
 ثالثا – النفط من أجل إدارة أفضل لتنفٌذ عقود

 

 * حمزة الجواهري

 "الصحة والسالمة والبٌئة"ملف 

 مثال صارخ على اإلدارة السٌئة لما تضمنته العقود

، ووفق هذا المبدأ أٌضا أبدأ بنقد سرٌع لتطبٌقات هذا الملف كما أراه ""السالمة أوال""فكما ٌقولون دائما 

 .على أرض الواقع

ملف ذا الملف ٌعتبر من أخطر الملفات التً ٌجب التعامل معها بمنتهى الصرامة والدقة، حٌث أن لعل ه

الصحة والسالمة والبٌئة ٌعٌره العالم المتحضر بالغ األهمٌة، قد تفوق أي موضوع آخر، فهو المعٌار 

مؤسساته،  الحقٌقً لمدى تطور الصناعة، أي صناعة كانت، بل هو المعٌار لمستوى تطور البلد بكل

هذا فضال عن ملف ضمان النوعٌة الذي ٌأتً بنفس الدرجة من األهمٌة، لوجود الترابط الموضوعً 

، حتى أن بعض الشركات تدمج هذٌن الملفٌن بإدارة واحدة، فعلى سبٌل المثال شركة بٌن الملفٌن

جدها تدمج هذٌن هالٌبرتون، التً تعمل حالٌا فً العراق وتقدم خدماتها فً مجال تطوٌر الحقول، ن

، ألن حٌن ٌمنح تصرٌح العمل ، ألداء عمل ما HSEQMSالملفٌن بملف واحد، وتسمٌه الشركة ب

مهما كان بٌسطا، ٌجب أن ٌعتمد التصرٌح على وجود شهادات النوعٌة والكفائة لألجهزة والمعدات 

معتمدة من قبل هٌئات المتعلقة بذلك العمل، وحتى الطرق القٌاسٌة النوعٌة للعمل نفسه ٌجب أن تكون 

السٌطرة النوعٌة وهٌئات الصحة واسالمة والبٌئة، بحٌث تكون سارٌة المفعول، لذا من الطبٌعً توفر 

الذي تشترك بإصداره عدة  PTWكل هذه الوثائق المعتمدة فً ساحة العمل مرفقة مع تصرٌح العمل

 .جهات ذات عالقة

ت واألجهزة مضمونة النوعٌة وبرخصة سارٌة بتفصٌل أكثر ٌجب أن تكون جمٌع المنشآة والمعدا

المفعمل صادرة من شركة سٌطرة نوعٌة معتمدة عالمٌا ومحلٌا للفترة الزمنٌة التً ٌتم العمل خاللها، 

أضف إلى ذلك ٌجب أن ٌكون هناك دلٌل للسالمة والصحة والبٌئة معتمدا أٌضا من جهة عالمٌة 

نظام "" عمل، كل هذا ٌدار وفق نطام إدارة ٌعرف بكطرف ثالث، إضافة إلى دلٌل معتمد لخطوات ال

فضال عن نظام إدارة النوعٌة إذا كانت اإلدارتٌن منفصلة " HSEMSإدارة الصحة والسالمة والبٌئة

 . عن بعضها البعض كما هو الحال فً أغلب الشركات رغم الترابط الموضوعً بٌنهما

بر من أهم المعاٌٌر لمنح أي شركة شهادة النوعٌة أو هذه األنظمة اإلدارٌة والدلٌل والطرق القٌاسٌة تعت

وهً أنطمة ضخمة وإدارات ضخمة أٌضا، كلها تكاد أن تكون غٌر ، ISOما تسمى بشهادة ال

، حٌث باألمس وكما نشر التقرٌر موحودة، أو موجودة وال أحد ٌعمل بها، هذا فضال عن تخلفها

لى طلب قانون حماٌة البٌئة ودلٌل البٌئة من دولة ، سارع العراق إIraqi Oil Reportالنفطً العراقً

