
 رابعا - النفطمن أجل إدارة أفضل لتنفٌذ عقود 

 *حمزة الجواهري

 القوى العاملةهٌكل الوزارة و

لعل من أهم أهداف التعاقد من شركات عالمٌة لتطوٌر الحقول هو توفٌر فرص حقٌقٌة لتطوٌر الكوادر العراقٌة 

، وأن ٌقع مستقبال عبء العالم لترتقً إلى مستوى العالمٌة من خالل عملها مع شركات تعتبر األكثر تطورا فً

، لكن ٌبدو لً أن الوزارة على وشك أن تضٌع هذه تطوٌر الحقول الجدٌدة على عاتق هذا الكادر النفطً المتطور

الفرصة التارٌخٌة التً ٌجب أن ال تتكرر، ألن كان ٌفترض بعد هذه المرحلة أن ٌعتمد العراق على قدراته الذاتٌة 

 .بالتطوٌر للحقول الجدٌدة

لقد وقعت دائرة التدرٌب والتطوٌر التابعة للوزارة مذكرة تفاهم مع شركة اوبتو المتخصصة بالتدرٌب اوائل شهر  

اكز تدرٌب ، وهذا ٌعنً أن الشركة ستقدم دراستها بعد وقت لٌس بقصٌر، بعدها تساهم بتأسٌس مر3122شباط

آن ذاك، ستكون عملٌات التطوٌر قد اكتملت ! التدرٌببنائها وتجهٌزها ومن ثم القٌام بواجب أربعة قد تأخذ سنوات ل

أو على وشك اإلكتمال، وٌكون العراق قد خسر فرصة حصول العراقٌٌن على خبرة تطوٌر الحقول الفعلٌة، أي منذ 

  .البداٌة

هٌل بكلمة أخرى، كان األجدر بالوزارة، ومنذ الٌوم األول لعمل الشركات العاملة، أن تفرض علٌها مهمة إعادة تأ

أكبر عدد ممكن من الكوادر العراقٌة التً لدٌها خبرة طوٌلة من خالل برامج مكثفة تمضً بالتوازي مع هذا 

البرنامج طوٌل األمد، أي برنامج التطوٌر الذي تفكر به الوزارة والذي لم ٌأتً إال بعد إلحاح كبٌر من قبل 

أن مسألة إعادة التأهٌل للكوادر العراقٌة ذات التكنوقراط العراقً ومن مستشاري رئاسة مجلس الوزراء، حٌث 

الخبرة الطوٌلة ٌعنً وجود كوادر عراقٌة قٌادٌة كافٌة إلدارة عملٌة التغٌر، وهذا ما تفتقر له الوزارة حالٌا، حٌث أن 

 . تعتبر من أصعب أنواع اإلدارات" إدارة التغٌٌر"

الطٌن بلة، هو أن الوزارة لم تفرض على الشركات بالرغم من النقص الفادح بالكوادر القٌادٌة، أو مازاد من 

التعاقد مع العراقٌٌن العاملٌن أصال فً الخارج ولدٌهم خبرات واسعة فً مجال عملهم للعمل فً العراق تمهٌدا 

 . طال أمدها لعودتهم بصورة نهابٌة بعد غربة قسرٌة

ذهب دون االستفادة منها، وستبقى الشركات ما تقدم ٌعنً أن فرصة الحصول على خبرات حقٌقٌة بأعمال التطوٌر ست

األجنبٌة تتحكم بمفاصل العملٌة، هذا فضال عن حجم الفساد المالً المتوقع كنتٌجة لغٌاب تلك الكوادر، وغٌاب شبه 

تام للخبرات العراقٌة المهاجرة التً تستطٌع أن تحد من حجم الفساد المتوقع والذي بدت بوادره، بل روائحه تزكم 

فهو لٌس كأي فساد، إنه ٌقدر بمئات الملٌارات من الدوالرت خالل فترة التطوٌر المفترضة التً قد تمتد األنوف، 

, لستة سنوات أو سبعة، فضال عن الخسائر األخرى التً تتعلق بمستوى تطور التكنولوجٌا التً ٌجب استخدامها

