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 *حمزة الجواهري

 الكهرباء از والغ

حاولت ربط عقود التطوٌر والتً تتعلق باستغالل الغاز المصاحب وعن الشروط التً تضمنتها  فً هذه الحلقة نتحدث

 .الكهرباء المتفاقمة فً البلد لوجود الترابط الموضوعً بٌنهماأزمة بموضوع ال

، حٌث ٌترتب على الشركات استغالل ز المصاحب الذي ٌنتج مع النفطاالغأهم ما تضمنته العقود هو مسؤلة استغالل  إن من

الغاز بالكامل ومنع حرقه بعد سنة من بدء اإلنتاج، على أن تبقى ملكٌته للعراق دون أن تتقاضى الشركات العاملة أجورا على 

 . نتاج النفطإنتاجه كونه سٌكون ناتجا عرضٌا كنتٌجة إل

هذا الشرط ٌلزم الشركات أن ترتب األمور من الٌوم األول الستغالل الغاز سواء بإعادة ضخه للمكامن النفطٌة المنتجة لغرض 

أو إقامة صناعات بتروكٌماوٌة بحٌث ٌكون الغاز لقٌما لها أو تجهٌز أنابٌب  تعزٌز اإلنتاج أو استغالله إلنتاج الطاقة الكهربائٌة

 .از للخارجتصدٌر الغ

النوعٌن األول والثانً ٌعتبران الخٌارن األسهل للشركات العاملة، لكن قبل الدخول فً موضوع استغالله بشكل جٌد البد من 

البد من اإلشارة . مراجعة سرٌعة لوضع الغاز المصاحب، حٌث من خاللها نضع تصوراتنا عما ٌجب أن تكون علٌه األمور

قة الجنوبٌة من العراق بما ٌتعلق األمر بالغاز المصاحب، ألن تقرٌبا لٌس هناك عقود تطوٌر هنا إلى أننا سنركز على المنط

فً األجزاء األخرى سوى شًء قلٌل فً المنطقة الوسطى مثل حقل األحدب فً واسط وحقل شرقً بغداد، مع العلم أن 

ً واسط إلنتاج الكهرباء، وهذا ما ٌجب أن الشركة الصٌنٌة التً تعمل على تطوٌر حقل األحدب تقوم بتزوٌد محطة كبٌرة ف

 . ٌكون مثاال ٌحتذى فً الحقول األخرى ولكن للسف لم ٌحدث

قدم مكعب قٌاسً مع كل برمٌل نفط منتج، ربما  077إلى 077الحقول الجنوبٌة، بشكل عام، تنتج الغاز بنسبة تتراوح ما بٌن

العراق ٌستغل حالٌا قسم من هذه الكمٌات كطاقة أو لقٌم، وعلٌه فإن حقول مٌسان تنتج النفط بنسب أقل من ذلك أو أعلى قلٌال، 

المتبقً الذي ٌحرق حالٌا قد ٌصل إلى ملٌار قدم قٌاسً مكعب من الغاز، وهذه الكمٌة بازدٌاد مع زٌادة اإلنتاج المتوقعة 

 .رات قدم قٌاسً مكعب من الغازكنتٌجة ألعمال التطوٌر الجارٌة حالٌا لتصل فً نهاٌة التطوٌر إلى أكثر من ثمانٌة ملٌا

 :الغاز المصاحب والكهرباء

قسم من الغاز ٌستغل لتولٌد الطاقة الكهربائٌة من قبل الشركات األجنبٌة لتغطٌة احتٌاجاتها الداخلٌة  5701كان قبل أواسط عام

كومة على الشركة إٌقاف من الطاقة الكهربائٌة، تحدٌدا شركة نفط البصرة قبل تؤمٌمها بنفس العام، بعد ذلك فرضت الح

على إثر ذلك . عملٌات إنتاج الكهرباء بداخل الحقول وفرضت علٌها شراء احتٌاجاتها من الطاقة الكهربائٌة من الشبكة الوطنٌة

أغلقت محطات إنتاج الطاقة وبقٌت الحقول النفطٌة تعتمد بالحصول على الطاقة من المنظومة الوطنٌة، ولن تجري أي محاولة 

نتاج الكهرباء فً الحقول بعد ذلك، حتى بعد أن تم تدمٌر المنظومة الكهربائٌة بالكامل بعد حرب الخلٌج األولى جدٌدة إل

ومن المعروف أن أرخص والحروب التً تلتها وحتى ٌومنا هذا بالرغم من الحاجة الماسة إلنتاج الكهرباء بالنسبة للبلد، 

