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يف املحور الفني :امل�سرح ،ال�سينما ،الفن الت�شكيلي

اجمعوا على اهمية الدعم ..ثم الدعم!

اربيل  /ن�صري العوام

ناق�ش عدد كبري من امل�سرحيني والت�شكيليني ونقاد
ال�سينما الواقع الفني يف العراق �ضمن املحور الفني
لفعاليات أ��سبوع امل��دى الثقايف ام�س الثالثاء حتت
ع��ن��وان (م��ق��وم��ات ا�ستنها�ض احل��رك��ة امل�سرحية
وال�سينمائية يف ظل «التابوات»والتحرمي) ق�سمت
اجلل�سة على ث�لاث حم���اور (الت�شكيلي و امل�سرح
وال�سينما ) يف حمور الت�شكيلي حتدث الفنان في�صل
لعيبي يف ورقة عمل عن جتربته خالل اربعني عاما
من الر�سم.
فيما طرح الناقد عبا�س جاور يف املحور ذاته ق�ضية
الوظيفة املتحفية للفن العراقي احلديث قال فيه :
تت�صدى هذه الورقة اىل موقع الوظيفة املتحفية يف
نظرية الدولة االت�صالية مبدخل عام؛ وكيف يغدو»
املتحف الوطني» رديفا رمزيا» للعلم الوطني» و»الن�شيد
الوطني» ولعل ال�سلوك ال�سيا�سي للدولة احلديثة
ي�شري اىل ان معظم الدول وعلى خمتلف مرجعياتها
االيديولوجية كانت جتد يف هذه الوظيفة  -بوتقة
لالندماج االدراك���ي يف ال��داخ��ل -وو�سيلة للتعريف
بخطابها احل�ضاري ب أ�جتاه االخ��ر .وا�ضاف تخربنا
ال��ت��ج��ارب ان بع�ض االمم مترت�ست وراء الوظيفة
الثقافية واملتحفية ال�سيما يف مراحل االنك�سار املادي
بو�صفها «خ��ط ال��دف��اع االخ�ي�ر» لتحقيق التما�سك
املعنوي واع��ادة هيبتها الدولية (النموذج الفرن�سي
بعد ه��زمي��ة نابليون م��ث��اال) كما ان بع�ض الدول
ال�صغرى هي االخرى ادركت هذه االهمية ال�سيما تلك
التي تعي�ش مرحلة الرفاه االقت�صادي ،فعمدت على
ان�شاء العديد من املتاحف املتخ�ص�صة لتعظيم ادوارها
يف املحيط االقليمي وال��دويل حت�سبا ملراحل مابعد
ن�ضوب م�صادر ثرواتها اال�ستخراجية ،وا�شار اىل ان
و�صول االهتمام اىل التوجه ل�شراء جماميع متحفية
عاملية او التعاقد الق��ام��ة ف���روع يف مدنها ال�شهر
املتاحف العاملية (النموذج دولة االم��ارات العربية
املتحدة) فقد ا�شرتت جمموعة متحف كوكنهامي للفن
املعا�صر عام 2005؛ وم�شروع اقامة فرع ملتحف اللوفر
يف ابو ظبي عام .2006
وتابع :من خ�لال منهاجية االنتقال من العام اىل
اخلا�ص يف هذا املو�ضوع ،جند ان هذه الوظيفة كانت
حا�ضرة يف مدركات النخب العراقية منذ تا�سي�س
احلكم الوطني تبعا لرثاء احل�ضارة العراقية ،فقد
أ��س�ست دائرة االثار يف مطلع الع�شرينيات من القرن
املا�ضي كما �شرع قانون االثار القدمية ،وافتتح املتحف
العراقي عام  1923يف مبنى الق�شلة ثم نقل اىل بناية
يف �شارع املامون ببغداد.
