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 *حمزة الجواهري

 تطوٌر حقول الغاز

العراق أعلن فً جولة التراخٌص الثالثة عن تطوٌر ثبلثة حقول للغاز، وفً الواقع قبل هذا اإلعبلن كانت دول الجوار، تحدٌدا 

ع العراق لئلعبلن عن تلك الجولة، والتً استؤثرت بها الكوٌت وتركٌا قد أبدتا رغبة بالحصول على الغاز العراقً، وهذا ما دف

الدولتٌن تركٌا والكوٌت، إضافة إلى كوغاز الكورٌة لرغبتها بتطوٌر صناعات بتروكٌماوٌة رغم عدم إعبلن الشركة عن هذه 

فظة األنبار حول ، لكن لؤلسف الشدٌد لم ٌتم توقٌع العقد لحد اآلن ومازال هناك خبلف بٌن الوزارة ومحاالرغبة بشكل رسمً

 . الموضوع

فً الحقٌقة إن ما أردت قوله هو أن الوزارة لم تفكر بهذه الجولة لوحدها رغم أهمٌتها بالرغم من تزاٌد الطلب العالمً على 

ن الغاز وقرب العراق من أوربا المتعطشة للمزٌد من الغاز لسد احتٌاجاتها الحالٌة والمستقبلٌة، وإنما فعلتها ألسباب سٌاسٌة م

حٌث األساس، وهذا التوجه البؤس به وهو جٌد، لكننا نبحث عما هو أكثر من ذلك بكثٌر، وهو أن نستبق العالم بتوفٌر فرص 

، وهذا أكبر للعراق لئلستفادة من هذه الفرص التارٌخٌة الواعدة وأن ال نترك الساحة لآلخرٌن ٌسرحون وٌمرحون بها لوحدهم

 . السٌاق ما سنؤتً علٌه بشًء من التفصٌل فً

فقد تؤجل ألكثر من مرة توقٌع العقد مع الشركتٌن الكورٌة واالكازاخٌة لتطوٌر الحقل، أما بالنسبة إلى عقد تطوٌر حقل عكاز، 

 توقٌع تؤجٌل سبب ان االنبار، محافظة مجلس آخرها  خبلل شهر شباط الماضً، فقد ذكرت وكالة أنباء اكانٌوز عن رئٌس

 اقتصاد النعاش هً المطالب هذه بؤن مإكدا االنبار اهل مطالب بعض تضمٌن المجلس طلب هو عكاز حقل استثمار عقود

 ، ٌبدو أن"مٌغاواطا 521 محطة كل سعة الحقل من بالقرب كهربائٌتٌن محطتٌن نصب أردنا لقد"المحافظة، وأضاف 

 رئٌس موافقة على حصلنا وكذلك" ، والمطلوب هو تزوٌدها بالغاز فقط، وأضاف أٌضاجهة ماالمحافظة قد حصلت علٌها من 

 بؤن ، واكدفقطتزٌدها بالغاز المنتج من الحقل المطلوب هو ، طبعا "الحرارٌة هٌت محطة تشغٌل على المالكً نوري الوزراء

 الشركات وتشغٌل للعاطلٌن عمل فرص لتوفٌر وذلك المحافظة فً الغاز عزل محطات انشاء فقرة بتضمٌن طالب المجلس"

 .االنبار فً التجارٌة والحركة المحلً االقتصاد النعاش وذلك المحلٌة

مطالب األنبارٌٌن خبلل اجتماع توقٌع العقد بحضور ممثلٌن عن المحافظة قد أزعجت وزٌر النفط بحٌث ترك االجتماع 

نبار تلك، حقٌقة إن مطالب محافظة األ وخرج من القاعة معلنا تؤجٌل موعد التوقٌع على العقد، وطبعا إلى أجل غٌر مسمى، 

لٌس فٌها ما هو غٌر مشروع على اإلطبلق، فإذا لم تستفد المحافظة من إنتاج الغاز لتولٌد الطاقة الكهربائٌة، فمن الذي 

سٌستفٌد؟ فهل السورٌٌن أولى بهم من هذا الغاز؟ أم األوربٌٌن الذٌن سٌصلهم الغاز فً نهاٌة المطاف؟ وإذا كانت الشركات 

فما المانع من تضمٌن العقد بندا ٌمنح المحافظة الغاز بدون مقابل أو بسعر رمزي،  ،تولٌد الكهرباءغٌر ملزمة ببناء محطات 

