  مؤسسات  تعدد  إن  الدستور.  من   (106 (املادة  االحتادية  الواردات  توزيع  يف 
صادقة واإلشراف واملراقبة على حساابت الشركة، ال يقود ابلضرورة إىل حتسني جودة 

ُ
اإلدارية يف امل

أداء هذه الوظائف، ورمبا يُفضي إىل زايدة كلفها االقتصادية والسياسية واالجتماعية عندما جيري 
استخدام املؤسسات املذكورة من قبل البعض لتحقيق أغراضا ضيقة ونفعية، تتعارض مع الغاايت 

العامة اليت من أجلها ُشّرعت هذه املؤسسات.
القرار الثامن:

“املادة )13/اثنيا( من القانون اليت نصت على ...، وذلك لتعارضها مع أحكام املادة 
)62/اثنيا( من الدستور ...”. تتعلق هذه املادة ابستثناء حوافز العاملني يف الشركة من أحكام 

قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008.
   َعّدت احملكمة املادة (13/اثنيا) من قانون الشركة (استثناء حوافز العاملني يف الشركة 
من أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) غري دستورية، لتعارضها مع أحكام املادة 
(62/اثنيا) من الدستور (أنظر مضمون هذه املادة الدستورية يف القرار الثالث للمحكمة أعاله). 
يف قرار احملكمة الثامن، تتأتى صفة عدم دستورية مادة القانون املعنية فقط من “اجلنبة املالية” اليت 
مل يؤخذ هبا رأي جملس الوزراء، وهو صاحب االختصاص املؤسسايت يف ذلك. قد يكون األمر 
كذلك، ولكن “ُحكم املؤسسات” ال يستقيم وال يتطور يف بلد تفتقر فيه أحكام هذه املؤسسات 
لعدالة التطبيق الشامل ويف كل مناحي النشاط، وليس فقط من منظور التقييم املايل هلذا النشاط.
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القرار التاسع:
“املادة )16( من القانون اليت نصت يف الفقرة )أوال( منها على ...، ونصت الفقرة 
)اثنيا( منها على ...، وذلك لتعارضها مع أحكام املادة )5( من الدستور اليت ال جتوز إلغاء 
قانون ما بنظام أو تعليمات”. تتعلق هذه املادة ابستثناء الشركة والشركات اململوكة هلا من فعل 

بعض القوانني النافذة.
َعّدت احملكمة املادة (16) من قانون الشركة (استثناء الشركة والشركات اململوكة هلا من 
من   (5) املادة  أحكام  مع  لتعارضها  دستورية،  غري  النافذة)  االقتصادية  القوانني  بعض  أحكام 
الدستور املتعلقة بسيادة القانون، “اليت ال جتوز إلغاء قانون ما بنظام أو تعليمات” )االقتباس من 
قرار احملكمة التاسع). هذا القرار يضمن حتقيق مفهوم “ُحكم املؤسسات”، ابعتبار أن مفهوم 
“القانون” نفسه ما هو إال “مؤسسة” Institute جيب االلتزام أبحكامها. يف السياق الذي 
نظمة للنشاط االقتصادي 

ُ
نبحثه، إن استثناء نشاط الشركة وشركاهتا اململوكة من فعل القوانني امل

يف البالد سيقود إىل نشوء بيئة مؤسساتية فاسدة، من مظاهرها: تشويه فعل مبادئ وقوانني علمّي 
اإلدارة واالقتصاد يف النشاط، وتشويه ورمبا تزييف مؤشرات النشاط التنظيمي واالقتصادي هلذه 
الشركات، وضياع املسؤولية الشخصية لقادهتا عن نتائج نشاطها وإمكانية مساءلتهم أمام الدولة 

واجملتمع وقطاع األعمال الوطين واألجنيب الذي تتعامل معه من خالل “مؤسسة السوق”.
القرار العاشر: 

“املادة )18(/سادسا( من القانون اليت نصت على ...، وذلك لتعارضها مع أحكام 
املادتني )78( و)80( من الدستور”. تتعلق هذه املادة مبسامهة الشركة يف تنمية القطاع الزراعي 

والصناعي واخلدمي.
وصفت احملكمة مسامهة الشركة “يف تنمية القطاع الزراعي والصناعي واخلدمي...” )املادة 
18/سادسا من قانون الشركة) بعدم الدستورية لتعارضها مع صالحيات “رئيس جملس الوزراء” 
(املادة 78 من الدستور) وصالحيات “جملس الوزراء” )املادة 80 من الدستور). وعلى الرغم 
من أن هذا القرار يضمن حتقيق التخصص الوظيفي يف “ُحكم املؤسسات”، إال أن انفراد جملس 
الوزراء ورئيسه بصالحيات تنمية القطاع الزراعي والصناعي واخلدمي، سيقطع الطريق أمام تكوين 
“ُحكم  فضاء  من  سُيضّيق كثريا  أمر  وهو  الغرض،  هلذا  جديدة  متخصصة  وظيفية  مؤسسات 
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املؤسسات” يف إدارة الشؤون العامة (أنظر املبحثني الثالث والرابع من هذا الفصل). 
3.1.3. موقف اخلرباء من دستورية نظام إدارة املوارد النفطية يف قانون الشركة

مل حنصل، لألسف، على “عرائض الدعاوى األربعة املوحدة”، اليت أشار إليها قرار احُلكم، 
واليت اعتمدهتا احملكمة للنظر يف الطعون املقدمة بشأن دستورية مواد قانون الشركة، ولكننا سنعتمد، 
الشركة  لقانون  املنتقدين  اخلباء  أبرز  أحد  للمحكمة  قدمها  اليت  برات 

ُ
امل املبحث،  هذا  ألغراض 

(جياد، 2018، فيما بعد اخلبري) حتت عنوان “تفاصيل الطعن املباشر بقانون شركة النفط الوطنية 
احملكمة  انتدبته  الذي  اخلبري  ُمبرات  وكذلك   ،2018 نيسان/أبريل   4 يف  واملنشورة  العراقية”، 
الستعراض مواد القانون موضوع الطعن بعدم الدستورية ورأيه الفين فيها (اجلواهري، 2019، فيما 
بعد تقرير اخلبة) حتت عنوان “تقرير اخلبة إىل احملكمة االحتادية خبصوص دعوة النقض لقانون شركة 
النفط الوطنية”، املنشورة يف 24 كانون الثاين/يناير 2019. سُنجري التحليل ملواد قانون الشركة 
تسلسلها  وحسب  للمحكمة  فقط  األوىل  اخلمسة  القرارات  ضوء  على  الدستورية  بعدم  املوصوفة 
عطى يف قرار احُلكم، لصلتها املباشرة بتكوين أو تقويض اهلياكل التنظيمية والوظيفية إلدارة املوارد 

ُ
امل

النفطية الوطنية.
القرار األول:

   انصب طعن اخلبري يف املادة (3) من قانون الشركة فقط على نشاطها يف “االستثمار يف 
الصناعة التحويلية النفطية والغازية”، وجاء التبير على النحو اآليت: خيلق هذا النشاط “تعارضا 
مع نشاط واختصاصات ومهام شركات أخرى غري مملوكة للشركة”، وأن هذا النشاط “يعتمد على 
شروط ومتطلبات وإمكاانت تقع خارج نطاق عمل ومهام شركة استخراجية...”. من الواضح أن 
هذا التبير، رغم وجاهته الفنية، ال أيخذ بعني االعتبار صفة التكامل التنظيمي/التكنولوجي املعاصرة 
يف نشاط شركات النفط الكبرية، ويفرتض أن الشركة هي شركة استخراجية فقط، على الرغم من 

أن قانوهنا مل يشر إىل هذه الصفة الوظيفية لنشاطها مطلقا.
يف تقرير اخلبة، انصب االهتمام على نشاط الشركة يف التسويق: “وهذه الكلمة جيب أن 
حتذف على وفق ما جاء مبناقشة موضوع األسباب املوجبة...”. يرى تقرير اخلبة، عند مناقشته 
لألسباب املوجبة لتشريع قانون الشركة: “حقيقة إن عملية التسويق جيب أن ال تكون من مهمات 
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شركة النفط الوطنية، ألن التسويق مهمة سيادية ذات طبيعة سياسية واقتصادية على وفق املادة 
110 أوال واثلثا (االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية - املؤلف(، يف حني أن مهمات شركة 
النفط الوطنية عملياتية...”. فضاًل عن ذلك، يرى تقرير اخلبة: إن عبارة “إضافة إىل االستثمار 
يف الصناعة التحويلية النفطية والغازية”، الواردة أيضا يف املادة (3) من قانون الشركة، “جيب أن 
حتذف أيضا ألن هذه الصناعة التحويلية من مهمات وزارة الصناعة حصرا”. ينفي هذا التبير أيضا 
صفة التكامل التنظيمي/التكنولوجي يف نشاط الشركة. الالفت يف األمر هنا، أن احملكمة بررت عدم 
دستورية نشاط التسويق واالستثمار النفطي يف املادة (3) من قانون الشركة استناداً إىل أحكام املادة 
(112) من الدستور (إدارة املوارد النفطية) واملادة (114) من الدستور (االختصاصات املشرتكة 
بني السلطات االحتادية وسلطات األقاليم(، وليس على وفق املادة (110/أواًل واثلثاً( كما بررها 

تقرير اخلبة.
القرار الثاين: 

   مل يطعن اخلبري بدستورية املادة (4/الفقرة اثلثا) من قانون الشركة، ولكنه طعن بدستورية 
الفقرة “خامسا” منها ابلقول: )يقتصر “تطوير اجلهد الوطين” مبوجب هذه الفقرة على “عمليات 
االستخراج والتسويق” فقط مما يعين إمهال تطوير اجلهد الوطين يف كافة نشاطات الشركة األخرى). 
ويبدي اخلبري موقفه من تعبري “الصناعة النفطية والغازية” على حنو مماثل ملا ورد يف القرار األول أعاله.

مل يُقدم تقرير اخلبة موقفا من املادة (4/خامسا(، ولكنه يرى يف املادة (4/اثلثا(: وجوب 
استبدال كلمة التنقيب “ابالستكشاف وكذلك حذف كلمة التصدير. كما مت مناقشة املوضوع 
من األسباب املوجبة”، هكذا كما وردت يف تقرير اخلبة! يف اجلزء الثاين من هذا الرأي، نرصد 
مغالطتني منهجيتني: األوىل، ال توجد يف الفقرة “اثلثا” من املادة (4) من قانون الشركة كلمة 
“التصدير”، وإمنا املوجود هو كلمة “التسويق”، وعلى ما يبدو أن تقرير اخلبة يطابق ما بني هذين 
املفهومني املختلفني يف الوظائف واإلجراء التنفيذي. الثانية، ادعاء تقرير اخلبة مناقشته ملوضوعة 
التصدير يف اجلزء اخلاص منه مبناقشة موضوعة “األسباب املوجبة” لتشريع قانون الشركة. وهذا 
غري صحيح، والصحيح هو ورود موضوعة التصدير يف اجلزء املسمى “مدخل” من تقرير اخلبة. 
ومع ذلك، يرى التقرير “... أن عمليات التصدير تكون دائماً نيابة عن الوزارة/سومو (التظليل 
من قبل املؤلف(، لكون هذه السلعة تعتب إسرتاتيجية ابلنسبة للعراق، لذا جيب أن تتم على وفق 
عقود سومو املبمة مع زابئن الشركة وفق األصول القانونية والتعليمات الصارمة من قبل وزارة النفط 
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وجملس الوزراء...”. وكما يالحظ، مل يورد تقرير اخلبة أي تبير دستوري لتوصيف نشاط الشركة 
يف تصدير النفط اخلام بنفسها بعدم الدستورية. 

القرار الثالث:
    طرح اخلبري تساؤالت كثرية بشأن مسؤولية اإلشراف املباشر لرئيس الشركة على (سومو(، 
هل  اإلشراف؟  بكلمة  املقصود  “فما  الدستورية:  بعدم  املوصوفة  (7/أوال/1(،  املادة  يف  الواردة 
هذا يعين أن للرئيس صالحية اختاذ القرار بشأن عمل ونشاطات سومو وبذلك يكون هو املدير 
التنفيذي الفعلي لسومو بدال من مديرها العام؟ وإذا كان األمر كذلك فمن ينظم حدود وضوابط 
العكس  أم  سومو،  عمل  وانتظام  يف كفاءة  يساهم  هذا  وهل  املسؤولني؟  وصالحيات كال  عمل 
وكيف ميكن معاجلة االنعكاسات السلبية لتعدد مراكز اختاذ القرار؟...”. فضاًل عن ذلك، يرى 
اخلبري أن طبيعة عمليات (سومو) تكسبها أمهية خاصة، وضرورة متتع إدارهتا مبواصفات “املرونة 
التسويقية” و”السرعة يف اختاذ القرار” و”اإلشراف الفوقي املتعدد”. وكنتيجة لذلك، يرى اخلبري 
“... ما ذكر يف القانون يشكل نقص واضح قد ترتتب عليه نتائج سلبية ومؤثرة جداً. ويف النهاية، 
يستنتج اخلبري “أن موضوع شركة سومو مل يعاجل بشكل واضح وشامل ووظيفي... وهذا يشكل 
خلاًل جوهرايً يف القانون احلايل”. وكما يالحظ، مل يطعن اخلبري بدستورية ارتباط (سومو) التنظيمي 
ابلشركة، ولكنه أاثر تساؤالت تنظيمية كبرية مرتبطة بطبيعة عملها وكيفية إدارهتا، ميكن هلا أن تُعنّي 
احملكمة يف اختاذ قرارها. وعلى ما يبدو من قرار احملكمة بشأن ارتباط (سومو) ابلشركة، أن هذه 

التساؤالت مل هتتم بدراستها احملكمة واإلجابة عليها يف صياغة قرارها املعين.
   تناول تقرير اخلبة املادة (7/أوال/1) من قانون الشركة من زاوية التخصص العلمي واملهين  
لكبار موظفيها: “مجيع اخلبات املدرجة ملوظفي الشركة الكبار جيب أن تكون حصراً من حاملي 
أن  على  منها...  القريبة  التخصصات  أو  النفط  هندسة  يف  األقل  على  األولية  اجلامعية  الشهادة 
تكون خبته أعلى من اخلبات املقرتحة خبمس سنوات كلها يف الصناعة االستخراجية، وهذا األمر 
ضروري ملنع تسلل من هو غري متخصص ابلصناعة االستخراجية لتويل املناصب العليا يف الشركة”. 
يف معرض تقييمنا لقانون الشركة بعد تشريعه، كتبنا بصدد هذا الرأي يف تقرير اخلبة اآليت (راجع 
املبحث األول من الفصل األول هلذا الكتاب(: “... إن اختصاصات هندسة النفط أو جيولوجيا 
النفط تتعامل تكنولوجيا مع النفط يف ابطن األرض فقط، بينما الشركة حباجة لرئيس يُدير عمليات 
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النفط يف ابطن األرض وعلى سطح األرض يف آن واحد. فضال عن ذلك، وهذا ليس انتقاصا، 
يتميز صاحب االختصاص اهلندسي ابلنظرة األحادية االجتاه املعريف للتعامل مع مشكالت عمله، 
اعتمادا على املبدأ اهلندسي الشهري: إن أقرب مسافة بني نقطتني هي اخلط املستقيم! واإلدارة، كما 
هو معروف، علم وفن املناورة الواعية واهلادفة بني حاالت عدم التأكد وخماطر إدارة األعمال، مبعىن 

السري الواثق يف حقل ألغام كبري!”. 
القرار الرابع:

   مل يُقدم اخلبري أي رأي ابملادة (7/اثنيا/2/ح) من قانون الشركة، اليت َعّدت شركة (سومو) 
إحدى الشركات اململوكة واملرتبطة ابلشركة، ولكن، يف معرض الطعن بدستورية املادة (7/رابعا(، 
طرح أمام احملكمة إشكالية تنظيمية مفادها أن قانون الشركة “مل مييز بني التشكيالت (الشركات) 
املرتبطة مبركز الشركة والتشكيالت املكونة ملركز الشركة (اخلط والتظليل للكلمتني هنا للخبري – 
املؤلف)؛ فاألوىل تعين الشركات اململوكة اليت ذكرها القانون... أما الثانية فإهنا تشكيالت مركز 
الشركة احملددة يف النظام الداخلي الذي يصدره جملس إدارة الشركة...”. ال نعلم ما إذا كانت 
(سومو)  ارتباط  بوصف  قرارها  اختذت  عندما  ابحلسبان  املطروحة  اإلشكالية  أخذت  قد  احملكمة 
ابلتحليل يف هذا املبحث خيرج عن اإلطار  الدستورية، وأن تناول هذه اإلشكالية  ابلشركة بعدم 

املنهجي املرسوم له، على الرغم من أمهيتها الكبرية يف النشاط اإلداري للشركة.
    مل يتعرض تقرير اخلبة للمادة (7/اثنيا/2/ح) من قانون الشركة مباشرة، ولكن رأيه جاء 
قاطعا بوجوب فك ارتباط (سومو) ابلشركة، مقدما املبرين اآلتيني يف موضعني خمتلفني من التقرير. 
املبر األول، نيابة (سومو) عن الدولة يف حتقيق األخرية لصالحياهتا احلصرية (وقد جاء يف معرض 
إبداء الرأي ابملادة 7/أوال من التقرير(: “جيب رفع شركة سومو من تشكيالت الشركة... حيث أن 
سومو تعتب اجلهة الوحيدة اليت تنوب عن الدولة بصالحياهتا احلصرية الواردة ابلدستور املادة 110 
أوال واثلثا...”. نشري إىل أن احملكمة قد وافقت على هذا التبير. املبر الثاين، ارتباط موضوع نشاط 
(سومو) ابلسياسة التجارية واالقتصادية للبالد (وقد جاء يف معرض إبداء الرأي ابألسباب املوجبة 
لقانون الشركة من التقرير(: “... إن شركة تسويق النفط سومو SOMO جيب أن تبقى ضمن 
تشكيالت وزارة النفط كون موضوعها يرتبط ابلسياسة التجارية واالقتصادية للبلد، فلو ترك األمر 
جلهات أخرى كأن تكون اإلقليم أو احملافظات غري املرتبطة إبقليم سيرتتب على هذا األمر تبعات 
ال طاقة للعراق هبا مهما كانت السلطة التنفيذية قوية ومتمكنة، والسيما أن العراق كبيئة غدت 

املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية العراقية



230

مركز البيان للدراسات والتخطيط

موبوءة ابلفساد الواسع الذي أصبح له مؤسسات رمبا أقوى من الدولة...”. ال ندري إن كانت 
بر أم ال عند وصفها ارتباط (سومو) ابلشركة بعدم الدستورية يف قرارها 

ُ
احملكمة قد أخذت هبذا امل

الرابع، ولكن الذي ندريه على وجه الدقة، إن احملكمة عندما وصفت عملية تسويق النفط من قبل 
الشركة بعدم الدستورية يف قرارها الثاين، كانت قد استندت إىل أحكام املادة (112) من الدستور 
(إدارة املوارد النفطية(، وليس إىل أحكام املادة (110/أوال واثلثا) منه (االختصاصات احلصرية 
بر الثاين “أن العراق كبيئة غدت موبوءة ابلفساد 

ُ
للسلطات االحتادية)! فضال عن ذلك، يفرتض امل

الواسع الذي أصبح له مؤسسات رمبا أقوى من الدولة” سيبقى أبد الدهر حماطاً هبذه البيئة، وعليه 
جيب تشريع القوانني على أساس ما افرتضه تقرير اخلبة من مواصفات هلذه البيئة ومؤسساهتا؟! هذا 
من جانب، ومن اجلانب اآلخر، مل خيبان التقرير عما إذا كانت وزارة النفط، كإحدى مؤسسات 
العراق، مشمولة هبذه البيئة الفاسدة احمليطة ابلعراق حاليا ويف األمد غري املنظور، أم إنه قد استثناها 

قتبس؟!
ُ
من ذلك، كما يوحي النص امل

القرار اخلامس:
اكتفى اخلبري ابالعرتاض على املادة (8/اثنيا/5) من قانون الشركة واملتعلقة مبهام رئيسها، 
بقية  على  للتأثري  تعسفياً  يستخدمها  وقد  للرئيس  مطلقة  صالحية  “يعطي...  نصها:  أن  بقوله 
أعضاء جملس اإلدارة”. بيد أن اخلبري مل ير يف مهمة رئيس الشركة “دعوة أعضاء جلنة الطاقة والنفط 
النيابية وأعضاء جلنة الطاقة يف برملان اإلقليم ورؤساء جلان الطاقة يف جمالس احملافظات املنتجة... 
لتقدمي االستشارات حلضور اجتماعات اجمللس...”، إال جانبها السليب املوصوف من قبله آنفا، 
متناسياً جانبها اإلجيايب واملتمثل يف إنضاج صياغة القرارات اإلدارية املختلفة اليت سيتخذها الحقا 

جملس إدارة الشركة.
يف تقرير اخلبة، انصب االهتمام على كلمة “التصدير” يف املادة (8/أوال/5) من قانون 
الشركة واملتعلقة مبهام جملس إدارة الشركة على النحو اآليت: “حقيقة أن الشركة ال حيق هلا تصدير 
النفط بدون عقد مت إبرامه مع سومو، ألن هذا احلق على وفق املادة 110 أوال واثلثا من الدستور 
يعتب حصري للسلطة االحتادية ممثلة بوزارة النفط واليت جيب أن تعود شركة سومو هلا. لذا جيب أن 
تضاف هلا كلمة عمليات لتصبح عمليات التصدير نيابة عن سومو”. بكلمات أخرى، يرى تقرير 
نتج من قبلها نيابة عن شركة (سومو) ألن 

ُ
اخلبة أن تتوىل الشركة “عمليات تصدير” النفط اخلام امل
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“التصدير” حق حصري لألخرية، تبره أحكام املادة (110/أواًل واثلثاً( من الدستور كما يقول! 
نشري إىل أن احملكمة بررت وصف غالبية مهام جملس إدارة الشركة بعدم الدستورية استنادا إىل املواد 

(78) و(80) و(112(، وليس استنادا إىل املادة (110/أوال واثلثا) من الدستور؟!          
اخلامتة:

ضوء  يف  لبالدان  النفطية  املوارد  إدارة  لنظام  ُمقارنة  حتليلية  مقاربة  أجرينا  املبحث،  هذا  يف 
قاربة مل جنتهد، لدوافع شخصية سياسية 

ُ
قرارات احملكمة بشأن دستورية قانون الشركة. يف هذه امل

أو إيديولوجية، وإمنا استندان فيها على مصادر مؤسساتية قائمة (الدستور، قانون الشركة، قرارات 
املقاربة  كانت  النفطية).  الصناعة  يف  األعمال  إدارة  ووظائف  (مبادئ  علمية  ومصادر  احملكمة) 
حمصورة يف نطاق معريف ضيق للغاية ال يتسع فضاؤه للخوض يف مسائل السياسة واإليديولوجيا، 
وهو تبيان أتثري قرارات احملكمة يف تكوين أو تقويض اهلياكل التنظيمية والوظيفية لنظام إدارة املوارد 

النفطية الواردة يف قانون الشركة.
توصلنا يف املبحث الثاين للفصل األول من هذا الكتاب، إىل نتيجة أساسية مفادها اآليت: 
يؤسس قانون الشركة لتكوين منطني خمتلفني ومتناقضني من اهلياكل التنظيمية ال تتسم ابلكفاءة 
مها  فقط  مستويني  من  ُمتكون  الوطنية  النفطية  املوارد  إلدارة  هيكل  األول،  والعدالة:  والفاعلية 
املستوى اإلسرتاتيجي (جملس الوزراء) واملستوى العمليايت (جملس إدارة الشركة(، يغيب فيه مستوى 
اإلدارة التنفيذية؛ الثاين، هيكل إلدارة نشاط الشركة ُمتكون من املستوى العمليايت فقط (جملس إدارة 
الشركة(، يغيب فيه مستوى اإلدارة اإلسرتاتيجية ومستوى اإلدارة التنفيذية. بيد أن كال احتمايّل 
تكوين اهليكل التنظيمي انقصة احملتوى ومشوهة املضمون وال يؤسسان لتكوين منظومة إدارة كلية 
موحدة، األمر الذي جعلنا نفرتض هيكال تنظيميا بديال إلدارة نشاط الشركة ُمتكون من ثالثة 
ذات  القانون  أحكام  توافق  ضمان  بغرض  نفسه،  القانون  أبحكام  اسرتشادا  تنظيمية  مستوايت 
الصلة مع مبادئ علم اإلدارة يف تكوين اهلياكل التنظيمية: مستوى جملس اإلدارة، ومستوى رئيس 
الشركة، ومستوى الشركات اململوكة للشركة. ولكن بعد صدور قرارات احملكمة ذات الصلة، يصبح 
فرتض من قبلنا، كما هو حال اهليكلني املوجودين يف قانون الشركة، بدون معىن 

ُ
اهليكل التنظيمي امل

أو مضمون عملي، ألن هذه القرارات قد قـَّوضت متاما مجيع اهلياكل املذكورة، ولكنها ابملقابل مل 
تؤسس لتكوين هياكل تنظيمية بديلة عنها.