وق��دم الناقد خالد خ�ضري ال�صاحلي من حمافظة
الب�صرة بحثا حتدث فيه عن ت أ��سي�سات حركة الفن
الت�شكيلي العراقي احلديث ،وق��ال ب��د أ�ت تا�سي�سات
حركة الفن الت�شكيلي العراقي احلديث يف أ�وائل
الثالثينات ،وتولت (وزارة املعارف) �إر�سال البعثات
الفنية للدرا�سة خارج العراق .وتعترب عودة البعثات
الفنية ،قبيل و أ�ثناء وبعد احلرب العاملية الثانية �إىل
بغداد ،بداية احلركة الفنية احلديثة يف العراق،

أ�ربيل /ح�سني ال�شهابي

وال�سيما انها �شكلت ما ي�سمى مبرحلة ال��رواد التي
ت أ�ثرت بالتجارب أ
الورب��ي��ة .وا�شار اىل اقامة أ�ول
معر�ض فني زراعي �صناعي ببغداد �ضم بع�ض اللوحات
الفنية  ،ا�شار اي�ضا اىل ا�صدار اول كتاب لقواعد
الر�سم على الطبيعة للر�سام عا�صم حافظ يف عام
 ،1935ويف عام ( )1936أ�قام الفنان حافظ الدروبي
أ�ول معر�ض �شخ�صي يف بغداد .
واختتم املحور الت�شكيلي الفنان الت�شكيلي في�صل لعيبي
يف احلديث عن الفنان الت�شكيلي حممود �صربي  ،وقال
مل جتمعني بالفنان الكبري حممود �صربي منا�سبة ما
داخل العراق �إذ انه كان قد غادره اىل اخلارج قبل
و�صويل اىل بغداد قادما من الب�صرة للدرا�سة يف معهد
الفنون اجلميلة ب�صحبة �صديق احلياة والعمر الفنان
القدير �صالح جياد  ,بعد ان بذل ا�ساتذتنا يف الب�صرة
ما يف و�سعهم إلن�ضاجنا وتهي أ�تنا كر�سامني للدخول اىل
املعهد .وا�ضاف كل ما اعرفه عن ا�ستاذنا الكبري حممود
اليتعدى ماكنت ا�شاهده من طوابع بريدية مل�صقة
على اغلفة الر�سائل التي ت�صل اىل البيت حيث كان
اخي أ
الكرب غازي من ع�شاق ركن التعارف يف ال�صحف
العراقية أ
والذاعات العربية وكان حممود �صربي قد
قام بت�صميمها بعد ثورة  14متوز عام  , 1958حيث
العيون الوا�سعة كالعيون ال�سومرية أ
والج�ساد القوية
ولكن املنهكة التي ابدعتها انامله وفكره وعاطفته .
يف بغداد �شاهدت �صورة مطبوعة لعمله ال�شهري :
ثورة اجلزائر  ,وكذلك بع�ض ال�صور ألعماله أ
الخرى
والتي �سيظهر ت أ�ثريها علي بعد فرتة وا�ضحا  .ولد
حممود �صربي  -واحلديث ما زال لفي�صل  -عام 1927
ببغداد ,اي بعد عام من ميالد رواد احلداثة يف ال�شعر
العربي املعا�صر ( نازك املالئكة و ال�سياب واحليدري
والبياتي )  ,واكمل الدرا�سة الثانوية فيها ثم �سافر

اىل بريطانيا وامت فيها درا�سته للعلوم ال�سيا�سية عام