اب شبه تام ألنظمة البٌئة والسالمة العامة ومستوى تدنً معامالت االستخالص للمكامن الحاملة للنفط، وٌبقى الغٌ

 . والسالمة الصناعٌة وتدنً للنوعٌة فً كل شًء

موضوع التعاقد مع العراقٌٌن فً الخارج ٌعتبر مسألة غاٌة باألهمٌة، وكان على الوزارة تفعٌل رغبة مجلسً 

ار كبٌر وجدي كونهم عملوا فً الوزراء والنواب وتحوٌلها إلى واقع عملً، ألن العراقً باق فً بلده وهو استثم

بٌئات عمل متطورة ولدٌهم معرفة واسعة بأنظمة وقٌم العمل المتطورة والعالٌة، لكن الحصاد الحقٌقً لمثل هذه 

السٌاسة أو الدعوات الحكومٌة، حٌث أن وزارة النفط قد أفرغت هذه الرغبة أو السٌاسة من محتواها، ربما عن دون 



وزارة لم تقدم حتى مجرد توجٌهات شفهٌة بهذا اإلتجاه ولو على سبٌل ذر الرماد فً قصد، لكن األكٌد هو أن ال

مثل هذه المبادرة الخٌرة من قبل الحكومة ومجلس النواب إلى مجرد ظاهرة وزارة النفط وهكذا حولت العٌون، 

تصدق دعوات العودة  صوتٌة بال معنى حقٌقً، فلم تعد الخبرات المهاجرة، بل هً الٌوم بحاجة إلى ألف دلٌل لكً

للوطن، ولعلً ال أضٌف جدٌدا لمعلومات القارئ لو قلت إن معظم هذه الخبرات المهاجرة كانت معارضة للنظام 

 .السابق، وربما مهجرة قسرا

كنتٌجة لهذه السٌاسة، أي سٌاسة إهمال الكوادر العراقٌة المهاجرة أن وقعت الشركات فً مؤزق حقٌقً، فال 

ى تنسٌب العدد الكافً لملا الشواغر، وال الشركات قادرة على ملبها بكوادر ثابتة من هٌاكلها الوزارة قادرة عل

 .فً الشركات ٌكونوا من العراقٌٌن% 58كون العقود تفرض على الشركات نسبة لسد النقص

و شبه لحل هذه المشكلة، قدمت الشركات العاملة صاحبة التراخٌص عروض لتشغٌل موظفٌن أجانب بصفة مؤقتة، أ

دائمة، كنوع من اإللتفاف على بنود العقود، فطلبت عروضا من المكاتب االستشارٌة العالمٌة، كان أقل عرض 

 2111دوالر للساعة الواحدة للخبٌر األجنبً، وهناك عروض أخرى تصل إلى 611دودحتقدمت به الشركات ب

ألف دوالر شهرٌا، والغرٌب  351إلى 231بٌندوالر فً الساعة، أي أن الراتب الشهري لهوالء الخبراء ٌتراوح ما 

هو أن الوزارة قد قبلت بهذه األرقام الفلكٌة ولم تلتفت للكوادر العراقٌة المهاجرة، ولم تفرض على الشركات أن 

ٌكون هؤالء من العراقٌٌن فً الخارج، كما ومنعت الشركات من إرسال عراقٌٌن للتدرٌب خارج العراق كون كلف 

وال أدري هل قارنت الوزارة رواتب األجانب بما ستصرفه فق حسابات الوزارة، أو هكذا قٌل لنا، التدرٌب عالٌة و

 على إعادة تؤهٌل الموظف العراقً القدٌم أم ال؟ 

من جانب آخر، وللحق نقول أن هناك مشكلة أخرى كبٌرة تعٌشها شركة نفط الجنوب والشركات االستثمارٌة العاملة 

النفطٌة، أال وهً أن الذٌن تم تنسٌبهم للشركات األجنبٌة العاملة ٌتقاضون رواتب أعلى من فٌها، بل وكل المؤسسات 