املبحث األول. املواجهة املؤسساتية بني الدستور النافذ وقانون شركة النفط الوطنية العراقية
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لقد وضع قانون الشركة نظام إدارة املوارد النفطية الوطنية يف مأزق تنظيمي كبري، زادت من 
حدته قرارات احملكمة، وهو أمر يتطلب، كما ذكران يف هذا املبحث، التفكري إبجياد خمرج آمن منه. 
يرى البعض من املهتمني بشؤون النفط يف بالدان، إن عمليات تغيري بعض مواد أو فقرات مواد القانون 
ميكن هلا أن تساهم يف حتسني جودة نظام اإلدارة املقرتح فيه. بيد أن مشكلة هذا القانون، وكذلك 
مشكلة مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي العالقة التشريع، ال تكمن يف جزئياهتا، وإمنا تكمن يف 
فلسفة صياغة نظام اإلدارة فيها، األمر الذي يتطلب صياغة فلسفة إدارة ُمغايرة. يف الشكل (3,1) 
أدانه، نقرتح اخلطوط العريضة لفلسفة نظام إدارة جديد، مبنية على األسس املوضوعية اآلتية: أحكام 
الدستور النافذ للبالد، وقرارات احملكمة، ومبادئ علم اإلدارة ، وحتقيق املنفعة األعلى للشعب العراقي 
من عمليات التصرف مبلكيته للثروة النفطية وعمليات إدارة تطويرها واستغالهلا نيابة عنه، ويتكون من 
املؤسسات اآلتية: اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار، شركة النفط الوطنية العراقية، حكومات األقاليم 

واحملافظات املنتجة (أنظر تفصيل ذلك يف املبحث الثالث من هذا الفصل).
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املبحث الثاين. تعديل أحكام الدستور ذات الصلة إبدارة املوارد النفطية الوطنية
املقدمة:

   لقد أفضى الرتاكم الكمي الكبري والواسع النطاق ملظاهر الفساد املايل واإلداري والسياسي 
والفكري يف إدارة الدولة واالقتصاد، املوروث من احلقبة السياسية الشمولية للفرتة 1963-2003 
وما بعدها من سنوات لغاية يومنا احلاضر، إىل حتّول نوعي يف وعي غالبية الناس جتاه ُمسببات هذه 
املظاهر، ومنها ما يتعلق بنظام إدارة املوارد النفطية الوطنية والتصرف مبخرجاهتا، وجتاه كيفية التعامل 
مع هذه املظاهر. وعلى الرغم من أن الوعي املذكور قد وجد سبيله للتبلور يف أعمال الكثري من 
الباحثني املهتمني ابلشأن النفطي يف السنوات العشر املاضية على أقل تقدير، إال أن االحتجاجات 
الشعبية الغاضبة والعنيفة والدامية والواسعة النطاق بعد 1 تشرين األول/   2019 قد أوجبت 
إعادة نظر رمبا ستكون جذرية مبؤسسات نظام إدارة الشأن االقتصادي العام، ويف مقدمتها أحكام 

مؤسسة الدستور النافذ ذات الصلة املباشرة إبدارة املوارد النفطية الوطنية. 
رئيسني  مبسارين  النفطية  املوارد  إدارة  نظام  يف  آنفاً  املذكورة  الفساد  مظاهر  تتبدى     
خمتلفني: األول، مسار فساد إدارة أنشطة حلقات املنبع واملصب من السلسلة التكنولوجية/التنظيمية 
النفطية (االستكشاف، التطوير اإلنتاجي، االستخراج، النقل، معاجلة النفط والغاز املستخرجني، 
والتسويق)؛ الثاين، مسار فساد إدارة استخدام خمرجات إدارة املوارد النفطية الوطنية. وأتسيسا على 
نظمة واحلاكمة واحلامية لنشاط إدارة املوارد النفطية 

ُ
هذا، ينبغي أن ينصب تعديل مواد الدستور امل

على هذين املسارين من خالل النظر ابملواد الدستورية ذات الصلة املباشرة وغري املباشرة أيضا إبدارة 
املوارد النفطية. بيد أننا يف هذا املبحث سنقصر احلديث فقط عن املواد الدستورية ذات الصلة 
املباشرة ابملوارد النفطية من اجلوانب اآلتية: ملكية املوارد النفطية، اهليكل التنظيمي إلدارة ملكية 
املوارد النفطية، التصرف مبخرجات نشاط إدارة املوارد النفطية، موضوعات إدارة املوارد النفطية، 
اجتاهات استغالل وتطوير املوارد النفطية، ومعايري وآليات وأدوات استغالل وتطوير املوارد النفطية 
وغريها. وعلى هذا األساس املنهجي، سُنعاجل ابلتحليل موضوع املبحث من زاوية حتديد موضوعات 
وُمبرات ومسارات تعديل مواد الدستور ذات العالقة، وزاوية اقرتاح تعديل هذه املواد إن تطلب 

األمر ذلك. 
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   يُنّظم دستور البالد النافذ منذ عام 2005 إدارة املوارد النفطية بشكل مباشر يف مادتني: 
األوىل (املادة 111(، اليت قررت شخص املالك للموارد النفطية؛ والثانية (املادة 112(، اليت قررت 

شخوص وموضوعات واجتاهات وحقوق ومعايري وآليات وأدوات إدارة املوارد النفطية.
3.2.1. تعديل املادة )111( من الدستور ذات الصلة مبلكية املوارد النفطية 

األقاليم  يف كل  العراقي  الشعب  ملك كل  هو  والغاز  “النفط   :)111 )املادة     
واحملافظات”. من وجهة نظر علم اإلدارة، حنن نقرأ هذه املادة الدستورية على النحو اآليت:

• موضوع امللكية هو النفط والغاز كمواد طبيعية خام يف ابطن األرض فقط، وهذا يعين 	
أن النفط والغاز املستخرجني ومنتجات تصنيعهما والعائدات النقدية لتصديرمها ال ميكن قانونيا 
وتنظيميا إدراجها ضمن نطاق موضوع هذه امللكية. بكلمات أخرى، أن حق املالك يف التصرف 
ستخرج 

ُ
امل بينما  وغازية،  نفطية  فقط كاحتياطيات  األرض  ابطن  يف  اخلام  املادة  يطال  ابمللكية 

يستخرجها  ملن  حقا  وسيكون  احلق،  هذا  يطاهلا  فال  النقدية  وعائداهتا  منها  صدر 
ُ
وامل صّنع 

ُ
وامل

وُيصّنعها وُيصّدرها من قبيل وزارة النفط االحتادية أو شركة النفط الوطنية العراقية. يف هذه احلالة، 
ال يستطيع مالك املادة اخلام يف ابطن األرض إدارهتا بنفسه واالستفادة منها لصاحله، والسيطرة 
املادة  هذه  تعديل  يتطلب  األمر  هذا  وتسويقها.  وتصنيعها  استخراجها  عمليات  على  التنظيمية 
الدستورية إبضافة نص هلا يؤكد ملكية الشعب العراقي للنفط والغاز يف ابطن األرض كاحتياطيات 
نفطية، وكذلك ملكيته للنفط والغاز واملواد الطبيعية األخرى املصاحبة الستخراجهما وتصنيعهما 
إدارة  وقوع  عدم  ستضمن  اإلضافة  هذه  بقانون.  ذلك  ويُنظم  اخلارجية  األسواق  إىل  وتصديرمها 
االحتياطيات النفطية يف قبضة وزارة النفط والشركة فقط، وعدم وقوع هذه االحتياطيات يف ملكية 
شركات النفط الدولية عند إبرام عقود تطويرها واستغالهلا أبي منط من أمناط التعاون مع الغري، 
ستخرج يف ملكية هذه الشركات عند إبرامها عقود املشاركة 

ُ
وكذلك ستضمن عدم وقوع النفط امل

ابإلنتاج (كما هو حال العقود اليت أبرمتها حكومة إقليم كردستان).
• األساس 	 هذا  وعلى  العراقي.  الشعب  كل  العراقي،  الشعب  هو  والغاز  النفط  مالك 

الدستوري، كل من يُعّد حسب أحكام الدستور النافذ عراقيا سيكون مالكا للنفط والغاز: “يعّد 
عراقيا كل من ولد ألب عراقي أو ألم عراقية، وينظم ذلك بقانون” )املادة 18/اثنيا)؛ “للعراقي 
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حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه” )املادة 44/أوال). وبذلك سيسقط ادعاء 
قيم خارج العراق بصورة دائمة أو مؤقتة، ألي سبب 

ُ
تفسري البعض من الباحثني حبرمان العراقي امل

كان، من هذه امللكية. وهو أمر يتطلب تعديل هذه املادة الدستورية حبذف اإلشارة إىل منطقة 
تواجد الفرد العراقي، أو إضافة نص إليها “بصرف النظر عن مكان إقامته سواء داخل العراق أم 

خارجه”.
• ال جيري احلديث يف هذه املادة عن ملكية عامة للنفط والغاز (ملكية الدولة(، أو عن 	

ملكية مناطقية (ملكية اإلقليم أو احملافظة املنتجة هلما(، أو ملكية اجتماعية (ملكية القبيلة أو 
العشرية أو الطائفة!(، وإمنا احلديث جيري عن ملكية فردية (ملكية أفراد الشعب العراقي). وعلى 
هذا األساس الدستوري، فإن شخص إدارة هذه امللكية والتصرف مبخرجاهتا هم أفراد الشعب 
مبجموعهم، وليس الدولة أو اإلقليم أو احملافظة املنتجة كاًل على حده. لقد فسرت حكومة إقليم 
كردستان هذه املادة الدستورية إرادواي، عندما ادعت أن النفط والغاز يف اإلقليم هو ملك شعب 
اإلقليم، والذي هو جزء من شعب العراق بال شك، وهي بذلك تنوب عن هذا اجلزء من الشعب 
العراقي يف اإلدارة والتصرف هبذه امللكية، األمر الذي أاثر خالفا كبريا وحادا بني اإلقليم واحلكومة 
االحتادية منذ عام 2007 (عندما َشّرعت حكومة اإلقليم قانون النفط والغاز اخلاص هبا) ولغاية 
يومنا هذا. وبغرض قطع الطريق الدستوري أو القانوين أمام اجتهاد األقاليم واحملافظات املنتجة يف 
تفسري هذه املادة الدستورية، يتطلب األمر عندها تعديل هذه املادة إما إبضافة نص إليها يُقرر 
عن  نيابة  مبخرجاهتا  والتصرف  امللكية  هذه  إلدارة  معنوية  أو  دستورية  أشخاص  أو  شخص  نيابة 
مالكيها أفراد الشعب (كما جاء ذلك يف املادة 112 من الدستور النافذ عندما قررت شخوص 
اإلدارة وهي احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة(، وإما أن ُيرتك أمر النيابة 
ابإلدارة والتصرف مبلكية النفط والغاز لقانون ُيشرّع هلذا الغرض على غرار مشروعات “قانون النفط 
والغاز االحتادي” العالقة التشريع، أو على غرار نيابة “شركة النفط الوطنية العراقية” عن “الدولة 
بعض  بدستورية  املطعون  مبخرجاهتا،  والتصرف  والغاز  للنفط  الشعب  ملكية  إدارة  العراقية!” يف 
أحكامه من قبل احملكمة االحتادية العليا يف 23/1/2019، أو نيابة “اجمللس االحتادي للطاقة 

واألعمار” كما يقرتح كاتب هذه السطور.
• والغاز، 	 النفط  ملكية  يف  العراقي  الشعب  أفراد  مجيع  املساواة  قدم  وعلى  يتشارك  عندما 

العراق  سيضمن  عنهم، عندها  نيابة  وتسويقهما  وتصنيعهما  واستخراجهما  تطويرمها  إدارة  وجتري 

املبحث الثاين. تعديل أحكام الدستور ذات الصلة إبدارة املوارد النفطية الوطنية
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شعبا ودولة وحكومة وإقليم وحمافظة، جمتمعني أو فرادى، وحدته الرتابية والسياسية واالقتصادية، 
مبثابة  سيكون  الوطنية  النفطية  املوارد  إدارة  عند  والواجبات  احلقوق  يف  املتساوي  التشارك  ألن 
مادة إمسنتية صلبة ومتماسكة ودائمة للتوحيد واالحتاد فيما بينهم، وهذا األمر سيؤسس لتكوين 
القاعدة املادية لتحقيق املادة (1) من الدستور النافذ يف أرض الواقع: “مجهورية العراق دولة احتادية 
واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة... وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق”. بيد أن ضمان صالبة 
ومتاسك ودميومة هذه املادة اإلمسنتية يتوقف على صواب أحكام القانون الناظم واحلاكم واحلامي 
شاركة يف إدارة “امللكية التشاركية” للنفط والغاز والتصرف 

ُ
قرر حلقوق وواجبات الشخوص امل

ُ
وامل

مبخرجاهتما. بكلمات أخرى، ال يكفي وجود نص دستوري يتحدث عن امللكية التشاركية املذكورة 
ألفراد الشعب العراقي، ما مل يقرتن هذا النص أبحكام قانونية كافية وواضحة لرتمجة هذا النص يف 
قانون ُمنظم وحاكم وحامي للحقوق والواجبات يف عمليات إدارة هذه امللكية نيابة عن مالكيها، 
األمر الذي يتطلب تشريع هذا القانون ألن النص الدستوري، عادة، ال حيتمل التفصيل يف ذلك.

• مُيكن تعديل هذه املادة الدستورية أبربعة مسارات خمتلفة: األول، التقرير الدقيق ملوضوع 	
ملكية النفط والغاز؛ الثاين، التقرير الدقيق للشخص املالك ملوضوع النفط والغاز؛ الثالث، تقرير 
امللكية  موضوع  واستغالل  تطوير  إدارة  يف  املالك  عن  ابلنيابة  كلفة 

ُ
امل الشخوص  أو  الشخص 

والتصرف مبخرجاهتا؛ والرابع، تشريع قانون يُنظم حتقيق املسارات الثالثة األوىل. 
3.2.2. تعديل املادة )112( من الدستور ذات الصلة إبدارة املوارد النفطية

من  املستخرج  والغاز  النفط  إبدارة  االحتادية  احلكومة  112/أوال(: “تقوم  )املادة  أ. 
احلقول احلالية مع حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة على أن توزع وارداهتا بشكل منصف 
لألقاليم  حمددة  ملدة  حصة  حتديد  مع  البالد،  أحناء  مجيع  يف  السكاين  التوزيع  مع  يتناسب 
املتضررة واليت حرمت منها بصورة جمحفة من قبل النظام السابق واليت تضررت بعد ذلك مبا 
يؤمن التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة من البالد وينظم ذلك بقانون”. من وجهة نظر علم 

اإلدارة، حنن نقرأ هذه املادة الدستورية على النحو اآليت: 
• تكون 	

ُ
قررت هذه املادة الدستورية اهليكل التنظيمي ووظائفه يف إدارة املوارد النفطية، وامل

من الشخوص التنظيمية اآلتية: احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط 
ستخرج وتوزيع وارداته. لقد فشلت مجيع مشروعات “قانون النفط والغاز 

ُ
والغاز إبدارة النفط امل
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االحتادي” العالقة التشريع يف استيعاب هذه املادة الدستورية، عندما أشركت إىل جانب احلكومة 
االحتادية (جملس النواب وجملس الوزراء) كياانت مؤسساتية يف اهليكل التنظيمي إلدارة املوارد النفطية 
مل ُيسّمها الدستور النافذ، مثل اجمللس االحتادي للنفط والغاز ومكتب املستشارين املستقلني ووزارة 
النفط االحتادية واهليئات اإلقليمية واهليئات املختصة وشركة النفط الوطنية العراقية. واألمر نفسه 
حصل عند تشريع قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، عندما حلت شخوص 
اهليكل التنظيمي للشركة حمل الشخوص الدستورية اليت تتحدث عنها هذه املادة الدستورية، وهو أمر 
عّدته احملكمة االحتادية العليا يف 23/1/2019 غري دستوراي عند نظرها ابلطعون املعروضة أمامها 
بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون الشركة. عندما يقرر الدستور يف (املادة 1) أن “مجهورية 
العراق دولة احتادية واحدة...”، ويقرر أن “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي يف كل 
األقاليم واحملافظات” )املادة 111(، فمن املنطقي دستوراي أن أييت قوام اهليكل التنظيمي إلدارة 
املوارد النفطية متوافقا مع قوام الدولة االحتادية الواحدة، وهي احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم 

واحملافظات املنتجة للنفط والغاز. 
• التشاركية” بني شخوص اهليكل التنظيمي 	 قرر الدستور يف هذه املادة منط “اإلدارة 

إلدارة املوارد النفطية وهي احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة. وعلى هذا 
األساس الدستوري، تصبح صناعة واختاذ ورقابة تنفيذ القرارات التنظيمية واالقتصادية والتكنولوجية 
وغريها يف الشأن النفطي من مسؤولية شخوص اهليكل التنظيمي املذكورة بصورة تشاركيه، مستندة 
املختلفة  االحتادية  الدولة  شؤون  إدارة  عمليات  يف  بينها  فيما  العمل  تقسيم  مبدأ  على  ذلك  يف 
(واألمر نفسه ينطبق أيضا على املادة 112/اثنيا). يف هذا السياق، يقرتح أحد الباحثني (جياد، 
شخوص  بني  فيما  التنسيقية”  بنمط “اإلدارة  تسميته  لنا  مُيكن  ما  اعتماد   (2019 األخبار، 
اهليكل التنظيمي إلدارة املوارد النفطية اليت قررها الدستور النافذ: “تقوم احلكومة االحتادية، ابلتنسيق 
مع حكومة كل إقليم وحكومة كل حمافظة ...” إبدارة املوارد النفطية، من دون حتديد صفة اإلقليم 
سُيَصّعب  التنظيمية،  الناحية  من  والغاز.  للنفط  إنتاجها  عدم  أو  إنتاجها  زاوية  من  احملافظة  أو 
الوقت  يف  واإلسرتاتيجية  العملياتية  القرارات  واختاذ  صناعة  إجرائيات  من  التنسيقية  اإلدارة  منط 
واجلودة والكلفة املناسبة ذات الصلة ابلشأن النفطي. بيد األمر األكثر أمهية يف هذا السياق، من 
وجهة نظر علم اإلدارة، يتعلق بضرورة وجود “كيان تنظيمي” حمدد يقوم أبداء دور “املُنسق” 
Coordinator لعمليات صناعة واختاذ القرارات من قبل احلكومة االحتادية ومجيع حكومات 

املبحث الثاين. تعديل أحكام الدستور ذات الصلة إبدارة املوارد النفطية الوطنية
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األقاليم واحملافظات املنتجة وغري املنتجة، مل تُقرر أحكام الدستور النافذ، ومل يُقرر الباحث نفسه 
نسق ومواصفاته ووظائفه وصالحياته يف إدارة 

ُ
صاحب اقرتاح منط اإلدارة التنسيقية، شخص هذا امل

املوارد النفطية (كأن يكون، على سبيل املثال ليس إال، شخص وزارة النفط االحتادية، أو شخص 
األمانة العامة جمللس الوزراء، أو شخص شركة النفط الوطنية العراقية، أو شخص “اجمللس االحتادي 
قرتح يف مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي العالقة التشريع، ورمبا أي شخص 

ُ
للنفط والغاز” امل

عدل ملقرتح اإلدارة التنسيقية). فضاًل عن ذلك، يَعّد علم 
ُ
آخر جتري تسميته بعد تبين الدستور امل

اإلدارية  الوظائف  من  القرارات)  فيها  تتخذ  (ال  مشتقة  إدارية  وظيفة  مبثابة  “التنسيق”  اإلدارة 
األساسية (اليت تتخذ فيها القرارات كوظائف التخطيط والتنظيم والتوجيه والقيادة والرقابة). عندما 
وحتمل  تنفيذها  ورقابة  القرارات  واختاذ  صناعة  عمليات  يف  املنتجة  واحملافظات  األقاليم  ُتشارك  ال 
مسؤولياهتا ومنافعها، عندها سيفقد كيان الدولة االحتادي مبرات وجوده، إذ ستحل املركزية اإلدارية 
البريوقراطية حمل التشاركية اإلدارية الدميقراطية يف استغالل وتطوير املوارد النفطية. يف املبحث الثالث 
من هذا الفصل، يقرتح كاتب هذه السطور أتسيس كيان تنظيمي مسيناه “اجمللس االحتادي للطاقة 
واألعمار” تكون العضوية فيه حمصورة فقط ابلشخوص الدستورية اليت قررها الدستور النافذ إلدارة 

املوارد النفطية الوطنية، وهي شخوص احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة. 
• تتحدث هذه املادة الدستورية عن إدارة نفط وغاز مستخرجني كموضوع هلا، مبعىن أن 	

موضوع Object اإلدارة يطال أو حمصور يف نطاق ما مت رفعه من مواد طبيعية من ابطن األرض 
وإيصاله إىل سطحها فقط. لست خمتصا ابلفقه اللغوي حىت أقرر صواب التعبري الدستوري هنا 
عن موضوع إدارة املوارد النفطية من عدمه، ولكن إيصال النفط والغاز إىل سطح األرض تسبقه 
السلسلة  “املصب” يف  عمليات  مبجموعها  ُتشّكل  وتنظيمية كثرية،  تكنولوجية  عمليات  إدارة 
التكنولوجية النفطية، ومنها عمليات االستكشاف والتطوير اإلنتاجي واإلنتاج. وعلى هذا األساس 
الوارد يف هذه املادة الدستورية غري  يُعّد تعبري “إدارة النفط املستخرج”  التكنولوجي والتنظيمي، 

دقيق، األمر الذي يتطلب تعديله.
• حصرت هذه املادة الدستورية فعل اإلدارة التشاركية يف نطاق “احلقول احلالية”.  لقد 	

أاثر تعبري “احلقول احلالية” جدال واسعا بني الباحثني العراقيني يف تفسري املقصود به (أنظر مثال: 
جياد، 2019(، سواء من جانب التصنيف الفين للحقول النفطية، أم من جانب عامل الزمن يف 
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تقريره، أم من جانب موقف حكومة إقليم كردستان من تفسريه. من جانبنا، سنحاول قراءة هذا 
التعبري الدستوري من زاوية الرتاتبية التنظيمية للشخوص الدستورية يف اهليكل التنظيمي إلدارة املوارد 
النفطية من خالل اجلمع ما بني أحكام فقريت املادة الدستورية (112) ذات الصلة هبذا التعبري يف 

النقطة أدانه.
• من هذا النص الدستوري، ميكن لنا االفرتاض إن وضع احلكومة االحتادية يف موقع صدارة 	

الرتاتبية التنظيمية جاء فقط إلدارة احلقول النفطية احلالية (املادة 112/أوال(، وأهنا، بسبب ذلك 
ستتخلى عن هذا املوقع التنظيمي يف إدارة احلقول النفطية املستقبلية، إما سوية أو لصاحل الشخصني 
التنظيميني اآلخرين (حكومات األقاليم وحكومات احملافظات املنتجة(، كما جاء ذلك يف املادة 
(112/اثنيا) من الدستور. جيري احلديث يف الفقرة “اثنيًا” من املادة (112) عن أمرين تنظيميني 
أساسيني: األمر األول، وجود شخصني تنظيميني آخرين، إىل جانب احلكومة االحتادية، يتقامسان 
معها األعباء التنظيمية يف نظام إدارة املوارد النفطية الوطنية من دون أن حتدد الفقرة أيضا، كما هو 
احلال يف الفقرة “أوال”، مواقعها التنظيمية يف هذا النظام. األمر الثاين، إن املواقع التنظيمية املتساوية 
برسم السياسات اإلسرتاتيجية  للشخوص الثالثة يف الرتاتبية التنظيمية لنظام اإلدارة تتعلق حصراً 
لتطوير الثروة النفطية الوطنية، وهو أمر يضع مجيع الشخوص التنظيمية املعنية يف دائرة اإلدارة العليا 
أو اإلدارة اإلسرتاتيجية من تراتبية اهليكل التنظيمي لنظام إدارة املوارد النفطية، وال يعطي احلكومة 
االحتادية موقع الصدارة التنظيمية يف تراتبية هذا اهليكل، على النحو اآليت: “تقوم احلكومة االحتادية 
وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة معا برسم السياسات اإلسرتاتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط 
والغاز...”. بيد أن قراءتنا التنظيمية املذكورة هنا قد تواجهها بعض املصاعب الدستورية، ذلك 
أن حكم الفقرة “اثنيا”، وعلى خالف حكم الفقرة “أوال” من املادة (112(، مل حُيدد دستوراي 
نطاق سراين فعل رسم السياسات اإلسرتاتيجية، وهذا النطاق له ثالثة مسارات تنظيمية حُمتملة 
كما نرى: هل هذا الفعل اإلداري يسري على احلقول النفطية والغازية احلالية فقط (املسار األول(، 
أو على احلقول النفطية والغازية املستقبلية فقط (املسار الثاين(، أو على مجيعها (املسار الثالث)؟ 
وكما واضح من هذا التحليل، ستحتل احلكومة االحتادية موقع صدارة الرتاتبية التنظيمية يف رسم 
األول  )املساران  معاً  واملستقبلية  احلالية  واحلقول  احلالية  احلقول  لتطوير  اإلسرتاتيجية  السياسات 
والثالث(، وستفقد احلكومة االحتادية موقع الصدارة التنظيمية لصاحل حكومات األقاليم واحملافظات 
املنتجة، أو تتقاسم هذا املوقع وعلى قدم املساواة التنظيمية مع حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة 
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يف نشاط رسم السياسات اإلسرتاتيجية لتطوير احلقول النفطية املستقبلية فقط (املسار الثاين(، وهو 
أمر يُفضي إىل استنتاج مفاده اآليت: إن أحكام املادة (112/اثنيا) من الدستور ال تُنشئ تراتبية 
تنظيمية لشخوص اإلدارة الثالثة فيها عند رسم السياسات اإلسرتاتيجية لتطوير احلقول املستقبلية، 
ويرتك أمر رسم هذه السياسات للحكومات احمللية يف األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط، بدون 
وجود تراتبية تنظيمية فيما بينهما لعدم وجود نص تنظيمي صريح يف املادة (112) من الدستور 
أو يف مواده األخرى يعطي أفضليات أو ميزات إدارية أو سياسية أكب و/أو أوسع لألقاليم املنتجة 
مقارنة ابحملافظات املنتجة يف إدارهتا للعمليات النفطية اجلارية يف مناطقها. وبغرض قطع الطريق على 
التفسريات املختلفة للنصوص الدستورية ذات الصلة (وهي طريقة جمربة من طرائق االستحواذ على 
املؤسسات وإفسادها(، ينبغي تعديل تعبري “احلقول احلالية” ليشتمل أيضا على تعبري “احلقول 
املستقبلية”، وحتديد نطاق فعل رسم السياسات اإلسرتاتيجية ليشتمل على احلقول احلالية (املنتجة 

واملكتشفة غري املنتجة) واحلقول املستقبلية معا.
• يف توزيع منافع أو خمرجات إدارة املوارد النفطية الوطنية، اعتمدت هذه املادة الدستورية 	

معيار “اإلنصاف” مبقياس التوزيع السكاين يف مجيع أحناء البالد، وهو معيار اجتماعي وأخالقي 
سليم، بينما حتديدها حلصة من هذه املنافع أو املخرجات لألقاليم (واحملافظات أيضا اليت مل يرد 
ذكرها يف هذه املادة الدستورية!) املتضررة من قبل النظام السابق فرمبا جاءت تقريراً ملبدأ “العدالة” 
وقت إقرار الدستور يف ظروف عام 2005. بيد أن مبدأ العدالة يف ظروف ما بعد عام 2005 
ولغاية يومنا احلاضر وما بعده من سنوات طويلة قادمة، يتطلب إلغاء هذه احلصة، واالكتفاء ابلتوزيع 
نصف ملنافع أو خمرجات استغالل الثروة النفطية مبقياس التوزيع السكاين يف مجيع أحناء البالد، 

ُ
امل

ألن الضرر واخلراب (بسبب اإلرهاب وسوء وفساد وعدم احرتافية إدارة الدولة) طال البىن التحتية 
املادية واالجتماعية واإلنتاجية مجيع حمافظات العراق (رمبا جزئيا ابستثناء حمافظات إقليم كردستان).

• األمر، 	 هذا  يف  فيها.  الواردة  األحكام  لتنظيم  قانون  تشريع  الدستورية  املادة  هذه  تـُّلزم 
كتب أحد الباحثني (جياد، 2019) بعدم وجود ضرورة هلذا القانون: “تشريع القانون املنشود 
على  نتائج كارثية  عليه  وسترتتب   ... دستوري  وغري  مطلوب  وغري  مفيد  وغري  ممكن  غري   ...
بر األول، إن األحكام 

ُ
برات اآلتية لذلك: امل

ُ
القطاع النفطي وعلى االقتصاد العراقي”، ويورد امل

الواردة يف هذه املادة الدستورية جيري حاليا تنظيمها من خالل قوانني وزارات ومؤسسات كثرية 
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ستخرج، وزارة املالية واملوازنة السنوية االحتادية 
ُ
قائمة (وزارة النفط وشركاهتا العامة إلدارة النفط امل

التنمية املتوازنة). هذا  ستخرج، وزارة التخطيط لتحقيق 
ُ
لتوزيع عائدات صادرات النفط والغاز امل

بر يفرتض توافق وانسجام قوانني املؤسسات املذكورة مع أحكام الدستور النافذ وهو أمر غري 
ُ
امل

صحيح متاما، على األقل من جانب تسمية الشخوص اليت كلفها الدستور يف هذه املادة منه إبدارة 
بر 

ُ
ستخرج وتوزيع وارداته (احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة). امل

ُ
النفط امل

الثاين، ويطال مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي العالقة التشريع: “ال توجد إمكانية لتطبيق 
أي من مسودات قانون النفط والغاز ...”، ألن هذه املسودات حمكومة بنمط معني من “... 
ُأشاطر  رمبا  وأصحاهبا.  مضموهنا  عن  املذكور  الباحث  يُفصح  مل  السياسية”  والعقلية  التوجهات 
سياسات  وعقلية  توجهات  مبسار  بتشريعه،  الدستور  يُطالب  قانون،  تشريع  من  خماوفه  الباحث 
نفعية أو فئوية أو مناطقية وغريها، ولكن ميكن تبديد هذه املخاوف بتشريع القانون املنشود يف 
عدل(، لتنظيم ملكية االحتياطيات النفطية والغازية، 

ُ
ضوء أحكام الدستور النافذ (أو الدستور امل

وتقرير املؤسسات وهياكلها التنظيمية لنيابة الشعب يف إدارة ملكيته، وتقرير أمناط وأنظمة التفاوض 
شغلني النفطيني، وحتديد الشروط الفنية والتكنولوجية والبيئية الستغالل 

ُ
والتعاقد وانظمتهما مع امل

وتطوير املكامن النفطية وغريها. ومع ذلك، ومن جانب احلاجة لتعديل هذه املادة الدستورية من 
عدمها، سننظر يف هذا األمر من زاوية نظر تنظيمية صرفة يف النقطة أدانه. 