 الغاز فً األراضً العراقٌة بدال من سورٌة؟ ومعالجة وما المانع من أن تكون منشآة عزل

ث ٌعتبر وجود المحطة فً سورٌا فً الحقٌقة إن مسؤلة إقامة محطة العازالت فً سورٌا ولٌس العراق أمرا غاٌة بالغرابة، حٌ

أوال إخبلل بمفهوم السٌادة الوطنٌة، وثانٌا تعقٌدات فً الجوانب الفنٌة والعملٌاتٌة إلنتاج الغاز ومعالجته، كون عملٌات تشغٌل 

فً بلد  اآلبار الغازٌة مرتبط إرتباطا وثٌقا بعملٌات المعالجة فً محطات عزل الغاز، وان وجود اآلبار فً بلد ومحطات العزل

آخر أمر ال ٌمكن القبول به، وال ٌوجد ما ٌبرره، كما وال توجد له سابقة أٌضا، إال إذا كان ذلك ٌمثل استجابة إلى شرط سوري 

 ، فما القصد إذا؟ وكٌف تقبل الحكومة بؤمر كهذا؟هناك شروطا سورٌةمقابل منع تسلل اإلرهابٌٌن، وإذا لم ٌكن 



اق على حماٌة المحطة من الناحٌة األمنٌة فإن حماٌة اآلبار أصعب بما ال ٌقاس من حماٌة إذا كان السبب عدم قدرة العرأما 

كٌلو متر  0222محطات العزل والمعالجة، فكٌف سٌستطٌع العراق حماٌة مئات اآلبار منتشرة على مساحة كبٌرة قد تصل إلى

أضف إلى ذلك إن خطورة العملٌات الحقلٌة على  مربع وال تستطٌع حماٌة محطة ال تزٌد مساحتها على كٌلو متر مربع واحد؟

اآلبار تعتبر أعلى بكثٌر من خطورة العمل فً محطات المعالجة والعزل، ومن البدٌهً إن وجود عبلقة من هذا النوع بٌن 

ة فً نهاٌة تداخل بالسٌادة بٌن بلدٌن، ومن هو األقوى أو األكثر تؤثٌرا، ستكون له الغلبال نوعا منبلدان شرق أوسطٌة ٌعتبر 

 . ، وال أضن أن العراق هو األقوى فً الواقع الحالًعند حدوث نزاع ما المطاف

أما إذا كان السبب فنً كما تدعً الوزارة وهو وجود محطات لعزل الغاز جاهزة فً سورٌا فٌها طاقات عزل إضافٌة، حٌث 

ً هذه الحالة تبقى التحفضات التً تطرقنا لها قائمة، بهذه الطرٌقة ٌمكن انتاج اآلبار خبلل فترة بناء المحطة فً العراق، وف

حٌث ال ٌمكن القٌام بالعملٌات الحقلٌة بشكل سلٌم وال آمن هذا فضبل عن تعقٌدات القٌاس وحسابات المتكاثف المستخرج من 

ألنبار بؤي حال، الغاز، مع ذلك ال ٌوجد شًء ٌمنع الشركة من إرسال كمٌات الغاز المطلوبة إلنتاج الكهرباء فً محافظة ا

التً  حٌث ٌمكن للشركة بناء خط ناقل للغاز ٌمكن استخدامه الحقا باإلتجاه المعاكس بعد اكتمال محطة العزل والمعالجة

، وكلف هذه الخطوط ٌمكن اعتبارها جزء من مشروع التطوٌر بحٌث تسترجع من عائدات الغاز ولم سٌعمل بها أبناء المنطقة

 .ال الوزارو وال الشركات المطورة وال األنبارٌٌنتكلف أي طرف من األطراف 

ٌجب على العراق التمسك بمسؤلة إقامة منشآته بالكامل على أرضه، لكن الخط الناقل للغاز بعد معالجته ٌمكن أن ٌمر من 

 .خالل سورٌا وٌمكنها شراء ما تحتجه من هذا الغاز وتقٌم هً منشآتها على أراضٌها كما تشاء

ٌن أن ٌكون العاملٌن فً المشروع من األنبارٌٌن ٌعتبر حق مشروع لهم، وال ندري ما الذي أزعج الوزٌر إن طلب األنبارٌ

 من هذا الطلب؟

حقٌقة إن محافظة األنبار كانت ومازالت متهمة بنظر البعض بؤنها تحاول عرقلة توقٌع عقد عكاز مع الشركتٌن الكورٌة 

ع شركة إماراتٌة، وهً تحدٌدا شركة الهبلل اإلماراتٌة العراقٌة المشتركة، لكن والكازاخٌة لصالح إتفاقات كانت قد أجرتها م