اإلمارات، بالطبع هذا القانون والدلٌل بحاجة إلى تعدٌالت وإضافات كثٌرة جدا لٌكون صالحا للعراق، 



ألن وكما نعرف أن بٌئة العراق تختلف كثٌرا عن بٌئة اإلمارات، وهذا ٌعنً أمامنا شهورا عدة لكً 

ٌكون فاعال إال بعد عرضه على البرلمان والمصادقة علٌه، ومن ثم  ٌكون قابال للتطبٌق، لكن لن

مصادقة الرئاسة علٌه، وبعدها ٌتم نشره بالصحف الرسمٌة، خالل هذه الفترة ولحٌن تطبٌقه بالكامل، 

ٌعنً استمرار اإلساءة للبٌئة فً مناطق التطوٌر بدون قانون ٌحاسب المسًء، وتستمر اإلسائة لحٌن 

العمل المتعلق بهذا الملف، وهكذا أرى إن البٌئة العراقٌة ستكون أعظم مزبلة فً تكامل منظومات 

 .العالم، لحٌن إتمام كل المتعلقات ذات الصلة بحماٌة البٌئة، التً قد تطول ألكثر من سنتٌن

 .وهذا ما نعتبره أحد أوسع أوجه التقصٌر بعمل الوزارة والشركات والمؤسسات التابعة لها

 :ئةلنبدأ مع البٌ

البٌئة العراقٌة مازالت آخر اإلهتمامت بالنسبة إلى المسؤولٌٌن العراقٌٌن بشكل عام، بما فٌها وزارة 

 . البٌئة العراقٌة

لنأخذ مجلس محافظة بغداد مثال، فهذا المجلس الموقر والمنتخب من قبل الشعب، ترك جبال الزبالة 

ن تنقذ البٌئة، وترك الواجهات الرثة التً واألنقاض، والبنى التحتٌة المهدمة التً من المفترض أ

تلوث الذوق العام، وترك العابثٌن ٌستبٌحون الشوارع والطرقات وٌتجاوزون علٌها بكل أنواع 

التجاوز ومنها التجاوز المسًء للبٌئة، وترك الضجٌج الذي ٌلوث األسماع، وترك ما ترك من 

مام بالبٌئة، تركها وراح ٌطارد المثقفٌن وكل ما واجباته التً تم انتخابه من أجلها وعلى رأسها االهت

هو جمٌل ومشرق ضمن عاصمة العراق المنكوبة بكل المقاٌٌس، وراح ٌطارد الحرٌات التً ضمنها 

الدستور لٌستبٌحها وهو المكلف بما هو مختلف تماما، السبب بذلك هو أن المجلس لحد هذه اللحظة 

قه، وهً بإختصار تتلخص بضمان بٌئة صحٌة لسكان ال ٌعرف بالضبط المهمات الملقاة على عات

 . العاصمة

الثقافة البٌئٌة مازالت بعٌدة عن تصور وإهتمام المجتمع العراقً والمسإولٌن بشكل خاص، لذا ٌجب أن 

ال نلوم وزارة النفط ومإسساتها على جهلهم التام بشإون البٌئة، لكن ٌجب علٌنا توجٌه اللوم أوال 

نها دخلت العراق بعقود ألزمت نفسها بها، ومن ضمنها حماٌة البٌئة، لكن لم تعمل للشركات العاملة كو

من أجلها شٌئا على اإلطالق، فً حٌن كان ٌفترض أن تقدم المثال الراقً لحماٌة البٌئة، وتعلم 

الئق العراقٌٌن كٌفٌة حماٌتها، وأن تتولى أمرها بنفسها وتدفع الوزارة، بل والحكومة، لتوجٌه االهتمام ال

 .بالبٌئة

على حد علمً، لم تقوم الشركات لحد اآلن بحفر آبار لتكون مكبات للمٌاه المالحة أو السوائل الصناعٌة 