الذٌن مازالوا ٌعملون فً الشركة العراقٌة، وقد سمعنا عن إضراب للعاملٌن هناك، وكان قبله إضرابات آخرى فً 

 . الجنوب أٌضا وآخر فً شركة نفط الشمال، كلها بسبب تدنً مستوى األجور

ارة وكعادتها فً كل مرة لجأت للعقوبات اإلدارٌة لمن تجرأ على اإلضارب عن العمل، أن تم نقلهم من الوز

مناطقهم، حٌث ٌسكنون مع عائالتهم، إلى مناطق أخرى من العراق، بحٌث ٌدفع خاللها الموظف الذي أضرب عن 

عظٌم وطالب بحقوق، هذا فضال عن نقل العمل كل راتبه للسكن فً الفنادق، وذلك عقابا على ما أقدم علٌه من ذنب 

البعض إلى مناطق فٌها خطورة على حٌاتهم، فالنقل إلى بٌجً، على سبٌل المثال، لموظف من أبناء الجنوب ٌعنً 

تنشط تنظٌمات القاعدة ودولة العراق اإلسالمٌة التً تجد مازالت حكما بالقتل عن عمد وسبق إصرار، ألن هناك 

 .وفوزا بحور العٌن قربا هلل وضمانا للجنةبقتل هؤالء نوعا من الت

صحٌح أٌضا أن الوزارة ومؤسساتها تعانً من تضخم كبٌر، لذا فإن مسألة منح الموظٌن أجورا مجزٌة أمر 

مستحٌل، حٌث أن الدائرة التً تحتاج إلى عشرٌن شخصا للقٌام بكامل الواجبات المناطة بموظفٌها، نجد فٌها أكثر 

ال ٌجدون أماكن لجلوسهم، وال أبنٌة تلٌق بهم أو تلٌق بأغنى وزارة فً البلد، وال عمل  من مئتً موظف، معظمهم

محدد ٌقومون به، ألن ال ٌوجد أصال توصٌف للوظٌفة التً ٌحمل الموظف مسماها، وال هٌكل تنظٌمً ٌتسع لهم، 

دوائر الوزارة، فكٌف أصال ال ٌوجد هٌكل تنظٌمً ألي مؤسسة أو دائرة من : وفً واقع األمر هناك من ٌقول

 تمنحهم الوزارة أجور عمل مجزٌة وهم ال ٌفعلون شٌئا؟ بل ٌشكلون عبئا علٌها؟

لعل من أول األمور الواجب توفرها فً تشكٌل مؤسساتً هو وجود هٌكل تنظٌمً، فٌه وصفا دقٌقا لمسمى الوظائف 

للوظائف موجود، وال أي شًء ٌمت ٌحدد الواجبات والصالحٌات، وكما أسلفنا ال الهٌكل موجود، وال الوصف 

ربما تكون هذه الحالة موروثة من النظام السابق، وربما توجد ! للتنظٌمات المؤسساتٌة بصلة موجود، حالة غرٌبةجاد

هكذا أوراق فً أدراج الوزارة لكن لم ٌعمل بها، وربما لم ٌعرف أحدا الطرٌق لها، فعن أي هٌكل تنظٌمً نستطٌع 



رك هذا الموضوع ألن من غٌر المجدي الحدٌث عنه فً هذه الدراسة النقدٌة، كون النقد لما الحدٌث؟ من األفضل ت

 هو موجود أصال، فكٌف ننقد ما هو غٌر موجود؟

 :القطاع الخدمً الخاص لدعم عملٌات تطوٌر الحقول

ي ٌقوم بكل كان من واجب الوزارة العمل على توفٌر بٌئة خدمٌة تخصصٌة، كقطاع خاص أو مشترك، ٌكون هو الذ

أعمال التطوٌر الحقٌقة، حٌث من المعروف أن الذي ٌنوي بناء بٌت، ٌجد هناك بٌئة خدمٌة متكاملة للبناء، فإنه ٌجد 