ما لم  ،لوزارةلبؤي حال من األحوال ال تستطٌع هذه الشركة إبرام عقد مع وزارة النفط كونها اصبل مدرجة فً القائمة السوداء 

ً العراق لتطوٌر صناعة ف اعقود هذه الشركة منحما المانع من  ،وبعد أن ٌتم هذا األمر ،القائمةهذه ها من مٌتم رفع اس

مقترحا إلنشاء مجمع لتصنٌع  ، أو شقٌقتها شركة دانا غاز،ت هذه الشركةموأن قد بقلغاز، حٌث ساتصنٌع لاستخراجٌة أو 

ض فً محافظة البصرة، ٌعتمد على استغبلل الغاز المصاحب الذي ٌحرق، وقبل أن تتقدم شركة شٌل للتفاو الغاز المصاحب

وقعت عقدا لتطوٌر حقل فً كوردستان على أساس المشاركة باإلنتاج،  الشركة كانت قد ، لكن الوزارة رفضته كونعلٌه

بإدراج جمٌع الشركات التً وقعت هذه العقود فً القائمة السوداء، وبقً شرط الوزارة األساسً ومازال قرار الوزارة قائما 

 . قود خدمة على غرار عقود جوالت التراخٌص الثبلثةلقبول عقود كوردستان هو تعدٌلها لتكون ع

للغاٌة لوال عناد حكومة كوردستان وإصرارها على سرٌة  سهبل تعدٌل العقود أمر موقف الوزارة بهذا الشؤن سلٌم، لكن إن

فٌها ما هو وال ندري ما السبب وراء سرٌتها، عموما إبقائها سرٌة ٌعنً أن مضامٌن عقودها حتى على الحكومة الفدرالٌة، 

 .مخٌف، وهذا لٌس هاجسا لً وحسب، بل لجمٌع المهتمٌن بشإون النفط والغاز

لً اإلبن إن نسبة همس فً حوار خاص مع رئٌس شركة الهبلل اإلماراتٌة العراقٌة السٌد حمٌد جعفر ونجله حول هذه العقد 

ها لتكون أجرا مقابل النسبة معقولة وٌمكن تعدٌلم، فإن الشركة من اإلنتاج ال تزٌد على ثبلثة بالماءة، ولو صح هذا الكبل

ذلك ألن هناك أصبل تقارب بٌن النماذج االقتصادٌة لعقود المشاركة باإلنتاج وعقود الخدمة اإلنتاج وكذا باقً الشروط العقدٌة، 

بكلمة أخرى، إن مسؤلة طوٌلة األمد التً أعتمدتها الوزارة على أنها عقودا معٌارٌة لتطوٌر حقول النفط والغاز العراقٌة، 

 .، وهناك فً األفق ما ٌشٌر إلى هذه النهاٌةالمطافنهاٌة ها مسؤلة وقت والبد لها أن تحسم فً تعدٌل عقود كوردستان وإعبلن

فً حقٌقة األمر إن أي تطوٌر للحقول العراقٌة الغازٌة أو النفطٌة متضمنا تصنٌع المنتج ٌكون أفضل بكثٌر من إقتصار 

الستخراج فقط كما هو الحال فً عقود جوالت التراخٌص التً قامت بها الوزارة، وكنا قد طالبنا بربط التصنٌع على ا



الصناعة االستخراجٌة بتصنٌع النفط والغاز من الٌوم األول لكن الوزارة وجدت إن عملٌة استدراج الشركات تكون اسهل 

تكون بمنتهى السعادة فٌما لو تقدمت أي شركة تعمل فً وأعتقد إن الوزارة  فٌما لو اقتصر األمر على االستخراج فقط،

صناعة الداون سترٌم، أي تصنٌع النفط أو الغاز، وال تمانع من تقدٌم اللقٌم لهذه الصناعة بؤسعار مخفظة بالنسبة للنفط، 

 . رمزٌة بالنسبة للغاز اوأسعار

الغاز بحاجة إلى وقت فقط لتكون ترغب بتصنٌع تً من هنا استطٌع القول إن إتفاقات مجلس محافظة األنبار مع الشركات ال

والتزام حقٌقة على أرض الواقع، وكل ما تحتاجه هو انهاء الخبلف بٌن حكومة المركز وحكومة كوردستان بشؤن العقود، 

هو الحال  الوزارة بمبدأ إبقاء أسعار الغاز فً الداخل رمزٌة، وأن ال تصر على أن تكون بمستوى األسعار العالمٌة للغاز كما

 .  وهذا ما سنؤتً علٌه بشًء من التفصٌل فً السٌاق فً السعودٌة أو أمرٌكا،

من الخلط لدى األنبارٌٌن بٌن عملٌات إنتاج الغاز وعملٌات تصنٌعه، وهو األمر الذي جعل من  اكان هناك نوعفً الواقع 