المختلفة، حٌث من أسوأ الملوثات للبٌئة فً الحقول النفطٌة المنتجة هً إنتاج الماء المشبع باألمالح مع 

العالٌة بطرٌقة فعالة، ومن أهم وسائل  النفط، وعلٌه ٌجب التخلص من هذه السوائل ذات السمٌة

التخلص من الماء المشبع باألمالح تتمثل بإعادة ضخه فً الطبقات المنتجة، وهذا األمر ٌعنً وجود 

وفً الواقع ال نظام لتدوٌر الماء المنتج ٌتضمن منشآة لمعالجتة ونظام آخر لضخه فً آبار الضخ، 

علمً المتواضع، كما ولٌس هناك آبار لبزل المٌاه فً ٌوجد أي شًء من هذه األنظمة حالٌا على حد 



طبقات أرضٌة تعتبر غٌر ذات جدوى اقتصادٌة وقابلة لتلقً هذه المٌاه المالحة جدا، كطبقات 

 .السمسمة وأم الرضومة والدمام

 إن مسؤلة التخلص من هذه المٌاه غاٌة باألهمٌة، ذلك ألن اللتر الواحد من الماء المالح الذي ٌنتج مع

النفط ٌحتوي على ما ٌقرب من مئتً ألف ملٌغرام من األمالح، وهذا ٌعنً أن هذا اللتر من الماء لو 

ذهب للمٌاه الجوفٌة فإنه سٌلوث حوالً ألف لتر من الماء الصالح للشرب أو الزراعة، فلو عرفنا أن 

إنتاجها خالل بضع  هناك الكثٌر من اآلبار النفطٌة سوف تنتج الماء فً القرٌب العاجل، وربما سٌصل

هذه الكمٌات من الماء لو تم إطالقها فوق المٌاه  .سنوات إلى أكثر من ملٌون برمٌل ماء مشبع ٌومٌا

الجوفٌة الصالحة للزراعة أو الشرب، فإنها ستلوث ٌومٌا ملٌار برمٌل من المٌاه الجوفٌة، أي ما 

سرعة تدفق الماء فً أعالً الفرات ٌزٌد على تدفق الفرات فً أعالٌة بخمسة مرات، على اعتبار أن 

 .متر مكعب بالثانٌة 044بحدود

فإذا لم تعمل الشركات من اآلن على إعادة تدوٌر هذه المٌاه للطبقات المنتجة للنفط وضخ الذي لم 

تستطع تدوٌره فً آبار البزل، فإن المٌاه الجوفٌة فً مناطق التطوٌر سوف تتلوث تماما بضرف سنتٌن 

 .د صالحة لشًء على اإلطالق، وإلى األبدأو ثالثة ولم تع

ٌوجد هناك سوائل أخرى كثٌرة ملوثة للبٌئة، كل هذه السوائل ٌجب أن ٌتم ضخها فً آبار البزل، كما 

لكل هذه . وٌجد أٌضا ملوثات صلبة هً األخرى ٌجب أن تطمر أو ٌتم االستفادة منها بإعادة تدوٌرها

آلن وتعمل على مدار الساعة، لكن مع األسف الشدٌد هذه الحاالت البد من وجود أنظمة جاهزة من ا

 . األنظمة غٌر موجودة ولم أرها بل ولم أسمع بوجودها فً العراق على اإلطالق

هناك أٌضا الغاز الذي ٌحرق وكان من المفروض أن تبدأ الشركات من اآلن بإحتواءه واستغالله بدال 

تً علٌه فً حلقة قادمة من هذه الدراسة، لكن من حرقه كما نصت على ذلك العقود، وهذا ما سنؤ

 .لألسف الشٌد لم أجد لحد اآلن ذلك اإلهتمام الكافً بهذا الملف الذي ٌعتبر فً غاٌة الخطورة واألهمٌة

للحق أقول إن معظم الحقول النفطٌة أو الغازٌة تقع فً مناطق صحراوٌة ولٌس فٌها حقول زراعٌة، 

