
 ثانٌا - النفط من أجل إدارة أفضل للتنفٌذ عقود

 آلٌات السٌطرة على عقود النفط

 * حمزة الجواهري

 

ٌنبغً اإلشارة هنا إلى أن الشروط التً تحدثنا عنها فً الحلقة السبقة، تعتبر هً الدلٌل الذي ٌنبغً التمسك به 

عقدي مهما كان بسٌطا حسب رأٌهم، من قبل المسؤولٌن على مختلف مستوٌاتهم وأن ال ٌتنازلوا عن أي شرط 

 .فلٌس هناك أمر قلٌل األهمٌة وآخر ٌمكن إهماله حتى لو كان اإلهمال إلى حٌن

لقد صممت العقود بشكل ٌمنح العراق سٌطرة كاملة على عملٌة التنفٌذ وفً كل مراحل العقد، وهذا ما لم ٌكن 

ا النموذج االقتصادي الجدٌد والذي سمً بعقود الخدمة معروفا فً عقود المشاركة باإلنتاج التً كانت سائدة قبل هذ

 .طوٌلة األمد

إن اآللٌات التً وفرها العقد للسٌطرة على األداء بالكامل مقننة بوجود عدة أدوار عراقٌة لضبط األداء وتنفٌذ بنود 

د واألفكار لتكون أدوات العقد بحذافٌرها، هذه األدوار سنأتً علٌها بإٌجاز شدٌد ألنها بحاجة إلى تظافر جمٌع الجهو

 .فاعة لتنفٌذ سلٌم ومبدع كما فعلنا عندما وضعنا عقودنا الجدٌدة وأعتبرها العالم على أنها ثورة فً الصناعة النفطٌة

 الشرٌك العراقً

من الشركة العاملة التً تطور الحقل وهً صاحبة % 52لقد نصت العقود على أن تكون للعراق حصة

ل العراق تكالٌف التطوٌر، بل تتولى الشركات العاملة تموٌل المشارٌع الترخٌص، على أن ال ٌتحم

التطوٌرٌة بالكامل لوحدها، لكن وجود هذه الحصة للعراق ٌضمن وجود عراقٌون ضمن مجالس إدارة هذه 

 .الشركات وٌشاركون بإتخاذ القرارات الكبرى وإن كان العراق ال ٌساهم بتوفٌر المال

الوزارة مازالت فً طور بلورة األفكار لشكل الدور الذي ٌجب أن ٌقوم به لكن مع األسف الشدٌد أن 

، وحتى هذه األفكار لم تثمر عن وصف لهذه الوظٌفة أو الدور لحد اآلن، فً حٌن كان "الشرٌك العراقً"

حاضرا قبل أن تأتً الشركات للعراق وأن ٌكون فاعال فً " الشرٌك الحكومً"ٌجب أن ٌكون هذا 

 .الشركات العاملة على تطوٌر الحقول من أول اجتماع لهذه المجالس مجالس إدارات

إن ضمان وجود هذا الدور ٌعتبر ذو أهمٌة كبرى بالنسبة للعراق حٌث من خالله ٌقدم العراق رؤٌته بما 

. ٌلزم بخصوص عملٌات التطوٌر، وأن ٌحث الشركة بإتجاه اإللتزام بشروط العقد الموقع مع العراق

ملة ربما تتلكأ بتنفٌذ شرط ما، أو تحاول اإللتفاف علٌه بطرٌقة أو بإخرى، لكن وجود فالشركات العا

الشرٌك العراقً هو الذي  ٌحدد الفهم العراقً لذلك الشرط، وهو الذي ٌعرف أهمٌته بالنسبة للبلد، وهو 



ب من الشرٌك إن المطلوالذي ٌدعوا لإلسراع بتطبٌقه تطبٌقا إبداعٌا بحٌث ٌحقق الغرض المرجو منه، أي 

العراقً أن ٌكون بمثابة خط الدفاع األول عن مصالح العراق قبل أن ٌأتً دور الجهات األخرى كالوزارة 