 1949وبعد عودته اىل العراق ان�ضم اىل جماعة
ال��رواد التي ا�س�سها الفنان الكبري فائق ح�سن عام
.1950
وا�ضاف :لقد أ��سهم حممود يف و�ضع اللبنات أ
الوىل
للفن العراقي احلديث وعمق املفاهيم التي كانت
�سائدة قبل جميئه من بريطانيا  ,وملا كان حممود من
حملة الفكر التقدمي الي�ساري فقد ادخل يف احلركة
الفنية العراقية مفاهيم اجلمال املارك�سية واكد يف
اعماله موقفه امل�ساند للطبقات الكادحة �صاحبة
امل�صلحة احلقيقية يف التغيري واث��ار انتباه الفنانني
الجتماعي للفن ودوره املوجه واملغري
اىل املحتوى إ
والطليعي يف حياة املجتمعات على مر الع�صور  ,كما ان
ان�شغاله يف الر�سم مل مينعه من تعميق ر ؤ�يته الثورية
وعالقة الفن باحلياة العامة للنا�س  ,لهذا نراه يف تلك
الفرتة ي ؤ�كد على مايعانيه املهم�شني يف املجتمع خا�صة
فقراء الفالحني الذين �سحقتهم املدينة التي كانوا
يت�صورونها مالذ ًا آ�من ًا لهم  ,ونرى كذلك جموع العمال
والكادحني يحتلون م�ساحات وا�سعة من اعماله آ�نذاك,
وتوغل يف أ
الزقة وال�شوارع اخللفية للمدينة وك�شف
لنا عن بيوت الهوى وعذابات بناتها اللواتي قذفت
الق��دار ولفظتهن التقاليد والعادات أ
بهن أ
والعراف
ال�سائدة .واخري ًا دعا لعيبي م ؤ��س�سة املدى اىل انقاذ
حمود �صربي من الفقر الذي يعانيه االن.
بعدها فتحت اب��واب املناق�شة ،فتحدثت الت�شكيلية
عفيفة لعيبي عن اعمال الت�شكيليني العراقيني يف
هولندا ال��ذي بلغ عددهم ( )700ت�شكيلي وقالت:
ا�ستطعنا اق��ام��ة معر�ض يف ه��ول��ن��دا بالتعاون مع
احلكومة الهولندية ف�ضال عن اقامة ور�ش عمل.
يف حمور امل�سرح حتدثت الفنانة �شذى �سامل عن امل�سرح

وثقافة الع�صر وقالت �:سجلت احلركة الفنية يف
املائة عام املمتدة من نهاية القرن التا�سع ع�شر تطورا
متعددا ومتنوعا ومتوافقا مع التحوالت والثورات
االجتماعية وال�سيا�سية والفكرية  ،وا�ضافت لقد
جاءت الظاهرة امل�سرحية لت ؤ�كد على قدرة االن�سان
يف التحديث والتجديد والتجاوز ليثنب هذا االن�سان
الفنان بان امل�سرح جماال م�ضييا وحقال قابل للتجارب
املتنوعة  ،وا�شارت اىل ان امل�سرح احلا�ضر بتجاربه
املتنوعة وا�ضافاته النوعية  ،وح��واره مع الثقافة
االن�سانية والتجارب امل�سرحية التي تعد ظاهرة
�صحية تعطي لوجوده بعدا ان�سانيا ملتحما مع النه�ضة
العاملية للم�سرح .