أرض العراق تختزن كمٌات هائلة من المٌاه الجوفٌة، وهناك الكثٌر  لكن أٌضا، وكما ٌعرف الجمٌع، أن

من الحقول الزراعٌة تتستفٌد من هذه المٌاه لسقً المزروعات، كما وٌوجد العدٌد من الحقول ضمن 

كل هذه الحقول ٌجب أن ال تتأثر أراض زراعٌة أصال، وتسقً مزروعاتها من مٌاه دجلة أو الفرات، 

ال من األحوال، ال باستقطاع أراضً واسعة منها وال باإلساءة للمٌاه الجوفٌة بعمل الشركات بأي ح

  .أو مٌاه األنهار

إن قضٌة من هذا النوع لو كانت فً بلد غٌر العراق لمنعت الشركات من استغالل الحقول مهما كان 

ٌبدو أنها تحاول إنتاحها ما لم تلتزم بالمعاٌٌر العالمٌة لحماٌة البٌئة، وهً معروفة للشركات، لكن 

تجاهل تلك الضوابط وال ٌهمها مستقبل البلد أو مستقبل المزارعٌن الذٌن ٌعملون فً تلك األراضً 

 .مادامت الوزارة جاهلة تماما بمدى خطورة الملوثات التً تنتج عن الصناعة النفطٌة



لى مواجهات لعلنا سمعنا عن تظاهرات الفالحٌن فً تلك المناطق، والتً وصل أمر البعض منها إ

مسلحة مع الشركات أو من ٌقوم بحماٌتها، وهذا ٌعنً أٌضا أنها قد استباحت أراض زراعٌة واسائت 

 .للبٌئة ما دفع المزارعٌن للوقوف بوجه الشركات

ٌستطٌع المرء أن ٌرى بكل وضوح عند مروره بالقرب من الحقول النفطٌة أن ٌرى حرائق كبٌرة، هً 

رق كنتٌجة للعملٌات التً تجري على اآلبار، مثل اإلنعاش وتنظٌف اآلبار فً الواقع عبارة عن نفط ٌح

على حد علمً ال ٌوجد الٌوم بلد ٌحترم البٌئة وٌهتم . بعد الحفر وما إلى ذلك من عملٌات تخصصٌة

بمصادر مٌاهه أن تبقى تظٌفة وهواءه أن ٌبقى نقٌا، ٌترك الشركات أن تسًء للبٌئة وتفعل ما تفعله فً 

 حالٌا بمنهى الحرٌة، وال ندري إلى متى سٌستمر الحال على هذا المنوال؟ الحقول

كما وٌستطٌع المرء أن ٌرى بوضوح أٌضا كل أنواع المخلفات الصلبة الضارة بالبٌئة تغطً تلك 

المناطق دون أن ٌكترث لها أحد، حٌث أنها لٌست مجرد أنقاض أو أزبال، لكن هناك الكثٌر من 

 .كبٌر للبٌئة واإلنسانمكوناتها ضارة بشكل 

فلو استمرت الشركات، أو سوء إدارة العملٌات النفطٌة بشكل عام على هذا المنوال من التردي 

واإلساءة للبٌئة، فإن الحقول ستتحول بضرف سنوات قلٌلة إلى مناطق ٌستحٌل العٌش أو العمل أو 

 .الزراعة فٌها

 : الصحة والسالمة

 : عاملة لموضوع الصحة والسالمة والبٌئةلنؤخذ مثال على إهمال الشركات ال

، ٌومها أخبرنً 0202كنت شخصٌا فً أحد الحقول النفط الجنوبٌة، أوائل شهر تشرٌن األول من عام

أن هناك حادث موت مأساوي فً صباح ذلك الٌوم، حٌث سقط العامل العراقً من أحد المسإولٌن 

لحدٌد كانت فً المكان الذي سقط فٌه لٌموت فوق الخزان الذي ٌتم بناءه فً الحقل على كومة من ا