• الناحية 	 من  وفنية كثرية.  وتنظيمية  لغوية  تساؤالت  املنشود  القانون  بتشريع  اإللزام  يثري 
إىل  واحدة  بفارزة  تقسيمها  جرى  واحدة  طويلة  مجلة  من  الدستورية  املادة  هذه  تتكون  اللغوية، 
فقرتني: األوىل تتضمن عمليات اإلدارة والتوزيع، والثانية تتضمن عمليات حتديد احلصة املذكورة 
فيها. والتساؤل اللغوي هو: هل القانون املطلوب تشريعه يتعلق مبضمون الفقرة الثانية فقط اليت 
ورد فيها؟ أم أن القانون يشمل أيضا مضمون الفقرة األوىل اليت مل يرد فيها؟ ومن الناحية التنظيمية، 
ميكن أن تثار التساؤالت اآلتية: هل القانون املنشود يتعلق فقط بتنظيم العمليات الواردة يف املادة 
(112/أوال(، وال ينسحب على تنظيم العمليات الواردة يف املادة (112/اثنيا)؟ وإذا افرتضنا عدم 
انسحابه، فعلى أي أساس قانوين سيجري عندها تنظيم العمليات الواردة يف املادة (112/اثنيا(، 
وآليات  ومعايري  مبادئ  وفق  على  والغاز  النفط  ثروة  لتطوير  اإلسرتاتيجية  السياسات  رسم  ومنها 
اجتماعية واقتصادية وتنظيمية وفنية كثرية؟ ومن الناحية الفنية، إذا كان نطاق فعل القانون املنشود 
حمصوراً فقط إبدارة احلقول النفطية والغازية احلالية (عند إقرار الدستور يف عام 2005(، فعلى أي 
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قاعدة قانونية ستجري إدارة عمليات استكشاف وتطوير واستخراج النفط من احلقول اجلديدة بعد 
عام 2005 أو بعد تعديل الدستور احلايل بصيغة ال أتخذ بعني االعتبار هذا التساؤل؟ فضال عن 
ذلك، إذا افرتضنا أن القانون املنشود سيُنظم عمليات إدارة احلقول احلالية واملستقبلية يف آن واحد، 
نظمة إلدارة ملكية االحتياطيات النفطية والغازية يف 

ُ
فهل سيكون هذا القانون خلوا من األحكام امل

ابطن األرض نيابة عن مالكها (املادة 111 من الدستور(، وهذه االحتياطيات متثل القاعدة املادية 
لعمليات إدارة احلقول احلالية واملستقبلية معا؟ هذه التساؤالت وغريها تتطلب إجاابت عند التفكري 

بتعديل مواد الدستور ذات الصلة.
• واستنادا إىل التحليل آنفاً، مُيكن تعديل هذه املادة الدستورية بعدة مسارات خمتلفة، منها: 	

أتكيد منط اإلدارة التشاركية بني شخوص اإلدارة، تعديل تعبري “إدارة النفط والغاز املستخرج من 
احلقول احلالية”، فك موضوع التشابك بني مبدأ “اإلنصاف” ومبدأ “العدالة”، وحتديد نطاق 

فعل القانون املنشود للتشريع.  
واحملافظات  األقاليم  وحكومات  االحتادية  احلكومة  “تقوم  112/اثنيا(:  )املادة  ب. 
النفط والغاز مبا حيقق أعلى  لتطوير ثروة  الالزمة  السياسات اإلسرتاتيجية  املنتجة معا برسم 
منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار”. ومبا أن 
هذه املادة الدستورية تتحدث عن اإلدارة اإلسرتاتيجية ونطاق فعلها ومعيارها ومبادئها لتطوير املوارد 

النفطية، عندها مُيكن قراءهتا تنظيميا على النحو املوجز اآليت:
• شخوص اإلدارة اإلسرتاتيجية: احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة 	

للنفط والغاز.
• منط اإلدارة اإلسرتاتيجية: تشاركي فيما بني شخوصها املذكورة يف أعاله.	
• موضوع اإلدارة اإلسرتاتيجية: رسم السياسات اإلسرتاتيجية، مبا فيها السياسة النفطية 	

السياق، يرى  هذا  يف  أعاله.  يف  املذكورة  النفطية  للموارد  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  شخوص  قبل  من 
السياسات  برسم  االحتادي”  الوزراء  “جملس  اضطالع  وجوب   (2019 (جياد،  الباحث 
اإلسرتاتيجية (مبعىن السياسة اإلسرتاتيجية النفطية) إلدارة املوارد النفطية الوطنية، مقرتحا تضمني 
والسياسة   ...“ اآليت:  النص  الوزراء،  جملس  بصالحيات  اخلاصة  (80/أوال(،  الدستورية  املادة 
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النفطية يف استكشاف وتطوير احلقول البرتولية وإنتاج وتصدير النفط والغاز”. لقد جرى تبير هذا 
قرتح التنظيمي الكبري من قبل الباحث نفسه بثالثة مبرات: األول، اعتماد النشاط االقتصادي 

ُ
امل

يف البالد على عائدات تصدير النفط (وكما نرى فقد جاء هذا االعتماد للمدة 1958- 2020 
بسبب َتفّرد وهيمنة السلطة التنفيذية وحدها على تقرير وتنفيذ السياسة النفطية للبالد)؛ الثاين، 
من  سلطة  أية  أمام  ندري  وال  التنمية”،  ختطيط  يف  االحتادي  الوزراء  جملس  صالحيات  “تعزيز 
السلطات األخرى يف البالد سيجري هذا التعزيز، يف الوقت الذي يـََتفّرد فيه جملس الوزراء ووزارته 
للتخطيط ومنذ عام 1958 ولغاية يومنا هذا أبداء هذه املهمة على حنو غري احرتايف وغري مسؤول 
وغري مثمر، قاد البالد إىل كارثة اقتصادية كبى، من أبرز مالحمها االعتماد املتزايد على صادرات 
النفط اخلام وتشويه هيكل االقتصاد الوطين (أنظر املبحث الرابع هلذا الفصل)؛ الثالث، “تعزيز 
صالحيات جملس الوزراء االحتادي يف التفاوض بشأن ... االتفاقيات الدولية” )وال ندري أيضا 
ما هي عالقة السياسة النفطية ابلتفاوض مع الدول واملنظمات الدولية، مثال، حول انضمام العراق 
لالتفاقية الدولية بشأن محاية الطيور املهاجرة!). إن إيكال رسم السياسات اإلسرتاتيجية النفطية 
إىل جملس الوزراء االحتادي وحده، سيعين ارهتان إدارة تطوير واستغالل ملكية الشعب العراقي كله 
كلفة 

ّ
ملوارده النفطية إلرادة وتوجهات حزب أو تكتل أحزاب بعينها الفائزة ابالنتخاابت البملانية وامل

بتشكيل ورائسة جملس الوزراء، وسيجري تغيري هذه السياسات عندما خيسر هذا احلزب أو هذا 
التكتل احلزيب االنتخاابت القادمة أو ُتسحب الثقة منها لصاحل إرادة وتوجهات حزب أو تكتل 
أحزاب أخرى. فضال عن ذلك، َعّدت قرارات احملكمة االحتادية العليا بعض مواد قانون شركة النفط 
الوطنية لسنة 2018 ذات الصلة غري دستورية لتعارضها مع أحكام املادة (111) واملادة (112/

أوال/اثنيا) من الدستور النافذ، على سبيل احلصر القرارات اآلتية ذات الصلة ابلتحليل الذي جنريه 
هنا: 1، 2، 5، 6، 7 (راجع املبحث األول من هذا الفصل).

• مرتبطا 	 اإلسرتاتيجية  اإلدارة  نشاط  يكون  ما  عادة  اإلسرتاتيجية:  اإلدارة  فعل  نطاق 
بصياغة وحتقيق أهداف إما أن تكون كبرية وإما استثنائية أو ذات أمهية فائقة، وإما أن تكون هذه 
األهداف ذات بعد زمين مستقبلي طويل املدى. يف السياق الذي نبحثه، يُعّد رسم السياسات 
اإلسرتاتيجية، مثال السياسة النفطية يف تطوير واستغالل املوارد النفطية، نطاق فعل إدارة إسرتاتيجية 
ولكن،  (املادة 112/اثنيا(،  الدستور  يف  عليها  املنصوص  النفطية  املوارد  إدارة  شخوص  متارسه 
يف الوقت نفسه، هذه الشخوص نفسها متارس أعمال إدارة االنتاج النفطي املنصوص عليها يف 
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الدستور أيضا (املادة 112/أوال(، وهو نطاق فعل إدارة عملياتية، وهذا أمر تنظيمي يتناىف مع 
املبدأ اإلداري الشهري “تقسيم العمل والتخصص فيه”. وبغرض فك التشابك الوظيفي والتنظيمي 
بني اإلدارتني اإلسرتاتيجية والعملياتية للموارد النفطية، ينبغي عزل نطاق فعل اإلدارة العملياتية عن 
معاجلة  ترتك  أن  وإما  للمادة (112/أوال(،  دستوري  تعديل  طريق  عن  إما  اإلسرتاتيجية،  نظريهتا 
هذا األمر للقانون املنشود يف الدستور. ومبا أن أحكام الدستور ذات الصلة ابملوارد النفطية تؤسس 
املادة  فقريت  تسلسل  مواقع  تغيري  األمر  عندها  يتطلب  إلدارهتا،  جديد  مؤسسايت  نظام  لتكوين 
(112) يف النص الدستوري، حبيث تسبق الفقرة اليت تتحدث عن اإلدارة اإلسرتاتيجية (الفقرة 
اثنيا) تلك اليت تتحدث عن اإلدارة العملياتية (الفقرة أوال(، ألن البناء املؤسسايت اجلديد لنظام 
اإلدارة يبدأ أواًل بوضع أحكام اإلدارة اإلسرتاتيجية، وعلى هدى هذه األحكام، اثنياً، جيري وضع 

أحكام اإلدارة العملياتية.
• معيار وآليات وأدوات اإلدارة اإلسرتاتيجية: 	

- مل يرد معيار حتقيق “أعلى منفعة للشعب العراقي” من تطوير ثروة النفط والغاز يف 
أحكام  أن  هذا  من  يُفهم  هل  املادة (112/أوال).  يف  الواردة  النفطي  لإلنتاج  العملياتية  اإلدارة 
الدستور النافذ تتبىن معيار املنفعة فقط يف إدارة عمليات تطوير الثروة النفطية (اإلدارة اإلسرتاتيجية(، 
بينما إدارة عمليات استغالل هذه الثروة (اإلدارة العملياتية) ميكن هلا أن تتبىن معيار الضرر مثاًل؟ 
هذا التساؤل يتطلب إجابة واضحة وصرحية سواء من خالل تعديل النص الدستوري املعين، أم من 
خالل أحكام قانون النفط والغاز االحتادي املنشود. وبغرض عدم التكرار، ينطبق هذا التحليل 
أدوات  وعلى  السوق)  مبادئ  تقنيات  (أحدث  للتطوير  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  آليات  على  أيضاً 
اإلدارة اإلسرتاتيجية للتطوير (أحدث تقنيات مبادئ تشجيع االستثمار) الواردة يف املادة الدستورية 

(112/اثنيا).
- يُعّد معيار “أعلى منفعة للشعب العراقي” من استغالل وتطوير املوارد النفطية أكثر 
سعة وعمقا من املعيار الذي تقرتحه مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي (العائد االقتصادي(، 
املطروحة للتشريع. على سبيل املثال، أفضت العقود النفطية يف مجيع أنظمة إدارة املوارد النفطية يف 
العراق إىل إنتاج “الريع النفطي”، وهو العائد االقتصادي الذي مل حُيقق املنفعة األعلى للشعب 
العراقي على مدى عقود طويلة من الزمن. فضاًل عن ذلك، مُيكن أن يُقاس ويُقّيم املعيار الدستوري 
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مثال  منها  ومتنوعة،  وغريها كثرية  واجتماعية  وتكنولوجية  وتنظيمية  اقتصادية  مبؤشرات  للمنفعة 
النفطي،  االستخراج  مناطق  يف  البيئة  تلويث  النفطية، وعدم  ابملكامن  التكنولوجي  اإلضرار  عدم 
وإشراك احلكومات احمللية لألقاليم واحملافظات املنتجة إبدارة العمليات النفطية اجلارية يف مناطقها، 
وإدماج االقتصادات وفعاليات األعمال احمللية ملناطق االستخراج ابألنشطة االقتصادية والتنظيمية 
صياغة  موجهات  أحد  يكون  أن  الدستوري  املعيار  هلذا  ينبغي  النفطية.  للعمليات  والتكنولوجية 

القانون املنشود يف الدستور.
- يعتمد الدستور تقنيات مبادئ السوق كآليات مؤسساتية لتطوير املوارد النفطية، ولكن 
من دون حتديده لنمط معني من أمناط السوق املعروفة يف ذلك. وعلى هذا األساس الدستوري، 
مركزاي، ذو  املوجه  (الليبايل،  له  خمتلفة  أمناط  السوق، من  اقتصاد  منط  اختيار  الدولة  على  جيب 
النزعة االجتماعية(، إلدارة املوارد النفطية. يف املنهاج الوزاري للسنوات 2022-2018، اختارت 
احلكومة منط السوق ذو النزعة االجتماعية إلدارة تطوير املوارد النفطية. أن منوذج اقتصاد السوق 
االجتماعي يؤسس على الكيفية اليت جتري مبوجبها عملية التوزيع الثانوي للمداخيل، أما التوزيع 
يف  الليبايل).  نفسها (االقتصاد  الرأمسايل  اإلنتاج  عملية  من  مباشرة  فينشأ  القومي  للدخل  األويل 
املنهاج املذكور جرى إدراج مجيع مشروعات تطوير املوارد النفطية ضمن عمليات التوزيع األويل 
للدخل يف مرحلة اإلنتاج، وهي املرحلة اليت يُنظمها منط االقتصاد الليبايل على أساس امللكية اخلاصة 
ستخرج منها 

ُ
لوسائل اإلنتاج وخمرجاته، وهو أمر َسُيقوض ملكية الشعب لالحتياطيات النفطية وامل

الواردة يف املادتني (111) و(112/أوال) من الدستور النافذ. هلذه األسباب، ينبغي لقانون النفط 
ختار لتطوير املوارد النفطية الوطنية.

ُ
والغاز املنشود يف الدستور تقرير منط السوق امل

املوارد  لتطوير  مؤسساتية  النفطي كأدوات  تقنيات تشجيع االستثمار  الدستور  يعتمد   -
النفطية، ولكن أيضا من دون حتديده لنمط معني من أمناط االستثمار املعروفة يف الصناعة النفطية 
الوطنية أو الدولية. منذ بداية صناعة النفط يف العراق ولغاية أتميمها يف سبعينات القرن املنصرم، 
النفط  لشركات  املمنوح  التقليدي«  النفطي  االمتياز  أبحكام »عقد  نشاطها  تنظيم  جيري  كان 
من  األوىل  العشرية  هناية  يف  النفطية  الرتاخيص  جوالت  عقود  إبرام  ولغاية  أتميمها  الدولية، ومنذ 
القرن الواحد والعشرين جرى تنظيمها من خالل منط »االستثمار الوطين املباشر«، مع بعض 
مساعدة فنية أجنبية. يف عام 2009 ولغاية وقتنا احلاضر تتبىن احلكومة االحتادية منط االستثمار 

املبحث الثاين. تعديل أحكام الدستور ذات الصلة إبدارة املوارد النفطية الوطنية
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النفطي على قاعدة »عقد اخلدمة النفطية«، ولكن املشكلة املؤسساتية يف هذا االختيار تكمن يف 
ختار 

ُ
أمرين: األول، إخفاق احلكومة بتكوين بيئة مؤسساتية تشريعية حاكمة للشكل التنظيمي امل

لالستثمار، إذ جرى اعتماد وتنفيذ عقد اخلدمة من دون وجود ضوابط قانونية معتمدة يف قانون 
انفذ؛ الثاين، جرت صياغة بنود العقد النفطي على حنو ال يضمن سيطرهتا التنظيمية الكاملة على 
العمليات النفطية اجلارية مبوجب أحكامه. هلذه األسباب، ينبغي أيضا لقانون النفط والغاز املنشود 

ختار لتطوير املوارد النفطية الوطنية.
ُ
يف الدستور تقرير منط االستثمار النفطي امل

• واستنادا إىل التحليل يف أعاله، مُيكن تعديل هذه املادة الدستورية بعدة مسارات خمتلفة، 	
منها: عزل اإلدارة العملياتية عن اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد النفطية على أن تسبق الثانية األوىل يف 
عدلة(، َعّد رسم السياسة النفطية جزءا ال يتجزأ من رسم السياسات 

ُ
تسلسل نص املادة (112 امل

املوارد  تطوير  إدارة  وأدوات  وآليات  معيار  تثبيت  النفطية،  املوارد  واستغالل  لتطوير  اإلسرتاتيجية 
النفطية الواردة يف املادة (112/اثنيا) من الدستور النافذ، وتشريع قانون لذلك. 
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اخلامتة
   على ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها من حتليل املادتني الدستوريتني (111) و(112) 
يف هذا املبحث، خنلص إىل استنتاج مفاده وجوب تعديلهما على وفق مسارات التعديل اخلاصة 

بكل واحدة منها على حدة، أو جملموعهما أيضا، واملثبتة يف منت هذا املبحث.
   بشأن املادة (111) من الدستور النافذ، فقد رصدان أربعة مسارات لتعديلها: مسار 
التحديد الدقيق ملوضوع ملكية النفط والغاز، مسار التحديد الدقيق لشخص مالك النفط والغاز، 
كلف بنيابة املالك يف إدارة ملكيته، ومسار تشريع قانون يُنظم ملكية 

ُ
مسار حتديد الشخص امل

النفط والغاز (ميكن هلذا املسار أن ُيشار إليه يف النص الدستوري لتنظيم حتقيق املادتني املذكورتني 
معا بعد تعديلهما). وعلى هذا األساس املنهجي، مُيكن تعديل املادة (111) من الدستور النافذ 

على النحو اآليت:
املادة )111 املُعدلة(. »يُنظم بقانون:

والغاز  النفط  وكذلك  اكتشافها،  يتم  واليت  املكتشفة  والغازية  النفطية  االحتياطيات  أوال: 
صدر منها، ملك كل أفراد الشعب العراقي بصرف النظر عن مكان إقامتهم 

ُ
صنع وامل

ُ
ستخرج وامل

ُ
امل

سواء داخل العراق أم خارجه.
اثنيا: بنمط إدارة تشاركي فيما بينها، تنوب احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات 
املنتجة للنفط والغاز عن أفراد الشعب العراقي ولصاحلهم يف اإلدارة اإلسرتاتيجية والعملياتية لتطوير 

واستغالل املوارد النفطية والغازية الوطنية.
اثلثا: تشجيع اجلهد الوطين املباشر، وحترمي أي شكل من أشكال االمتياز النفطي وما يف 
حكمه،  والتعاون مع الغري يف نشاط إدارة تطوير واستغالل املوارد النفطية والغازية الوطنية، شريطة 

مصادقة جملس النواب على عقود التعاون النفطية«.
أما بشأن املادة (112/أوال/اثنيا) من الدستور النافذ، فقد رصدان ثالثة مسارات رئيسة 
لتعديلها: مسار اإلدارة اإلسرتاتيجية لتطوير واستغالل املوارد النفطية وأولويته يف النص الدستوري 
قرتح من قبلنا، مسار اإلدارة العملياتية الستغالل وتطوير املوارد النفطية، 

ُ
هلذه املادة بعد تعديلها امل

املبحث الثاين. تعديل أحكام الدستور ذات الصلة إبدارة املوارد النفطية الوطنية



250

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ومسار تنظيم املسارين األول والثاين املذكورين هنا بقانون ُيَشرّع هلذا الغرض. وعلى هذا األساس 
املنهجي، مُيكن تعديل املادة (112) من الدستور النافذ على النحو اآليت:

املادة )112 املُعدلة(. »يُنظم بقانون:
أوال: بنمط إدارة تشاركي فيما بينها، تقوم احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات 
املنتجة للنفط والغاز ابإلدارة اإلسرتاتيجية، مبا فيها رسم السياسة اإلسرتاتيجية النفطية، لعمليات 
االستكشاف والتطوير اإلنتاجي واالستخراج والتصنيع والنقل ابألانبيب الرئيسة والناقالت البحرية 
والتسويق النفطي، مبا حيقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة يف ذلك أحدث تقنيات مبادئ 

السوق وتشجيع االستثمار النفطي.
اثنيا: بنمط إدارة تشاركي فيما بينها، تقوم احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات 
املنتجة للنفط والغاز ابإلدارة العملياتية الستغالل احلقول النفطية والغازية املنتجة واملكتشفة واليت يتم 
استكشافها مبعايري اجلودة والشفافية واإلفصاح، ومبا ال يلحق الضرر التكنولوجي ابملكامن النفطية 

والغازية وابلبيئة احمليطة.
اثلثا: تقوم احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط والغاز بتكوين 
كيان إداري مستقل إداراي وماليا، مُتَّثل فيه مجيعا، لضمان إدارهتا اإلسرتاتيجية والعملياتية لتطوير 
واستغالل املوارد النفطية والغازية الوطنية، وترتبط تنظيميا هبذا الكيان شركة النفط الوطنية العراقية 

كُمشّغل وطين جلميع حقول النفط والغاز املنتجة واملكتشفة واليت يتم استكشافها.
رابعا: تقوم احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط والغاز بتوزيع 
منافع تطوير واستغالل املوارد النفطية والغازية بشكل ُمنصف يتناسب مع التوزيع السكاين يف مجيع 
أحناء البالد، مع حتديد نسبة منها لتعويض ضرر العمليات النفطية على البيئة والبىن التحتية يف 

مناطق اإلنتاج. 
خامسا: تقوم احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط والغاز بضمان 
إدماج اقتصادات وفعاليات األعمال احمللية ابلعمليات التكنولوجية والتنظيمية واالقتصادية اجلارية 

يف مناطق اإلنتاج«. 
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املبحث الثالث. خارطة طريق مؤسساتية لنظام جديد إلدارة املوارد النفطية الوطنية
املقدمة: 

   يف املبحث الثاين من هذا الفصل، اقرتحنا تعديل مواد الدستور النافذ ذات الصلة بنظام 
طبعا،  نظران  وجهة  من  الكافية،  املوضوعية  برات 

ُ
امل قدمنا  أن  بعد  الوطنية،  النفطية  املوارد  إدارة 

لضرورة هذا التعديل. بيد أن أي ُمقرتح ُمبر إلحداث تعديل مؤسسايت جذري وشامل يف نظام 
اإلدارة املذكور سوف لن يكون كافياً، من وجهة نظر علمية وعملية، ما مل يقرتن ذلك أيضاً بتقدمينا 
حتليل  أساس  على  قائمة  لإلدارة،  جديد  مؤسسايت  لنظام  مناسبة  ووظيفية  مؤسساتية  مقرتحات 
قرتح من قبلنا، واإلمكاانت املتاحة 

ُ
التحدايت املختلفة اليت ستواجه تطبيق التعديل الدستوري امل

والكامنة اليت سيوفرها التنفيذ الناجح له يف املمارسة العملية. وبغرض حتقيق هذا اهلدف، يف هذا 
قرتحة إلدارة املوارد 

ُ
املبحث سنقوم أواًل، بعرض موجز لطبيعة الُنظم املؤسساتية الرمسية النافذة وامل

النفطية؛ واثنيا، حتليل حتدايت وإمكاانت تعديل هذه الُنظم املؤسساتية. يف خامتة املبحث، سنقدم 
املالمح العامة لنظام جديد إلدارة املوارد النفطية الوطنية يف هيئة خارطة طريق مؤسساتية، مستجيباً 

رتقب وضامناً إلمكاانت تنفيذه الناجح.
ُ
لتحدايت التعديل الدستوري امل

3.3.1. طبيعة الُنظم املؤسساتية الرمسية إلدارة املوارد النفطية
   َعرفت إدارة صناعة استخراج النفط يف العراق، منذ عشرينيات القرن املنصرم ولغاية بداية 
الُنظم املؤسساتية الثمانية الرمسية (وهي الُنظم اليت جرت صياغتها يف واثئق رمسية  عام 2020، 

ُمعلنة) اآلتية، واليت مُيكن تقسيمها إىل جمموعتني كبريتني من الُنظم مبقياس النفاذ:  
أ. جمموعة نُظم اإلدارة اليت جرت صياغتها واعتمادها ونفاذها، وتضم الُنظم األربعة 

اآلتية:
• األول، نظام »عقد االمتياز النفطي« مع شركات النفط األجنبية (من هناية عشرينيات 	

القرن املنصرم ولغاية هناية السبعينات منه). اتصف هذا النظام بغياب السيطرة التنظيمية الوطنية 
على العمليات النفطية اجلارية مبوجبه، وانتهاج الشركات النفطية األجنبية سياسة استثمارية نفطية 
متييزية ضد العراق، ألسباب سياسية، يف تطوير واستغالل موارده النفطية واستثمارها مقارنة ابلبلدان 
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األخرى املنتجة للنفط يف منطقة الشرق األوسط، واخلالف بني احلكومة العراقية وهذه الشركات 
حول منهجية احتساب ُكلف وأرابح العمليات النفطية وغريها. 