وقدم امل�سرحي الكردي �صباح هرمز قراءة �سريعة
يف امل�سرح الكردي قال فيها :يبدو من ال�صعب على
املهتمني بدرا�سة وتوثيق امل�سرح الكوردي و أ�ر�شفته،
حتديد تاريخ ن�ش أ�ته ،ب�سبب وجهات نظرهم املتباينة
ب�ش أ�ن ت أ�ريخ أ�ول عر�ض� ،إ ّال أ�نهم اليختلفون يف كون
ملحمة (مةمى ئاالن) مل ؤ�لفها عبد الرحيم هةكاري
أ�ول ن�ص م�سرحي ك���وردي ،مما حفز البع�ض منهم
لربط بدايات ن�شوء امل�سرح بهذا الن�ص ،والبع�ض
آ
الخر مب�سرحية ملحمة (مةم و زين) ألحمدي خاين
املن�شورة عام  1919يف جملة (بانطي كورد�ستان)،
وا�ضاف :هذه امل�سرحية يرى الفنان فهمي �سلمان انها
نُ�شرت يف جريدة (ذين) اال�ستانبولية عام  ،1918يف
حني ي�شري الفنان ك��اوه أ�حمد م�يرزا اىل عر�ضها يف
مدينة ال�سليمانية عام .1935
وتابع:هنــــــــــاك ر أ�يٌ آ�خر يعتـــــــقد أ�ن ن�ص (لوال
املحامي) الذي ترجمه ف ؤ�اد ر�شـــــــــيد بـــــــــــــــــــكر من
اللغة العربية اىل الكوردية هو أ�ول عر�ض م�سرحي
ُق��دَّ َم يف ال�سليمانية ع��ام  1926حتت عنوان (علم

وجهل) ،وباملقابل ثمة من يدح�ض هذا الر أ�ي ،ويدعي
ب أ�ن أ�ول عر�ض م�سرحي ك��وردي مل ُيقدم يف مدينة
ال�سليمانية وامن��ا يف مدينة أ�ربيل عام  ،1905وهو
(المري أ
ن�ص م�سرحية أ
ال�سري) مل ؤ�لفه نعوم فتح اهلل
�سحار ،ويعتقد �صاحب هذا ال��ر أ�ي اىل أ�ن��ه حتى يف
حالة عدم �صحة تقدمي هذه امل�سرحية عام 1905
يف أ�ربيل ،فهناك م�سرحية أ�خرى حتت عنوان (�صالح
اليوبي) قدمت فيها عام  ،1921أ
الدين أ
المر الذي
يجعلنا ان نُقر أ�ول عر�ض م�سرحي ُق��دم يف اربيل
فهناك م�سرحية آ�خ��رى حتت عنوان (�صالح الدين
االيوب) قدمت فيها عام  1921االمر الذي يجعلنا أ�ن
نقر ب أ�ن اول عر�ض م�سرحي قدم يف اربيل ولي�س يف
ال�سلمانية.
يف حمور ال�سينما طرح الناقد ال�سينمائي احمد ثامر
جهاد من حمافظة ذي قار العديد من النقاط للنهو�ض
بواقع ال�سينما العراقية منها� :إع��ادة النظر ب�شكل
تف�صيلي بامل ؤ��س�سة ال�سينمائية الر�سمية وطبيعة
هيكليتها ،و�ضع ت�شريعات قانونية جديدة من �شانها
دعم البنية التحتية لل�سينما العراقية وحمايتها
م��ن االن��ق��را���ض ،ف�ضال ع��ن القيام بخطوات عملية
ال���س�ترداد ���ص��االت ال�سينما م��ن �شاغليها أ�ي��ا كانوا
و�إعادة ت أ�هيلها وفتح جمال اال�ستثمار يف هذا املجال،
وو�ضع �صياغة منفتحة لهوية ال�سينما العراقية
و�إط��ار ان�شغاالتها الراهنة وامل�ستقبلية بعيدا عن
التقييد أ
اليدلوجي  ،.ودعا اىل اخل��روج من منطق
العا�صمة ،ودعم النوادي ال�سينمائية يف املحافظات
بالو�سائل التقنية والفنية وت�سهيل عمل القائمني
عليها وت أ��سي�س ن��وادي أ�خ��رى وفقا ل�ضوابط فنية
ت�سهم يف �إ�شاعة الثقافة ال�سينمائية بني اجلمهور
املتلقي ،.دعم التجارب ال�سينمائية لل�شباب واجتذاب
ال��ه��واة منهم لل�سينما عرب تقدمي ت�سهيالت مادية
وخ�برات فنية و�إقامة ور���ش عمل تفعل م�شاريعهم
ال�سينمائية ،ف�ضال عن متكني النقاد ال�سينمائيني
العراقيني عمليا ألجل �إ�صدار مطبوع �سينمائي يعنى
بال�ش أ�ن ال�سينمائي العراقي على نحو خا�ص ويعرف
به وت�شخي�ص الو�سائل الكفيلة بجذب ر ؤ�و�س أ
الموال
العراقية وغري العراقية لال�ستثمار يف جمال ال�سينما
وفقا لت�شريعات خا�صة ت�ستفيد من جتارب دول العامل
املتقدم.