 .فً الحال

انه لٌس مجرد حادث مإسف، ألن ما أعرفه عن أنظمة السالمة ال تسمح بؤي حال من األحوال بحادث 

 :كهذا، لألسباب التالٌة

 ًسقوط عامل من فوق الخزان الذي تحت البناء ٌعنً أنه لم ٌستخدم حزام سالمة مربوط ف

جد سقالة متٌنة ٌقف علٌها، وسقوطه فً مكان ٌحتوي على بقاٌا حدٌد كانت مكان متٌن، وال ٌو

تحته ٌعنً مخالفة كبٌرة وفق دلٌل السالمة الصناعٌة، بل ٌمكن اعتبار أن لٌس هناك دلٌل 

سالمة معمول به أصال، وال نظام لحماٌة البٌئة لتخلٌصها من األنقاض أو النفاٌات الصلبة، ولم 

، لذا كان السقوط قاتال، ألنه PTWاطر المحتملة عند منح تصرٌح العملٌكن هناك تحلٌل للمخ

 .سقط فوق الحدٌد الخردة المتروك على األرض

 ٌعنً أٌضا، أن لٌس هناك مسإول عن ساحة العمل التً ٌعمل بها، أي مسإول من شركته

صناعٌة، وفق أي نظام سالمة معمول عالمٌا، وإن وجد فإنه لم ٌكن ٌعرف شٌئا عن السالمة ال



بل وحتى أولٌاتها، وٌعنً أٌضا أن لٌس هناك مسإول عن المنشؤة التً ٌتم بناء الخزان بها، 

وإال لكان أوقف العمل فً الحال قبل سقوط الرجل، بل كان ٌرفض المصادقة على تصرٌح 

 .وربما لم ٌكن هناك وثٌقة من هذا النوع على اإلطالق. PTWالعمل

المة الصناعٌة فً ساحة العمل، وهو موظف تابع لدائرة كما وٌعنً عدم وجود ظابط للس

السالمة، وعدم وجوده ربما ٌعنً عدم وجود إدارة للسالمة الصناعٌة وال إدارة لحماٌة البٌئة، 

 .أو فً أحسن األحوال ٌعنً إهمال تام لكل ما ٌتعلق بالسالمة الصناعٌة من قبل الشركة العاملة

الصحة والسالمة  إدارة لٌس هناك ما ٌسمى بنظام وٌعنً أٌضا، وهنا مربط الفرس، أن

 .Safety Manual، ولٌس هناك دلٌل للسالمة، الذي ٌسمى بالHSEMSوالبٌئة

لو حدث أمر كهذا فً دولة أخرى لتدخلت الشرطة الجنائٌة والسلطات القضائٌة فً الحال، وتم على 

لٌنالوا الجزاء العادل بسبب إهمالهم  إثر ذلك إٌقاف جمٌع المسإولٌن عن هذا العمل وتحوٌلهم للقضاء

ولكان سببا قوٌا بفقدان الشركة مصداقٌتها فً . بتؤدٌة واجباتهم الوظٌفٌة التً تسببت بهذا الحادث الجلل

لكن مع . األماكن األخرى، وربما تسحب رخصة العمل منها فً الحال من قبل السلطات فً ذلك البلد

المسإولٌن بالعمل وكؤن شٌئا لم ٌحدث، وسمعت من بعضهم األسف عندنا استمرت بالعمل، واستمر 

، وربما لم ٌستلم ورثته "قضاءا وقدرا"بعد مدة أن الموضوع تم السكوت علٌه واعتبر سقوط العامل 

 . تعوٌضات عن التسبب بموته

ما تقدم ٌعنً باختصار أن الوزارة لم تفعل شٌئا لحد اآلن بصدد هذا الموضوع الذي ٌعتبر األكثر 

، قد ٌصل عدد Safety Manualألهمٌة من أي موضوع آخر، فالوزارة بحاجة إلى دلٌل السالمةا