• نفط 	 شركات  من  فنية  مساعدة  بعض  مع  املباشر”  الوطين  نظام “االستثمار  الثاين، 
أجنبية (من سبعينيات القرن املاضي ولغاية عام 2009). لقد مت التمهيد هلذا النظام بتشريع قانون 
رقم (80) لسنة 1961، والذي مبوجبه مت اسرتجاع ما نسبته 95,5 % من مناطق عقد االمتياز 
النفطي، وتشريع قانوين شركة النفط الوطنية العراقية لسنيت 1964 و1967، وتكوين مؤسسة 
“جلنة املتابعة لشؤون النفط وتنفيذ االتفاقيات” عام 1975 برائسة انئب رئيس جملس قيادة الثورة 
نحل لتأمني هيمنة قيادة احلزب احلاكم على املوارد النفطية، وإلغاء شركة النفط الوطنية العراقية 

ُ
امل

عام 1989، وتويل وزارة النفط إدارة العمليات النفطية مباشرة لغاية نظام عقود جوالت الرتاخيص 
النفطية عام 2009 ولغاية يومنا هذا. ومبا أن نظام االمتياز النفطي التقليدي كان قد سلب العراق 
سيادته التنظيمية الوطنية على إدارة موارده النفطية وأوقع اقتصاده يف شراك إنتاج واستهالك الريع 
املوارد  هذه  على  التنظيمية  السيادة  انتزع  الذي  املباشر،  الوطين  االستثمار  نظام  أن  النفطي، إال 
من يد الشركات النفطية األجنبية، كان قد وضعها يف يد “شخص احلاكم” وقتها، لتكون ملكاً 
سيادايً له وحلزبه وألصدقائه من األفراد والشركات والدول، وهو األمر الذي قاد إىل تعميق الصفة 

الريعية لالقتصاد والتخريب التكنولوجي للحقول النفطية العمالقة مثل حقلي كركوك والرميلة. 
• النفط 	 شركات  مع  الرتاخيص  جوالت  مبوجب  النفطية”  اخلدمة  نظام “عقد  الثالث، 

األجنبية (من عام 2009 ولغاية عام 2034 بعد متديد مدة هذه العقود يف عام 2014). لقد 
رجحت احلكومة العراقية بعد عام 2003 خيار تنظيم صناعة استخراج النفط على قاعدة نظام 
الوطين  نظام “االستثمار  بذلك  األجنبية، مستبعدة  النفط  شركات  النفطية” مع  اخلدمة  “عقد 
املباشر”. ولكن املشكلة األساسية يف هذا النظام تكمن يف أمرين، كما ذكران ذلك يف املبحث 
الثاين من هذا الفصل: األول، إخفاق احلكومة العراقية بتكوين بيئة مؤسساتية تشريعية حاكمة 
شخصي  ابجتهاد  النفطية  اخلدمة  عقد  وتنفيذ  اعتماد  جرى  إذ  قبلها،  من  ختار 

ُ
امل اإلدارة  لنظام 

من قبل البعض من كبار موظفي وزارة النفط االحتادية، ومن دون وجود ضوابط ومعايري قانونية 
وتكنولوجية لالعتماد والتنفيذ يف أرض الواقع؛ الثاين، جرت صياغة بنود العقد النفطي على حنو 
ال يضمن سيطرهتا التنظيمية الكاملة على العمليات النفطية اجلارية مبوجب هذا العقد، ومنها مثاًل 

كيفية احتساب تكاليف العمليات النفطية.
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• الرابع، نظام إدارة املوارد النفطية يف “املنهاج الوزاري 2022-2018”. هذا النظام 	
جُمرد مشروعات نفطية ُمنفردة مل جتر صياغتها وإقرارها مبشاركة األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط، 
لتوجه  ابفتقاره  املعين  الوزاري  املنهاج  يتسم  مباشر.  بنحٍو  االحتادية  النفط  وزارة  تنفيذها  وتتوىل 
اليت  املؤسساتية  البيئات  وتناقض  النفط،  صناعة  تطوير  من  موقفه  يف  املعامل  واضح  إسرتاتيجي 
ستجرى هبا عمليات التطوير نفسها. من املمكن أن تُعزى أسباب اإلخفاق املنهجي يف صياغة 
املنهاج الوزاري وغياب فرص حتقيقه إىل: أوال، اختالف وتناقض واثئق التأمني املؤسسايت للمنهاج 
اليت مت اختيارها من قبل ُصّناعه، وغياب بعضها األهم؛ اثنيا، اختالف ورمبا تناقض الرؤى الفكرية 
املؤسساتية  أتمينه  واثئق  قراءة  يف  ُصّناعه  لدى  واملصاحل  املهنية  والقدرات  السياسية  والتوجهات 

ختارة من قبلهم.
ُ
امل

• ب. جمموعة نُظم اإلدارة اليت جرت صياغتها واعتمادها ولكن مل جير نفاذها بعد، 	
وتضم الُنظم األربعة اآلتية:

• األول، نظام إدارة املوارد النفطية حسب “أحكام الدستور النافذ”. على الرغم من عدم 	
تفعيل أحكامه ذات الصلة، إال أن دستور البالد النافذ منذ عام 2005 كان قد َنظم عمليات 
إدارة املوارد النفطية الوطنية على النحو اآليت: ال تقع عمليات إدارة ثروة النفط والغاز الوطنية ضمن 
االختصاصات احلصرية للحكومة االحتادية (املادة 110(، “النفط والغاز هو ملك كل الشعب 
العراقي يف كل األقاليم واحملافظات” )املادة 111(، “تقوم احلكومة االحتادية إبدارة النفط املستخرج 
)املادة  بقانون”  ذلك  وينظم  املنتجة...  واحملافظات  األقاليم  حكومات  مع  احلالية  احلقول  من 
112/أوال(، “تقوم احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة معا برسم السياسات 
اإلسرتاتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز...” )املادة 112/اثنيا). يستند هذا النظام على 
معايري اإلنصاف والتنمية املتوازنة واملنفعة، واعتماد مبادئ السوق وتشجيع االستثمار النفطي. لقد 
جرى تثبيت هذه األحكام الدستورية يف قرارات احملكمة االحتادية العليا بتاريخ 23/1/2019، 
عندما َعّدت احملكمة بعض أحكام قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018 غري 
دستورية. ولكن، من جانب آخر، مل تتضمن قرارات احملكمة االحتادية العليا أي إشارة إىل مسألة 
االرتباط التنظيمي للشركة مبجلس الوزراء، حسب املادة (2/أوال) من قانون الشركة غري املوصوفة 
بعدم الدستورية، وهذا االرتباط نَعّده خمالفة دستورية أيضا ألحكام (املادة 112/أوال/اثنيا) من 

املبحث الثالث. خارطة طريق مؤسساتية لنظام جديد إلدارة املوارد النفطية الوطنية
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الدستور، اليت ثبتتها قرارات احملكمة، ألن هذا االرتباط التنظيمي للشركة جيب أن ال يكون فقط 
أبحد أطراف الشخوص التنظيمية الدستورية الواردة يف (املادة 112/أوال/اثنيا) من الدستور، وإمنا 
مبجموعها من خالل أتسيس كيان إداري جيمعهم مجيعا على غرار الشخوص املذكورة يف مؤسسة 
العالق  االحتادي  والغاز  النفط  قانون  مشروعات  يف  الواردة  والغاز”،  للنفط  االحتادي  “اجمللس 
قرتحة من 

ُ
التشريع على سبيل املثال، أو أتسيس مؤسسة “اجمللس االحتادي للطاقة واألعمار”، امل

قبل كاتب هذه السطور، والذي يرد تفصيلها الحقا يف خامتة هذا املبحث.
• والغاز 	 النفط  قانون  “مشروعات  به  بشّرت  الذي  النفطية،  املوارد  إدارة  نظام  الثاين، 

يف  النفطية  املوارد  إدارة  نظام  يتصف  التشريع.  العالق   (2007-2011 )للفرتة  االحتادي” 
تطوير  تقويض  إىل  تشريعه  وسُيفضي  والوظيفية،  اهليكلية  ابلتناقضات  القانون  هذا  مشروعات 
صناعة استخراج النفط الوطنية، وإىل االنتقاص الفاضح من املبادئ واملعايري الدستورية والتنظيمية 
للشعب  األعلى  واملنفعة  والفاعلية  والكفاءة  واإلنصاف  العدالة  ومؤشرات  قّيم  يف  واالجتماعية 

العراقي، وإىل نشوب نزاعات تنظيمية كثرية وخطرية، منها:
املوارد 	  إدارة  هبا  ناط 

ُ
امل اإلسرتاتيجية  اإلدارة  دائرة  يف  الدستورية  الشخوص  بني  نزاعات 

ناط هبا إدارة املوارد 
ُ
النفطية الوطنية، ونزاعات بني الشخوص التنظيمية يف دائرة اإلدارة التنفيذية امل

النفطية، ونزاعات بني الشخوص التنظيمية يف دائريت اإلدارة التنفيذية والعملياتية وشخوص إدارة 
جوالت الرتاخيص النفطية.

نزاعات بني قّيم العدالة واإلنصاف ومؤشرات الكفاءة والفاعلية واملنفعة يف إدارة عمليات 	 
تطوير صناعة استخراج النفط والغاز، ونزاعات بني مؤشرات الكفاءة والفاعلية وخيار املنفعة األعلى 

للشعب العراقي من إدارة استغالل املوارد النفطية.
نزاعات ما بني املواقع واألدوار التنظيمية والوظائف اإلدارية لشخوص اإلدارة، ونزاعات 	 

بني الوظائف اإلدارية األساسية (كالتخطيط والرقابة مثال) والوظائف اإلدارية املشتقة (كالتنسيق 
واملراقبة مثال) يف إدارة عمليات تطوير واستغالل املوارد النفطية الوطنية.

• الثالث، نظام إدارة املوارد النفطية يف “قانون شركة النفط الوطنية العراقية” رقم (4) 	
لسنة 2018. لقد عّدت احملكمة االحتادية العليا بعض أحكام هذا القانون بعدم الدستورية، ولكن 
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يف الوقت نفسه مل مَتَُس هذه القرارات اهليكل التنظيمي جمللس إدارة الشركة ابلسوء، والذي يستحوذ 
فيه ستة أعضاء طبيعيون (من أصل 11 عضوا يشّكلون جملس اإلدارة) على صناعة واختاذ وتنفيذ 
حتمل لنظام 

ُ
مجيع القرارات النفطية. يف الفصلني األول والثاين من هذا الكتاب، توقعنا الفشل امل

إدارة املوارد النفطية يف هذا القانون، من خالل تقييمنا ملستوى حتقيق وضمان دميومة: أوال، مسار 
كفاءة إدارة استغالل املوارد النفطية (مسار اإلدارة العملياتية)؛ واثنيا، مسار فاعلية إدارة تطوير 
املوارد النفطية الوطنية (مسار اإلدارة اإلسرتاتيجية). ال يستطع نظام إدارة املوارد النفطية يف القانون 
الوفاء مبتطلبات حتقيق املعايري األساسية اآلتية، ذات الطابع التنظيمي الصرف، حىت ولو مبستوى 

مقبول من درجات التحقيق:
التنظيمية  التناقضات  وحضور  الشركة؛  نشاط  من  واملالية  اإلدارية  االستقاللية  غياب   -  
الكثرية، واليت ميكن هلا أن تُفضي إىل تعطيل و/أو شلل عمليات صناعة واختاذ ورقابة تنفيذ القرارات 
النفطية؛ وحضور اإلدارة العملياتية يف نشاط الشركة، واليت مُيكن هلا أن تُفضي إىل سوء استغالل 
املوارد النفطية؛ وغياب اإلدارة اإلسرتاتيجية من نشاط الشركة، واليت مُيكن هلا أن تُفضي إىل عدم 

فاعلية إدارة تطوير املوارد النفطية.
التجاوز على احلقوق الدستورية لألقاليم واحملافظات املنتجة للنفط، وسهولة االستيالء 	 

على واالخرتاق املؤسسايت والتنظيمي غري املشروع لنشاط الشركة.
منفعة 	  أعلى  حتقيق  يف  النفطية  الثروة  استغالل  من  الدستوري  للخيار  احملتمل  الضياع 

مبادئ  تقنيات  ابعتماد  والقاضي  الشركة،  نشاط  يف  الدستوري  املبدأ  وغياب  العراقي؛  للشعب 
السوق وتشجيع االستثمار النفطي، وهو أمر يُفضي إىل تشوه مؤشرات نشاطها االقتصادي واملايل 

واإلنتاجي، وإىل غياب مسؤوليتها عن نتائج هذا النشاط أمام الدولة واجملتمع.  
• الرابع، نظام إدارة التصرف مبا يقرب من 5 % من العائدات املالية لنشاط قطاع استخراج 	

النفط والغاز يف “مشروع قانون جملس اإلعمار” لسنة 2019. أن عضوية أشخاص من القطاع 
اخلاص يف جملس اإلعمار (للتصرف بنسبة 5 % من عائدات تصدير النفط خُمصصة للمجلس 
النفطية  الثروة  إبدارة  الصلة  ذات  الدستور  أحكام  مع  صريح  بشكل  تتناقض  مشروعاته)  لتمويل 
والغازية والتصرف بعائداهتا، إذ إن دستور البالد النافذ قد حصر ملكية هذه الثروة بيد الشعب 
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العراقي (املادة 111(، وأانط مسؤولية تطويرها واستغالهلا والتصرف بعائداهتا ابحلكومة االحتادية 
وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط (املادة 112(، وهو أمر أقرته قرارات احملكمة االحتادية 
على  اخلاص  القطاع  يُهيمن  العملية،  الناحية  ومن  ذلك،  فضاًل عن   .23/1/2019 يف  العليا 
إلدارة  والناظمة  احلاكمة  العامة  املؤسسات  “خصخصة”  معناه  وهذا  اإلعمار،  جملس  مؤسسة 
مولة ابألموال العامة للبالد من نشاط قطاع االستخراج النفطي، لصاحل 

ُ
امل نشاط إعمار البالد، 

توجهات سياسية ومصاحل اقتصادية لبعض ممثلي القطاع اخلاص رمبا ال تتوافق مع املصاحل العليا 
للبالد، وهذا هو أحد مظاهر فساد املؤسسات احلكومية وأكثرها خطورة على النظام االقتصادي 

والسياسي يف البالد (أنظر تفصيل ذلك يف املبحث الرابع من هذا الفصل). 
3.3.2. حتدايت وإمكاانت تعديل الُنظم املؤسساتية الرمسية إلدارة املوارد النفطية الوطنية

   يف العقد األول من األلفية الثالثة ولغاية يومنا هذا، جيري نشاط تطوير واستغالل املوارد 
النفطية الوطنية واستثمارها يف شروط داخلية وخارجية كثرية وكبرية ومتغرية بسرعة، وهذه احلقيقة 
تُقرر ضرورة التغيري اجلذري والشامل ملسارات التنظيم املؤسسايت هلذا التطوير واالستغالل حتت أتثري 
الشروط السياسية واملؤسساتية والقانونية اجلديدة احلاصلة يف العراق أو يف العامل. ينبغي، كما نعتقد، 
النظر مبسارات إدارة املوارد النفطية الوطنية من منظور كفاءة وفاعلية ومنفعة تطويرها واستثمارها، 

كتحدايت وإمكاانت مرئية أو كامنة، يف املفاصل الرئيسة اآلتية:
• انسيابية ودميومة وعدم تناقض العمليات التنظيمية يف إدارهتا إسرتاتيجيا وعملياتيا.	
• كفاءة وفاعلية وإنصاف ومنفعة إدارهتا من منظور إنتاج القيمة االجتماعية وتوزيعها.	
• استخدام العمليات التنظيمية واالقتصادية والتكنولوجية لصناعة النفط  الوطنية يف تغيري 	

هيكل االقتصاد الوطين واحمللي ملناطق استخراج النفط.
   يف العراق، كان جيري التعامل مع التحدايت واإلمكاانت املذكورة آنفاً من خالل تنظيم 
مؤسسايت، مفاده اآليت: تنتج الدولة النفط اخلام ومن مثة تستخدم عائدات تصديره النقدية من 
دون  من  العام،  واالستثماري  التشغيلي  اإلنفاق  لتمويل  العامة  السنوية  االحتادية  املوازنة  خالل 
حصول تغيري اجيايب يف هيكل االقتصاد الوطين واحمللي يف مناطق االستخراج النفطي، أو إنتاج قّيم 
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مضافة جديدة من نشاط عمليات استخراج النفط خارج قيمة الريع النفطي (قيمة إيرادات تصدير 
النفط اخلام). يطرح التنظيم املؤسسايت النافذ مشكلة جدوى ودرجة وطرائق مسامهة مؤسسة الدولة 
(مُمثلة يف شخص وزارة النفط االحتادية) يف اإلدارة الشاملة إلنتاج واستخدام الريع النفطي. يف العراق 

املعاصر ما بعد عام 2003، تتضمن املشكلة املعنية التحدايت الرئيسة اآلتية:
• حتدي طبيعة النمط واملستوى التنظيمي األمثل، من وجهة نظر الكفاءة والفاعلية واملنفعة 	

واإلنصاف، للحضور التنظيمي ملؤسسة الدولة يف إدارة قطاع استخراج النفط (الدولة مبثابة منظمة 
أعمال انشطة يف قطاع استخراج النفط عن طريق وزارة النفط االحتادية، والدولة مبثابة شركات نفط 
وطنية أو حملية يف مناطق االستخراج مملوكة لوزارة النفط، ال متارس بنفسها العمليات اإلنتاجية 
والتنظيمية، ولكنها مسامهة يف هذه العمليات بصفة الشريك احلكومي الئتالفات شركات نفط 

بمة).
ُ
دولية مبوجب عقود جوالت الرتاخيص النفطية امل

• حتدي طبيعة النظام املؤسسايت السائد إلدارة املوارد النفطية، الذي جيري مبقتضاه ضمان 	
سيطرة الدولة على الشروط التنظيمية الستخراج النفط اخلام واستخدام عائدات تصديره النقدية 
(غياب القانون االحتادي احلاكم والناظم لسيطرة الدولة على شروط إدارة عمليات استخراج النفط، 
وحضور عقد اخلدمة النفطية جلوالت الرتاخيص مع شركات النفط الدولية، وحضور قانون لشركة 

النفط الوطنية العراقية مطعون رمسيا بدستورية بعض مواده). 
• والعملياتية 	 اإلسرتاتيجية  القرارات  صناعة  يف  املسامهة  التنظيمية  الشخوص  طبيعة  حتدي 

ذات الصلة املؤسساتية املباشرة إبدارة الشأن النفطي (وزارة النفط االحتادية، شركة تسويق النفط 
الوطنية، الشركات النفطية الوطنية يف مناطق االستخراج، الشركات النفطية األجنبية).

• حتدي طبيعة ومستوى الُكلف االقتصادية والتنظيمية، املرتبطة بسياسات استخراج النفط 	
وفساد  وسوء  النفطي  الريع  (إنتاج  اخلارجية  األسواق  إىل  تصديره  من  النفطي  العائد  واستخدام 
نشاط  مناطق  وإقصاء  النفطية،  العمليات  على  الوطنية  التنظيمية  السيطرة  وغياب  استخدامه، 

االستخراج النفطي من املشاركة املؤسساتية املباشرة يف إدارة العمليات النفطية اجلارية).
احلكومة  مستوى  على  النفط، سواء  استخراج  قطاع  إدارة  أمام  األساس  التحدي  إن     
املؤسسايت  التنظيم  طبيعة  يف  يكمن  للنفط،  املنتجة  واحملافظات  إقليم كردستان  يف  أم  االحتادية 

املبحث الثالث. خارطة طريق مؤسساتية لنظام جديد إلدارة املوارد النفطية الوطنية
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واالقتصادية  واإلنتاجية  التنظيمية  عملياته  من  االجتماعية  القيمة  واستخدام  إنتاج  إلدارة  السائد 
والتكنولوجية املختلفة. يف الوقت نفسه، حنن نعتقد أيضا أن املنظومة املؤسساتية الدستورية السائدة 
يف البالد بعد عام 2005 توفر إمكانية كبرية للتعامل االجيايب مع التحدي املذكور، بعد تعديلها 
مبسارات تنظيمية وقانونية واقتصادية واجتماعية،  ابحلسبان االعتبار حاجات تطوير البالد السياسية 
واالقتصادية احلالية واملستقبلية، فضال عن احلاجة إىل الوضوح والدقة املفاهيمية واللغوية الكافية 
عند صياغة عناصر املنظومة املعنية بغرض قطع الطريق أمام االجتهاد يف تفسريها أو استخدامها. 
   من املؤكد أن نشاط تطوير واستغالل املوارد النفطية يف ابطن األرض واستثمارها  حباجة 
لوجود فضاء مؤسسايت ُمتطور، يف هيأة نظام موارد نفطية، إلدارة املصاحل والعالقات الناشئة ما 
شاركة يف هذا النشاط أو من هلم مصلحة مباشرة أو غري مباشرة به (احلكومة 

ُ
بني الشخوص امل

االحتادية، األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط، اجملتمعات احمللية(، وكذلك بينهم وبني موضوع إدارة 
نظام  تكوين  من  الغرض  إن  املتاحة).  والغازية  النفطية  الثروات  واستغالل  (تطوير  نفسه  النشاط 
إدارة املوارد املعين يف قطاع استخراج النفط والغاز، ينبغي أن يتجسد حتديدا يف تكوين الشروط 
نتجة يف هذا 

ُ
املؤسساتية املالئمة والفعالة، الضامنة للتقريب ما بني نوعني من القيمة االجتماعية امل

القطاع: القيمة االجتماعية املتحققة (الريع النفطي(، والقيمة االجتماعية الكامنة (القيمة املضافة) 
مبفهوم  يُقصد  هنا،  نبحثه  الذي  السياق  يف  املتاحة.  والغازية  النفطية  الثروة  واستغالل  تطوير  من 
“القيمة االجتماعية” إمجايل املنافع املباشرة وغري املباشرة الستخراج واستخدام النفط اخلام والغاز 
صاحب، وكذلك عوائد تصديرمها لألسواق اخلارجية. ال تقتصر منافع صناعة استخراج 

ُ
الطبيعي وامل

النفط والغاز على الشكل النقدي املباشر هلا كإيرادات تصديرية، وإمنا أيضا يف شكل منافع غري 
مباشرة، من خالل استخدامها يف زايدة قيمة رأس املال البشري عب التعليم والتدريب واكتساب 
املهارات واملعارف، أو مسامهة فعاليات األعمال احمللية ابلعمليات النفطية اجلارية على سبيل املثال. 
   وعندما تغيب القيمة االجتماعية الكامنة من اهتمامات النظام املؤسسايت إلدارة املوارد 
املؤشرات  معنّي من  مستوى  حتقيق  حنو  النفطي  االستخراج  قطاع  إدارة  عمليات  النفطية، ستنزع 
)إنتاج القيمة املتحققة(، األمر الذي يقود ابحملصلة  اإلنتاجية واالقتصادية الكمية الطابع حتديداً 
القيمة  عن  النفط  استخراج  قطاع  نشاط  من  املتحققة  االجتماعية  القيمة  افرتاق  إىل  النهائية 
االجتماعية الكامنة له، سواء على املستوى الوطين أم على مستوى األقاليم واحملافظات املنتجة. بيد 
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أن حتقيق مستوى مقبول من القيمة االجتماعية الكلية (املتحققة والكامنة) للموارد النفطية، يتطلب 
وجود منظومة مؤسساتية متخصصة ومتكاملة إلدارة تطويرها واستغالهلا يف البالد. ومن وجهة نظر 
تنظيمية، تتعلق مشكلة إدارة إنتاج القيمة االجتماعية الكلية للموارد النفطية يف أمرين أساسيني: 

• 	 Transaction األمر األول، زايدة و/أو خفض مستوى تكاليف الصفقات التجارية
صاحبة لعمليات إدارة القطاع االستخراجي النفطي حسب النظام املؤسسايت السائد 

ُ
Costs، امل

للشريك  التنظيمية  السيطرة  غياب  كلفة  احلصر،  وليس  املثال  سبيل  على  التكاليف،  هذه  (من 
احلكومي يف النظام املؤسسايت لعقود جوالت الرتاخيص النفطية، أو كلفة التشويه واملغاالة يف تكوين 
حتمل يف 

ُ
واحتساب تكاليف العمليات النفطية مبوجب هذه العقود، أو كلفة الفساد اإلداري امل

نشاط جملس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية مبوجب قانوهنا لسنة 2018).
• األمر الثاين، زايدة و/أو خفض كفاءة وفاعلية إدارة املوارد النفطية من وجهة نظر الدولة/	

َتفرُّد جمموعة صغرية من كبار موظفي وزارة  املستوى االحتادي (على سبيل املثال وليس احلصر، 
املنتجة/ احملافظات  نظر  وجهة  الوطنية(، ومن  النفطية  السياسات  وحتقيق  بتقرير  االحتادية  النفط 

من  للنفط  املنتجة  احملافظات  إقصاء  احلصر،  وليس  املثال  سبيل  (على  واحمللي  املناطقي  املستوى 
النفطية  الرتاخيص  جوالت  لعقود  املؤسساتية  الُنظم  يف  النفطية  العمليات  وتنفيذ  إدارة  عمليات 

وقانون شركة النفط الوطنية العراقية املذكور).
    لقد أمكننا رصد أربع فرتات زمنية خمتلفة لغاية عام 2014 وما بعده حىت يومنا احلاضر 
يف عام 2021، تعكس جبالء ثالثة مظاهر خللل مؤسسايت كبري يف نُظم إدارة مواردان النفطية 
كانون  http://iraqieconomists.ne، يف 9  الكعيب،  يف:  ذلك  تفصيل  النافذة (أنظر 

الثاين 2018(:
• استخراج 	 صناعة  إدارة  من  النفطي)  (الريع  املتحققة  االجتماعية  القيمة  نسبة  تصاعد 

النفط يف هيكل الناتج احمللي اإلمجايل للمدة 1950 – 2021، وهو أمر ُمناقض ملفهوم التطوير 
االقتصادي (يف حالة العراق، يعين لنا مفهوم التطوير االقتصادي تناقص نسبة الريع النفطي يف قيمة 

وهيكل الناتج احمللي اإلمجايل يف البالد). 
• تناقص نسبة القيمة االجتماعية الكامنة (القيمة املضافة) من إدارة صناعة استخراج النفط 	

املبحث الثالث. خارطة طريق مؤسساتية لنظام جديد إلدارة املوارد النفطية الوطنية
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يف هيكل الناتج احمللي اإلمجايل للمدة الزمنية 1968 – 2021، وهو أمر يؤشر حالة اغرتاب 
هذه الصناعة عن بيئتها احمللية، واالخنفاض النوعي ملستوى التعليم.

• للفرتة 	 واجملتمع  والتعليم  االقتصاد  إدارة  يف  الدولة  مؤسسة  وفساد  وقسوة  سطوة  تصاعد 
الزمنية 1968 – 2003، وتصاعد سوء وفساد مؤسسة الدولة يف إدارة االقتصاد والتعليم للمدة 

الزمنية 2003 – 2021.
   ال تكمن حتدايت وإمكاانت إدارة الشأن االقتصادي يف احملافظات املنتجة للنفط ابلعراق 
واستبعاد  املادة  هلذه  املركزية  الدولة  إدارة  سوء  يف  وإمنا  ذاهتا،  حبد  طبيعية  خام  النفط كمادة  يف 
احملافظات املنتجة من املشاركة املباشرة يف إدارهتا منذ بدء استخراجها ولغاية اليوم، األمر الذي قاد 
إىل تعاظم أتثري العمليات اإلنتاجية املختلفة لصناعة استخراج النفط يف تكوين السمات الثالث 

األساسية اآلتية هليكل االقتصاد احمللي للمحافظات املعنية:      
• غياب مسامهة األنشطة االقتصادية والتكنولوجية وفعاليات األعمال احمللية من دائرة 	

العمليات اإلنتاجية املختلفة لنشاط صناعة استخراج النفط يف احملافظة املنتجة.
• سابقا 	 النفط  لصناعة  املباشرة  اإلدارة  من  فقط  ليس  املنتجة  احملافظة  مشاركة  غياب 

حتمل من التنظيم املؤسسايت املستقبلي هلذه الصناعة (غياب مشاركتها 
ُ
وحالياً، وإمنا أيضاً غياهبا امل

الرمسية يف إدارة عقود جوالت الرتاخيص النفطية، وغياب مشاركتها الفعلية يف صياغة مسودات 
مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي العالق التشريع، وغياب ُمشاركتها يف صياغة قانون شركة 
شاركة.