، وهو أٌضا الذي ٌدعوا الشركات إلى اختٌار األسالٌب األفضل لتطبٌق البنود بالنسبة أو شركات الوزارة

 . مسألة التنفٌذ خطوة بخطوةللعراق أو المنطقة التً منح الترخٌص بها، وهو الذي ٌتابع 

الشرٌك العراقً ٌجب أن ٌنسق عمله مع الوزارة والشركة العاملة صاحبة الترخٌص، لكن مازال هناك 

وكٌف ٌعمل، وهذا ما ٌجب أن ٌتم السٌطرة علٌه " الشرٌك العراقً"لبس كبٌر بشكل الدور الذي ٌقوم به 

اعتها توجٌه عمل الشرٌك العراقً فً الشركة التً من قبل الوزارة من خالل تشكٌل هٌئة تنسٌقٌة باستط

ٌعمل معها، حٌث أن هذه الهٌئة التنسٌقٌة هً التً ستكون مسؤولة عن توجٌه ممثلوا الوزارة الذٌن 

ٌقومون بهذا الدور وضبط أدائهم فً جمٌع الشركات العاملة، حٌث بهذه الطرٌقة سٌكون أداء هذه 

فة العمومٌة، ال أن ٌكون الشرٌك الحكومً فً شركة ما مجرد المجموعة بوحً من الوزارة وسٌحمل ص

ظاهرة صوتٌة، أو أن ٌكون اآلخر معرقال لعمل الشركة العاملة التً ٌعمل معها وٌطلب منها ما هو غٌر 

 .ملزم قانونٌا، وربما ٌكون فاسدا فٌستلم الرشوة وٌستكٌن فً مكتبه

فردات أعمال التطوٌر واإلنتاج، وأن ٌكون فقٌها الشرٌك العراقً ٌجب أن ٌكون على معرفة واسعة بم

بتفسٌر بنود العقد المبرم مع الشركة التً ٌعمل معها كممثل أساسً لمالكً الثروة النفطٌة، فإذا كان 

الشرٌك الحكومً بحاجة إلى معرفة الجدٌد فً التكنولوجٌا، على شركته أو الوزارة أن توفر له دورات 

 .جدٌد، وهكذا تدرٌبٌة لإلطالع على ما هو

لكن على حد علمً المتواضع ال توجد لحد اآلن ترجمة عربٌة رصٌنة للعقود؟ وهنا ٌأتً السؤال، أن كٌف 

ٌؤدي هؤالء واجبهم وهم ال ٌعرفون مضامٌن العقود؟ ربما ٌكون االعتماد على النسخ االنجلٌزٌة، وهذا 

 .ٌغ العقود القانونٌة؟ أنا أشك فً ذلكممكن، ولكن هل فعال لدٌنا من هو ضلٌع بهذه اللغة وفقٌها بص

فالوزارة إذا مسؤلة عن وضع ضوابط عمل الشرٌك الحكومً، ومستواه التقنً والعلمً، وهً التً تقدم 

له الدعم االزم ألداء واجبه، وتقدم النصٌحة، وهً التً تكون فً نهاٌة األمر مسؤلة عن مستوى أداءه 

ممثال لمصالح العراق كونه ٌحمل ربع ملكٌة الشركة العاملة، وهو وأداء الشركة العاملة التً ٌعمل معها 

 .المالك للنفط المنتج

 JMCولجنة اإلدارة المشتركة FODلجنة العملٌات الحقلٌة

هذه اللجان نص علٌها العقد، ٌتألف أعضائها من عدد متساو من الشركة العاملة صاحبة الترخٌص، 

التً تملك الحقل، أي الشركة التً ٌقع الحقل ضمن نطاق  وشركة الوزارة" الشرٌك العراقً"بضمنها 

وهذا ٌعنً أن هذه اللجان سٌكون للعراق فٌها عملها، وربما ٌكون هناك ممثال عن الوزارة ككٌان مستقل، 

حصة أكبر من الشركة صاحبة الترخٌص، ألن العراق ٌملك حصة الربع بالشركة العاملة صاحبة 