فً أسالك  الكهرباء فً حقول النفط، ومن ثم نقله إلى باقً أنحاء العراقوسٌلة إلنتاج الكهرباء تكون بنصب محطات إنتاج 

 :فلو تم إنتاج الكهرباء فً الحقول الجنوبٌة حالٌا لتغٌر الحال تماما .الشبكة الوطنٌة للكهرباء



 ، وبالتالً لٌس هناك كلف لنقل الوقود، وهً فً العادة عالٌةقرب مصدر التغذٌة بالوقود، وهوالغاز المصاحب .5

 .التكلفة

قد ٌصل حملها إلى أكثر من ألف مٌجا واط قابلة للتوسع، وٌمكنها من الكهرباء وجود منظومة كاملة لنقل كمٌات  .2

نٌة على حساب ، أي بدال من تغذٌة الحقول بالكهرباء من الشبكة الوطتغذٌة الشبكة الوطنٌة من خالل عكس التٌار

وبنفس المنشآة القائمة حالٌا، وذلك بإضافة محطات تولٌد  ، تكون الحقول هً التً تغذي الشبكةحصة البصرة

 .الكهرباء فً الحقول فقط

إن كلف بناء هذه المحطات ٌمكن اعتبارها جزء مكمل لعملٌات التطوٌر التً تقوم بها الشركات، خصوصا وإن  .3

بمثل هذه الخطوة فور بدء  ، أي أن الشركات ملزمة بالقٌامالعقود قد نصت على مسؤلة استغالل الغاز المنتج مع النفط

 .عملها فً العراق

فً الواقع إن كل ما تحتاجه وزارة النفط هو الضغط قلٌال على الشركات العاملة لتنفٌذ بنود العقود بوقت مبكر، بسبب حاجة 

بهذه  .بالعراق الماسة إلى الطاقة الكهربائٌة، وذلك بنصب وحدات إنتاج الكهرباء التوربٌنٌة، من األنواع سرٌعة النص

، ربما ستحتاج الدولة إلى قلٌل من األموال الوسٌلة، تكون الدولة بحل من توفٌر تخصٌصات مالٌة إضافٌة تثقل كاهلها

 .إلجراء بعض أعمال التوسعة على الشبكة الناقلة الموجودة حالٌا

الكهرباء المخصصة  من حصةمٌكا واط تؤخذ  055تستهلك حقول النفط فً البصرة لوحدها ما ٌقرب من ،حالٌاواقع األمر 

مٌجا واط بعد أن ٌذهب  055مٌكا واط، أي إن ٌذهب إلى بٌوت البصرٌٌن قل كثٌرا عن ال 055والبالغة البصرة لمحافظة

فً حٌن لم تنص العقود صراحة على أن الدولة هً التً  .جزء كبٌر للمصانع الكبٌرة والمعامل ومؤسسات الدولة االخرى

تردي الخدمات وراء هو السبب الحقٌقً  هذا األمر كانكما كان فً السابق، لحقول النفط كهربائٌة تجهز الطاقة الٌجب أن 

، أال ٌحق ألهالً "وٌأكل العاقول اٌحمل ذهب"ها أهلها بالبعٌر الكهربائٌة فً هذه المحافظة المنكوبة أصال، التً وصف

  ل الذي ٌبدو وكأنه متعمدا إلذاللهم؟البصرة التظاهر بسبب تردي خدمات الكهرباء من جراء هذا اإلهما

لإلنصاف أقول إن الشركات تنتج حالٌا كمٌات قلٌلة جدا من الطاقة الكهربائٌة، ولكن هذه الكمٌات تكاد أن ال تذكر، وإن 

لى الشركات العاملة سوف تحتاج إلى مزٌد من الطاقة الكهربائٌة مع تقدم مشارٌع التطوٌر وزٌادة عدد اآلبار التً تعتمد ع

المضخات الغاطسة، فإنها سوف تحتاج إلى أضعاف هذه الكمٌة بعد فترة قصٌرة من الزمن، ألن المضخات الغاطسة تستهلك 

 .استهالك مضختٌن كاف لتغذٌة حً بصري بالكاملطاقة كبٌرة، ولعل 

أكثر من دائما ستكون تزاٌدة المما تقدم ٌعنً، مهما بلغت حصة البصرة من الطاقة الكهربائٌة فإن احتٌاجات الحقول النفطٌة 

من الشبكة الوطنٌة، األسوأ من ذلك هو أن الشركات سوف تستمر بحرق كمٌات تأتً المحافظة لحصة أي زٌادة متوقعة 