أن تفهمت المحافظة الموضوع، عادت لتعلن تصرٌحات وشروط مسإولً المحافظة تبدو وكؤنها شروطا تعجٌزٌة، لكن وبعد 

موافقتها على العقد لكن بتلك الشروط البسٌطة آنفة الذكر، وعلٌها اآلن أن تفكر بتصنٌع بعضا من الغاز المنتج فً أراضٌها 

لعام فً بعد أن تستطٌع استدراج شركات إلقامة صناعات بتروكٌماوٌة فٌها، وهذا حق طبٌعً لها وٌتم وفق قانون االستثمار ا

البلد ولٌس وفق قانون النفط والغاز، وعلى الوزارة أن تؤخذ هذا األمر ببالغ األهمٌة، ألنه أوال ٌعتبر حق ألهالً األنبار، وثانٌا 

ٌعتبر فتحا لصناعة واعدة فً العراق تعتمد على الغاز كلقٌم لها، وهو ما ٌقتضً تعدٌل بنود العقد بحٌث تستطٌع هذه 

 .ا من الغاز بسعر رومزي على غرار ما ٌجري فً السعودٌةالصناعات أخذ حاجته

لقد أصبح معروفا للقاصً والدانً أن أمرٌكا تستؤثر بفائض كبٌر بإنتاج الغاز، بحٌث أصبح لدٌها طاقة إنتاجٌة فائضة قد 

جٌلٌة هناك، حٌث تستمر لمدة عشر سنوات، وربما أكثر من هذه المدة بسبب تكثٌف الجهود على إنتاج الغاز من الصخور الس

معظم عملٌات الحفر بداخل أمرٌكا اآلن تجري فً تلك الصخور الغنٌة بالغاز، بحٌث أصبح الغاز المنتج منها ٌدعى بالغاز 

 (. شٌل غاز)السجٌلً

فً الحقٌقة إن هذه الصخور الحاوٌة على الغاز كانت مكتشفة منذ زمن بعٌد، لكن إنتاج الغاز منها كان ٌعتبر غٌر مجد من 

حفرة افقٌة فً من الناحٌة االقتصادٌة، لكن وبعد أن تطورت تكنولوجٌا الحفر األفقً بشكل كبٌر، أصبح من الممكن حفر أكثر 

واحدة، أي كما لو أن البئر الواحدة تحتوي على عدة آبار أفقٌة، وبهذه الطرٌقة أصبح إنتاج الغاز منها البئر ال فًتلك الصخور 

 . ٌةمجدٌا من الناحٌة االقتصاد

 لكن أمرٌكا لم تعمل على تصدٌره وهً الدولة التً تحاول فرض سٌاسة اقتصاد السوق على العالم، ذلك ألنها وجدت أن

 ٌجعل ما الغاز، سعر رفع فً ٌساهم قد وتصدٌره لصناعتها، مٌزة ٌعطً السعر فً السوق األمرٌكً المنخفض غازها

حٌث نجد أن سعر . نائها من فرص عمل كثٌرة هً بؤمس الحاجة لهاالسعر وٌحرم أب ارتفاع ٌتحمل األمٌركً المستهلك

، للبرمٌل دوالر 02، وهذا ٌعنً أن السعر المقابل له من النفط بحدودرات للملٌون وحدة حرارٌةأقل من أربعة دوال هناك الغاز

 . ره فً أمرٌكا، أي أكثر من ضعف سعر لكل ملٌون وحدة حرارٌةدوال 8فً حٌن أن سعره الغاز فً اوربا بحدود

وهكذا نرى أن العراق قد أصبح ملكٌا أكثر من الملك، وٌرٌد بٌع الغاز فً السوق العراقٌة بؤسعار الغاز فً أوربا وآسٌا، فً 

حٌن أن البلد بؤمس الحاجة إلى تطوٌر صناعاته خصوصا تلك التً تعتمد على الغاز تحدٌدا، وهذا ما ستقدم علٌه فً عقدها 

تفرط بفرصة ذهبٌة لصالح اقتصاد السوق هذه تعنً اللوزارة اغالل الغاز المصاحب فً الجنوب، سٌاسة مع شركة شٌل الست

، وال أعتقد أن العراق سٌستفاد وحرمان الشعب العراقً من فرص عمل كثٌرة وكهرباء رخٌصة وصناعة بتروكٌماوٌة واعدة

من السكان ٌعٌشون تحت خط % 02حدثنا عنها فً بلد مازال فٌهمن األسعار العالٌة للغاز قدر استفادته من تلك الفوائد التً ت