  .عضاء اللجنة ثمانٌة فإن عدد العراقٌٌن فٌهم سٌكون خمسةالترخٌص، لذا فإذا كان عدد أ



لجنة العملٌات الحقلٌة هً التً تقود العملٌات الحقلٌة للتطوٌر واإلنتاج ضمن هٌكل الشركة العاملة، لكن 

ملٌون دوالر،  52صالحٌاتها بالمصادقة على العقود سواء كانت خدمٌة أو تجهٌز أو بناء فإنها محدودة ب

وتكون صالحٌاتها أٌضا  JMCالعقد على ذلك، هناك لجنة أعلى منها وهً لجنة اإلدارة المشتركةفإذا زاد 

ملٌون دوالر فقط، أما  25محدودة بالمصادقة على العقود، فلها حق المصادقة على العقود التً ال تزٌد على

حقل أو الوزارة لما ما ٌزٌد على ذلك فإن صالحٌة الموافقة علٌه تكون حصرٌا لشركة الوزارة صاحبة ال

 .ٌزٌد عن هذه األرقام كثٌرا

تعتبر لجنة العملٌات الحقلٌة تنفٌذٌة أما الجنة المشتركة تكون أقرب إلى مجلس إدارة ثانً، لكن بالتأكٌد 

هاتٌن اللجنتٌن ٌكمالن بعضهما البعض، وهذا ٌعنً أن للوزارة والشركات التابعة لها دور كبٌر بصناعة 

لكن مازل التنسٌق بٌن الوزارة والشركات العاملة العاملة ودورا واسعا بالتنفٌذ،  القرار فً الشركات

الذي ٌجب أن " الشرٌك العراقً"بحاجة إلى مزٌد من التنظٌم بالرغم من وجود هذه اللجان إضافة إلى 

  .ٌكون متواجدا طول الوقت فً الشركة العاملة كتواجد أعضاء لجنة العملٌات الحقلٌة

متابعة استطعت أن أتلمس أن هناك ضعفا واضحا لدى أعضاء هذه اللجان من العراقٌٌن، فهم من خالل ال

من الموظفٌن القدامى وبعضعم أمضوا حٌاتهم العملٌة فً الحقول، ولكن مع األسف بعٌدون جدا عن هذا 

، لبعظهمالنمط من العالقات اإلنتاجٌة فً الصناعة النفطٌة، هذا فضال عن الضعف فً المستوى التقنً 

كونهم عزلوا عن العالم عقودا من الزمن، لذا كان ٌنبغً اإلهتمام بهم ورفع مستواهم بما ٌكفً للجلوس 

هذا الخلل كان ٌجب تحاشٌه . بمواجهة مع موظفٌن عالمٌٌن على درجة عالٌة من الكفاءة والتطور والدهاء

  .قبل أن تناط بهم مهمة خطٌرة كهذه

ء الموظفٌن الكبار، فهم لم ٌحصلوا على الفرص خالل النظام السابق أو قبل هذا لٌس تقلٌال من شأن هؤال

فكأننا نطلب منهم أن ٌكونوا على درجة عالٌة من المهنٌة والمعرفة بالفطرة، منح التراخٌص للشركات، 

ها ، أو أنألن الوزارة لم توفر لهم الفرص الحقٌقٌة لرفع مستواهم بما ٌكفً للقٌام بهذه المهمة الخطٌرة

تطلب منهم أن ٌتعلموا من خالل عملهم، وهذا خطأ آخر بحد ذاته، ألن من الناحٌة الواقعٌة، إن الفترة 

من الكلف اإلجمالٌة للتطوٌر التً قد % 05األولى للتطوٌر هً الفترة التً ٌتم خاللها صرف أكثر من

لمجموعات، قبل أن ٌتعلم تصل إلى مئتً ملٌار دوالر باإلجمال، أي إن العراقً الذي ٌعمل ضمن هذه ا

وٌكون فاعال بالقدر المطلوب، تكون الفترة األولى قد انتهت، وتكون الشركات العاملة قد صرفت الجزء 