د وذاك هو أن العقومن هذا ، واألكثر سوءا أكبر بكثٌر مما ٌحرق حالٌا كنتٌجة لزٌادة اإلنتاج المتوقعة متزاٌدة من الغاز

 .ملزمة للشركات باستغالل الغاز والوزارة لم تقم بواجبها وتجبر الشركات العالمٌة على تنفٌذ ما تعاقدت علٌه

، مسؤلة إنشاء محطات إلنتاج الطاقة الكهربائٌة وال بأس لو بدأت اآلنفلو فرضت الوزارة على الشركات العاملة من البداٌة، 

على مستوى العراق بالكامل ولٌس البصرة فقط، وربما سٌكون هناك فٌض من فً حقول النفط، فإن ذلك سٌنعكس إٌجابٌا 

 .الطاقة الكهربائٌة بعد اكتمال مشارٌع وزارة الكهرباء الجدٌدة ومشارٌع تطوٌر الحقول

 :سٌاسة استغالل الغاز المصاحب

د أن اكتملت، وٌوم بدء التصدٌر كان النظام السابق قد بنى منظومة كبٌرة إلستغالل الغاز الذي ٌحرق فً الجنوب، لكن بع

، كان صدام قد غزا الكوٌت، فتوقف التصدٌر وبقً الغاز ٌحرق كما كان، وبقٌت أجزاء من المنظومة، تلك التً LNGلغاز ال

لم ٌطالها القصف األمرٌكً فً أرضها وكؤنها حدٌد خردة، والذي زاد من تخرٌبها هو أعمال النهب التً طالت أجزاء منها 

المإسفة، لكن األجزاء التً لم ٌطالها القصف أو التً نجت من أعمال النهب والتخرٌب فإنها بقٌت  2773اث عامخالل أحد



جدٌدة وتقدر قٌمتها بثالثة ملٌارات وخمسماءة ملٌون دوالر، وإن قٌمتها اآلن أكبر من ذلك بعد الزٌادات التً طرأت على 

ة ملٌارات لتعود إلى ما كانت علٌه، لكن مع األسف الشدٌد رفضت سوق اإلنشاءات النفطٌة، وما ٌنقصها اآلن هو بضع

الوزارة مشروعا ٌعٌد لها الحٌاة بالكامل على أمل أن تتعاقد مع شركة عالمٌة لتقوم هً بإعادة بناء المخرب من هذه المنظومة 

اقٌة، وكان السبب هو أن العراق ال وتتولى مسؤلة استغالل الكمٌات الجدٌدة كنتٌجة ألعمال التطوٌر الجارٌة فً الحقول العر

 .ٌستطٌع توفٌر المال المطلوب ولٌس لدٌه الكوادر التً تقوم بهذا العمل الجبار

كان أن اختارت وزارة التفط أسلوب الشراكة مع شركة عالمٌة، واختارت شركة شٌل العمالقة لتكون هً الشرٌك، على أن 

والباقً لشركة % 15ى من منشآة تلك المنظومة، وتكون فٌه للعراق حصةتتولى الشركة تغطٌة رأسمال ٌعادل قٌمة ما تبق

 . شٌل

كان االتفاق فٌه جوانب إٌجابٌة كثٌر، ولكن كان هناك أٌضا ثغرات واسعة جدا فً صٌغة االتفاق األولً مع الشركة، وكثرت 

العراقٌٌن المستقلٌن، حقا كان هناك  اإلنتقادات لالتفاق الذي وردت مضامٌنه فً مذكرة التفاهم األولى من قبل المختصٌن

العدٌد من النقاط الغٌر واضحة من االتفاق المبدئً مع شٌل، حٌث أن اإلتفاق ال ٌشٌر إلى المساحات التً ٌشملها العقد، هل 

ٌة، هً حقول البصرة فقط أم حقول الجنوب؟ وال ٌشٌر إلى الحقول الجدٌدة واإلنتاج اإلضافً كنتٌجة ألعمال التطوٌر الجار

أن هل ما سٌنتج من الغاز كنتٌجة لها سٌكون مشمول بالعقد أم ال؟ كما ولم ٌشر االتفاق إلى الغاز الحر المنتج من حقول 

الجنوب، ولم ٌشر إلى حاجة العراق المحلٌة من الغاز إلنتاج الطاقة أو كلقٌم للصناعات البتروكٌمٌاوٌة، وهل سٌعٌد العراق 

ار العالمٌة أم بؤسعار خاصة مخفضة لتشجٌع الصناعة المحلٌة وإلنتاج الطاقة باسعار رخٌصة؟ شراء الغاز من الشركة باألسع