لمختصٌن بصب الخرسانات، كما وٌجد المجهزٌن لمواد المهندسٌن المعمارٌٌن ومهندسً البناء، والبنائٌن وٌجد ا

البناء وهكذا باقً التخصصات كالتأسٌسات الصحٌة أو الكهربائٌة وما إلى ذلك، أي بمعنى أن هناك بٌئة خدمٌة 

 متكاملة لعملٌة البناء، بغٌر هذه البٌئة تكون مسألة البناء عسٌرة، بل مستحٌلة، فٌما لو كان البناء المطلوب حضارٌا

 . ٌلبً كامل االحتٌاجات وبكلف معقولة وبمقاٌٌس ومواصفات عالمٌة

بالنسبة للنفط هذه البٌبة الخدمٌة غٌر موجودة على اإلطالق، حٌث أن الشركات العاملة فً حقٌقة األمر ال تنفذ 

تمولها فقط، أعمال التطوٌر بٌدها، وإنما توكل المسؤلة للشركات الخدمٌة المتخصصة، وهً تقوم بإدارة العملٌة و

بدون هذه البٌئة الخدمٌة تكون عملٌة تطوٌر الحقول  بالضبط كما ٌحدث فً حالة بناء بٌت، حتى لو كان بسٌط،

 . بكلف عالٌة جدا، ألن الخدمات التخصصٌة المطلوبة سوف تستقدمها الشركات العاملة من الخارج

لب بضع شركات أجنبٌة ال تزٌد على أصابع الٌد اكتفت بج هذا األمر المهم جدا لم تعمل الوزارة شٌبا منه، فقد

الواحدة لتقدٌم الخدمات المطلوبة، وكان أن اتفقت هذه الشركات مع بعضها البعض فً غرف مظلمة، وربما 

بمعونة بعض الفاسدٌن من العراقٌٌن، وفرضت أسعارا فلكٌة للخدمات التخصصٌة التً تقدمها، بحٌث تزٌد عدة 

وهذا بدوره كان السبب األكبر التساع رقعة الفساد الذي أصبح مخٌفا بكل  لخدمات عالمٌا،مرات على مثٌالتها من ا

 .المقاٌٌس

سؤبقى أعٌد المثال التالً لعل الذي ٌهمه األمر ٌستمع لما نقول، أال وهو أن فً دول الخلٌج 

على  المجاورة للعراق نجد أن كلفة حفر الببر بعمق ثالثة كٌلومترات مع جزء أفقً قد ٌزٌد

كٌلومتر بحدود ثالثة مالٌٌن إلى ثالثة ونصف ملٌون دوالر، هذا ٌتظمن التجهٌزات كاملة، لكن ما 

تمخضت عنه إتفاقات الغرف المظلمة فً العراق هو أن السعر كان ما بٌن عشرة إلى أحد عشر 

روف تلك المواصفات، وربما كانت التجهٌزات ذات مواصفات غٌر مالبمة للضبملٌون دوالر لببر 

 . العراقٌة

بئرا فً حقل الرمٌلة تم توقٌعها مع الشركات من خالل اجتماع  67لحفر ، سمعنا بها،كان آخر مجموعة عقود خدمٌة

ضم ممثلٌن من خمس شركات وممثلٌن عن الوزارة تم خالله توزٌع اآلبار بواقع عشرة تقرٌبا إلى كل شركة 

أول الغٌث -عقود النفط"هذه اآلبار فً مقالة نشرتها كانت بعنوان  مالٌٌن للبئر الواحدة، وقد قدرنا تكلفة 21بكلفة

بحدود ملٌونٌن http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=210045 الرابط لها" قطر

كان الفرق هو سبعة ونصف ملٌون دوالر للبئر . ونصف الملٌون للبئر الواحدة وفق األسعار السائدة فً دول الخلٌج

ملٌون دوالر، ألن قٌمة  511هكذا نجد أن الفرق بٌن السعر الحقٌقً فً هذه الصفقة فقط كان بحدودالواحدة، و

ملٌون  251قٌمتها الحقٌقٌة ال تزٌد علىأن  ، فً حٌنملٌون دوالر 661الصفقة مع الشركات الخمسة كانت بحدود

