
 أوال - النفط من أجل إدارة أفضل لتنفٌذ عقود

  التحدٌات كبٌرها وصغٌرها

 *حمزة الجواهري

، "الشركات العاملة"فً هذه الدراسة سأسمً الشركات التً تحمل التراخٌص لتطوٌر الحقول ب  :مالحظة

التً تقوم بأعمال  ، والشركات"شركات الوزارة"والشركات التابعة للوزارة مثل شركة نفط الجنوب أو الشمال ب 

، وهذا رفعا ألي إلتباس "الشركات الخدمٌة"أو " الشركات الخدمٌة التخصصٌة"التطوٌر فعال على أرض الواقع ب 

 .بالمسمٌات التً سترد خالل العرض

ٌنبغً لها أن توصل  العقود التً نتحدث عنها هً تلك التراخٌص التً اعلن عنها فً الجوالت الثالثة، والتً

ملٌون برمٌل ٌومٌا  إضافة إلى عقود الغاز الثالثة والتً أحلٌت بعد جولة  21العراقً من النفط الخام إلىاإلنتاج 

التراخٌص الثالثة، فقد أعتبرت هذه العقود نقطة تحول بتارٌخ العقود النفطٌة على المستوى العالمً وعدت على 

 .، ألنها فعال كذلك كما اعتقدأنها أكبر نجاح لوزارة النفط، بل والحكومة السابقة، وهذا حق

لكن المؤسف حقا هو ما حدث بعد ذلك، أي عند التنفٌذ، حٌث أن الوزارة ومؤسساتها لم تستطع اإلمساك بزمام 

األمور كما ٌنبغً، فقد كان هناك مؤشرات كثٌرة ذات داللة واضحة على ضعف األداء عند التنفٌذ من قبل 

لذا كان البد لً من . أكبر بإدارة هذه العقود من قبل الوزارة ومؤسساتهاالشركات، بل وكما أعتقد، ضعف متناهً 

وقفة للمراجعة اعتمادا على ما تٌسر من معلومات عن بعض الجوانب ولٌس لكل شًء، لعلً أستطٌع بذلك دفع 

ات األمور نحو األفضل، أي نحو إدارة سلٌمة لتحقٌق أهداف العقود كاملة ولوقف الهدر، بل التفرٌط، بعشر

 .الملٌارات من الدوالرات نحن بأمس الحاجة لها

من خالل خبرتً الطوٌلة بالعمل مع الشركات العالمٌة أقول علٌنا أن نكون بمنتهى الحذر بالتعامل مع هذه 

الشركات لما تملكه من كوادر تتمتع بقدر كبٌر من الدهاء والحنكة بالتعامل السلس، والخبٌث أحٌانا، مع اآلخرٌن، 

ك والتعامل مع موظفٌن عزلوا عن الجدٌد فً العالم خالل العقود الثالثة الماضٌة، لذا أعتقد جازما أن فما بال

الموظف فً هذه الشركات سوف لن ٌتعامل مع العراقٌٌن كما المالك، ذلك ألن الشركات فً النهاٌة مؤسسات 

قدر كبٌر من الفساد واإلفساد، هذا من ٌدٌرها أفراد وقد ٌكون هؤالء األفراد، أو على األقل البعض منهم، على 

إن الغربٌٌن عموما، كشعوب، ال تقل رغبة بالفساد عن العراقٌٌن، لكن الذي ٌمنعهم ناحٌة، ومن ناحٌة أخرى، 

من ذلك هو األنظمة الصارمة والذكٌة التً تردع الفاسد أو المفسد لذكائها كما اسلفنا، ولقسوتها بالتعامل مع 

ه الوظٌفً أو حزبه أو الجهة التً ٌنتمً إلٌها، لكن فً العراق وكما ٌعرف الجمٌع، ال توجد الفاسد أٌا كان موقع

تلك األنظمة الصارمة والمتطورة والذكٌة وهم ٌعملون ضمن هذه البٌئة، لذا فال نتوقع منهم أن ٌتعاملوا كما 

العراقً الذي ستنتجه هذه االمالئكة وهم ٌصرفون ملٌارات الدوالرات، تسترجع فً نهاٌة األمر من النفط 

ونفس "الشركات من الحقول العراقٌة ولٌس أمواال تدفعها هً، ولعل اآلٌة الكرٌمة أفضل ما ٌدعم هذا الرأي، 



إلى آخر اآلٌة الكرٌمة، فهم بشر أٌضا ولدٌهم المعرفة الواسعة بالقوانٌن .." وما سواها ألهمها فجورها وتقواها

بٌئة العراقٌة، لذا أقول ٌجب أن ال نتصور أن هؤالء مالئكة فً حٌن أن المال الرادعة للفساد والغائبة عن ال

ٌغري النفس األمارة بالسوء، فما بالك وهذه األموال التً ٌتعاملون بها تقدر بعشرات الملٌارات من الدوالرات، 