وهً األكبر من األموال المخصصة للتطوٌر التً سٌذهب قدرا كبٌرا منها إلى جٌوب الفاسدٌن والمفسدٌن، 

وهذا ٌعنً أٌضا أن هناك أموال  والر، وربما أكثر،أموال قد تصل قٌمتها إلى ما ٌقرب من مئة ملٌار د

 .طائلة تصرف حالٌا من دون رقابة حقٌقٌة، وربما هناك ما هو أسوأ

 :دور الوزارة وشركاتها

من خالل ما تقدم نستطٌع أن نتلمس أدوار كبٌرة ٌنبغً أن تقوم بها الوزارة والشركات التابعة لها بإدارة 

لٌات اإلنتاج وضمان تنفٌذ سلٌم لما تضمنته العقود وفً الوقت المناسب عملٌات التطوٌر ومتابعتها وعم



لتنفٌذ أي بند، فهذه الجهات ٌجب أن تشكل لجان علٌا تنسٌقٌة بٌن األطراف العراقٌة العاملة مع الشركات 

األجنبٌة وتوجٌهها الوجهة الصحٌحة وفق رؤٌا قانونٌة محض بما ٌخدم البلد من حٌث األساس، كما وٌجب 

أن ٌساند هذه اللجان بٌوت خبرة مستقلة عالمٌة وتكنوقرا عراقً متمرس بعملٌات التطوٌر فً جمٌع 

االختصاصات التً تحتاجها عملٌات التطوٌر، وتكون أٌضا مدعومة بخبراء اقتصادٌٌن وقانونٌٌن 

 .وإدارٌٌن

فوئٌن لتولً المهام التً الوزارة والشركات التابعة لها هً التً تنتقً وتنسب الموظفٌن المناسبٌن والك

حددها العقد، وأن تضمن أداءا موحدا وفاعال لهؤالء الموظفٌن، وأن تقوم بإبدال ذووا األداء الضعٌف، وأن 

 .تحرص على رفع مستواهم التقنً بما ٌكفً ألداء هذه المهمات الخطٌرة

ن العراقٌٌن علٌها، على الوزارة أن تحرص على إدخال قٌم عمل وأنظمة عمل متطورة وتدرٌب العاملٌ

وذلك من خالل متابعة مٌدانٌة ألن غالبا ما تتلكأ الشركات بتطبٌق تلك األنظمة خصوصا فً الفترات 

 . األولى حٌن ٌصرف الجزء األكبر من أموال التطوٌر

على الوزارة أن تعمل على توحٌد أنظمة العمل المختلفة التً تعمل بها الشركات العاملة حٌثما وجدت 

لذلك، فعلى سبٌل المثال ال الحصر، ٌجب أن ٌكون نظام إدارة الصحة والسالمة والبٌئة، وكذا ضرورة 

نظام إدارة النوعٌة، موحدة بٌن جمٌع الشركات العاملة مهما كانت أنظمة هذه الشركات متطورة وتفً 

 . بالغرض، ألن أنظمة الرقابة ال تستطٌع السٌطرة على شركات ذات أنظمة عمل مختلفة

غٌر المعقول أن تجري عملٌات التطوٌر فً حقول تملكها شركات وطنٌة وأن ال ٌكون لها دور مباشر من 

بالرقابة والمتابعة، لكن الذي ٌحصل هو أن الموظفٌن الذٌن تم تنسٌبهم لتلك الشركات العاملة فقط 

نهم ٌكتفون بحضور ٌستطٌعون القٌام بالمتابعة، ولٌس هناك متابعة مٌدانٌة وفً جمٌع مرافق الشركة، فإ

 .االجتماعات فقط

من الواضح أن هناك دورا للوزارة أوسع مما تقوم به حالٌا وما نقترحه بمتابعة عمل الشركات على أرض 

الواقع، حٌث ٌجب أن تكون هناك متابعة مٌدانٌة بعٌون متخصصة خبٌرة لكل ما ٌجري هناك ٌرافقهم 

ٌر األجل أو عقود التجهٌز صغٌرها وكبٌرها، وأن تحتكم موظفون كبار، والقٌام بتدقٌق عقود الخدمة قص