 .دوالر



ا هو معروف عالمٌا وحتى محلٌا، وٌعتبر بكل فهو مخالف لكل م! فً الواقع لم أسمع أبدا بهذا النوع من التعاقد

كما نعبر عنه بهذا " عرس واوٌة"، فقد كان االجتماع بحق المقاٌٌس من أوضح أنواع الفساد المالً الغٌر مسبوق

 .المثل العراقً الشابع

بسعر  لكن بعد أن فضحنا األمر فً مقاالت سابقة وعلى شاشات التلفزٌون أٌضا، تقدمت أخٌرا شركة هالٌبرتون

حٌث أن عمق اآلبار التً  سابقة الذكر، أعلى من مواصفات اآلبار خمسة مالٌٌن دوالر لحفر البئر بمواصفات 

 3111متر فً حٌن كانت كلفة اآلبار التً تم حفرها بعشرة مالٌٌن بعمق 4111عرضتها شركة هالٌبرتون بحدود

، استطعنا الحصول علٌها رغم التعتٌم اإلعالمً وهذا ما وصل إلى أسماعنا من خالل مصادر موثوقةمتر تقرٌبا، 

، كان قبل تنازل هالٌبرتون وتقدٌمها هذا العرض ان قصٌر األمد الذي فرضته الوزارة على مضامٌن العقود الخدمٌة

صرفت الشركات العاملة والشركات التابعة لوزارة النفط مبالغ على حفر اآلبار تزٌد على ملٌار دوالر وفق تلك 

ملٌون دوالر ذهبت هدرا، مع  611المبالغ بها، وهذا ٌعنً أن الفرق وفق السعر الجدٌد المخفض بحدودسعار األ

ذلك، ورغم اضطرار الشركات الخدمٌة لتخفٌض أسعارها إلى ما دون النصف، مازلت األسعار عالٌة مقارنة 

  .مالٌٌن بأي حال من األحوال ثالثة، ألن الخمسة مالٌٌن ال تساوي التلكبأسعار نفس الخدمات فً دول الجوار 

حفر تتضمن لتبٌان أهمٌة هذا األمر للقارئ الكرٌم البد لنا من اإلشارة إلى أن عملٌات تطوٌر الحقول الجارٌة حالٌا 

 23أربعة آالف بئر تقرٌبا خالل فترة تمتد من خمس إلى ست سنوات من اآلن، وهو العدد الذي نعتقد أنه كافٌا إلنتاج

  :نصف الملٌون للبئر الواحدووإن الفرق باألسعار حتى بعد التخفٌض هو ملٌون ومٌا، ملٌون برمٌل ٌ

ملٌارات دوالر، وهذا الفرق ٌتعلق بؤعمال حفر اآلبار  6بحدود ، أو الفساد المالً،ٌكون الهدرسبالحساب البسٌط 

 66ن الفرق ٌكون بحدودوفق السعر الجدٌد المخفض، أما لو أخذنا الفرق مع السعر السابق فإ وتجهٌزها فقط

 فٌما لو أخذنا باقً المنشآة بالحسبان؟الرقم ، فكم سٌكون ملٌار دوالر

إن ما ٌجري اآلن بعٌدا جدا عن مفهوم المهنٌة بالعمل، حٌث من الضروري أن ٌكون هناك منافسٌن من الشركات  

ومن ثم  لوزارة أو الشركات التابعة لهاالخدمٌة، وأن ٌكون هناك تندر معلن تتنافس علٌه الشركات المعتمدة من قبل ا

تتقدم تلك الشركات بعروض مشفوعة بوثائق تؤكد قوة الشركة تثبت أنها قادرة على تنفٌذ بنود العقد وفق المعاٌٌر 

والمواصفات المطلوبة، ومن ثم ٌجري تقٌٌم لتلك العروض من النواحً الفنٌة والمالٌة ومن قبل هٌئاة مستقلة بعٌدة 