ُ
النفط الوطنية العراقية لعام 2018(، على الرغم من أن أحكام الدستور النافذ جتيز هذه امل

• اقتطاع العمليات اإلنتاجية الستخراج النفط والغاز وخطوط أانبيب نقل النفط اخلام 	
وختزينه للتصدير ملساحات واسعة من األراضي، األمر الذي أعاق تطوير األنشطة االقتصادية خارج 

القطاع النفطي كالزراعة والبناء السكين يف احملافظة املنتجة.
     إن تعاظم التأثري السليب لقطاع استخراج النفط يف اقتصاد احملافظات املنتجة، يؤكد أمراً 
تنظيمياً وسياسياً غاية يف األمهية االقتصادية، ويتمثل يف غياب إمكاانت تطوير اقتصاد احملافظات 
بديلة  أخرى  إبيديولوجية  الغذاء”، واستبداهلا  إيديولوجية “النفط مقابل  تغيري  دون  من  املنتجة 
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تسمية  لنا  ميكن  النفط.  مقابل  االقتصاد  تضع  ولكنها  النفط  استخراج  بقطاع  الصلة  تقطع  ال 
األيديولوجية البديلة مبصطلح “النمو مقابل النفط”، مبعىن إدارة  قطاع االستخراج النفطي بنظام 
مؤسسايت جديد يضع مسائل النمو والتطوير االقتصادي والتحديث التكنولوجي واملعريف للمحافظة 

املنتجة يف مركز العمليات القانونية والتنظيمية واإلنتاجية إلدارة قطاع االستخراج النفطي نفسه.
أمد  منذ  العراق  يف  املعتمدة  الرمسية  املقاربة  الغذاء”، وهي  مقابل  مقاربة “النفط  يف     
طويل، يُدار قطاع االستخراج النفطي الوطين بنظام موارد مؤسسايت يضمن إنتاج القيمة االجتماعية 
املتحققة (وهي على وجهة التحديد قيمة عائدات تصدير النفط اخلام، أو الريع النفطي(، بينما 
قرتحة من كاتب هذه السطور، فتبىن على أساس نظام موارد 

ُ
يف مقاربة “النمو مقابل النفط”، امل

مؤسسايت يضمن ُمشاركة االقتصاد احمللي يف إنتاج القيمة االجتماعية الكلية من إدارة نشاط قطاع 
االستخراج النفطي احمللي؛ األمر الذي سيوفر حتقيق القيمة االجتماعية الكامنة (مبعىن إنتاج قيمة 
مضافة جديدة) من العمليات التنظيمية واالقتصادية والتكنولوجية ألنشطة استخراج النفط والغاز 
نفسها. تقوم مقاربة “النمو مقابل النفط” على أساس رؤية تنظيمية عملية مفادها اآليت: ينبغي أن 
يُدار قطاع االستخراج النفطي الوطين بنظام موارد مؤسسايت جديد يسمح إبشراك احملافظة املنتجة 
والفعاليات االقتصادية احمللية والسكان احملليني بشكل مباشر يف العمليات التنظيمية واالقتصادية 
والتكنولوجية والبيئية اجلارية مبناطق االستخراج النفطي احمللية، من أجل خلق قيمة مضافة جديدة، 
شاركة املباشرة 

ُ
ذلك أن مقاربة “النفط مقابل الغذاء” السائدة اآلن تُقصي األطراف املذكورة من امل

يف العمليات املعنية لنشاط االستخراج النفطي اجلاري فيها. ميكن ضمان ُمشاركة األطراف احمللية 
املذكورة يف إدارة أنشطة قطاع استخراج النفط احمللي من خالل اإلجراءين املؤسساتيني اآلتيني:                  

• األول، تعديل أحكام الدستور النافذ ذات الصلة املباشرة إبدارة املوارد النفطية (أحكام 	
واملعايري  (احلقوق  النفطية  املوارد  إدارة  نظام  مفردات  تثبيت  مبسارات  و112(،   111 املادتني 
واآلليات واألدوات املؤسساتية الطابع واإلجراء التنفيذي) وهياكله التنظيمية، على حنو يـُّلزم ويُيّسر 
الوطين  النفطي  االستخراج  قطاع  إلدارة  جديد  مؤسسايت  موارد  نظام  قانون  تشريع  من  ويُعّجل 

(مقرتح التعديل الدستوري أوردانه يف املبحث الثاين من هذا الفصل). 
• الثاين، ينبغي لقانون نظام املوارد املؤسسايت اجلديد أن يوفر الشروط التنظيمية والقانونية 	

املواتية لإلشراك املباشر لألقاليم واحملافظات املنتجة يف إدارة نشاط قطاع االستخراج احمللي، عب 
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مسارات وقنوات تنظيمية واقتصادية وتكنولوجية وغريها، مبا حيقق املنفعة األعلى والضرر األدىن 
اإلنتاجية  ابلعمليات  واالقتصادي  والتكنولوجي  التنظيمي  الضرر  يلحق  ال  ومبا  احمللي،  لالقتصاد 
الوقت  يف  بمة 

ُ
امل النفطية  الرتاخيص  جوالت  عقود  مبوجب  تنفيذها  اجلاري  النفطي  لالستخراج 

احلاضر.
   ومبا أن احلقول النفطية العمالقة والكبرية تقع اآلن يف قبضة عقود جوالت الرتاخيص 
بمة مع الشركات األجنبية، فمن الناحية العملية، سيعتمد حتقيق إشراك وإدماج اقتصادات 

ُ
النفطية امل

األقاليم واحملافظات املنتجة إبدارة نشاط قطاع االستخراج النفطي فيها يف ضوء التعديل الدستوري 
رتقب، على تغيري قواعد هذه العقود، وهو حتد كبري حتكم مواجهته شروط خمتلفة كثرية، 

ُ
والقانوين امل

منها الشرطان اآلتيان (راجع املبحث الثالث للفصل الثاين من الكتاب(:
• مدى اتساع ومقدار القوة التفاوضية اليت متتلكها حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة 	

بمة ما بني احلكومة االحتادية 
ُ
جتاه احلكومة االحتادية، عند البحث يف تغيري أحكام العقود النفطية امل

كوانت االحتادية.
ُ
والشركات النفطية األجنبية العاملة يف أراضي امل

• إن مصادر تكوين القوة التفاوضية لألقاليم واحملافظات املنتجة كثرية وخمتلفة يف قيمة التأثري 	
حملية  وجغرافية  وإنتاجية  واقتصادية  وسياسية  وقانونية  دستورية  مصادر  على  وتتوزع  التفاوضي، 
الطابع، إال أن النظام املؤسسايت السائد يف إدارة املوارد النفطية ال يسمح بتكوين قوة تفاوضية 
قوية للحكومات احمللية املنتجة للنفط، ما مل جير تعديل الدستور احلايل للبالد وتشريع قانون نظام 
مؤسسايت جديد إلدارة املوارد النفطية، على حنو يسمح مبوجبهما تكوين قوة تفاوضية حملية مؤثرة يف 
أحكامهما املتعلقة إبدارة املوارد النفطية الوطنية. نشري إىل أن أحكام مشروعات قانون النفط والغاز 
االحتادي العالق التشريع وقانون شركة النفط الوطنية العراقية لسنة 2018 ال تسمح بتكوين احلقوق 
والقواعد واآلليات واألدوات املؤسساتية التنظيمية، الضامنة ليس فقط ملشاركة األقاليم واحملافظات 
املنتجة مباشرة يف إدارة مواردها النفطية احمللية، وإمنا أيضا ال تكسبها قوة تفاوضية مؤثرة لتغيري قواعد 
بمة حاليا لصاحلها، أو اكتساهبا قوة تفاوضية مؤثرة للُمشاركة 

ُ
عقود جوالت الرتاخيص النفطية امل

يف إقرار وتنفيذ عقود جوالت الرتاخيص النفطية املستقبلية احملتملة.      
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اخلامتة:
قرتحة، تبز 

ُ
   يف مجيع الُنظم املؤسساتية إلدارة قطاع استخراج النفط الرمسية النافذة وامل

للواجهة ُمعضالت اغرتابه (كتحدايت وإمكاانت) عن بيئته االقتصادية احمللية، سواء على مستوى 
االقتصاد الوطين، أم على مستوى اقتصادات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط، األمر الذي قاد 
إىل اإلخفاق املأساوي يف توطينه. إن جناح نُظم إدارة املوارد النفطية مشروط دائماً بتكوين ودعم 
ومحاية عناصر بيئات مؤسساتية مالئمة لعملها، وهذه العناصر بدورها ما هي إال حتدايت ينبغي 
مواجهتها وإمكاانت ينبغي استثمارها يف آن واحد، وإن أمر جناح اختيار وحتقيق نظام مؤسسايت 
جديد إلدارة املوارد النفطية سيكون أيضا مرهوان بتكوين البيئة املؤسساتية املناسبة، واليت أييت يف 
كّون املؤسسايت القانوين؛ واألخري جيب أن ُيصاغ وُيَشرّع 

ُ
كّون املؤسسايت الدستوري، وامل

ُ
مقدمتها امل

كّون الدستوري، ذات الصلة املباشرة بتأسيس وفعل هذا النظام.
ُ
على ضوء أحكام امل

   يف املبحث الثاين من هذا الفصل، اقرتحنا تعديل أحكام املادتني (111 و112) من 
الدستور النافذ، ذات الصلة املباشرة بنظام إدارة املوارد النفطية، مبثابة ُمكّون مؤسسايت دستوري 
للتمهيد لتأسيس نظام إدارة جديد ملواردان النفطية عن طريق التشريع القانوين املناسب هلذا النظام. 
قرتح من قبلنا إلدارة املوارد النفطية 

ُ
كّونني الدستوري والقانوين للنظام املؤسسايت اجلديد، امل

ُ
يتضمن امل

الوطنية، العناصر املؤسساتية الرئيسة اآلتية:
1. موضوع امللكية: االحتياطات النفطية والغازية املكتشفة واليت سيتم اكتشافها والكامنة، 

صدر منها.
ُ
صنع وامل

ُ
واملستخرج وامل

2. شخص موضوع امللكية: مجيع أفراد الشعب العراقي ويف مجيع أماكن تواجدهم الدائم 
أو املؤقت.

3. نوع امللكية: فردي تشاركي.
4. منط إدارة موضوع امللكية: منط اإلدارة التشاركية. 

املالك  شخص  عن  اإلانبة  امللكية:  ملوضوع  التشاركية  اإلدارة  شخوص  تعيني  طريقة   .5
وتكون  وماليا،  إداراي  مستقلة  سيادية  مؤسسات  تكوين  خالل  من  ملكيته،  مبوضوع  للتصرف 
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العضوية فيها حمصورة فقط ابلشخوص الدستورية للتصرف حبقوق اإلدارة التشاركية ملوضوع امللكية. 
االحتادية،  احلكومة  امللكية:  ملوضوع  التشاركية  اإلدارة  حبقوق  التصرف  شخوص   .6

وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط والغاز.
7. تشجيع اجلهد الوطين املباشر، وحترمي أي شكل من أشكال االمتياز النفطي وما يف 
ُحكمه،  والتعاون مع الغري يف نشاط إدارة تطوير واستغالل موضوع امللكية. ُيشرتط لنفاذ عقود 

التعاون مع الغري يف نشاط إدارة تطوير واستغالل موضوع امللكية مصادقة جملس النواب.
ومسار  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  امللكية: مسار  ملوضوع  التشاركية  اإلدارة  نشاط  مسارات   .8

اإلدارة العملياتية.
امللكية: ضمان  ملوضوع  التشاركية  اإلدارة  مبخرجات  والتصرف  النشاط  قواعد/معايري   .9
خيار املنفعة األعلى لشخص امللكية على املستويني الوطين واحمللي لإلنتاج النفطي (إنتاج القيمة 
االجتماعية املتحققة وإنتاج القيمة االجتماعية الكامنة(، واعتماد تقنيات مبادئ السوق وتشجيع 
االستثمار النفطي، وأتمني معايري اجلودة والشفافية واإلفصاح واإلنصاف وغريها، ومبا ال يلحق 

الضرر التكنولوجي ابملكامن النفطية والغازية وابلبيئة احمليطة.
10. اهليكل املؤسسايت لإلدارة التشاركية ملوضوع امللكية (أنظر خارطة الطريق املؤسساتية 

يف الشكل 3,2 أدانه).
  تبتدئ خارطة الطريق املؤسساتية بتكوين كيان إداري مستقل إدارايً ومالياً، حتت تسمية 
مؤسسة “اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار” مثاًل، مُتَّثل فيها مجيع شخوص اإلدارة االسرتاتيجية 
والعملياتية التشاركية ملوضوع امللكية. جيري تشكيل هذا اجمللس عن طريق تشريع قانون خاص به. 
يتكون اجمللس من الشخوص الثالثة للتصرف حبقوق اإلدارة التشاركية ملوضوع امللكية: احلكومة 
االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط، وال ينبغي ألي خبري أن يشغل عضوية 
اجمللس. ميثل احلكومة االحتادية يف هذا اجمللس جملس الوزراء (أو ختويله وزارة النفط االحتادية(، بينما 
سيكون جملس النواب خارج عضوية اجمللس الستحالة مشاركته يف أعمال اإلدارة التنفيذية املباشرة 
للشؤون العامة (على ضوء التحديد الدستوري لوظائف جملس النواب يف التشريع والرقابة، الوارد 
يف املادة 61/أوال/اثنيا). ميثل حكومة اإلقليم واحملافظة املنتجة يف عضوية اجمللس اجلهة املختصة 
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بشؤون الطاقة يف السلطة التنفيذية من هذه احلكومة. جيري متثيل مجيع األقاليم واحملافظات املنتجة 
يف اجمللس عند حد معني من حجم إنتاجها النفطي، كأن يكون مثال (100 ألف) برميل نفط 

مكافئ يف اليوم. 
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 مجلس مؤسسة 
االتحادي  عماراإل  

 شركة النفطمؤسسة  
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 حكومة اإلقليم المنتج 

 الحكومة االتحادية 

 حكومة المحافظة المنتجة 

ي يتم استكشافهاالحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة والت  

 الحكومة االتحادية 

المركز  
 اإلستراتيجي  

حقول الجهد  
 الوطني المباشر 
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الشكل 3,2. خارطة طريق مؤسساتية لنظام جديد إلدارة املوارد النفطية الوطنية بعد 
التعديل الدستوري املُقرتح من كاتب هذه السطور
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   يتوىل اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار صياغة السياسة النفطية للدولة وأعمال اإلدارة 
لتطوير واستغالل  السياسات واخلطط اإلسرتاتيجية  النفطية )إعداد وصياغة  للموارد  اإلسرتاتيجية 
املوارد النفطية( وتقدميها مباشرة جمللس النواب للتشريع أو للمصادقة على  واثئقها؛ وتنظيم وتوجيه 
ورقابة إدارة العمليات النفطية اجلارية سواء من قبل شركة النفط الوطنية العراقية، أم من قبل شركات 
بمة والعقود النفطية املستقبلية. 

ُ
النفط األجنبية العاملة مبوجب عقود جوالت الرتاخيص النفطية امل

جيري التصويت على قرارات اجمللس مبوجب آلية تنظيمية حُمددة يتضمنها قانون اجمللس االحتادي 
للطاقة واإلعمار، أتخذ  ابحلسبان حجم اإلنتاج النفطي اليومي ألعضاء اجمللس )ابستثناء جملس 
مثال  تكون  كأن  التصويت،  من  حصة  له/هلا  ختصص  حيث  االحتادية،  النفط  وزارة  أو  الوزراء 
33,34 %، والثلثان املتبقيان جيري توزيعهما بني حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة حسب 

نسبة إنتاجها من إمجايل حجم اإلنتاج النفطي الوطين الكلي(.
  يف النظام املؤسسايت اجلديد إلدارة املوارد النفطية، ميكن لوزارة النفط االحتادية أن تؤدي 
فيه دورها التنظيمي ووظائفها اإلدارية ابحتمالني تنظيميني خمتلفني: األول، إشغاهلا عضوية اجمللس 
االحتادي للطاقة واإلعمار، ويف الوقت نفسه إدارة شركات تكرير وتصنيع النفط )يف حالة استثناء 
هذه الشركات من التشكيالت اململوكة لشركة النفط الوطنية العراقية(؛ والثاين، االكتفاء بعضوية 
اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار، وهو احتمال يتفق متاماً مع ما جاءت به األسباب املوجبة يف 
مشروعات قانون النفط والغاز االحتادي العالقة التشريع. يف مشروع جملس الوزراء هلذا القانون عام 
2011، جرى حترير وزارة النفط من اإلدارة املباشرة للعمليات النفطية: »... من أجل متكني وزارة 
النفط من الرتكيز على دورها الرئيس فيما يتعلق بوضع السياسات االحتادية والتخطيط واإلشراف 
اجمللس  يف  النفط  وزارة  ستؤديه  التنظيمي  الدور  وهذا  التشغيلية...«،  الكفاءة  وحتسني  واملتابعة 

االحتادي للطاقة واإلعمار. 
   مُيكن للمؤسسات الثالث اآلتية )شركة النفط الوطنية العراقية، جملس اإلعمار االحتادي، 
واملركز الوطين لدراسات الطاقة واإلعمار( أن ترتبط تنظيميا وعلى حنو مباشر ابجمللس االحتادي 

للطاقة واإلعمار: 
1. مؤسسة “شركة النفط الوطنية العراقية”: جيري اقرتاح مشروع قانون الشركة كمؤسسة 
مستقلة إداراي وماليا من قبل اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار ومرتبطة تنظيميا به، مبا ينسجم مع 
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قرتح، كُمشّغل وطين جلميع حقول النفط والغاز املنتجة واملكتشفة 
ُ
التعديل الدستوري امل أحكام 

واليت يتم استكشافها، ويضع نظام عملها الداخلي بنفسه ال أن يرتك جمللس إدارهتا. “تزاول الشركة 
والشركات اململوكة هلا نشاطها بضمان احلكومة” )االقتباس من: الفقرة 3 من املادة 2 يف قانون 
أتسيس الشركة رقم 123 لسنة 1967(. تتوىل الشركة أعمال اإلدارة اإلسرتاتيجية )يف حدود 
صالحياهتا(، وأعمال اإلدارة العملياتية )إدارة العمليات التشغيلية(، وأعمال اإلدارة التنفيذية )إدارة 
يَعّدها  اليت  اإلسرتاتيجية،  واملبادرات  واملشروعات  والبامج  واخلطط  السياسات  حتقيق  عمليات 
وُيصادق عليها اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار(. للشركة جملس إدارة يضم يف عضويته: ممثل عن 
نتج، 

ُ
جملس الوزراء )أو عن وزارة النفط االحتادية(، وممثل عن السلطة التنفيذية يف حكومة اإلقليم امل

نتجة، ورؤساء إدارات الشركات النفطية اململوكة 
ُ
وممثل عن السلطة التنفيذية يف حكومة احملافظة امل

لشركة النفط الوطنية العراقية. ال ينبغي ألي خبري أن يشغل عضوية جملس إدارة الشركة. يف اهليكل 
التنظيمي جمللس اإلدارة، ميكن االكتفاء مبنصب رئيس اجمللس لتاليف تقاطع خطوط السلطة اإلدارية 
ورقابة  فيه  القرارات  اختاذ  عمليات  وتسهيل  ولتبسيط  اجمللس،  عمل  يف  التنظيمية  والصالحيات 
مسؤوليات تنفيذها من قبل اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار وأجهزة الرقابة احلكومية األخرى. 
تتكون تشكيالت الشركة من مجيع الشركات املستخرجة للنفط والغاز، وشركات اخلدمة النفطية، 
وشركات نقل النفط ابألانبيب والناقالت البحرية ومرافئ التصدير، وشركات تكرير وتصنيع وتسويق 
النفط والغاز ومنتجاهتما. جتري عمليات اختاذ القرارات يف جملس إدارة الشركة على وفق اآلليات 
التنظيمية اليت يتضمنها نظامها الداخلي، املوضوع هلا من قبل اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار. 
ميكن استثناء شركات تكرير وتصنيع النفط والغاز من تشكيالت الشركة يف الوقت احلايل، ورمبا 
ألمد زمين غري منظور، بغرض ختفيف أعباء إدارة عمليات هذه األنشطة على الشركة، وإيكال هذه 
املهمة لوزارة النفط االحتادية حىت وقت اكتمال الشروط املناسبة لضمها ألعمال الشركة الحقا. 

يتكون اهليكل التنظيمي للشركة من التقسيمات التنظيمية الثالثة اآلتية:
 أ. املركز اإلسرتاتيجي )جملس إدارة الشركة(: خيتص اجمللس أبعمال اإلدارة اإلسرتاتيجية 
لنشاط الشركة يف تطوير واستغالل املوارد النفطية الوطنية على وفق سلطاته وصالحياته التنظيمية 
اآلتية:  التنظيمية  الشخوص  من  أعاله،  أشران  كما  ويتكون،  النفطية،  للحقول  وطين  كُمشغل 
احلكومة االحتادية، وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة، عن طريق انتداب ممثلني عن سلطاهتا 
التنفيذية يف اجمللس، ومبوافقة اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار ومصادقة جملس النواب على هذا 
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التمثيل، ورؤساء إدارات جمالس الشركات اململوكة للشركة. جيري متثيل حكومات األقاليم واحملافظات 
املنتجة يف اجمللس على وفق معيار حجم إنتاجها النفطي، معبا عنه ببميل نفط مكافئ يومي يُتفق 
بشأنه. ال ينبغي للخباء إشغال عضوية اجمللس. خيتار اجمللس رئيساً له من بني أعضائه ابألغلبية 

املطلقة ومبوافقة اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار ومصادقة جملس النواب. 
ب. املركز التنفيذي: خيتص أبعمال اإلدارة التنفيذية لنشاط الشركة، ويتكون من الشخوص 
ترشيح  )يتم  الشركة ونوابه  إدارة  2( رئيس جملس  النفط”،  1( “جملس  اآلتية:  الثالثة  التنظيمية 
االحتادي  اجمللس  مبوافقة  التنظيمية  الضرورة  وعند  الشركة،  إدارة  جملس  قبل  من  النواب  واختيار 
للطاقة واإلعمار ومصادقة جملس النواب على االختيار(، 3( املديرون العامون ألنشطة األعمال 
تنظيمي مستوحاة فكرته،  النفط )وهو تشكيل  تنحصر مهام جملس  التنفيذي.  املركز  الرئيسة يف 
ولكن بوظائف وأدوار وشخوص تنظيمية ُمغايرة، من املادة 1/ب واملادة 6 لقانون تنظيم وزارة 
النفط رقم 101 لسنة 1976( يف نقل قرارات املركز اإلسرتاتيجي إىل املراكز العملياتية وضمان 
تنفيذها، فضال عن تقدمي الدعم واإلسناد التقين واملعلومايت جمللس اإلدارة واملراكز العملياتية. يشغل 
عضوية “جملس النفط” رئيس جملس إدارة الشركة ونوابه، وممثلون عن الشركات اململوكة للشركة 
)جيري متثيل شركات االستخراج النفطي مبقياس إنتاج برميل نفط مكافئ يومي، وشركات التكرير 
والتصنيع النفطي مبقياس حجم اإلنتاج السنوي، ومجيع الشركات األخرى مبقياس احللقة التنظيمية/

التكنولوجية النفطية لنشاطها(. ال ينبغي للخباء إشغال عضوية جملس النفط. رئيس جملس إدارة 
الشركة هو الذي مُيثلها أمام اجلهات الرمسية وغريها، ويرأس جملس النفط فيها، ويُنفذ قرارات جملس 
للشركة  الرئيسة  األعمال  أنشطة  إدارة  التنفيذي  املركز  يف  العامون  املديرون  يتوىل  الشركة.  إدارة 
العامة، وغريها(، وجيري ترشيحهم  العالقات  التسويق،  البشرية،  املالية، املوارد  التطوير،  )اإلنتاج، 
من قبل رئيس جملس إدارة الشركة، واختيارهم من قبل جملس النفط ومصادقة جملس إدارة الشركة. 
ج. املراكز العملياتية: تُعّد كل شركة من الشركات اململوكة لشركة النفط الوطنية العراقية 
مركزا تنظيميا عملياتيا مستقاًل هلا. يتوىل املركز املعين أعمال اإلدارة العملياتية، يف نطاق ختصصه 
الوظيفي، لتحقيق السياسات واخلطط والبامج واملشروعات واملبادرات اإلسرتاتيجية، املوضوعة من 

قبل اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار. 
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2. مؤسسة “جملس اإلعمار االحتادي”: جيري اقرتاح مشروع قانوهنا ونظام عملها الداخلي 
كمؤسسة مستقلة إداراي وماليا من قبل اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار ومرتبطة تنظيميا به. تناط 
الوطنية  النفط  اليت حتققها شركة  الصافية  األرابح  توظيف جزء من  اجمللس حصراي مهمات  هبذا 
العراقية جراء عملياهتا النفطية. حنن نقرتح أن جيري توزيع األرابح الصافية للشركة )بعد استعادة 
النفطية  االستثمارات  لتمويل   %  10 نسبة  اآليت:  النحو  على  والتشغيلية(  الرأمسالية  تكاليفها 
االستخراج  مناطق  واالجتماعية يف  املادية  التحتية  والبىن  البيئة  ومتويل حتسني  للشركة،  املستقبلية 
النفطي لعملياهتا، ومتويل جماالت خدمة العاملني فيها؛ ونسبة 90 % تؤول للمجلس االحتادي 
للطاقة واإلعمار، جيري توزيعها على النحو اآليت: خُيصص منها نسبة 20 % لتمويل مشروعات 
املالية  وزارة  طريق  عن  السنوية  االحتادية  املوازنة  لتمويل  و80 %  االحتادي”،  اإلعمار  “جملس 

االحتادية )أنظر تفصيل ذلك يف املبحث الرابع من هذا الفصل(. 
نظام  واإلعمار”: جيري أتسيسها ووضع  الطاقة  لدراسات  الوطين  “املركز  مؤسسة   .3
وجيري  له،  تنظيميا  اتبعة  واإلعمار كمؤسسة  للطاقة  االحتادي  اجمللس  قبل  من  الداخلي  عملها 
متويل نشاطها من قبل جملس اإلعمار االحتادي. يُقدم املركز خدماته من الدراسات واالستشارات 
واملعلومات بطلب رمسي من اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار أو شركة النفط الوطنية العراقية أو 
جملس اإلعمار االحتادي. من جانب تقدمي املركز خدمات االستشارات، فهو حيل حمل “مكتب 
املستشارين املستقلني” التابع للمجلس االحتادي للنفط والغاز يف مشروعات قانون النفط والغاز 
االحتادي العالق التشريع، وحمل اخلباء يف جمالس إدارات مجيع املؤسسات املذكورة يف هذا املبحث 
االحتادي(،  اإلعمار  وجملس  العراقية،  الوطنية  النفط  شركة  واإلعمار،  للطاقة  االحتادي  )اجمللس 
ذلك أن عمل اخلباء يف املؤسسات السيادية املذكورة يتناىف مع خصوصية نشاط ووظائف هذه 
املؤسسات أوال؛ واثنيا، رمبا يقع اخلباء حتت أتثري وهيمنة بعض رجال السياسة، األمر الذي يقود 
إىل خضوع استخدام خباهتم املهنية للمناورات السياسية الضيقة . يصدر اجمللس االحتادي للطاقة 
واإلعمار الئحة عامة بشروط التوظيف والعمل يف املركز، تستند على سياسة عدم التمييز اجلنسي 
والطائفي والعرقي والقومي يف التوظيف والتشغيل، ودعم اجمللس حلقوق العاملني املشروعة يف املركز 
الوطنية  النفط  املادة 18 يف قانون أتسيس شركة  الفقرة رابعا من  )هذه السياسة استعرانها من: 
العراقية رقم 4 لسنة 2018، غري املوصوفة بعدم الدستورية مبوجب قرارات احملكمة االحتادية العليا(. 
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املبحث الرابع. مشكالت إعمار العراق من منظور األنظمة املؤسساتية إلدارة املوارد النفطية الوطنية

املبحث الرابع. مشكالت إعمار العراق من منظور األنظمة املؤسساتية إلدارة املوارد 
النفطية الوطنية 
املقدمة:

إنشاء  حُمددة، جيري  اترخيية  حلظة  ويف  حُمدد  بلد  ويف  حُمدد  واجتماعي  سياسي  بتوافق     
ومنها  اإلنساين،  النشاط  أنواع  ملختلف  ديرة 

ُ
وامل والناظمة  احلاكمة   Institutes “املؤسسات” 

نشاط اإلعمار، استجابة الستحقاقات موضوعية ُمّلحة يتطلبها احلراك اإلنساين املعين يف اللحظة 
عينة، ويف مستقبل تطور وتغري هذا احلراك. يف نشاط اإلعمار، تتضمن عملية التكوين 

ُ
الزمنية امل

اإلعمار؛  لنشاط  والناظم  احلاكم  القانون”  “مؤسسة  األول،  املؤسسات:  من  نوعني  املؤسسايت 
والثاين، “مؤسسة جملس اإلعمار” ككيان أو هيكل إداري ُمكلف إبدارة نشاط اإلعمار على 
وفق احلقوق والقواعد واآلليات واألدوات اليت تتضمنها أحكام وضوابط مؤسسة القانون. يف الوقت 
أو  خُيالف  أو  يُناقض  ال  مبا  جتري  أن  املذكورتني  اإلعمار  مؤسسيّت  تكوين  لعملية  ينبغي  نفسه، 
يَتقاطع بعضها مع البعض اآلخر، أو مع فعل املؤسسات السائدة يف البالد وقتها، ومنها مؤسسات 
الدستور والتشريعات النافذة، فضال عن األخذ  ابحلسبان التجربة التارخيية السابقة لعمل هاتني 

املؤسستني عندما تنشأ حاجة جديدة إىل إحيائهما أو تطويرمها أو تغيريمها.
   منذ مخسينات القرن املاضي ولغاية اآلن، جرى التكوين املؤسسايت لنشاط اإلعمار يف 
بالدان عب ثالثة قوانني حاكمة وانظمة له (قوانني: 1950، 1953، 1959(، وخبمسة كياانت 
إدارية خمتلفة (كياانت: جملس اإلعمار، جملس اإلعمار ووزارة اإلعمار، جملس التخطيط االقتصادي 
جملس  (كيان  سادس  وبكيان  رابع  قانون  مشروع  طرح  مت  عام 2019  ويف  التخطيط(،  ووزارة 