إلى معاٌٌر عالمٌة، أو على األقل أن تعتمد اسلوب المقارنة بما ٌجري فً دول الجوار اإلقلٌمً وخصوصا 

دول الخلٌج، وتقارن أسعار الخدمات والتجهٌزات وأسعار البناء أٌضا مع مثٌالتها فً هذه الدول قبل توقٌع 

 .  وأن تتابع التنفٌذ بشكل ٌضمن السالمة والنوعٌة والنزاهةأي عقد كان، 

 :دور بٌوت الخبرة العالمٌة بإدارة العقود

كما فعلت الوزارة عندما كتبت التراخٌص أن استدعت شركات عالمٌة ذات خبرة واسعة بصٌاغة العقود، 

الكفاءات القٌادٌة تقرٌبا لتأدٌة أن تفعل الشًء نفسه عند التنفٌذ، وذلك لخلو أروقة الوزارو ومؤسساتها من 



كامل األدوار التً ٌتحتم القٌام بها، ألن مهما بلغت كلف اإلستشارة فإنها ستكون بال أدنى شك مبالغ ال 

 . تذكر أمام الهدر الذي نراه هذه األٌام لألموال الطائلة

اظ على أموال العراق من لكن لألسف الشدٌد ال نجد أٌا من هذه البٌوت ذات الخبرة الواسعة ٌساهم بالحف

 .الهدر، وأن تساهم بتعلٌم العراقٌٌن كٌفٌة إجبار الشركات على التنفٌذ المبدع والنزٌه لشروط العقد

 :دور العاملٌن فً الشركات العاملة

فً الواقع إن أي عراقً ٌعمل الشركات األجنبٌة العاملة له مصلحة كبٌرة بتحقٌق جمٌع أهداف العقود، لذا 

ي تثقٌف جمٌع هؤالء مضامٌن العقود وما ٌجب مراقبته، كما وٌمكن لهذه المجامٌع من من الضرور

العاملٌن أن تعمل بعٌون مفتوحة لمراقبة أي خلل، أو فساد، وما إلى ذلك، لكن مع األسف الشدٌد إن 

موظفٌن الوزارة لم تقدم لهؤالء ترجمة للعقد لحد اآلن كما أسلفنا، كما وحجبت البروتوكوالت حتى عن ال

الكبار، حٌث ان البروتوكوالت تعتبر الجزء المكمل للعقود والذي ٌتضمن كل ما ٌحتاجه المراقب للقٌام 

 . بعمل متكامل

نحن بذلك ال نشجع على القٌام بدور المخبر السري، لكن بدور صاحب المصلحة، ألن أٌا من هؤالء ٌملك 

 .حصة بهذه الثروة وله الحق بمراقبة ملكٌته

 :ة الشفافٌة للصناعة االستخراجٌةدور منظم

ٌبدو وكأن هذه المنظمة لم ٌعد لها وجود بعد أن تم تاسٌسها، بكل أسف أقول ذلك، ألنها ٌجب أن تقوم بدور 

فعال بمراقبة األداء فً الصناعة االستخراجٌة وأن ال تكتفً بدور قراءة تقرٌر الوزارة عن مبٌعات النفط 

ت أخرى واسعة ٌجب أن تغطٌها المراقبة من قبل هذه المنظمة التً تمثل الخام للخارج فقط، فهناك مساحا

عٌن الشعب على صناعته االستخراجٌة، فهناك النفط الخام الذي ٌجهز لمصافً النفط ولم ٌجري قٌاس 

كمٌاته، والنفط الذي ٌتم سرقته وتهرٌبه أو بٌعه محلٌا أو إلى دول الجوار، حٌث ال ٌوجد أي تقدٌر لهذه 

لكن هناك ما هو أهم، أال وهو كلف التطوٌر للحقول، فهذا الموضوع . ات على حد علمً المتواضعالكمٌ

بالذات ٌكتسب أهمٌة بالغة فً هذه المرحلة بالذات، ألن كلف التطوٌر التً تصرف فً البداٌة، وكما 