ألن فٌما لو تم شراءه منها باالسعار العالمٌة فإن ذلك ٌعنً إن إنتاج الطاقة الكهربائٌة سٌكون غالٌا جدا وفوق استطاعة 

تكون قد خانت الطبقات الفقٌر التً تبحث عن طاقة رخٌصة العراقٌٌن، ولو كان هذا هو ما تسعى إلٌه الوزارة فإنها بذلك 

وفرص عمل ألبنائها فً مصانع البتروكٌماوٌات، حٌث ال الطاقة ستكون رخٌصة وال فرص العمل ستتوفر ألن المستثمر 

بقٌت  األجنبً ال ٌتشجع لتطوٌر هكذا صناعات ٌعول علٌها العراق كثٌرا، فً حٌن نجد أن السعودٌة، على سبٌل المثال،

تناضل لمدة عشر سنوات مع منظمة التجارة الدولٌة للحصول على عضوٌتها والنظمة ترفض، ألن الغاز الذي ٌقدم للصناعات 

البتروكٌماوٌة بؤسعار رمزٌة، وهذا ٌعنً أن صناعة البتروكٌماوٌات السعودٌة ستنافس بقوة نفس الصناعات فً البلدان التً 

لكن السعودٌة استطاعت أن تنتصر فً النهاٌة وتفرض نفسها فً المنظمة، وفٌما لو أقدم  تشتري الغاز باألسعار العالمٌة،

العراق على بٌع الغاز فً الداخل باألسعار العالمٌة فإنه سٌفرغ هذه السابقة التارٌخٌة المهمة من محتواها االقتصادي الكبٌر 

ٌة دعما لالقتصاد العراقً بشكل عام كما هو الحال فً فً حٌن ٌفترض االستفادة من منها وإبقاء الغاز ٌقدم بؤسعار رمز

السعودٌة، حٌث أن الصناعات البتروكٌماوٌة السعودٌة والصناعات األخرى التً تعتمد على الغاز كطاقة قد تعملقت، 

 . وأصبحت الشركات السعودٌة هً األكبر عالمٌا من حٌث الحجم ومن حٌث الربحٌة خالل وقت قصٌر جدا من الزمن

باالضافة إلى أمور أخرى ال تقل أهمٌة عن تلك التً أهملها اتفاق الغاز مع شركة شٌل أو لم تكن واضحة، لكن بعد  هذا

مفاوضات مرثونٌة طوٌلة طالت لسنتٌن تقرٌبا، قٌل لنا أنه تم إعادة النظر باإلتفاق، لكن ال ندري ما إذا تم األخذ بتلك الطعون 

ال؟ ألن صٌغة االتفاق األخٌر بقٌت طً الكتمان ولم ٌعرف عنها شٌئا، وقدمت إلى مجلس والمالحظات فً اإلتفاق األخٌر أم 

 . الوزراء الذي وافق علٌها من دون دراسة لصٌغتها النهائٌة

هكذا تكون الوزارة قد فرضت سٌاسة القبول باألمر الواقع على العراقٌٌن خصوصا بعد أن اعتبر مجلس الوزراء إن موافقته 

ة وال شؤن لمجلس النواب بها، وفً الواقع كان هذا ممكنا فٌما لو تم نشر الصٌغة النهائٌة قبل توقٌعها من قبل تعتبر نهائٌ

مجلس الوزراء، لكن بهذه الحالة، أي حالة التعتٌم على الصٌغة النهائٌة للعقد، ٌجب أن تقدم إلى مجلس النواب للموافقة علٌها 

 . ألخٌر عن أهم ثروة للبلدألنه فً هذه الحالة سٌكون خط الدفاع ا

اإلنتقال من  وحقٌقة إن عدم إعالن الوزارة للصٌغة األخٌرة وإبقاءها طً الكتمان ٌعتبر تحوال كبٌرا بسٌاسة الوزارة، وه

سٌاسة الشفافٌة إلى سٌاسة التعتٌم، وقد الحظنا هذا األمر لٌس فً شأن عقد الغاز وحسب، بل طال التعتٌم كل أنواع العقود 

، سواء كانت عقود خدمٌة قصٌرة األجل أو عقود طوٌلة األمد ذات بعد استراتٌجً كبٌر بالنسبة للعراق كعقد رةٌاألخ



وعقود تطوٌر الغاز فً جولة التراخٌص الثاثة، وحتى العقود المعٌارٌة لجولة التراخٌص الرابعة  الشراكة مع شركة شٌل

 .الغربٌة من العراق التً تتعلق بعملٌات االستكشاف عن الغاز فً المنطقة
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