اإلعمار) هلذا النشاط، مع اإلشارة إىل استمرار كيان وزارة التخطيط يف هذا املشروع.
   يف تكوين قوانني وكياانت نشاط اإلعمار يف البالد، شغلت أنظمة إدارة املوارد النفطية 
من  أم  أحكامها  صياغة  جانب  من  سواء  التكوين،  هذا  يف  احلامسة  املؤسساتية  املكانة  الوطنية 
جانب تقرير حقوق وقواعد وآليات وأدوات متويل نشاط اإلعمار نفسه. لقد توافقت مؤسسات 
وكياانت نشاط اإلعمار للفرتة 1959-1950 مع مفهوم اإلعمار املطروح فيها، األمر الذي 
قاد إىل جناحها ابمتياز، بينما أخفقت مؤسسات وكياانت الفرتة 2019-1959 ابمتياز أيضا 
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يف ذلك، وسيصيب اإلخفاق مؤسسات وكياانت فرتة 2019- ...؟ الواردة يف مشروع قانون 
وتناقضها  الداخلية،  تناقضاهتا  املبحث، بسبب  هذا  يف  ذلك  نرى  اجلديد، كما  اإلعمار  جملس 
مع املؤسسات والكياانت القائمة حالياً يف البالد، ومنها الدستور النافذ يف أحكامه ذات الصلة 
إبدارة املوارد النفطية الوطنية، وشركة النفط الوطنية العراقية يف أحكام قانوهنا لسنة 2018. يف 
اإلعمار،  نشاط  يف  والكياانت  املؤسسات  هذه  لفعل  ُمقاران  حتليال  جُنري  وبقسمني،  املبحث، 
هبدف تقرير مدى استجابتها أو عدم استجابتها لشروط تكوينها يف الظروف املختلفة: األول، 
االرتقاء املؤسسايت إلدارة نشاط إعمار العراق؛ الثاين، حتليل ُمقارن ألنظمة إدارة اإلعمار يف قوانني 
جملس اإلعمار. يف خامتة املبحث، سنقدم ُمقرتح مؤسسايت الطابع واإلجراء التنفيذي لتكوين كيان 
»جملس اإلعمار« من منظور مؤسسايت وتنظيمي خُمتلف عن مشروع قانونه، ميتلك صالته املباشرة 
أبنظمة إدارة املوارد النفطية الوطنية السائدة أو املقرتحة. جتدر اإلشارة إىل أن قطاع استخراج النفط 
اخلام يف العراق يشغل املكانة االقتصادية الطاغية يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل، وتساهم إيرادات 

تصدير النفط اخلام أبكثر من 90 % يف متويل املوازانت العامة االستثمارية والتشغيلية للبالد.
   3.4.1. االرتقاء املؤسسايت إلدارة نشاط اإلعمار

أنشطة  إلدارة  املؤسسايت  التحليل  منهجية  منظور  من  اإلعمار«،  جملس  »قانون  يُعّد     
 :2017 الكعيب،  185-181؛   :2011 لفته،  يف:  املنهجية  هذه  (أنظر  املختلفة  األعمال 
فرعيتني  منظومتني  من  ُمتكونة  مؤسساتية كلية،   System ملنظومة  تكوين  مبثابة   ،)37-63
التحقيق:  ستهدف 

ُ
امل اإلعمار  نشاط  إلدارة  واملضمون  الشكل  يف  خمتلفتني   Subsystems

منظومة “القانون” Law بوصفها منظومة حاكمة للنشاط، ومنظومة “اجمللس” بوصفها كياانً 
أو هيكاًل Structure إدارايً/تنظيمياً لتحقيق هذا النشاط. سنقوم يف هذا القسم من املبحث 
ابلتعريف هبذا املنهج أوال، واثنيا استخدامه يف حتليل ظروف نشأة املنظومتني الفرعيتني املذكورتني 

آنفاً.  
أواًل. مفهوم املنظومة املؤسساتية الكلية إلدارة نشاط اإلعمار:

   إن املقصود ابملنظومة املؤسساتية الكلية إلدارة نشاط اإلعمار هو إمجايل حقوق وقواعد 
ونُّظم وقّيم خمتلفة، سياسية واقتصادية وتنظيمية وقانونية واجتماعية وغريها، حاكمة وموجهة ألمناط 
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شاركني يف هذا النشاط، حيث ال ميتلك األفراد أو جمموعات األفراد ابألساس أي سلطة 
ُ
سلوك امل

شكلية (رمسية) أو غري شكلية فوقها من منظور الفرتة القصرية أو منظور الفرتة املتوسطة، إذ أن 
تغيريها أو تطويرها أو إلغاءها أو إحيائها يتطلب توافقا اجتماعيا وسياسيا جديدا وفرتة زمنية كافية. 
تستهدف املنظومة املؤسساتية الكلية إلدارة نشاط اإلعمار تقرير الشروط اليت جيري مبوجبها حتقيق 
االختيار الفردي أو اجلّمعي خليارات القرارات التنظيمية ذات الصلة إبنتاج وتوزيع واستخدام املوارد 
االقتصادية لنشاط اإلعمار (وهي موارد نفطية ترتاوح نسبة متويلها ملشروعات اإلعمار يف العراق ما 
بني 100 % يف قانون سنة 1950 و5 % يف مشروع قانون سنة 2019). يف الوقت نفسه، 
َتّشرع  املنظومة املؤسساتية الكلية إلدارة نشاط اإلعمار ابألداء الوظيفي الكفء والفعال واإلجيايب 
هبذه  لاللتزام  املتبادل  االشرتاط  عن  (فضاًل  السلوك  قواعد  مبتطلبات  الصارم  االلتزام  عند  فقط 
القواعد(، إذ من دون  مثل هذا االلتزام فإن ُمهمة حتقيق أي أهداف إلدارة هذا النشاط ستفتقد 

ألي معىن تنظيمي أو اقتصادي أو اجتماعي. ميكن النظر يف مفهوم “املؤسسات” بعّدها: 
• والتقاليد، 	 الُعرف  أو  ابلقانون  ُمقننة  سلوك  وقّيم  وأدوات  وآليات  وقواعد/معايري  حقوق 

شاركة يف النشاط املعين.
ُ
تضمن مصاحل وتطلعات مجيع األطراف امل

• املؤسسات بوصفها كياانت أو هياكل تنظيمية (منظمات األعمال(، أو حكومية (أجهزة 	
سلطة الدولة، ومنها جملس اإلعمار(، أو سياسية (األحزاب واملنظمات السياسية(، أو اجتماعية 

(احتادات مهنية ومنظمات اجملتمع املدين غري احلكومية).
• املؤسسات مبعناها الواسع، أي الثقافة ومنط التفكري والسلوك وغريها.     	

   مُيكن ملؤسسيت اإلعمار (القانون والكيان) أن ُتستخدما بطريقة تعسفية أو غري هادفة، 
عندما تكون دوافع وطبيعة استعماهلما، من قبل مؤسسيهما ومستخدميهما، ُمغايرة أو ُمتقاطعة مع 
احلد األدىن من القواعد والقّيم، اليت تتوافر عليها هااتن املؤسستان ألداء وظيفتيهما األساسية يف 
ختفيض مستوايت تكاليف إدارة نشاط اإلعمار وما يصاحبها من مستوايت حاالت عدم التأكد 
واملخاطرة يف االقتصاد واجملتمع، واليت مُيكن الوصول إليها فقط عب االلتزام مبعايري وقواعد وقّيم 
السلوك، واألخرية متثل جوهر املؤسسات. إن االستعمال غري اهلادف ملؤسسيت اإلعمار مُيكن أن 
يتجلى يف أشكال واجتاهات خمتلفة، ومُيكن هلذا االستعمال أن يتحقق من خالل املظاهر الرئيسة 

املبحث الرابع. مشكالت إعمار العراق من منظور األنظمة املؤسساتية إلدارة املوارد النفطية الوطنية
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اآلتية، اليت جرى ذكرها فيما تقدم من صفحات هذا الكتاب، كعوائق مؤسساتية وتنظيمية كبرية 
أمام عمليات حتقيق اإلعمار املنشود:

• استثمار املؤسسات لتحقيق منافع ضيقة بدون اخلشية من العقاب أو املساءلة القانونية، نتيجة 	
لغياب أو ضعف آليات الرقابة الداخلية واخلارجية يف فعل هذه املؤسسات.

• ولكنه 	 املؤسسات،  »نص«  مع  شكليا  يتطابق  تنظيمي  سلوك  لتبير  ابملؤسسات  التالعب 
يتقاطع مع »الروح« أو الغاية اليت تنشدها هذه املؤسسات. 

• استخدام املؤسسات مبثابة غطاء للتمويه يف »ظله« على نشاط أو سلوك تنظيمي غري قانوين 	
أو غري شرعي.

• املؤسسات 	 على  املشروع  غري  االستحواذ  مبعىن  »خصخصتها«،  و/أو  املؤسسات  إخضاع 
لصاحل فئة أو فئات اجتماعية أو سياسية معينة، من خالل عمليات حتويل املؤسسات من 

كوهنا منفعة جُمتمعية عامة إىل مصدر فئوي جلين الريع من استعماله.
هذه املظاهر وغريها لالستعمال غري املشروع للمؤسسات يف غري األغراض اليت جرى مبوجبها 
أتسيسها، تقود منطقيا إىل التصاعد احلاد والواسع النطاق يف مقدار تكاليف املعامالت التجارية، 
أي تكاليف إدارة  نشاط اإلعمار، األمر الذي يقود إىل إنتاج بيئة مؤسساتية فاسدة ستعوق بدورها 
عمليات تطوير وحتديث وتنمية البالد، ما مل َتّشرع مؤسسة الدولة وضحااي االستعمال غري املشروع 
ملؤسسيت اإلعمار املذكورتني بتبين وحتقيق سياسات وإجراءات عاجلة يف اإلصالح املؤسسايت. ميكن 
لنشاط اإلعمار أن جيري حتقيقه و/أو عدم حتقيقه يف ثالث حاالت من التنظيم املؤسسايت إلدارته: 

• نّظمة إلدارة نشاط اإلعمار. 	
ُ
حالة غياب القوانني واحلقوق والقواعد واآلليات واألدوات، امل

• يف 	 الفساد  وُتكّرس  تنشئ  اليت  واألدوات،  واآلليات  والقواعد  واحلقوق  القوانني  وجود  حالة 
إدارة نشاط اإلعمار (أطلق أحد الباحثني على مؤسسة جملس اإلعمار يف مشروع قانونه لسنة 

2019 تسمية “شركة قابضة” Holding Company. السعدي، 2019).  
• حالة وجود القوانني واحلقوق والقواعد واآلليات واألدوات، اليت تناهض الفساد يف إدارة نشاط 	

قرتحة لتكوين “جملس إعمار احتادي” يف خامتة هذا املبحث). 
ُ
اإلعمار (احلالة امل
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ومبا أن املؤسسات تُنشأ وتُؤسس نتيجة لتوافق سياسي وجمتمعي معني يف مرحلة اترخيية 
معينة لتحقيق وظائف حُمددة، تُنّظم وتضبط طوعا أو ابإلجبار احلكومي السلوك التنظيمي لألطراف 
شاركة يف النشاط، فإهنا أيضا حباجة إىل احلماية الدستورية والسياسية واالجتماعية واملعنوية من 

ُ
امل

ال  املؤسسات  محاية  وظيفة  إن  إذ  هلا،  املشروع  وغري  تعسف 
ُ
وامل اهلادف  غري  االستعمال  نزعات 

تقل أمهية عن وظيفة تكوين املؤسسات نفسها. إن املؤسسات احلاكمة والناظمة لنشاط اإلعمار 
(القانون والكيان) ستكون ضعيفة وقابلة لالخرتاق واالستعمال غري املشروع هلا يف أحد أو مجيع 

الظروف احملتملة اآلتية: 
• أدجلة وتسييس املؤسسات مبا يتالءم مع أهداف النظام السياسي القائم يف البالد.	
• وجود بيئات مؤسساتية سياسية واقتصادية وقانونية طّيعة على اإلدارة غري احملرتفة.	
• عدم الصياغة القانونية أو املفهومية أو اللغوية الواضحة والقاطعة الدالالت للحقوق والقواعد 	

واآلليات واألدوات اليت تتضمنها املؤسسات.
اثنيا. الظروف املُصاحبة لنشوء املنظومة املؤسساتية الكلية إلدارة نشاط إعمار العراق:   
جمتمعية  حلاجات  استجابة  االقتصادي  النشاط  إلدارة  والناظمة  احلاكمة  املؤسسات  تُولد 
ًمّلحة، أفرزها حراك سياسي واقتصادي فاعل يف حلظة زمنية معينة. يف الصفحات القليلة التالية، 
سنرصد الظروف اليت صاحبت والدة وتطور واختفاء املؤسسات املعنية إبدارة نشاط اإلعمار يف أربع 
حمطات اترخيية تغطي مدة زمنية طويلة (2019-1950) من التكوين املؤسسايت للدولة العراقية.

1. قانون جملس اإلعمار رقم )23( لسنة 1950: ال يتوفر هذا القانون على أسباب 
موجبة لتشريعه. لقد جاء هذا القانون استجابة لتحقيق أمرين: األول، تلبية الشرتاط البنك الدويل 
لإلعمار والتطوير عام 1950 يف إنشاء جملس خاص لإلشراف على صرف القرض الذي طلبه 
العراق لتنفيذ مشروع سد الثراثر (حسني، 2017: 515)؛ الثاين، استجابة لتوقعات احلكومة 
العراقية بزايدة إيراداهتا النفطية بعد توقيع اتفاقية مناصفة األرابح عام 1950 بني الشركات النفطية 
عام  يف  االتفاقية  هذه  العراق  األوسط (أبرم  يف الشرق  للنفط  املنتجة  البلدان  وحكومات  الدولية 

.(1952

املبحث الرابع. مشكالت إعمار العراق من منظور األنظمة املؤسساتية إلدارة املوارد النفطية الوطنية
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2. قانون جملس اإلعمار ووزارة اإلعمار رقم )27( لسنة 1953 (مبوجب املادة الثالثة 
والعشرون منه، مت إلغاء قانون سنة 1950 السابق عليه(: ومبا أن هذا القانون ال يتوفر أيضا على 
صاحبة لتشريعه من خالل ُمقارنة 

ُ
أسباب موجبة لتشريعه، عندها سنحاول التفتيش عن الظروف امل

أحكامه ذات الصلة مع أحكام القانون السابق عليه. تشرتط أحكام قانون سنة 1950 (املادة 
الفقرة 2/3) أن »يقدم جملس اإلعمار إىل جملس الوزراء مشروعاً  البند أ/ب،  الثالثة/الفقرة 1/ 
اقتصادايً ومالياً عاماً لتنمية موارد العراق ورفع مستوى معيشة أفراده لغرض رفعه إىل جملس األمة« 
للمصادقة عليه، فضال عن قيام جملس اإلعمار »بتنسيق املشاريع العمرانية اليت قد تنشأ يف الوزارات 
املختصة«. ومن أجل حتقيق واجبات جملس اإلعمار املذكورة، كما نعتقد، اقتضت احلاجة إىل 
إنشاء كيان مؤسسايت جديد مضاف إىل الكيان املؤسسايت القائم جمللس اإلعمار نفسه هو »وزارة 
اإلعمار« يتوىل التنفيذ املباشر لتلك الواجبات (أحكام قانون سنة 1953: املادة األوىل، املادة 
الثانية، املادة الثانية عشرة/4، املادة الثالثة عشرة/1، املادة التاسعة عشر). فضاًل عن ذلك، يلتزم 
جملس اإلعمار يف قانونه لسنة 1950 بتسليم »... املشاريع املنجزة من قبله إىل الوزارات املختصة 
إلدارهتا وصيانتها« )املادة الثالثة عشرة/5، وهو االلتزام نفسه يف املادة الرابعة عشرة/3 من قانون 
1953). ومن خالل استعراضنا ألمساء الوزراء املوقعني على القانونني املذكورين، نالحظ عدم 
نجزة (يف قانون سنة 

ُ
وجود العدد الكايف من الوزارات القطاعية إلدارة مشروعات جملس اإلعمار امل

1950: وزارة املواصالت واألشغال، ووزارة املعارف؛ ويف قانون سنة 1953: وزارات الزراعة، 
املواصالت واألشغال، ووزارة املعارف(، وهو أمر، كما نعتقد أيضاً، تطلب أتسيس وزارة اإلعمار 

إلدارة تصميم وتنفيذ مشروعات اإلعمار من قبل جملس األعمار.
(مبوجب   1959 لسنة   )74( رقم  العراقية  للجمهورية  التنفيذية  السلطة  قانون   .3
املادة الثانية والعشرين منه، مت إلغاء قانون سنة 1953 السابق عليه(: هذا القانون ال يتوفر أيضا 
على أسباب موجبة لتشريعه. مبوجب املادة الثانية منه، ُعّدت وزارة التخطيط ضمن تشكيلة جملس 
الوزراء، ومبوجب الفقرة (2) من املادة التاسعة للقانون مت إنشاء »جملس التخطيط االقتصادي«، 
ومبوجب املادة التاسعة عشرة منه »يزاول جملس التخطيط االقتصادي صالحيات جملس اإلعمار 
تفسريه  يف   (Sotaliraq.com/2019/09/21 (علي،  الباحثني  أحد  يرى  امللغى...«. 
إللغاء جملس اإلعمار ووزارة اإلعمار بعد عام 1958 السبب اآليت: “يف العهد اجلمهوري وجدوا 
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تسمية  فصارت  للتنمية  التخطيط  وأرادوا  استثماري...  منهاج  الواقع  يف  هو  اإلعمار  منهاج  أن 
جملس اإلعمار جملس التخطيط«. رمبا األمر هكذا، ولكن توسيع تشكيلة جملس الوزراء إبضافة 
وزارات اقتصادية قطاعية جديدة (منها وزارات اإلصالح الزراعي والصناعة والنفط) واخنراط البعض 
ستحدث، قد 

ُ
منها (وزاريت الصناعة واإلصالح الزراعي) يف عضوية جملس التخطيط االقتصادي امل

ستهدفة التحقيق يف البالد، األمر 
ُ
نوعياً كبرياً يف عمليات إدارة أعمال اإلعمار امل أحدث تغيرياً 

الذي تطلب استحداث كيانني مؤسساتيني الستيعاب هذا التغيري: كيان وزارة التخطيط، وكيان 
جملس التخطيط االقتصادي، ليحالن حمل كيان وزارة اإلعمار وكيان جملس اإلعمار يف قانون سنة 
1953. قد يكون أمر إلغاء جملس اإلعمار ووزارة اإلعمار ليس هبذا القدر من التعقيد الذي نبحثه 
هنا، كل ما يف األمر وببساطة شديدة رمبا أراد رجال العهد اجلمهوري قطع الصلة مبؤسسات العهد 
باد) استجابة للمد الثوري الذي اجتاح البالد وقتها 

ُ
امللكي (الذي أمسوه يف خطاهبم السياسي ابمل

بعد ثورة 14 متوز 1958.
4. مشروع قانون جملس اإلعمار لسنة 2019 (مبوجب املادة 31 منه، مت إلغاء قانون 
األسباب  القانون  هذا  ميتلك   :)!1959 سنة  قانون  وليس   1959 عام  امللغى   1953 سنة 
املوجبة لتشريعه، ولكن ال يـُّفهم منها ظروف وُمبرات إعادة إحياء »مؤسسة جملس اإلعمار«، 
التنمية  مشاريع  وتنفيذ  وإدارة...  ختطيط  وحسن  بفاعلية  الكبى  املشاريع  »تنفيذ  غرض  إن  إذ 
ذات األمهية االقتصادية للتنمية... وإنشاء املشاريع اإلسرتاتيجية والصناعية والزراعية والصحية...« 
(األسباب املوجبة ملشروع القانون) ال مُيكن هلا أن تكون ُمبرات موضوعية كافية إلعادة إحياء جملس 
لغى منذ سبعني عاماً تقريباً، وال ميكن هلا أيضاً أن تكون مبثابة حقوق وقواعد وآليات 

ُ
اإلعمار امل

وأدوات تضمن »... أتسيس جملس يتكامل ابألهداف ويتوازن مع بقية مؤسسات الدولة ويتمتع 
تشغيلها...«  وإدامة  املشاريع  ومتابعة  واإلشراف  والرقابة  التعاقد  يتوىل  لكي  واسعة  بصالحيات 
(األسباب املوجبة ملشروع القانون(، كما سريد تفصيله يف هذا املبحث. يف السياق، يرى أحد 
الباحثني (علي، Sotaliraq.com/2019/09/21(، أن جملس اإلعمار يف مشروع القانون 
املعين جاء ملعاجلة اخللل يف عمل املؤسسات املسئولة عن املشروعات االستثمارية احلكومية الواردة يف 
املوازانت العامة، وَمرّكزة صالحيات إدارة وتنفيذ املشروعات االستثمارية احلكومية اليت تتوالها وزارة 
التخطيط ووزارة املالية واللجنة االقتصادية جمللس الوزراء وهيأة املستشارين ومستشاري الرائسات 
الثالث والكثري من اللجان يف جملس النواب وجملس الوزراء. يف هذه احلالة، حنن نرى، أبن مؤسسة 

املبحث الرابع. مشكالت إعمار العراق من منظور األنظمة املؤسساتية إلدارة املوارد النفطية الوطنية
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قانون جملس اإلعمار يف حال تشريعه بصورته احلالية ستكون مبثابة “ضربة جزاء!” يف مرمى جسد 
مؤسسة الدولة العراقية القائمة، إذ سيمتلك هذا اجمللس سلطات ختطيطية ومالية وتنفيذية ورقابية 
يف جماالت االستثمار والتنمية، يُراد منها أن تكون موازية لسلطات جملس الوزراء والوزارات السيادية 
والقطاعية وأجهزة الدولة األخرى املعنية، اليت أانط هبا دستور البالد النافذ واجب ختطيط وتنفيذ 
ورقابة أداء هذه اجملاالت. وابلنتيجة، سيصبح جملس اإلعمار مؤسسة موازية ملؤسسة الدولة (أو 
دولة داخل الدولة!(، ال يتكامل معها ابألهداف وال يتوازن معها يف حتقيق األهداف املنشودة من 

عمليات اإلعمار واالستثمار اليت تراها األسباب املوجبة ملشروع قانون اجمللس.
3.4.2. حتليل ُمقارن لُنظم إدارة نشاط اإلعمار يف قوانني مؤسسة جملس اإلعمار

أوال. أهداف جملس اإلعمار ووسائل حتقيقها يف القانون:
ووزارة  اإلعمار  قانون جملس  )وكذلك  لسنة 1950  اإلعمار  قانون جملس  َتَضّمن    
اإلعمار لسنة 1953( هدفني إسرتاتيجيني رئيسني على اجمللس حتقيقهما: األول، تنمية موارد 
ستغلة؛ الثاين، رفع مستوى معيشة أفراده (املادة الثالثة/1/أ/ب؛ املادة الثانية 

ُ
ستغلة وغري امل

ُ
العراق امل

عشرة/1 من القانونني على التوايل). جيري حتقيق هذين اهلدفني من خالل صياغة اجمللس ملشروع 
اقتصادي ومايل عام، يف هيأة منهاج عام للمشروعات اليت ينبغي القيام هبا من قبله، وتقدمي هذا 
املنهاج جمللس الوزراء للموافقة وعرضه على جملس األمة للمصادقة عليه. بعد املصادقة على املنهاج 
العام من قبل جملس األمة، يُباشر جملس اإلعمار تنفيذ املشروعات الواردة فيه من خالل قيام اجمللس 
»... إبعداد اخلطط واملواصفات التفصيلية للمشاريع املذكورة فيه ويباشر بتنفيذها حسب درجة 
أسبقيتها املقررة« )املادة الثالثة/1/د؛ املادة الثانية عشرة/1/2/4/5 من القانونني على التوايل(، 
فضال عن قيام اجمللس »... بتنسيق املشاريع العمرانية اليت قد تنشأ يف الوزارات املختصة واليت تتعلق 
مبنهاجه« )املادة الثالثة/3 من قانون سنة 1950(، مع اإلشارة إىل أن وظيفة اجمللس يف تنسيق 
سنة 1953،  قانون  من  اختفت  قد  املختصة  الوزارات  تُنفذها  اليت  العمرانية  املشروعات  جهود 
وعلى ما يبدو بسبب أتسيس وزارة اإلعمار للقيام هبذه الوظيفة، مع أتكيدان على أن القانون مل 

يّشر إىل هذا األمر ال ضمنا وال صراحة.
يف قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية لسنة 1959، جرى إلغاء كل القوانني 
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املتعلقة مبجلس اإلعمار ووزارة اإلعمار (املادة الثانية والعشرون(، وتبىن جملس الوزراء سلطة تعيني 
أسس السياسة االقتصادية وميزانية املشروعات الرئيسة (املادة التاسعة/3/أ(، ومل جير فيه صياغة 
التخطيط  وجملس  التاسعة/1/أ)  (املادة  التخطيط  وزارة  أتسيس  وراء  من  إسرتاتيجية  أهداف  أية 
االقتصادي (املادة التاسعة/2/أ/ب/ج). مبوجب هذا القانون، ُكّلفت وزارة التخطيط بوضع اخلطة 
االقتصادية التفصيلية وميزانية التخطيط للمشروعات الرئيسة استنادا إىل توجيهات جملس الوزراء 
وجملس التخطيط االقتصادي واقرتاحات وخطط الوزارات املختصة. مبوجب هذا القانون، يتوىل 
جملس التخطيط االقتصادي مهام »وضع خطط تفصيلية لتنفيذ سياسة جملس الوزراء االقتصادية«، 
و«دراسة وتعديل اخلطة االقتصادية التفصيلية اليت يعرضها عليه وزير التخطيط«، وأخريا »اختاذ 
التخطيطي  العمل  ازدواجية  هنا  تالحظ  التفصيلية«.  االقتصادية  اخلطة  تنفيذ  ملراقبة  اإلجراءات 
التفصيلية  االقتصادية  اخلطة  صياغة  بشأن  االقتصادي  التخطيط  وجملس  التخطيط  وزارة  بني  ما 
جملس  حمل  التخطيط  ووزارة  االقتصادي  التخطيط  جملس  حل  لقد  للتنمية.  الرئيسة  للمشروعات 
اإلعمار ووزارة اإلعمار يف التخطيط ملشروعات اإلعمار وتنفيذها، ولكن من دون امتالك مؤسسة 
التصميم  يف  لغاة 

ُ
امل اإلعمار  جملس  مؤسسة  وصالحيات  سلطات  االقتصادي  التخطيط  جملس 

ستهدفة. 
ُ
والتنفيذ املباشرين ملشروعات اإلعمار امل

يف مشروع قانون جملس اإلعمار لسنة 2019، ختتلط أهداف ووسائل حتقيق أهداف 
ومهام جملس اإلعمار بشكل مفاهيمي ومنهجي وإجرائي فيما بينها، حيث يصعب عندها التفريق 
بني اهلدف ووسيلة حتقيقه ومهمة ومسؤولية اجمللس يف كل هذا اخللط املؤسسايت الواسع النطاق. 
اهلدف هو خطة أفعال مرتابطة ومتعاقبة للوصول إىل حتقيق غرض ما ينشده واضع اهلدف، بينما 
أما  اخلطة،  من  املنشود  الغرض  إىل  للوصول  تستخدم  أداة  و/أو  آلية  هي  اهلدف  حتقيق  وسيلة 
املهمة فهي الواجب أو الوظيفة اليت ينبغي لواضع اهلدف أداءها الستخدام وسيلة حتقيق اهلدف 
املعين. يف املبحث األول من الفصل الثاين هلذا الكتاب، سبق لكاتب هذه السطور معاجلة اخللط 
املؤسسايت املذكور عند دراستنا حظوظ تطبيق أحكام قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) 
لسنة 2018، أوضحنا فيها اخللل املنهجي الكبري يف صياغة األهداف ووسائل حتقيقها، ومنها 
املطابقة ما بني اهلدف والنتيجة املرجوة من حتقيق هذا اهلدف، وغياب مسؤولية الشركة وأجهزة 
إدارهتا وقادهتا عن كفاءة وفاعلية ومنفعة وعدالة نتائج نشاطها يف إدارة موارد البالد النفطية. على 
سبيل املثال وليس احلصر، أتيت عملية تعاقد جملس اإلعمار لتنفيذ مشروعاته يف مشروع قانونه لسنة 
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2019 كهدف (املادة 3/أوال/اتسعا(، وكمهمة (املادة 7/أوال/سادساً(، وكوسيلة (املادة 10/
اثنيا/اثلثا/سابعا). من جانب آخر، وبعد سبعني عاما من االرتقاء املؤسسايت غري املتوازن للدولة 
شرّع أمامه يف سنة 2019 سوى 

ُ
العراقية يف صياغة أهداف إدارة أعمال اإلعمار فيها، مل جيد امل

مستوى  العراق، ورفع  موارد  (تنمية  سنة 1950  األول  أتسيسه  قانون  يف  اإلعمار  هديّف جملس 
أفراده(، ليدرجهما ضمن أهدافه التسعة (املادة 3/اثنيا/سادسا(، انفيا بذلك أتثري الظروف املختلفة 
يف تكوين املؤسسات وصياغة أهداف ووسائل حتقيق أهداف نشاطها، وهو أمر ُمفزع مؤسساتيا 

يف إدارة الدولة وُمنايف ملنطق التغري والتطور يف أداء املؤسسات املعنية.
اثنيا. الطبيعة القطاعية وأسبقيات مشروعات جملس اإلعمار ومصادر متويلها يف القانون:

يف هذا اجلزء من املبحث، نستثين من التحليل طبيعة مشروعات اإلعمار جمللس التخطيط 
القانون  واكتفاء  بتعدادها  قانوين  نص  ورود  عدم  بسبب   ،1959 سنة  قانون  يف  االقتصادي 

بتوصيفها بكوهنا »مشاريع رئيسية« فقط (املادة التاسعة/3/أ). 
1. مُيكن وصف مشروعات جملس اإلعمار يف قانوين أتسيسه األول عام 1950 والثاين 
أن  ذلك  الشاملة،  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  املادية  للشروط  التكوين  بصفة  عام 1953 
درجة يف املنهاج اإلعماري لكليهما تتضمن مشروعات البىن التحتية املادية (الري 

ُ
املشروعات امل

وخزن املياه وتصريفها ومكافحة الفيضان، طرق املواصالت النهرية والبية واجلوية، واألبنية العامة(، 
ومشروعات البىن اإلنتاجية (الصناعة والتعدين والكهرابء(، ومشروعات البىن التحتية االجتماعية 
فقط  ليس  اإلعمار  جملس  ُكلَف  القانونني،  يف  واألرايف).  القرى  وحتسني  العائلي،  (السكن 
ابلتحري عن وتنمية موارد البالد االقتصادية، وإمنا أيضا بواجب تقرير أسبقية هذا املشروع أو ذاك 
درجة يف منهاجه اإلعماري. مل يرتك القانون أمر تقرير أسبقية املشروعات يف 

ُ
ضمن املشروعات امل

التصميم والتنفيذ لالجتهاد الشخصي ألعضاء جملس اإلعمار، وإمنا قرر بنفسه املعايري الواجب 
لتنفيذه  الالزمة  واملدة  التقريبية  املشروع  معياري كلفة  سنة 1950  قانون  لذلك: يف  استخدامها 
(املادة الثالثة/1/أ، ويف تقديران جاء اعتماد هذين املعيارين حتت ضغط قلة املوارد املالية واحلاجة 
لإلسراع بتنفيذ مشروعات اإلعمار(، ويف قانون سنة 1953 أربعة معايري هي: األمهية االقتصادية 
للمشروع، مدى أثره يف زايدة الدخل القومي، ومدى تسهيله حتقيق املشروعات األخرى، وضمان 
التوازن والتكامل بني املشروعات (املادة الثانية عشرة/2، ويف تقديران أيضا جاء اعتماد هذه املعايري 
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بعد توفر وفرة مالية للدولة نتيجة لتطبيق مبدأ مناصفة األرابح بني احلكومة العراقية وشركات النفط 
الدولية العاملة يف العراق، واالرتقاء النوعي يف أداء جملس اإلعمار).