، HSEMSمجلداته إلى أكثر من عشرة مجلدات ضخمة، ونظام إلدارة الصحة والسالمة والبٌئة

 . حٌث هناك أكثر من نظام لإلدارة هذا الملف، وأكثر من مدرسة

ها الدولة تتعلق بحماٌة البٌئة، وقوانٌن تتعلق بحوادث كما ونحن بحاجة إلى قوانٌن ٌجب أن تشرع

العمل، ونحتاج إلى مؤسسات أخرى مختصة بهذا الموضوع كشركات التأمٌن، وشركات ضمان 

النوعٌة، وشركات التجهٌز ألجهزة السالمة وحماٌة البٌئة، ونحتاج إلى محاكم مختصة بمثل هذه 

تحقٌق تابعة للدولة وأخرى قطاع خاص على شكل المواضٌع، ونحن بحاجة أٌضا إلى جهات تحري و

 .مكاتب استشارٌة، حٌث هً التً تقوم بالتحري عن الحوادث من هذا النوع كطرق ثالث محاٌد

أما الموضوع اآلخر الذي ٌجب العمل على تؤسٌسه أال وهو الصحة المهنٌة، حٌث تكون هً المرجع 

. ً تؤسٌس أقسام للصحة المهنٌة فً كل شركةلصحة األفراد ومدى تؤثرهم بضروف العمل، وهذا ٌعن

هذه الموسسات تكون هً المسإولة عن متابعة الحالة الصحٌة لجمٌع العاملٌن وفق معاٌٌر دولٌة 

معترف بها، وتعتبر المرجعٌة بتحدٌد التعوٌضات التً ٌستحقها الشخص العامل ضمن أي بٌئة عمل 

 . فً حال تعرضه لحادث مإسف

قول إن الصحة المهنٌة غٌر موجودة مع األسف الشدٌد، وإن وجدت فهً غٌر بإختصار، نستطٌع ال

 .فاعلة، أو ال تزٌد عن مستوصفات تعالج الزكام وتمنح اإلجازات المرضٌة للمتمارضٌن



الترتٌب والنظافة من مكمالت السالمة، ولعلً ال أكون مجانبا الحقٌقة لو قلت أن مجرد إلقاء نظرة 

، نجد أن كل شٌئ ٌسًء للذوق العام، فاألبنٌة مجرد أطالل، وما بداخلها من واحدة على واقع الحقول

الطرق هً األخرى فً وضع أبعد ما تكون عن الطرق . محتوٌات ال ٌصلح لشًء سوى إلقاءه بالقمامة

التً نعرفها من ناحٌة التنظٌم أو التخطٌط، أما الورش وساحات العمل تشًء بما هو أكثر، ففً إحدى 

تم إلقاء عشرات المضخات الغاطسة فً تلك الساحة، والساحات المجاورة لها، تبٌن لً فٌما الساحات 

بعد أن هناك بالجوار خمسة أبنٌة حدٌثة أعدت أصال كمخازن لمثل هذه المضخات غالٌة الثمن، لكن 

المخازن بقٌت فارغة والمضخات بقٌت أٌضا ملقات فً الساحات تعبث بها الرٌح والغبار وتشوه 

مشهد بكل أنواع الضجٌج البصري المقرف، فإذا كان التعامل مع معدات تقدر قٌمة الواحدة منها ال

بملٌون دوالر بهذه الطرٌقة، فما هً طرٌقة التعامل مع المعدات األخرى األقل ثمنا؟ وحٌن سؤلت عن 

عطل ما،  الجهة التً تقوم بصٌانة هذه المضخات، قٌل أن لٌس هناك جهة ما، فالمضخة التً ٌصٌبها

أو باألحرى تخرج من أحد اآلبار، تلقى هنا وكؤنها حدٌد خردة، إذ لٌس هناك عقود للصٌانة والفحص 

مع الشركات المصنعة لها، بل ولٌس هناك وجود للشركات أصال فً العراق، فهً تستورد وتترك بعد 