وهذا ما سنتطرق له بتفصٌل أكثر فً حلقة قادمة تتعلق بإدارة العقود الخدمٌة  ،لتً تطلب تلك الخدماتعن الجهة ا

حٌث سٌكون هذا الملف من أكبر  ،قصٌر األجل لتقدٌم خدمات البناء أو التجهٌز أو أي خدمات تخصصٌة أخرى

  .هذه الطرٌقة المتخلفةملفات الفساد المالً على المستوى العالمً فٌما لو تركت الوزارة تعمل ب

بعد منح تراخٌص التطوٌر للشركات األجنبٌة، كان على الوزارة العمل على إعادة هٌكلتها، هً والمؤسسات التابعة 

لها، بحٌث تخرج جمٌع األقسام التً تقدم خدمات تخصصٌة من شركات نفط الجنوب والشمال والوسط، وتأسٌس 

شراكات مع شركات أجنبٌة ذات خبرة واسعة وسمعة جٌدة لترقٌة شركاتنا شركات خدمٌة تابعة للوزارة وأدخالها ب

الجدٌدة، مثل هذه الشركات تستطٌع الدخول فً منافسة مع الشركات العالمٌة التً تحتكر الخدمات النفطٌة حالٌا، 

عاٌٌر عمل وبذات الوقت تكون النواة لبٌئة خدمٌة تخصصٌة واسعة تستطٌع فعلٌا القٌام بأعمال التطوٌر وفق م

وأنظمة عمل وقٌم عمل متطورة وعالٌة، آن ذاك تستطٌع هذه الشركات أن تدفع للعاملٌن بها أجورا مجزٌة جدا، كما 

وأن وجود مثل هذه الشركات الوطنٌة المشتركة ٌحد بشكل كبٌر وفاعل من إرتفاع أجور الخدمات التخصصٌة إلى 

 .حد بعٌد

ى شركات أجنبٌة بالكامل بتقدٌم الخدمات النفطٌة ٌعنً أن لو حدث ، إن اعتماد العراق علما تقدمأضف إلى 

 عملٌات تطوٌر الحقولب تعلقٌوما ما، فإن العراق سٌبقى بال أرض ٌقف علٌها بما ٌالعالمٌة وخرجت هذه الشركات 

 . وإنتاجها وفق أرقى المعاٌٌر الهندسٌة المعروفة



صصً ٌقدم خدماته للصناعة النفطٌة، وهً بٌبة خدمٌة قد فلو كانت الوزارة قد عملت على قٌام قطاع خدمً تخ

الوزارة ممن ٌعملون فً ٌكون معظم العاملٌن  ٌصل عدد شركاتها إلى أكثر من ألف شركة متنوعة التخصصات،

بهذا اإلجراء التصحٌحً الكبٌر، . وجودهم عبئا ثقٌال على الوزارةشكل ٌفً الوقت الحالً حٌث ومؤسساتها حالٌا، 

ثر ضرورة من أي إجراء آخر بما فٌها جوالت التراخٌص الشهٌرة، بهذا اإلجراء كان ٌمكن للوزارة بناء بل األك

هٌكل تنظٌمً رشٌق منتج وفعال، لٌس لها فقط، بل هً والمؤسسات التابعة لها، وهكذا ٌمكن منح الباقٌن من 

بطالة المقنعة، وبذات الوقت توفٌر مجزٌة جدا بسبب شطب ال االموظفٌن ضمن الهٌاكل التنظٌمٌة الجدٌدة أجور

أجورا نضمن فرص عمل حقٌقٌة لتك البطالة المقنعة التً تشل عمل الوزارة ومؤسساتها فً الوقت الحالً، وكذلك 

وظٌفة  ألف 711من عالٌة ٌستحقونها آن ذلك، فالقطاع الخدمً التخصصً ومؤسسات الوزارة قد تحتاج إلى أكثر

  .التً قدمت للوزارة"" اوبتو""ة وفق دراس  عمل حقٌقٌة فاعلة

 ........ٌتبع فً الحلقة القادمة

 مهندس نفط مختص بإنتاج وتطوٌر الحقول النفطٌة والغازٌة*

 