كلف بتصميمها وتنفيذها جملس اإلعمار 
ُ
2. من استعراض املشروعات (عددها 12) امل

(الستة  منها  مشروعات  ستة  أن  نكتشف  14/اثلثا(،  (املادة   2019 لسنة  قانونه  مشروع  يف 
املتبقية هي: املدن اجلديدة، املدن الصناعية، املدن الطبية، املدن التعليمية، السياحة، والرايضة) قد 
جرى إدراجها يف »املشروع االقتصادي العام« جمللس إعمار مخسينيات القرن املاضي (اإلسكان، 
»مؤسسة  أبن  االنطباع  يُعطي  أمر  وهو  والري(،  الطاقة،  االتصاالت،  املواصالت،  الصناعة، 
جملس اإلعمار« ووزارهتا لإلعمار (للمدة األوىل 1959-1950) و«مؤسسة جملس التخطيط 
التحري  يف  مجيعها  فشلت  قد   (1959-2019 الثانية  للتخطيط (للفرتة  االقتصادي« ووزارهتا 
ستغلة من خالل عمليات تصميم وتنفيذ مشروعات البىن 

ُ
ستغلة وغري امل

ُ
عن وتنمية موارد البالد امل

وصلة إىل الرفع من مستوى معيشة الشعب العراقي، على الرغم من 
ُ
التحتية املادية واالجتماعية، امل

أن جملس إعمار الفرتة األوىل املذكورة قد جنح ابمتياز أبداء هذا اهلدف اإلسرتاتيجي الكبري، بينما 
جملس التخطيط االقتصادي قد فشل ابمتياز أيضا يف حتقيق هذا اهلدف. لقد جنح جملس إعمار 
سنة 1950 يف مهمته لكونه مؤسسة مستقلة ماليا وإداراي وحممية بقوانني وأعراف بيئة مؤسساتية 
حبيث  الوزارات  من  أعلى  جهة  يكون  أن  اإلعمار  جمللس  يراد  عمله: »كان  يف  التدخل  جُتيز  ال 
أهنا أتخذ توصيات منه يف التصميم والتنفيذ وهو يشرف على أداءها يف جمال اإلعمار، ووضعت 
له قوانني حتدد مهامه وحتد من التدخل يف شؤونه، لكن بعد فرتة أُنشئت وزارة اإلعمار حسب 
قانون (27 لسنة 1953) مع وجود جملس اإلعمار، وهناك تنازلت وظيفة اجمللس إىل مستوى 
وزارة، وأخذت االزدواجية طريقها إليه، وأصبح كبقية الوزارات ال جهة عليا مسؤولة عن اإلعمار« 
(حسني، 2017: 514). ويف املدة الثانية املذكورة هنا، تَبىّن جملس التخطيط االقتصادي اجلانب 
لغاة، انفيا بذلك 

ُ
الفين (التصميم، مبعىن التخطيط للمشروعات) من عمل مؤسسة جملس اإلعمار امل

جوهر مفهوم »املؤسسة« املتمثل ابحلقوق والقواعد/املعايري واآلليات واألدوات احلاكمة والناظمة 
واحلامية لنشاط اإلعمار. وعلى ما يبدو من أحكام مشروع قانون سنة 2019، فإن جملس الوزراء 
جملس  ملؤسسة   1959-2019 الفرتة  فـَّهم  أيضا  تَبىّن  قد  القانون)  مشروع  االحتادي (صاحب 

لغاة. 
ُ
اإلعمار امل
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3. يف قانوين جملس اإلعمار األول (1950) والثاين (1953(، يتوىل اجمللس مهام وضع 
مشروع اقتصادي ومايل عام (منهاج عام(، ُتدرج فيه مشروعات اإلعمار الواجب اجنازها، ويقوم 
اجمللس بتقرير أسبقية هذا املشروع أو ذاك ابلتصميم والتنفيذ على وفق معايري حمددة ومعلنة، وبعد 
اجناز مشروع اإلعمار املعين، ُيسلم اجمللس املشروع للوزارة املختصة إلدارته وصيانته، وبذلك ال حيقق 
اجمللس أية أرابح من نشاطه. يف قانون سنة 1953 (املادة اخلامسة عشرة(، »تقسم مشاريع اجمللس 
املقرر اجنازها إىل قسمني األول املشاريع العمرانية الكبى ويرصد هلا يف املنهاج العام املبالغ الالزمة 
حتت ابب واحد والثاين املشاريع العمرانية الصغرى ويرصد هلا املبالغ الالزمة يف املنهاج العام حتت 
ابب آخر وينيط اجمللس تنفيذها إىل الدوائر احلكومية حسب اختصاصها«. يف مشروع قانون سنة 
2019، ال ميتلك جملس اإلعمار مشروعا اقتصاداي عاما، وال ميتلك املعايري الواضحة لتقرير أسبقية 
نّفذة 

ُ
مشروعات اإلعمار الواردة فيه (أنظر املادة 14/أوال(، وليس معروفا الشخص أو الشخوص امل

نجزة، وكيف ميكن للمجلس 
ُ
ملشروعات إعماره، وملن ستؤول ملكية وإدارة وإدامة املشروعات امل

من بيع أرابحه! (املادة 10/رابعا(، وملن سيبيع هذه األرابح؟ وما هي عالقة توزيع أرابح األسهم 
ومن  للمشروع؟  الناجح  التجاري  ابلتشغيل  العراقيني  للمواطنني  مشروعاته  يف  للمجلس  اململوكة 
سُيشّغل جتاراي هذا املشروع؟ ويف أية مرحلة من مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل سيمتلك اجمللس 
فيها املشروع اإلعماري ليتسىن له على أساس قيمته الرأمسالية أو السوقية إصدار األسهم وبيعها؟ 

مشروعات  لتمويل  مصادر  ثالثة  الرابعة/1(، ُحددت  (املادة  سنة 1950  قانون  يف   .4
النفط  من  احلكومة  واردات  جمموع  من  وتتأتى  خاصة  ميزانية  للمجلس  اإلعمار: »تكون  جملس 
واملبالغ األخرى اليت خيصصها له جملس األمة من وقت آلخر وتدرج يف ميزانيته حصيلة القروض 
الداخلية واخلارجية اليت يعقدها اجمللس وفق هذا القانون أو تعقدها احلكومة ابلنيابة عنه على أن 
يقوم اجمللس إبطفاء تلك القروض وتسديد فوائدها وعموالهتا وسائر تكاليفها من ميزانيته«. يف 
قانون سنة 1953 (املادة الثامنة عشرة/1/أ/ب/ج/د(، جرى تغيري كمي (أربعة بداًل من ثالثة 
مصادر) ونوعي ملصادر متويل مشروعات جملس اإلعمار الواردة يف قانونه األول: 70 % من جمموع 
حصة احلكومة من واردات النفط بداًل من 100 % يف القانون األول، و«املبالغ اليت ختصص 
له بقانون بني حني وآخر«، و«القروض اليت يعقدها اجمللس بضمان احلكومة بعد صدور قانون 
أيذن ابقرتاضها«، و«أمواله األخرى ومنافع وعوائد مشروعاته اليت حتصل قبل تسليمها إىل الوزارات 
املختصة«. لقد جاء هذا التغيري الكبري يف مصادر متويل مشروعات اجمللس، كما نرى، نتيجة لزايدة 
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موارد احلكومة من إيرادات النفط بعد تطبيق مبدأ مناصفة األرابح مع الشركات النفطية الدولية 
العاملة يف البالد كما ذكران ذلك آنفا، وتقييد منح احلكومة ختصيصات مالية إضافية من ميزانيتها 
للمجلس بقانون، وكذلك تقييد حرية اجمللس بقانون يف تعاقداته للحصول على قروض بضمان 
احلكومة، والسماح للمجلس ابحلصول على منافع وعوائد من نشاط مشروعاته قبل نقل ملكيتها 
إىل الوزارات األخرى. يف قانون سنة 1959 (املادة التاسعة/3(، جرى ختصيص ما ال يقل عن 
50 % من واردات النفط فقط كمصدر وحيد لتمويل مشروعات جملس التخطيط االقتصادي. 
يف مشروع قانون سنة 2019، نرصد حالة التغري الكمي والنوعي الكبرية أيضا يف مصادر متويل 
جملس اإلعمار (عددها ستة مصادر(: الثالثة مصادر األوىل أتيت مبثابة ختصيصات مالية من املوازنة 
العامة االحتادية للدولة (املادة 16/أواًل/اثنياً/اثلثاً(: األول، لتغطية النفقات التشغيلية للمجلس؛ 
الثاين، لتمويل مشروعات اجمللس (5 % من إمجايل إيرادات املوازنة العامة، اليت جيري متويلها أبكثر 
من 90 % من واردات النفط)؛ الثالث، ختصيصات مشروعات الوزارات واجلهات غري املرتبطة 
بوزارة واألقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم اليت تدخل ضمن مشروعات اجمللس. املصدر الرابع 
(املادة 16/رابعا) هو »األرابح والرسوم وأجور اخلدمات اليت يقدمها اجمللس للغري«، من دون إشارة 
مشروع القانون ألي نص قانوين حيكم ويضبط مسارات حركة هذا املصدر. املصدر اخلامس (املادة 
16/خامسا) هو »األموال املخصصة للمجلس املنصوص عليها يف التشريعات النافذة أو املودعة 
األموال  هذه  ماهية  القانون  مشروع  من  معروفاً  القانون«، وليس  وفق  بذلك  خاصة  صناديق  يف 
والتشريعات النافذة اليت حتكم إدارهتا وجملس اإلعمار قد مت إلغاؤه مبوجب قانون رقم (74) لسنة 
1959. املصدر السادس واألخري (املادة 16/سادسا) هو »أية موارد أخرى يقبلها اجمللس«، من 
دون إشارة مشروع القانون أيضا ألي نص قانوين حيكم ويضبط عمليات إدارة هذا املصدر. الالفت 
يف أمر مصادر متويل جملس اإلعمار، إنه على الرغم من أن املادة (16) من مشروع قانون 2019 
مل تشر إىل القروض الداخلية واخلارجية اليت يعقدها اجمللس كمصدر من مصادر متويل مشروعاته، 
إال أن املادة (7) منه قد أوكلت للمجلس مهمة »توفري متويل أو ضماانت متويل أو تسهيالت مالية 
للمشاريع املشمولة أبحكامه ابلتنسيق مع املؤسسات املالية العراقية واألجنبية« )املادة 7/رابعا(، 
ومهمة »املوافقة على متويل أو ضمان متويل مشاريع اجمللس مقابل ضمان سيادي مبوافقة جملس 
الوزراء« )املادة 7/خامسا). هذا األمر يعكس خطأ يف منهجية صياغة أحكام مشروع القانون 
حسب موضوعها، إذ يُفرتض أبن يكون مكان احُلكمني املشار إليهما هنا ضمن أحكام الفصل 

املبحث الرابع. مشكالت إعمار العراق من منظور األنظمة املؤسساتية إلدارة املوارد النفطية الوطنية
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اخلامس (األحكام املالية/املادة 16(، وليس ضمن أحكام الفصل الرابع (مهام اجمللس/املادة 7) 
من مشروع القانون. بيد أن األمر األكثر أمهية يف هذا السياق، يتعلق بتبعات وتكاليف ممارسة 
جملس اإلعمار هلاتني املهمتني: أوال، أن حكم املادة (7/رابعا) سيقود إىل استغالل مؤسسة جملس 
اإلعمار من قبل بعض املتنفذين الداخليني أو اخلارجيني لتحقيق منافع ضيقة، ليس فقط بسبب 
ضعف آليات الرقابة الداخلية أو اخلارجية يف فعل هذه املؤسسة، وإمنا أيضا بسبب غياب ُمشاركة 
احلكومة االحتادية (جملس الوزراء وجملس النواب) يف املوافقة واملصادقة على نشاط جملس اإلعمار يف 
متويل مشروعاته هبذه الطريقة. واثنيا، أن ُحكم املادة (7/خامسا) يقود إىل »خصخصة« مؤسسة 
جملس اإلعمار نفسها، ذلك أن هذا احُلكم يشرتط، من جانب، موافقة جملس اإلعمار على متويل 
أو ضمان متويل مشروعاته مقابل ضمان سيادي من قبل جملس الوزراء ومبوافقته، ولكن من جانب 
آخر، من دون مصادقة جملس النواب على هذا الضمان السيادي. إذا افرتضنا أن احلكومة االحتادية 
(مبعزل عن مشاركة جملس اإلعمار) قد حصلت على قروض إلعمار البالد من دول أو مؤسسات 

مالية دولية، فإن هذه العقود سوف لن تنعقد إال مبوافقة جملس اإلعمار!  
5. على مدى السنوات السبعني املاضية، أدت إيرادات تصدير النفط اخلام أدوارا خمتلفة 
وجملس   (1950-1959 (للفرتة  اإلعمار  ووزارة  اإلعمار  جملس  مشروعات  لتمويل  كمصدر 
فمن   .(1959-2019 (للفرتة  اجلديد  اإلعمار  وجملس  التخطيط  ووزارة  االقتصادي  التخطيط 
خُيصص  ما  ونسبة  النفط  تصدير  إيرادات  مقدار  بني  العكسي  التناسب  ظاهرة  تالحظ  جانب، 
منها ملشروعات اإلعمار يف قوانني (1950، 1953، 1959، 2019(: تزايد مقدار اإليرادات 
وتناقص نسبة مسامهتها يف التمويل (100 %، 70 %، 50 %، 5 % على التوايل) وتدين 
األمهية اإلسرتاتيجية ملشروعات اإلعمار. من اجلانب اآلخر، َعّدت احلكومات العراقية املتعاقبة للمدة 
2005-1950 قطاع النفط  ُملكا سياداي للدولة يف شخص احلكومة املركزية حسب التشريعات 
النافذة وقتها، وهو أمر مسح للحكومات املذكورة بتقليص نسبة ما خُيصص من إيرادات تصدير 
النفط ملشروعات اإلعمار وزايدة نسبة حصتها من هذه اإليرادات لتمويل اجلهاز اإلداري احلكومي 
املتزايد العدد وأعمال احلروب الداخلية واخلارجية. بيد أن دستور البالد النافذ منذ عام 2005 قد 
انتزع ملكية ثروة النفط والغاز الوطنية من يد احلكومة املركزية ووضعها بيد الشعب (املادة 111 
من الدستور(، وأانط عمليات تطويرها واستغالهلا والتصرف بوارداهتا ابحلكومة االحتادية وحكومات 
األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط بصورة تشاركيه (املادة 112/أواًل/اثنياً من الدستور(، وهو أمر 
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أكدته قرارات احملكمة االحتادية العليا بشأن دستورية بعض أحكام قانون شركة النفط الوطنية العراقية 
قانونياً  إذا كان مسموحاً  رقم (4) لسنة 2018 الصادرة يف 23/1/2019. بكلمات أخرى، 
للحكومة املركزية التصرف إبيرادات تصدير النفط ابلطريقة اليت تراها مناسبة هلا حسب التشريعات 
النافذة وقتها، فإن هذه الطريقة للتصرف غري مسموح هبا دستوراي بعد عام 2005، وهو أمر يضع 
من  اإلعمار)  جملس  مشروعات  متويل  واملادة (16، مصادر  اإلعمار)  جملس  املادة (2، أتسيس 
مشروع قانون جملس اإلعمار لسنة 2019 يف دائرة انتهاك أحكام الدستور النافذ. يف خامتة هذا 

املبحث سنقدم مقرتحا منهجيا بديال عن املادتني املذكورتني من مواد مشروع القانون املعين.
اثلثا. منظومة إدارة نشاط اإلعمار يف قوانني أتسيس جملس اإلعمار:

يعتمد جناح أو فشل جملس اإلعمار يف أداء مهامه إبدارة عمليات إعمار البالد على ما يوفره 
تُنّظم  التنفيذي،  واإلجراء  الطابع  مؤسساتية  وأدوات  وآليات  وقواعد  حقوق  من  أتسيسه  قانون  له 
وتضبط عمل أجهزة إدارة اجمللس، فضال عن عدم تقاطع أو تناقض بعضها ابلبعض اآلخر أو مع 
املبحث.  هذا  مقدمة  يف  ذلك  ذكران  األخرى، كما  النافذة  والتشريعات  والقوانني  الدستور  أحكام 
تتكون منظومة إدارة نشاط اإلعمار، ألغراض هذا املبحث، من »اهليكل التنظيمي« جمللس اإلعمار، 
و«السلطات والصالحيات« اليت يّكفلها القانون هلذا اجمللس، و«الواجبات أو املهام أو الوظائف« 
اليت فرضها القانون على اجمللس. نستبعد من التحليل يف أدانه مؤسسة جملس التخطيط االقتصادي، 

بسبب عدم تكامل منظومة إدارة نشاط اإلعمار يف قانون أتسيسها لسنة 1959.
1. منظومة إدارة نشاط اإلعمار يف قانون جملس اإلعمار لسنة 1950:

   حسب أحكام القانون (املادة األوىل/1/2/3/4/7(، يتكون اهليكل التنظيمي جمللس 
اإلعمار من مثانية أعضاء: رئيس الوزراء (رئيس اجمللس(، وعضوية وزير املالية وستة من أعضاء 
إجرائيني من غري املوظفني يكون أحدهم انئبا للرئيس يتفرغون له، ويكون ثالثة منهم من األخصائيني 
يف الشؤون املالية واالقتصادية، وشؤون الري، واختصاص آخر يُقرره جملس الوزراء، وهلم مجيعاً حق 
التصويت. يكون أحد األخصائيني الثالثة سكرترياً عاماً للمجلس، ويعني (وينحى أيضا) األعضاء 
االجرائيون بقرار من جملس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم مخس سنوات قابلة للتمديد بقرار من 
جملس الوزراء. ال ينعقد اجمللس إال حبضور مخسة أعضاء على أن يكون أحدهم الرئيس أو وزير 

املبحث الرابع. مشكالت إعمار العراق من منظور األنظمة املؤسساتية إلدارة املوارد النفطية الوطنية
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املالية، وتتخذ القرارات أبكثرية األصوات، وعند التساوي يكون صوت الرئيس أو انئبه ُمرجحا. 
يالحظ يف هذا اهليكل قوة النفوذ التنفيذي لقرارات جملس اإلعمار برائسته من قبل رئيس الوزراء 
(والذي جيري تعيينه هبذا املنصب بنتيجة انتخاابت برملانية عامة(، وامتالك اجمللس ملعلومات مالية 
واختاذ  صناعة  على  (املتفرغني)  اإلجرائيني  اجمللس  ألعضاء  الكبري  والتأثري  املالية،  وزير  من  موثقة 

القرارات يف اجمللس.
حدد القانون اختصاصات وسلطات جملس اإلعمار على النحو اآليت (املادة الثانية/1/2(: 
للمجلس شخصية ُحكمية، وله أن يستأجر أو يتملك األموال غري املنقولة الالزمة ملنهاجه اإلعماري، 
وله أن يدخل يف مقاوالت مع الغري يف العراق أو خارجه، وله »أن يعقد القروض ويصدر السندات 
ويرهن موجوداته أو يستقرض األموال وغري ذلك ابمسه على أن تعدَّ التعهدات اليت يرتبط هبا على 
هذا الوجه - سواء أكانت حملية أو خارجية - تعهدات للدولة، وخيول وزير املالية ضمان مثل هذه 
القروض والسندات ابعتبارها تعهدات حكومية وذلك ابلشروط اليت يصادق عليها جملس الوزراء 
على شرط أن تستحصل مصادقة جملس األمة قبل أن تصبح عقود القروض أو اتفاقيات الضمان 
انفذة املفعول«. وعلى الرغم من أن مُمارسة جملس اإلعمار الختصاصاته وسلطاته مشروطة بقرارات 
جملس الوزراء وجملس األمة، إال أهنا تُعّد اختصاصات وسلطات الدولة، وجيري تنفيذها من قبل 

اجمللس نفسه بوصفه مؤسسة حكومية.
الثالثة/1/2/3/4/5/6(:  (املادة  اآليت  النحو  على  اإلعمار  جملس  واجبات  القانون  قرر 
ميتلك جملس اإلعمار، بعد قيامه بكشف عام ملوارد العراق املستثمرة  وغري املستثمرة ، استقاللية 
مؤسساتية كبرية يف صياغة وتنفيذ منهاج عام ملشروعات اإلعمار اليت ينبغي القيام هبا من قبله، 
وحتديد درجة أسبقيتها وكلفتها واملدة الالزمة لتنفيذها، وتنسيق املشروعات العمرانية اليت قد تنشأ 
نجزة من قبله إىل الوزارة 

ُ
يف الوزارات املختصة ذات الصلة مبنهاجه العام، وتسليمه املشروعات امل

الجناز  الالزمة  القانونية  اللوائح  تشريع  الوزراء  جملس  على  واالقرتاح  وصيانتها،  إلدارهتا  املختصة 
منهاجه العام يف نشاط اإلعمار.

تتصف منظومة إدارة نشاط اإلعمار يف قانون سنة 1950 بتكامل وتوازن عناصرها الداخلية 
كّونة، وتوافقها مع البيئات السياسية والدستورية والقانونية السائدة يف البالد وقتها، وهو أمر ليس 

ُ
امل

فقط حَيّول دون نشوء حاالت التناقض والتقاطع املؤسسايت الداخلي يف عمل جملس اإلعمار أو مع 
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املؤسسات األخرى، وإمنا أيضا يُعّد شرطا أساسيا للوالدة الطبيعية ملؤسسة جملس اإلعمار نفسها 
وجناحها احملتمل يف أداء مهامها وواجباهتا. فمن جانب، يضمن القانون جمللس اإلعمار حالة التوافق 
الداخلي للنشاط يف إدارته اإلسرتاتيجية (صياغة املنهاج العام، ختطيط مشروعات املنهاج العام، 
تقرير أسبقية املشروعات، واقرتاح تشريع القوانني املطلوبة الجناز منهاجه العام) والعملياتية (تنفيذ 
املشروعات بنفسه، وإشرافه املباشر على األعمال اجلارية) ملشروعات اإلعمار. ومن اجلانب اآلخر، 
يضمن القانون جمللس اإلعمار التوافق اخلارجي لنشاطه االسرتاتيجي والعمليايت مع مؤسسات البالد 

األخرى التنفيذية كمجلس الوزراء والتشريعية كمجلس األمة.
2. منظومة إدارة نشاط اإلعمار يف قانون جملس اإلعمار لسنة 1953:

حسب أحكام القانون (املادة الثالثة/أ/ج، املادة الرابعة/ب، املادة العاشرة(، احتفظ اهليكل 
التنظيمي جمللس اإلعمار بقوامه السابق يف قانون 1950، ولكن بتسعة أعضاء بدال من مثانية، 
بعد إضافة عضوية وزير اإلعمار للمجلس. »ال ينعقد اجمللس إال حبضور ستة أعضاء اثنان منهم من 
الوزراء األعضاء وتتخذ القرارات أبكثرية األصوات ويكون صوت الرئيس مرجحاً عند التساوي«. 
هذا احُلكم القانوين، من جانب أول، يفرتض حضور رئيس اجمللس (وهو رئيس الوزراء) اجتماعات 
جانب  احُلكم، من  هذا  أن  بيد  القرارات،  اختاذ  يتطلبها  اليت  األصوات  عدد  الحتساب  اجمللس 
هلذه  التنظيمية  الشرعية  ضمان  بغرض  اجمللس  اجتماعات  الرئيس  حضور  وجوب  يُقرر  اثن، ال 
االجتماعات؟ يف قانون 1950، يكون أحد األعضاء اإلجرائيني الستة انئباً لرئيس جملس اإلعمار، 
بينما يف قانون 1953 »يعني جملس الوزراء انئبا لرئيس اجمللس من بني األعضاء يقوم مقام الرئيس 
إبدارة اجللسة عند غيابه«. هذا احُلكم القانوين حيصر نيابة رئيس اجمللس أبعضاء اجمللس نفسه، 
ولكنه ال يُقرر من أي صنف من صنفي األعضاء أييت االختيار: صنف الوزراء األعضاء أو صنف 
اإلجرائيني األعضاء. فضال عن ذلك، رمبا يُعطي هذا احُلكم القانوين جوااب عن التساؤل املطروح 
أعاله بشأن آلية التصويت على القرارات يف اجتماعات جملس اإلعمار، إذ إن املقصود بكلمة 
الرئيس يف املادة (الثالثة/ج) ليس رئيس اجمللس (رئيس الوزراء(، وإمنا املقصود هو رئيس اجللسة 

عني على وفق ُحكم املادة (الرابعة/ب) من قانون 1953.
ُ
امل
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اآليت:  النحو  على  اإلعمار  جملس  وسلطات  اختصاصات  جاءت   ،1953 قانون  يف 
»للمجلس شخصية ُحكمية وله حق التعاقد مع الشركات واملؤسسات واألفراد... وله حق التملك 
والتصرف ابألموال املنقولة وغري املنقولة لتحقيق أغراضه« )املادة التاسعة). حسب القانون، أصبح 
ابألعمال  ويقوم  قراراته  وينفذ  عقوده  ويوقع  احُلكمية  اجمللس  شخصية  ميثل   ...« اإلعمار  وزير 

األخرى املنصوص عليها يف هذا القانون« )املادة العاشرة). 
حدد القانون واجبات جملس اإلعمار على النحو اآليت:

• »يبحث اجمللس إمكانيات العراق ويتحرى موارده اإلنتاجية وثروته وقواه الطبيعية ويضع على 	
أساس هذه البحوث والدراسات منهاجا عاما لتنمية املوارد والثروات واستغالهلا بقصد زايدة 
الدخل القومي ورفع معيشة أبناء البالد على أن ينفذ كل منهج خالل مدة ال تزيد على سبع 

سنوات...« )املادة الثانية عشرة/1).
• ألمهيتها 	 ابلنسبة  العام  املنهاج  يف  يدخلها  اليت  للمشاريع  األسبقية  يعطي  أن  اجمللس  »على 

االقتصادية ومدى أثرها يف زايدة الدخل القومي وتسهيلها لتحقيق املشاريع األخرى على أن 
أيخذ بنظر االعتبار التوازن والتكامل بني املشاريع...« )املادة الثانية عشرة/2).