كما دع��ا اىل ت أ��ســـــــــــــي�س م��ه��رج��ان �سينمائي
عراقي �سنوي لالحــــــــــــتفاء أ
بالعمال ال�سينمائية
العراقية املتميزة وتكرمي مبدعيـــــــــــها،و االهتمام
اجلدي مب�ستوى أ�ق�سام ال�سينما يف املعاهد واجلامعات
العراقية ومتكينها م��ن ك��اف��ة احتياجاتها ودعم
الطلبة املوهوبني لتطوير خرباتهم و�إن�ضاج مواهبهم
الفنية ،ويف تداخالت لعدد من امل�شاركني قال الفنان
�سامي قفطان ال أ�دري مل��اذا ه��ذا التعمد يف تغييب
ال�سينما العراقية وا�ضاف :ماقدم من افالم �سينمائية
عراقية المتت للمجتمع العراقي ب�صلة ،ملاذا النتذكر
افالم القطاع اخلا�ص اجليدة مثل احلار�س وارحموين
وال اريد ان اذكر فلم �سعيد افندي النه حالة ايجابيه
خا�صة.

اخت�صا�صيون يناق�شون قانون النفط والغاز

ا�ست ؤ�نفت أ�م�س على قاعات فندق ال�شرياتون طاولة
امل��دى االقت�صادية التي خ�ص�ص حمورها لقانون
النفط والغاز املطروح على جمل�س النواب� .شارك
يف طرح بحوث أ�م�س كل من الدكتور عبد اجلبار
احللفي (امل�ست�شار العلمي ملركز درا�سات اخلليج
العربي يف جامعة الب�صرة) والدكتور نبيل جعفر
الدارة واالقت�صاد يف
عبد الر�ضا ( أ��ستاذ يف كلية إ
جامعة الب�صرة) واملهند�س الدكتور كفاح حممد
مهدي اجلواهري (خبري يف ال�ش ؤ�ون النفطية).
ق��دم ه � ؤ�الء ال�سادة البحوث آ
الت��ي��ة( :مناق�شة
قانون النفط والغاز العراقي اجلديد) ،و(قراءة
نقدية يف م�سودة قانون النفط اجلديد) ،و(قانون
النفط وال��غ��از م��ن امل�ستفيد م��ن اال�ستعجال يف
ت�شريعه) على التوايل.
جاء يف بحث أ
أ
ال�ستاذ احللفي�« :إن �ي��ة �سيا�سة
تتخذ ب�ش أ�ن الرثوة النفطية يف العراق ينبغي �نأ
ترتكز على أ��س�س عقالنية توفر احلماية الكاملة
مللكية ال�شعب لهذه الرثوة» .وتابع« :ومنذ �سقوط
النظام البائد يف العام  ، 2003ت�سعى اطراف عدة
من داخل احلكومات املتعاقبة يف عراقنا العطاء
حق تطوير اكرث من ( )60حق ًال نفطي ًا لل�شركات
متعددة اجلن�سيات وبخا�صة االمريكية منها».
و أ����ض��اف� « :إن �سرتاتيجية احل��روب االمريكية
من اج��ل الطاقة هي ل�ضمان ما ي�سميه اخلرباء
االمريكيون بـ(ال�ضم ال�سرتاتيجي للطاقة) ولذلك
ف�إن قانون النفط والغاز يف العراق قد مت اعداده
مت�ضمن ًا (عقود امل�شاركة يف االنتاج ـ  ) PSAsحتت
م�سمى آ�خر هو (التنقيب واالنتاج) .والذي مينح
ال�شركة االجنبية فر�صة اليجاد �صيغ قانونية
ومالية معقدة ي�سطرها قانونيون خمت�صون بهذا
ال�ش أ�ن .ميكن ت أ�ويلها ل�صالح ال�شركات متعددة
اجلن�سيات ذات التقنيات العالية يف �صناعة النفط
واخلربة يف العقود واالتفاقيات واالندماجات».