 . نصبها مرة واحدة فقط، حتى لو بقٌت لٌوم واحد فً البئر

من اإلهمال الموروث من اإلدارات السابقة لإلدارة الحالٌة ٌعتبر أحد أهم أشكال  إن مثل هذا النوع

 . سوء اإلدارة وهدر المال العام

حقٌقة إن هذا المشهد غٌر موجود فً أي مكان آخر فً العالم، األمر واألدهى من ذلك، هو أن أقسام 

نً من أشكال الفوضى التً الشركة تعانً من نقص فادح باألجهزة والمعدات الضرورٌة كما تعا

حقٌقة إنه أمر مإسف للغاٌة، وقد استمر هذا الوضع حتى بعد منح عقود التراخٌص . نعرفها وال نعرفها

ودخول الشركات العالمٌة التً ٌبدو أن عدوى الجرب قد أصابتها هً األخرى، فال تجد من ٌكترث 

ث العمل الذي تسبب بموت العامل ٌعد لشًء خطؤ على اإلطالق، وربما المثال الذي أوردناه عن حاد

خٌر دلٌل على ما نقول، كونه حدث فً ساحة عمل تابعة لشركة تعتبر من أعرق شركات النفط فً 

 . العالم

إن موضوع السالمة، الذي جرنا للحدٌث عن هكذا نوع من اإلهانة للصناعة النفطٌة أٌنما وجدت، قد 

السالمة "ن األولوٌات كما ٌفترض أن تكون، أي م" السالمة الصناعٌة"تراجع للخلف ولم تعد 

 . ، وهو شعار عالمً تتمسك به أي مؤسسة حتى لو كان عملها مكتبٌا فقط"أوال

وأخٌرا من البدٌهً للطبٌب أو الممرض حٌن ٌعالج جرح ما إن ٌبدأ أوال بتنظٌف الجرح وتعقٌم المكان 

ال بدون تنظٌف، وهذا هو شؤن الحقول قبل أن ٌشرع بعالجه، ألن عالج الجرح القذر أمرا مستحٌ

العراقٌة مع النظافة والترتٌب والسالمة العامة والصحة والبٌئة، فشوارعها قذرة تملإها األزبال 

واألوحال واألنقاض هوائها ملوث بكل أنواع الغازات السامة، والسوائل الصناعٌة ذات السمٌة العالٌة 

 .اك كل ما هو ملوث للبٌئة وضار بسالمة وصحة اإلنسانتبزل فوق المٌاه الجوفٌة، باختصار تجد هن

مرة أخرى أقول، ربما تكون أنظمة السالمة والصحة والبٌئة والكٌانات التً تتدبر أمرها موجودة، 

ولكن على أرض الواقع نجد أنها غٌر فاعلة ومتخلفة، لذا ٌترتب على الوزارة الضغط على الشركات 

 . طورة التً تعمل بها فً بلدانهاالعاملة أن تأتً بأنظمتها المت



كما وٌترتب على الوزارة أٌضا أن تختار من بٌن األنظمة العالمٌة المعمول بها نظاما واحدا وتفرضه 

على الشركات لتطبقه فً عملها، وهكذا سٌكون لدى الوزارة نظاما واحدا معتمدا، وٌجب أن ٌكون 

 .مٌة أو المحلٌة على حد سواءمرفقا مع أي عقد تبرمه الوزارة مع الشركات العال

 .وأخٌرا ٌجب أن تسعى الوزارة إلى تطبٌق ما اعتمدته بمنتهى الصرامة والدقة وبأٌد خبٌرة

فً الحقٌقة إن ما تقدم منصوص علٌه فً العقد المعٌاري لكن لألسف الشدٌد مازال ٌنتظر التطبٌق، 

 .نترك تقدٌره للقارئ الكرٌموقد ٌكون سبب التراخً عن تطبٌقه هو الجهل، وربما شٌئا آخر 

 .........ٌتبع فً الحلقة القادمة من الدراسة
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