 .وهناك إمكانٌة لوجود من ٌدعمهم من العراقٌٌن الفاسدٌن، وما أكثرهم مع األسف

ل قوله لٌس رجما بالغٌب أو تشاؤما وال حتى إتهام لجهة ما بضمنها الشركات العاملة وأفرادها، ألنً فً ما أحاو

أن الفساد المالً أو اإلداري ما هو إال نتاج لضعف وتخلف النهاٌة أنظر لألمر من جانبه المهنً المحض، حٌث 

ع أو أي قطاع إنتاجً آخر، وهذه األنظمة األنظمة والقوانٌن التً تنظم العالقات اإلنتاجٌة ضمن هذا القطا

المتطورة غٌر موجودة على اإلطالق، فكما نعرف أن األنظمة التً نعمل بها غاٌة بالتخلف، هذا فضال عن غٌاب 

، فً حٌن كان ٌجب أن ٌتم تنفٌذ هذه العقود وفق أرقى أنظمة العمل المعمول بها عالمٌا، والتً كان العدٌد منها

ا الشركات قبل أن تنقل معداتها، بل وحتى مكاتبها وموظفٌها للعراق، وهذا ما لم ٌحدث لحد ٌفترض أن تأتً به

اآلن على األقل، نعم هناك بعض أنظمة العمل النصف متطورة قد أدخلتها الشركات العاملة وهذه األنظمة بحد ذاتها 

نظمة العراقٌة الفاسدة، وهكذا استمر تشجع على قدر كبٌر من الفساد، كما وساهمت على االستمرار بالعمل وفق األ

الفساد المالً واإلداري كما كان علٌه، وكأنها قد استمرأت هذه الحالة، ربما من أجل حصد المكاسب الشخصٌة، 

وربما بدفع من منظومات الفساد والمفسدٌن العراقٌٌن الذٌن وجدوا بإدخال األنظمة الجدٌدة والذكٌة تهدٌدا 

 .لمصالحهم الشخصٌة

إن المنظومة القٌمٌة للعمل فً العراق متخلفة كحاصل تحصٌل لتخلف المجتمع العراقً، ولٌس بمقدور هذه  صحٌح

الشركات إعادة بناء المنظومة القٌمٌة للبلد، لكن بال شك كان البد لها أن تبدأ بالجدٌد ال االستمرار بما هو بال 

هٌز والبناء، أي حٌث ٌصرف الجزء األكبر من أموال وقدٌم، خصوصا تلك القٌم واألنطمة المتعلقة بالعقود والتج

التطوٌر، فأبقت على ما هو معمول به، كما وأبقت على أسالٌب العمل المتخلفة أٌضا، وبقً الفساد المالً واإلداري 

 .مستشرٌا فً أوصال قطاع النفط كما كان، بل إزداد بازدٌاد المصروفات لتنفٌذ هذه البرامج

بل اإلعالن عن عقود النفط والغاز فً جوالتها الثالث هو قبول الشركات العالمٌة بهذا كان التحدي الحقٌقً ق

النموذج االقتصادي الجدٌد للعقود النفطٌة الذي لم ٌكن معروفا فً الصناعة النفطٌة قبل اإلعالن عنها وإجراء 

لكنها غاٌة باألهمٌة  جوالت التراخٌص، كان التحدي األول هو كتابة عقود تحقق شروط موضوعٌة عسٌرة جدا

 :بالنسبة للعراق، فهذه العقود، التً أرٌد لها أن تكون عقودا معٌارٌة أٌضا وقابلة للتطبٌق، ٌجب أن تضمن

 ًحق ملكٌة الشعب لنفطه وثرواته التً تختزنها أرض الوطن، وأن تبقى ملكا صرفا للشعب العراق

 . 222ق كما نص علٌه الدستور فً مادتهفً كل مكان وأٌنما وجدت هذه الثروات فً أرض العرا

 وأن ٌجري التطوٌر للحقول النفطٌة أو الغازٌة بأٌدي عراقٌة، بحٌث ال تقل نسبة العاملٌن على

 .من مجموع العمالة% 58تطوٌر الحقول عن ال

وأن ٌتم نقل التكنولوجٌا الحدٌثة إلٌها، ومن ثم لباقً القطاعات االقتصادٌة فً العراق. 