وق� ّي��م احللفي القانون ق��ائ� ً
لا« :ت�ضمن القانون
ديباجة موفقة ن�صت على ان النفط والغاز هو ملك
لل�شعب ،و�إن جمل�س النواب �ستكون له االولوية
يف املناق�شة وامل�صادقة على القوانني اخلا�صة..
لكننا نعتقد ان ه��ن��اك ج��وان��ب �سلبية بحاجه
اىل تعديالت جوهرية ل�ضمان ملكية ال�شعب
لرثوته ال�سرتاتيجية ولكي ال تكون لل�شركات
االجنبية اليد الطوىل يف الت�صرف بهذه الرثوة
وا�ستنزافها».

وانتقد احللفي امل��ادة امل��ادة ( )9اخلا�صة مبنح
الرتاخي�ص قائ ًال« :هذه املادة هي من اخطر املواد
يف القانون اذ تن�ص على منح تراخي�ص العمليات
النفطية على ا�سا�س (عقد تنقيب وان��ت��اج) بني
ال���وزارة او الهي أ�ة االقليمية وتخ�ص عراقي او
اجنبي ،الن معنى (تنقيب وانتاج) ين�صرف اىل
مفهوم عقود امل�شاركة يف االنتاج ومن غري املمكن أ�ن
تدخل�شركةالنفطالوطنيةمعال�شركاتاالجنبية
يف مناف�سة عند طرح املقاوالت أ�و العقود .واقرتح
�إ�ضافة على املادة ( « :)9ان حتديد املقابل النقدي
ال��ذي يدفع لل�شركات االجنبية عند اال�ستعانة
بال�شركات االجنبية ألغرا�ض التطوير ،يجب أ�ن
يرتبط بنتائج التطوير ومعدالته حتى التلتزم
�شركة النفط الوطنية (او �شركة نفط اجلنوب)
مببالغ كبرية دون حتقيق النتائج امل�ستهدفة .ودون
ان يكون لل�شركة املتعاقدة معها اي تدخل بالنفط
املنتج وال مبلكيته .والبكيفية ادارته والبكميته أ�و
قيمته .أ�ي ان أ
الجر الذي حت�صل عليه ال�شركة
املتعاقد معها مرتبط بتحقيق نتائج حمددة ولي�س
ببذل جهد تطوير مبهم».
ار�شادات عامة :
الر���ش��ادات التي من
و أ�و���ص��ى احللفي بجملة من إ
�ش أ�نها ميكن لقانون النفط والغاز أ�ن يكون فعا ًال
وق���ادر ًا على حتقيق غاياته من بينها :الك�شف
عن جميع العقود املتعلقة بالرتاخي�ص ،والك�شف
عن االي���رادات النفطية (دخ��ل النفط) ،وف�صل
االيرادات النفطية عن بقية االيرادات ،والك�شف
عن جميع احل�سابات امل�صرفية الوطنية واالجنبية
التي تدفع فيها عوائد النفط.
الدكتور نبيل جعفر و�صف م�سودة قانون النفط
والغاز العراقي اجلديد ب أ�نها متناق�ضة متاما مع
املادة ( )29من الف�صل ال�سابع لقانون اال�ستثمار
االجنبي ال���ذي ���ص��ادق عليه جمل�س ال��ن��واب يف
 ، 2006/10/10والتي ن�صت على ا�ستثناء اال�ستثمار
أ
الجنبي يف جمال ا�ستخراج و�إنتاج النفط والغاز».