ام، فالكلف الحالٌة قد ع 52أسلفنا، تعتبر الجزء األعظم من الكلف اإلجمالٌة خالل مدة العقد التً تمتد لمدة

تصل إلى ضعفً الكلف الحقٌقٌة، مقارنة مع مثٌالتها من الكلف فً دول الخلٌج العربً، فلو كان مجموع 

كلف التطوٌر للعقود مجتمعة تصل إلى مئتً ملٌار دوالر، فإن حجم الهدر ال ٌقل عن نصف تلك األموال 

, راق من جدٌد، وتوظٌف جمٌع العاطلٌن عن العملفً أقل تقدٌر، وهذا الرقم ٌكفً إلعادة بناء نصف الع

 .وتسدٌد ما تبقى من دٌون العراق

فإذا لم تكن منظمة الشفافٌة للصناعة االستخراجٌة هً التً تراقب الشركات العاملة والوزارة والمؤسسات 

 التابعة لها وتقترح إجراءات تصحٌحٌة، فمن الذي ٌقوم بهذا الدور؟ 



س باستطاعة أي مسؤول محاصصاتً أن ٌقوم بهذه المهمة مهما بلغ عدد كما وأعتقد جازما أن لٌ

 .مستشارٌه أو عدد السٌارات المصفحة التً تقوم بحماٌته

 :دور التكنوقراط العراقً

لقد صدر عدد لٌس بقلٌل من الدراسات والتحلٌالت حول هذه العقود لكن لألسف الشدٌد جلها كانت باللغة 

ة باألهمٌة ولكنها بعٌدة عن صانع القرار العراقً من ناحٌة، حقٌقة لٌس هنا بٌت االنجلٌزٌة، نعم إنها غاٌ

القصٌد ولكنه استطراد البد منه، حٌث أن هذه الكتابات كانت بعٌدة تماما عن واقع التنفٌذ وإن كان، التنفٌذ، 

 .فً بداٌاته األولى

، هذا جٌد ومهم، لكن األهم هو األخذ فقد كانت معظم الكتابات عبارة عن مراجعة او نقد لمضامٌن العقود

بٌد العاملٌن فً النفط من العراقٌٌن، ألن ما تضمنته العقود من شروط، تلك التً وصفت بالقاسٌة، سوف 

لن تلتزم بها الشركات وتنفذها بالكامل ما لم ٌكون للعراقً من دور فً هذا المجال، لكً ٌستطٌع أن ٌتلمس 

هو ذلك العراقً الذي ٌحمل مسؤلٌة الشرٌك الحكومً ضمن : قً هنافالعرامكامن الخطأ أو التلكؤ، 

هٌكٌلة الشركة األجنبٌة، أو ذلك العراقً الذي ٌعمل كموظف فً الشركات األجنبٌة، أو العراقً الذي بقً 

ٌعمل ضمن الوزارة أو مؤسساتها، أو العراقً الذي ٌعمل فً الشركات الخدمٌة الخاصة أو القطاع 

كل هؤالء ٌجب  المستقلٌن ومنظمات المجتمع المدنً التً ٌهمها شفافٌة القطاع النفطً،المختلط، وحتى 

تمكٌنهم بثقافة نفطٌة واسعة لكً ٌؤدوا أدوارهم بشكل سلٌم وٌدفعون الشركات العالمٌة بإتجاه تطبٌق سلٌم 

 . ومبدع للعقود وبكلف معقولة ومستوى عمل متطور

العربٌة كونها اللغة المفهومة من قبل الجمٌع بما فٌهم العاملٌن فً لذا أجد من الضروري الكتابة باللغة 

لكن مع األسف هذا األمر غٌر موجود , القطاع النفطً الذٌن ٌفترض أن تكون لغتهم االنجلٌزٌة جٌدة جدا

 . لدي معظم العاملٌن فً هذه الصناعة

 .........ٌتبع فً الحلقة القادمة

 

 لحقول النفطٌة والغازٌةمهندس نفط مختص بإنتاج وتطوٌر ا *
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