 ٌكون التطوٌر على وفق أحدث النظم التً تضمن نسب استخالص أعلى ما ٌمكن من وأن

 .المخزون النفطً بعد إجراء الدراسات المكمنٌة الالزمة لهذا الغرض

 وأن تضمن الشركات مسألة استغالل الغاز المصاحب للنفط بالكامل، ومنع حرقه تحت أي ذرٌعة

 .روة إضافٌة للبلد ال أن ٌكون عبأ علٌه وملوثا للبٌئةأو سبب، واستغالله استغالال أمثل ٌضٌف ث

 وأن تضمن الشركات تطبٌق أفضل أنظمة السالمة للعاملٌن والسالمة العامة والصحة وحماٌة البٌئة

 .من الملوثات الصناعٌة الناتجة عن هذه الصناعة

سترجعها من النفط كما وتضمن الشركات وفق هذه العقود تموٌال كامال لكلف التطوٌر على أن ت

المنتج الحقا دون أن ٌساهم العراق بدفع هذه الكلف لعجزه عن توفٌر المال الالزم لذلك، كون 

العراق عاجز عن تموٌل مشارٌع بهذه الضخامة وهو مازال ٌرزح تحت عقوبات دولٌة ثقٌلة ال 

ذي لحق به عبر تخفى على القارئ، إضافة إلى جهود إعادة بناء البلد من الصفر بعد الخراب ال

 .السنوات العجاف التً استمرت إلى أكثر من أربعة عقود متواصلة

 وأن تساهم الشركات فً بناء الكوادر العراقٌة الجدٌدة وأن ترفع مستوى الكوادر العاملة حالٌا إلى

 . المستوٌات العالمٌة لكونها قد حجبت عما هو جدٌد فً الصناعة النفطٌة لفترة طوٌلة من الزمن

 أن تتقاضى أجرا مقابل كل هذه الخدمات ٌجب أن ٌزٌد على األجر الذي تقدره وزارة النفط، وهو

 .أجرا بخسا جدا كما تبٌن الحقا

وغٌرها شروطا أخرى ال تقل أهمٌة عما تقدم . 

ر، لقد اعتبرت الشركات هذه الشروط غٌر منصفة، بل نوعا من اإلجحاف بحقها، لذا أعرضت عنها فً بداٌة األم

لكن ولضرورات اقتصادٌة كبرى تهم االقتصاد العالمً برمته، وبضغط من حكوماتها، تراجعت الشركات عن 

مواقفها لضمان استمرار تدفق النفط لألسواق العالمٌة التً لم تعد تحتمل أعباء إضافٌة قد تكون السبب بإنهٌار 

ٌد وربما الوحٌد لتحقٌق حالة التوازن بٌن العرض االقتصاد العالمً برمته، ذلك ألن حقول العراق هً الضمان األك

 .والطلب على النفط والغاز فً األسواق العالمٌة فٌما لو تم تطوٌرها بأسرع وقت ممكن

وهكذا نجح العراق واجتاز أكبر عقبتٌن تقفان بوجهه، كتابة العقود وقبول الشركات بها لما تضمنته من شروط، بل 

ن تلك التً ظهرت فً العقد األول، وباشرت بالتنفٌذ فعال، لكن ٌبدو لنا الٌوم، وتعاقدت الشركات بشروط أقسى م

ومن خالل مراقبة مٌدانٌة لتنفبذ العقود أن التحدي األكبر ٌكمن بإدارة تنفٌذ ما تم التعاقد علٌه، حٌث، وكما أسلفت، 

التنفٌذ باتجاه الهدف الذي وضعه  من خالل متابعة مٌدانٌة، أن هناك خلال كبٌرا ٌنبغً الوقوف عنده وتصحٌح مسار

العراق بالكامل، ولٌس فقط تحقٌق مستوٌات اإلنتاج التً ألزمت الشركات بها نفسها، بل تحقٌق كامل األهداف التً 

رسمتها العقود، ألن األهداف األخرى تعتبر أكثر أهمٌة من مستوٌات اإلنتاج فً الوقت الحالً، وذلك ألن حتى لو 

ملٌون برمٌل ٌومٌا بعد خمس أو ست سنوات من  21اإلنتاجٌة كاملة، ال ٌمكن للعراق أن ٌصدرتم تحقٌق األهداف 



اآلن، وهذا ما أكدته معظم الدراسات االقتصادٌة حول مدى استٌعاب السوق النفطٌة العالمٌة لهذه الكمٌات، هذا 

كما هو الحال اآلن وذلك فضال عن محدودٌة حصة العراق فً األوبك، والتً سوف لن تكون بأي حال مفتوحة 

بسبب  وجود منافسٌن ومشاكسٌن فً األوبك ال ٌروق لهم أن ٌكون العراق بهذا المستوى من اإلنتاج والتصدٌر، 

 .وبالتالً بهذا المستوى العالً من األهمٌة عالمٌا وإقلٌمٌا

ٌظن البعض أنً ضد عملٌة كان البد لً من اإلشارة إلى حجم النجاحات التً تم تحقٌقها من قبل العراق لكً ال 

التطوٌر، أو أقف من العقود بالضد، بل ما أرٌد قوله هو أنً أرٌد لهذه العقود النجاح الباهر وبلوغ كافة األهداف 

 .التً رسمتها، ألنها فً النهاٌة مسؤولٌة مشتركة للجمٌع ولٌس الوزارة ومؤسساتها فقط
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