وتابع م�شخ�ص ًا العيوب التي يحويها القانون « :أ�ن
م�سودة القانون مل تكتب بلغة اقت�صادية ر�صينة اذ
مل مييز امل�شرع بني ال��واردات واالي��رادات ،االوىل
تعني اال�ستريادات والثانية تعني العوائد (عوائد
ال�صادرات النفطية يف القانون) وبالتايل الميكن
الحدهما ان تكون بديلة عن االخرى ،وهذا ي�شري
اىل عدم وج��ود أ�ي اقت�صادي �ضمن فريق العمل
املكلف بت�شريع هذا القانون».

وا�ستطرد عبد الر�ضا« :جاء يف الفقرة (ت) من
املادة ( )5من الف�صل الثاين ،ان يراعي يف ت�شكيل
املجل�س االحت���ادي متثيله للمكونات اال�سا�سية
لل�شعب العراقي ،هذا االمر رمبا يقود اىل تكري�س
املحا�ص�صة وبالتايل اىل �إ�ضعاف قدرة املجل�س يف
اتخاذ القرارات ،ف�ضال عن ذلك ف أ�ن م�سودة القانون
ت�شري يف حالة ع��دم �إق��رار املجل�س للعقد املقدم
�إليه خالل مدة ( )60يوما ف�إن العقد يعد نافذا،
هذا املبد أ� غري مقبول ألن املجل�س االحت��ادي هو
ال�سلطة العليا وبالتايل يجب أ�ن ال تقرتن موافقته
مبدة ملزمة» .وتابع« :هناك ا�شارات وا�ضحة يف
م�سودة القانون اىل عقود التنقيب واالن��ت��اج يف
حني مل يذكر امل�شرع ا�سم عقود م�شاركة االنتاج،
بينما املفهوم الوا�ضح بالقانون عن عقود التنقيب
والنتاج هي نف�س مفهوم عقود امل�شاركة املعروفة
إ
عامليا وغري املرغوب فيها يف ال�صناعة النفطية
اململكة بالكامل للقطاع العام ،وال�سيما يف احلقول
املكت�شفة العمالقة مثل غ��رب القرنة وجمنون
و�شرق بغداد وغريها ،واذا كان ثمة اختالف بني
مفهومي عقود التنقيب وامل�شاركة فاملفرو�ض ان
تو�ضح يف ال��ق��ان��ون ،وي��ب��دو ان ق��ان��ون النفط يف
كرد�ستان كان اكرث �شفافية من القانون االحتادي
النتاج».
�إذ ا�ستعمل تعبري عقود م�شاركة إ
وختم عبد الر�ضا كالمه بالقول « :أ�عطت م�سودة
القانون االقليم أ�واملحافظة املنتجة حق التفاو�ض
مع ال�شركات االجنبية ال�ستثمار حقولها النفطية
وهو ماي�ضعف القدرة التفاو�ضية للطرف العراقي
وي�شتتها وبالتايل يفتت ال�صناعة النفطية الوطنية
التي حتتاج اىل املركزية يف التفاو�ض والرقابة
واال�شراف خا�صة وان ال�شركات االجنبية ذاتها
على مامتتلك من موارد هائلة ف أ�نها تندمج وتتكتل
فيمابينها للح�صول على املزيد من االحتياطيات
النفـــــــــــــــــطية يف العــــــــــــــامل  ،كما ان جتزئة
القدرة التـــــــــــــــــفاو�ضية العراقية �ستنعك�س
الحقا يف �صفــــــــــــقات نفطية هزيلة للطرف
العراقي ومكا�سب كبرية لل�شركات االجنبية ،
ولذلك ينبغي ان ت � ؤ�ول مهمة التفاو�ض ب�شركة
النفط الوطنية ح�صرا ال�سيما وان االيرادات
العامة للدولة مبا فيها االيرادات النفطية �ستوزع
كما تقول امل�سودة توزيع عادال على ال�شعب العراقي
وفقا الحكام الد�ستور».