• »على الوزير (وزير اإلعمار – املؤلف) أن يقدم إىل جملس الوزراء منهاج اجمللس العام مشفوعا 	
بدراسة تفصيلية تبني أسبابه ونتائجه االقتصادية وأثره يف رفع مستوى الدخل القومي... وال 
ينفذ املنهاج العام إال بعد اقرتانه مبوافقة جملس الوزراء ومصادقة جملس األمة« )املادة الثانية 

عشرة/4).
• ويقرر 	 التفصيلية  ومواصفاهتا  املشاريع  خطط  اجمللس  يعد  العام  املنهاج  على  املصادقة  »بعد 

تنفيذها حسب درجة أسبقيتها املقررة« )املادة الثانية عشرة/5).
• »يسلم اجمللس املشاريع املنجزة إىل الوزارات املختصة إلدارهتا وصيانتها« )املادة الرابعة عشرة/3).	

اإلعمار  جمللس  املؤسساتية  املكانة  تراجعت   ،1950 بقانون  مقارنة  القانون،  هذا  يف 
وتصاعدت املكانة التنظيمية للسلطة التنفيذية (وزير اإلعمار) يف عمل اجمللس، األمر الذي سُيخفض 
من األمهية اإلسرتاتيجية ملؤسسة جملس اإلعمار يف قيادة أعمال اإلعمار، وأتطري أنشطتها إبطار 
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األمهية،  البالغ  التنظيمي  األمر  هذا  يف  السياسية.  واملناورات  احلكومي  الوزاري  اجلهاز  بريوقراطية 
يتشابه حال جملس اإلعمار ووزارة اإلعمار يف قانون سنة 1953 مع حال نظريه جملس التخطيط 
االقتصادي ووزارة التخطيط يف قانون سنة 1959 (املادة التاسعة/2(، ولكن برتاجع مؤسسايت 
املالية،  التخطيط،  وزراء:  االقتصادي  التخطيط  جمللس  التنظيمي  اهليكل  ضم  نطاقا، حني  أوسع 

الصناعة، اإلصالح الزراعي، الزراعة، املواصالت، األشغال واإلسكان، والشؤون االجتماعية.  
3. منظومة إدارة نشاط اإلعمار يف مشروع قانون جملس اإلعمار لسنة 2019:

حسب أحكام مشروع القانون (املواد: 4/أوال/اثنياً/اثلثا/رابعا، 5، 6/اثنيا/اثلثا، 9، 13/
جملس  رئيس  عضواً:  عشر  أحد  من  اإلعمار  جمللس  التنظيمي  اهليكل  يتكون  15/اثلثا(،  أوال، 
اجلهاز  ورئيس  اإلعمار  جملس  رئيس  (انئب  التنفيذي  املدير  من:  وعضوية كل  (رئيسا(،  الوزراء 
املالية، وزير  الوزراء(، وزير  جملس  ومبوافقة  الوزراء  جملس  رئيس  يُرشحه  اإلعمار،  جمللس  التنفيذي 
النفط، وزير التخطيط، األمني العام جمللس الوزراء، ومخسة أعضاء من القطاع اخلاص يُرشحهم رئيس 
جملس الوزراء ومبوافقة جملس الوزراء. ميكن تسجيل التناقضات التنظيمية اآلتية يف تشكيلة جملس 

اإلعمار (فيما بعد اجمللس) حسب أحكام مشروع قانونه اجلديد:
• املدير 	 حيتل  القانون،  مشروع  حسب  التنظيمي  اهليكل  لشخوص  عطى 

ُ
امل التعداد  يف 

يف  األعضاء  الوزراء  مرتبة  من  أعلى  رئيسه، وهو  بعد  الثانية  التنظيمية  املرتبة  للمجلس  التنفيذي 
لقد  (املادة 4/اثنيا).  القانون  هذا  حسب  أيضا  الوظيفية كوزير  صفته  من  الرغم  على  اجمللس، 
أشار الباحث (علي، Sotaliraq.com/2019/09/21) إىل أن هذا األمر التنظيمي يثري 
ينبغي  ال  اثنياً،  وزراء؛  يرأس  أن  وزير  بدرجة  ملوظف  ميكن  كيف  أواًل،  منها:  إشكاالت كثرية 
املوافقة  تقرتن  أن  جيب  وإمنا  فقط،  الوزراء  جملس  موافقة  على  منصبه كوزير  يف  بتعيينه  االكتفاء 
املذكورة مبصادقة جملس النواب. “ال يشرتط يف أعضاء اجمللس أن يكونوا متفرغني ابستثناء املدير 
التنفيذي” )املادة 4/رابعا(، فضال عن أن اجلهاز التنفيذي للمجلس يُديره املدير التنفيذي نفسه 
(املادة 13/أوال/اثنيا) بوصفه رئيسا هلذا اجلهاز (املادة 4/ب). من الناحية التنظيمية، يعين هذا 
األمر “احتكار!” السلطة التنفيذية للمجلس من قبل املدير التنفيذي وجهازه، مع اإلشارة هنا إىل 
مسألة إغفال مشروع القانون لضوابط وإجرائيات تشكيل اجلهاز التنفيذي للمجلس، ابستثناء نصه 
على مواصفات مدراء مكاتب اجلهاز املذكور (املادة 13/اثلثا(، وتويل املدير التنفيذي للمجلس 

مهمة “إصدار األوامر اإلدارية ابلتعيني والتعاقد والتنسيب وغريها” )املادة 15/اثلثا).

املبحث الرابع. مشكالت إعمار العراق من منظور األنظمة املؤسساتية إلدارة املوارد النفطية الوطنية
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• ليس مفهوماً، استناداً ملنطق بناء املؤسسات احلكومية للمدة 2019-1959 (التزايد 	
استبعاد  الوظيفي)  ألدائها  النوعي  االخنفاض  مع  ابلتزامن  احلكومية  السلطة  ملؤسسات  الكمي 
الوزارات القطاعية الرئيسة كوزارة اإلعمار واإلسكان والبلدايت واألشغال العامة ووزارة النقل ووزارة 
املوارد املائية ووزارة الكهرابء ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة وغريها املعنية بسياسات وعمليات اإلعمار 
من تشكيلة اجمللس، واقتصار العضوية فيه على بعض الوزارات واألمانة العامة جمللس الوزراء. وإذا 
كان مفهوماً، وأيضاً استناداً للمنطق املذكور يف آنفاً، عضوية وزارة املالية (ابفرتاضنا إدارهتا للمال 
خصص للمجلس، وامتالكها املعلومات املالية عن املوازانت العامة اليت سيجري التخصيص 

ُ
العام امل

ضمان “أتسيس  بوظيفة  قيامها  أيضا  التخطيط (ابفرتاضنا  وزارة  اجمللس(، وعضوية  لنشاط  منها 
املوجبة  األسباب  يف  جاء  الدولة”، كما  مؤسسات  ابقي  مع  ويتوازن  ابألهداف  يتكامل  جملس 
ملشروع قانون اجمللس). ولكن ليس مفهوماً املنطق املؤسسايت والتنظيمي من وراء عضوية وزارة النفط 
واألمانة العامة جمللس الوزراء يف اجمللس (أنظر أيضاً: املرسومي، شبكة االقتصاديني العراقيني، يف 

 .(19/9/2019
• أي 	 “على  حُمقاً،   (Sotaliraq.com/2019/09/21 (علي،  الباحث  يتساءل 

أساس من العرف أو التقليد أو املبادئ اليت حُيتكم إليها يف الوظائف السيادية أن يكون يف اجمللس 
املؤسسات  تؤديها  اليت  السيادية،  الوظائف  أداء  أن  نرى  اخلاص...”. حنن  القطاع  من  أعضاء 
املؤسسات  فساد  مظاهر  من  مظهر  هو  طبيعية  شخوص  قبل  من  اإلعمار،  السيادية كمجلس 
بدوافع  وخصخصتها  املؤسسات  هذه  نشاط  على  االستحواذ  طرائق  من  جُمربة  السيادية، وطريقة 
شخصية أو فئوية أو حزبية وغريها. يف قانوين جملس اإلعمار لسنيت 1950 و1953، أُعتمد 
غري  من  متفرغني  أعضاء  ستة  قبل  من  اجمللس  عضوية  إلشغال  املهنية  واخلبة  العلمي  التخصص 
املوظفني احلكوميني، بينما يف قانون اجمللس لسنة 2019 مت االستغناء عنهم لصاحل رجال أعمال 
املفاضلة  ومعايري  الشروط   ...“ (املادة4/سابعا/أ)  القانون  مشروع  يُقرر  مل  اخلاص  القطاع  من 
القطاع  من  أشخاص  عضوية  أن  ذلك،  عن  فضال  الختيارهم.  تطبيقها...”  الواجب  واآلليات 
اخلاص يف جملس اإلعمار (للتصرف بنسبة 5 % من واردات النفط خُمصصة للمجلس لتمويل 
مشروعات اإلعمار) تتناقض بشكل صريح مع أحكام الدستور ذات الصلة إبدارة الثروة النفطية 
والغازية والتصرف بعائداهتا، إذ أن دستور البالد النافذ قد حصر ملكية هذه الثروة بيد الشعب 
العراقي (املادة 111(، وأانط مسؤولية تطويرها واستغالهلا والتصرف بعائداهتا ابحلكومة االحتادية 
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وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط (املادة 112(، وهو أمر أقرته قرارات احملكمة االحتادية 
العليا يف 23/1/2019. سنعود إىل هذا املوضوع يف خامتة املبحث. 

• أعضائه 	 لعدد  املطلقة  األغلبية  حبضور  اجمللس  جلسات  “تنعقد  القانون،  مشروع  يف 
على أن يكون من بينهم رئيس اجمللس أو انئبه” )املادة 6/اثنيا(، و”جلسات اجمللس سرية...” 
(املادة 9(، وكأنه جملسا للحرب وليس جملسا لإلعمار؟! ومبا أن عدد أعضاء اجمللس هو (11) 
عضوا، وأن األغلبية املطلقة تعين النصف زائد واحد (1+5=6(، عندها سيكون النصاب القانوين 
النعقاد جلسات اجتماعات اجمللس هو (6) أعضاء، نعرف من مشروع القانون أحدهم (الرئيس 
أو انئبه(، ولكننا ال نعرف األعضاء اخلمسة املتبقني الذين سيحضرون اجتماع اجمللس. طبعاً، هناك 
لالجتماع،  القانوين  النصاب  لتأمني  اجمللس  أعضاء  من  االجتماع  سيحضر  ملن  احتماالت كثرية 
ولكن من بينها احتمال حضور رئيس اجمللس أو انئبه (عضو واحد) ومجيع أعضاء اجمللس من 
قبل  من  القرارات  الختاذ  القانوين  النصاب  اكتمل  فقط، وبذلك  أعضاء)  اخلاص (مخسة  القطاع 
مولة بنسبة 5 % من 

ُ
“املؤسسة السيادية/احُلكمية” )جملس اإلعمار) إلدارة أعمال إعمار البالد امل

إمجايل إيرادات املوازنة العامة االحتادية السنوية؟! (املادة 16/اثنيا).
• يف سياق النقطة أعاله، يقول مشروع القانون (املادة 6/اثلثا(: “تتخذ قرارات وتوصيات 	

اجمللس أبغلبية عدد أصوات احلاضرين بضمنهم رئيس اجللسة وإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب 
الذي صوت معه رئيس اجللسة” )ورئيس اجللسة هو رئيس جملس اإلعمار – رئيس جملس الوزراء 
أو انئبه املدير التنفيذي جمللس اإلعمار). لو افرتضنا أن النصاب القانوين الجتماع اجمللس قد حصل 
بنتيجة االحتمال املذكور يف النقطة السابقة (حضور الرئيس أو انئبه، ومجيع أعضاء القطاع اخلاص 
اخلمسة(، معىن هذا أن قرارات وتوصيات اجمللس سُتهيمن عليها أغلبية أصوات أعضاء “القطاع 
اخلاص”! وسوف لن يكون مثة وزن كمي لصوت رئيس اجمللس أو انئبه إذا كان معارضاً للقرار أو 
التوصية املعنية. لقد استوىل القطاع اخلاص على مؤسسة جملس اإلعمار يف عملية تصويت قانونية 
صرفة! وهذا معناه “خصخصة” املؤسسات العامة احلاكمة والناظمة إلدارة نشاط إعمار البالد، 
القطاع  ممثلي  لبعض  اقتصادية  ومصاحل  سياسية  توجهات  لصاحل  للبالد،  العامة  ابألموال  مولة 

ُ
امل

اخلاص، وهذا هو أحد مظاهر فساد املؤسسات وأكثرها خطورة! ليست لدى كاتب هذه السطور 
أي اعرتاضات على مسامهة القطاع اخلاص الوطين يف أعمال إعمار البالد، ولكن على القطاع 
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اخلاص أن يُقرر اجتاهات ومسارات ومقادير هذه املسامهة برؤوس أمواله الذاتية وليس من خالل 
ديرة ألموال الشعب العراقي 

ُ
التأثري يف قرارات املؤسسات احلكومية (هنا مؤسسة جملس اإلعمار) امل

خصصة من قبل الدولة لإلعمار. فضال عن ذلك، وبتأثري التوجهات السياسية النقالابت عامي 
ُ
وامل

1963 و1968 ولغاية سقوطها السياسي يف عام 2003، جرى تدمري القطاع اخلاص الوطين 
بغرض احليلولة دون نشوء طبقة وسطى تكون ُمنافساً سياسياً حُمتماًل لنظام احلكم السائد وقتها، 
وهي الطبقة القائدة ألعمال القطاع اخلاص يف االقتصادات احلديثة واملتطورة، ومل تتشكل بعد عام 
أن  اإلعمار  جملس  يف  واالقتصادية  السياسية  لتوجهاهتا  مُيكن  وسطى  طبقة  اليوم  ولغاية   2003
تكون سبباً اقتصادايً وسياسياً كافياً ومشروعاً لعضويتها فيه، ومل ينشأ قطاع خاص وطين لغاية احلني 
ال يتسم سلوكه االقتصادي والتنظيمي بسمات اهلامشية واالنتهازية والنفعية الضيقة والطفيلية غري 

ميزة له خالل املدة 1968-2019.
ُ
نتجة، امل

ُ
امل

   يف مشروع القانون، جاءت اختصاصات وسلطات جملس اإلعمار حتت عنوان »مهام 
اجمللس« على النحو اآليت (املادة 7، املادة 8(:

• التفاوض والتعاقد مع الغري (املؤسسات الوطنية والدولية(، »... ويتم ذلك وفق األنظمة 	
والتعليمات والضوابط اخلاصة اليت يصدرها اجمللس فيما يتعلق مبشاريعه، وال تسري عليها التشريعات 
ذات الصلة اليت تنظم تعاقد اجلهات احلكومية« )املادة 7/أوال). لقد َعّدت احملكمة االحتادية العليا، 
قدمة بشأن دستورية بعض مواد قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) 

ُ
عند نظرها ابلطعون امل

لسنة 2018، هذه األحكام بعدم الدستورية. 
• “فيما يتعلق مبشاريع اجمللس، وضع األنظمة والسياسات واخلطط... اليت تلتزم وزارات 	

الدولة ودوائرها والقطاع اخلاص بتنفيذها” )املادة 7/اثنيا). يف النظام السياسي القائم حاليا يف 
بالدان حسب أحكام الدستور النافذ، تلتزم وزارات الدولة ودوائرها بقرارات جملس الوزراء يف مجيع 
جملس  ليقوم  االلتزام،  هذا  من  اإلعمار  مشروعات  جمال  الدستور  يستثن  ومل  أنشطتها،  جماالت 
رجال  من  البعض  فيها  يتحكم  إرادات  (وهي  إراداته  بفرض  قانونه  مشروع  يف  املقرتح  اإلعمار 
األعمال من القطاع اخلاص الوطين) على أجهزة الدولة وسلبها سلطاهتا واختصاصاهتا السيادية. 
حُمقاً   (Sotaliraq.com/2019/09/21 ،علي) الباحث  يتساءل  ذلك، وكما  فضاًل عن 

“... جملس اإلعمار سلطة حكومية كيف هلا أن تتصرف أبموال القطاع اخلاص...”؟!
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• “للمجلس صالحية ومهام واختصاص هيأة االستثمار الوطنية املنصوص عليها يف قانون 	
االستثمار رقم (13) لسنة 2006 فيما خيص مشاريع اجمللس...” )املادة 8). هناك احتماالن 
اندماج هيأة االستثمار الوطنية  تنظيميان حمتمالن لتنفيذ هذا احُلكم القانوين: االحتمال األول، 
ككيان مؤسسايت مستقل بكيان جملس اإلعمار املستقل أيضا يف نطاق مشروعات اجمللس، ولكن 
هبيمنة تنظيمية للمجلس مل حُيدد مشروع قانون اجمللس كيفية ممارستها. يف املمارسة التنظيمية، جتري 
عمليات االندماج عادة بني كياانت الشركات التجارية على وفق ضوابط قانونية حاكمة وانظمة هلذه 
العمليات، وأيضا على جمموعة قواعد سلوك تتضمنها األنظمة الداخلية هلذه الشركات. االحتمال 
الثاين، ابتالع هيأة االستثمار الوطنية من قبل جملس اإلعمار وذوابن شخصيتها املؤسساتية املستقلة 
يف شخصية اجمللس. بيد أن مشروع قانون جملس اإلعمار مل يُلغ قانون اهليئة الوطنية لالستثمار، 
وهو أمر، كما هو حال االحتمال األول، ُمسببا لنشوء حالة تناقض مؤسسايت وتنظيمي كبرية بني 

ستهدفة التخطيط والتحقيق من قبلهما.
ُ
الكيانني املذكورين يف نطاق إدارة مشروعات اإلعمار امل

   ُمقارنة ابختصاصات وسلطات جملس اإلعمار يف قانوين سنة  1950 وسنة 1953، 
املشروطة مبوافقة جملس الوزراء ومصادقة جملس األمة، ال يشرتط مشروع قانون اجمللس لسنة 2019 
هذا األمر، إذ مُيارس اجمللس اختصاصاته وسلطاته على وفق األنظمة والتعليمات والضوابط اخلاصة 
اليت سيصدرها اجمللس بنفسه (املادة 17/أوال، املادة 20/أوال، املادة 21/اثنيا/اثلثا/رابعا، املادة 
التنفيذية  السلطات  ومصادقة  موافقة  الصلة، وبدون  ذات  النافذة  التشريعات  من  واستثناء   (32
النفط  شركة  قانون  يف  دستوراي  غري  العليا  االحتادية  احملكمة  َعّدته  أمر  البالد، وهو  يف  والتشريعية 
الوطنية العراقية لسنة 2018. أكثر من هذا، إن الضمان السيادي الذي تقدمه الدولة لتمويل 
مشروعات اجمللس جيب أن يقرتن مبوافقة اجمللس نفسه (املادة 7/خامسا). يف هذا األمر، سُيمارس 

جملس اإلعمار اختصاصات وسلطات دولة موازية للدولة القائمة!
   بيد أن مُمارسة “دولة جملس اإلعمار!” الختصاصاهتا وسلطاهتا ال جيري حتقيقها مباشرة 
من قبل اجمللس نفسه، وإمنا مت إيكاهلا لدولة اثنية داخل دولة جملس اإلعمار، وهي “دولة اجلهاز 
التنفيذي جمللس اإلعمار!”، مبثابة واجبات جمللس اإلعمار يتوىل تنفيذها اجلهاز التنفيذي للمجلس 

على النحو اآليت (املادة 14، املادة 15(:
• وآليات 	 التمويل..  وأساليب  السنوية  والبامج  واملشاريع  اخلطط  وإعداد...  “اقرتاح 

املبحث الرابع. مشكالت إعمار العراق من منظور األنظمة املؤسساتية إلدارة املوارد النفطية الوطنية
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التنفيذ...” )املادة 14/أوال).
• “حتديد واقرتاح مشاريع اجمللس املناسبة ألهدافه وحتديد أولوايت هذه املشاريع...” 	

(املادة 14/اثلثا).
• “إدارة شؤون اجمللس املالية واإلدارية”، “إصدار األوامر اإلدارية ابلتعيني والتعاقد...”، 	

“تشكيل اللجان التخصصية يف جماالت عمل اجمللس”، “توقيع أية عقود بتخويل من اجمللس”، 
“التعاقد مع اجلهات االستشارية العراقية واألجنبية ودعوهتم حلضور االجتماعات حسب ضرورة 
العمل”، “ممارسة أي اختصاصات أخرى ذات الصلة بعمل اجمللس” )املادة 15/الفقرات أوال، 

اثلثا، رابعا، سادسا، سابعا، اتسعا على التوايل).
اإلعمار  جمللس  املؤسساتية  املكانة  تراجع  حالة  فقط  ليس  نرصد  القانون،  مشروع  يف     
التنظيمية  للمكانة   (1959 قانون  يف  االقتصادي  التخطيط  مبجلس  (ُمقارنة  اجلزئي  والتصاعد 
للسلطة التنفيذية واحنسار التخصص العلمي واجلدارة املهنية يف عمل اجمللس، وإمنا أيضا نرصد حالة 
التكوين اهلجني ملؤسسة جملس اإلعمار السيادية من خالل إشراك بعض رجال األعمال من القطاع 
اخلاص يف عضوية اجمللس، وهيمنة اجلهاز التنفيذي للمجلس يف تقرير وتنفيذ توجهات وسياسات 
اجمللس. هذا األمر ليس فقط سُيخفض من األمهية اإلسرتاتيجية ملؤسسة جملس اإلعمار يف قيادة 
أعمال اإلعمار، وأتطري أنشطتها أبطر بريوقراطية اجلهاز الوزاري احلكومي واملناورات السياسية، 
وابلسلوك النفعي لبعض رجال األعمال، وإمنا أيضا سيقود إىل نشوء حاالت التناقض والنزاع مع 

املؤسسات احلكومية السيادية األخرى، ومع أحكام الدستور والتشريعات الوطنية النافذة.
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اخلامتة:
يف املبحث الثاين من الفصل األول هلذا الكتاب، عند دراستنا لقانون شركة النفط الوطنية 
العراقية رقم (4) لسنة 2018، اكتشفنا أن مؤسسة القانون وكيان الشركة سيقودان إىل »خصخصة« 
ثروة النفط والغاز الوطنية (من خالل سلطة وهيمنة ونفوذ ستة شخوص طبيعية يف جملس إدارة 
الدستورية  والسلطات  احلقوق  على  الشركة  إدارة  جمللس  املشروع  غري  االستحواذ  وإىل  الشركة(، 
للحكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات املنتجة للنفط يف إدارة عمليات تطوير واستغالل 

هذه الثروة (وهو األمر الذي أقرته قرارات احملكمة االحتادية العليا يف 23/1/2019).
يف املبحث الثالث من هذا الفصل، اقرتحنا تشكيل كيان إداري هو اجمللس االحتادي للطاقة 
واإلعمار، وأيضا تشكيل كيان إداري آخر هو جملس اإلعمار االحتادي (أييت هذا الكيان كبديل 
عن املادة 2 يف مشروع قانون جملس اإلعمار لسنة 2019). مُيكن ملنظومة إدارة جملس اإلعمار 

االحتادي أن تكون على النحو اآليت:
• جملس إدارة اإلعمار االحتادي، ويتكون من عضوية (تسعة أعضاء(:	
رئيس اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار، رئيساً جمللس إدارة اإلعمار االحتادي.	 
جمللس 	  التنفيذي  للجهاز  رئيسا  (وسيكون  االحتادي  اإلعمار  إدارة  جملس  رئيس  انئب 

اإلعمار االحتادي).
ممثل عن حكومة اإلقليم املنتج للنفط والغاز (يف الوقت احلاضر حكومة إقليم كردستان).	 
ممثل عن حكومة احملافظة املنتجة للنفط والغاز (مثال اختيار أربع حمافظات ذات االستخراج 	 

النفطي األكب).
ممثل عن وزارة املالية االحتادية (ألداء وظيفة مراقبة حركة التخصيصات املالية للمجلس).	 
ممثل عن وزارة التخطيط االحتادية (ألداء وظيفيت التنسيق والتكامل بني مشروعات جملس 	 

اإلعمار االحتادي ومشروعات مؤسسات الدولة األخرى).

املبحث الرابع. مشكالت إعمار العراق من منظور األنظمة املؤسساتية إلدارة املوارد النفطية الوطنية



298

مركز البيان للدراسات والتخطيط

• اجلهاز التنفيذي جمللس اإلعمار االحتادي، خيتص أبعمال اإلدارة التنفيذية لنشاط جملس 	
اإلعمار االحتادي، ويتكون من الشخوص التنظيمية اآلتية:

االحتادي، 	  اإلعمار  إدارة  جملس  رئيس  قبل  من  ترشيحه  (جيري  التنفيذي  اجلهاز  رئيس 
والتصويت على ترشيحه يف اجمللس االحتادي للطاقة واإلعمار). 

انئب رئيس اجلهاز التنفيذي (جيري ترشيحه من قبل رئيس اجلهاز التنفيذي، والتصويت 	 
على ترشيحه يف جملس إدارة اإلعمار االحتادي). 

العشر 	  مدى  وعلى  (نقرتح  العامة  واملرافق  التحتية  البىن  ملشروعات  العامون  املديرون 
سنوات القادمة من عمل جملس اإلعمار االحتادي أن تنحصر مشروعاته يف القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية اآلتية: اإلسكان العائلي، البىن التحتية املادية للصحة والتعليم، الري واملياه واستصالح 
األراضي الزراعية وتنمية األرايف، خطوط وحمطات السكك احلديدية، طرق املواصالت البية ما 
بني املدن ومع دول اجلوار، توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهرابئية، املوانئ البحرية واملطارات املدنية).

   وكما ُيالحظ، فقد استبعدان عضوية اخلباء وممثلي القطاع اخلاص الوطين من اهليكل 
أبن  الراسخة  والسياسية  العلمية  لقناعتنا  التنفيذي،  وجهازه  االحتادي  اإلعمار  جمللس  التنظيمي 
واباب  النفط،  بعائدات  ابلتصرف  املتعلقة  الدستور  ألحكام  ُمناقضة  ستكون  العضوية  هذه  مثل 
واسعة ومفتوحة على مصراعيها للفساد املايل واإلداري والسياسي يف عمل اجمللس. ميكن للهياكل 
التنظيمية جمللس اإلعمار االحتادي أن أتخذ مبقرتحنا اخلاص إبنشاء املركز الوطين لدراسات الطاقة 
للطاقة  االحتادي  اجمللس  قبل  من  الداخلي  عمله  نظام  ووضع  أتسيسه  جيري  والذي  واإلعمار، 
واإلعمار كمؤسسة حبثية اتبعة تنظيميا له، وجيري متويل نشاطه من قبل جملس اإلعمار االحتادي. 
االحتادي  اجمللس  من  رمسي  بطلب  واملعلومات  واالستشارات  الدراسات  من  خدماته  املركز  يُقدم 

للطاقة واإلعمار أو شركة النفط الوطنية العراقية أو جملس اإلعمار االحتادي. 
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واآلليات واألدوات املؤسساتية الطابع واإلجراء التنفيذي، للتعامل املنهجي مع شركة النفط الوطنية 
املوارد  إدارة  يف  الوظيفي  ونشاطها  التنظيمي  سلوكها  حتكم   ،Institute »مؤسسة«  بوصفها 
الكتاب  يعتمد  املعريف،  أعاله. وعلى هذا األساس  املذكورة  املؤسساتية  املفردات  الوطنية  النفطية 
املنهج املؤسسايت يف معاجلة مشكالت موضوعه، بغرض سّب أغوارها الداخلية والصالت فيما بينها 
التارخيي، بغرض تقرير املكانة املؤسساتية اليت تشغلها الشركة يف منظومة إدارة  يف سياق تطورها 

قرتح أتسيسها.
ُ
املوارد النفطية الوطنية القائمة، أو تلك اليت ستشغلها يف املنظومات املعنية امل