فٌما لو أخذنا بنظر االعتبار البطالة المقنعة التً تشل ساحات % 02الفقر، وإن نسبة العاطلٌن عن العمل فٌه تزٌد على ال

 .العمل العراقً بالكامل



ستقرار النسبٌة خبلل أربع إلى خمس سنوات لقد أصبحت  سوق الغاز العالمٌة هً اآلخرى تقترب من الخروج عن حالة اال

كما هو الحال فً سوق النفط، أي إن فائض اإلنتاج الغازي عالمٌا ٌقترب من النفاذ، وهذا ما صرح به المدٌر العام لشركة 

الطلب ، بحٌث ٌصبح المعروض منه ٌعادل 0222توتال الفرنسٌة لقسم الغاز والطاقة البدٌلة فلٌب بواسو ٌوم الثامن من آذار

 .آن ذاك ، وهذا ٌعنً أن أسعار الغاز ستحلق هً األخرى نحو العبلسنوات تقرٌبا 0بعد علٌه

وفق دراسة لفرٌق عراقً سوفٌتً مشترك جرت أواخر  أن العراق ٌستحوذ على احتٌاطً محتمل كبٌر جداكما هو معروف 

ومكثفة، فمازال هناك ثلث مساحات العراق لم ، وكل ما نحتاجه هو عملٌات استكشاف واسعة السبعٌنات من القرن الماضً

كٌلومتر فً األراضً 252ٌجري بها أي مسح جٌوفٌزٌائً، وهً تلك المساحات على طول الحدود السعودٌة العراقٌة وبعمق 

حالٌة، حٌث ، هذا باإلضافة إلى تلك الطبقات السحٌقة تحت الحقول النفطٌة التحدٌدا العراقٌة، والتً ٌعتقد أنها غنٌة جدا بالغاز

 . لم تجري لها أٌة عملٌات تقٌٌم حقٌقً لما تحتوٌه من الغاز الطبٌعً

كل ما تمخضت عنه وزارة النفط هو جولة التراخٌص الرابعة التً أعلن عنها لمسح مساحات محددة  مع األسف الشدٌد، لكن

للشركات التً تستطٌع العثور فً التطوٌر  من تلك المناطق الصحراوٌة من الهضبة الغربٌة فً عقود قٌل أنها تعطً األولوٌة

، وهذا العرض بحد ذاته امر غٌر مشروع وٌعنً أننا سنبتعد كثٌرا عن المنافسة الحرة لتطوٌر الغاز فً تلك المناطقعلى 

وذج الحقول كما حدث فً جوالت التراخٌص األولى وحتى الثالثة، واألمر الثانً الغٌر مقبول هو عدم إعبلن الوزارة عن النم

ف عن وجهها االقتصادي للعقد الذي سٌعتمد فً الجولة الرابعة، أي مرة أخرى سٌاسة التعتٌم التً انتهجتها الوزارة تكش

 . رغم تشدق الوزارة بالشفافٌة الحقٌقً

نا، كما إن الغاز سٌكون له شؤن مكافئ تماما للنفط على المستوى العالمً قرٌبا جدا، أي خبلل أربع إلى خمس سنوات كما أسلف

ٌجب أن ال ننسى أن أرض العراق قد تخفً كمٌات كبٌرة من الغاز الطبٌعً فً المناطق الغٌر مستكشفة، وكذلك الطبقات و

األرضٌة العمٌقة تحت أي حقل من الحقول المكتشفة حالٌا، فإنها من المحتمل جدا أن تكون متخمة بكمٌات كبٌرة من الغاز، 

ة كبٌرة، وأن ال نكتفً بالبحث عنه فً مناطق محدودة من الصحراء الغربٌة فقط كما فعلنا وهو ما ٌحتاج إلى جهود استكشافٌ

 .بجولة التراخٌص الرابعة

، تغطً عملٌات االستكشاف لذا ٌجب أن ٌكون لدى الوزارة خطة استراتٌجٌة خاصة بالغاز بمعزل عن تلك المتعلقة بالنفط

 .والتطوٌر والتصنٌع والتصدٌر

تقدم، هناك جوانب أخرى تتعلق بهذا الملف، سوف نحاول مناقشتها فً الموضوع القادم الذي خصصناه  باإلضافة إلى ما

 .للحدٌث عن البنى التحتٌة للصناعة النفطٌة

 ..........ٌتبع فً الحلقة القادمة

 مهندس نفط مختص بإنتاج وتطوٌر الحقول النفطٌة والغازٌة*

hjawahri@yahoo.com 
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