املهند�س حممد اجل��واه��ري ق��ال أ�ن م�شروع هذا
القانون ال يخ�ضع جلدلية ع��دم خلود القوانني

و�إمكانية تعديلها متى ما �شاء جمل�س النواب ذلك،
أ�و تطلبت الظروف امل�ستجدة ،أ�و ح�صول تعديالت
د�ستورية ،ألن و�ضع القانون مو�ضع التنفيذ وعقد
اتفاقية مبوجبه �سيكبل ال��ع��راق ألرب��ع��ة عقود
قادمة على أ
القل ،قبل ا�ستحقاق تنفيذ التعديالت
أ
�إن ح�صلت .و��ضاف�« :إن املطلع على هذا امل�شروع
�سيتو�صل ب�سهولة �إىل ا�ستنتاج ب�سيط ومبا�شر ،أ�ن
العنوان احلقيقي لهذا القانون هو (قانون عقود
والنتاج و آ�لية التعاقد بخ�صو�صها) ،و�إذا
التنقيب إ
و�ضعنا جانب ًا املواد املتعلقة بهذه العقود وما يتعلق
باملجل�س االحت��ادي وهيئات أ
القاليم� ،سنجد أ�ن
بقية املواد يف �إطارها العام موجودة يف القوانني
ال�سابقة ومطبقة يف املمار�سة».
وتابع اجل��واه��ري م�ستعر�ض ًا بع�ض الفقرات من
امل�شروع« :بعد أ�ن ت�شبع ال�شركات املتف�ضلة علينا
من نفطنا وغازنا وتقرر �إنهاء عقدها بعد � 33سنة
للنفط و� 35سنة للغاز وفق ما تن�ص عليه املادة
 ،13ف�إننا ملزمون ب�إعادة جميــــــــــع كلف ا�ستعادة
املوقع والكـــــلف املرافقة ت�صبح م�ستـــــــــحقة
عند التحويل فيما يتعلق ب أ�ي أ�عمال ومرافق يتم
دفعها من قبل �شركة النفط الوطنية الــــــعراقية
النتاج آ
الخرين مبوجب خطة
ومالكي تراخي�ص إ
�إن��ه��اء التكليف املقدمة مبقــــــت�ضى امل��ادة  9من
ال�شارة �إىل
هذا القانون» .وتابع« :وهنا جتــــدر إ
أ�ن م�شروع القانون يفتح ال�سقف الزمني لل�شركات
املتعاقدة ويعطيها ح��ق احلجز امل�سبق للحقل،
فوفق املادة  13الفقرة ب التي تن�ص (ما مل يكن
هناك حاجة لوقت �إ�ضايف إلمتام العمليات لتقييم
االك��ت�����ش��اف ،ف����إن احل���ق احل�����ص��ري لال�ستك�شاف
والنتاج )..وبالتايل ف�إن ب�إمكان ال�شركة املتعاقدة
إ
وقف أ�عمالها بعد فرتة وجيزة من بدءها العمل،
بحجة عدم توفر أ
الم��ن ،على �سبيل املثال ،وتود
للعمل متى ت�شاء ،وال يوجد يف القانون ن�ص مينعها
م��ن ذل���ك» .و أ����ش��ار اجل��واه��ري �إىل ع��دم ت�ضمني
امل�شروع أ�ي �إ�شارة للعقوبات املمكن اتخاذها من
قبل الدولة يف ح��ال �إ���ض��رار ال�شركات بامل�صالح
العراقية.
وختم بالقول« :بعد كل هذا هل ميكن ا�ستغراب
المريكي بو�ش و�ضغطه أ
احلما�س للرئي�س أ
ال�شد
إلم��رار ه��ذا امل�شروع للم�صادقة عليه ،و�إذا كان
حما�س ب��و���ش ورغ��ب��ت��ه م�برري��ن ل��ت� أ�م�ين م�صالح
ال�شركات أ
الم��ري��ك��ي��ة ،فما ال���ذي ي�برر عجالة
ال�سلطة العراقية يف التفريط برثوات البالد؟».

