
 سابعا - النفطمن أجل إدارة أفضل للتنفٌذ عقود 

  * حمزة الجواهري

 البنى التحتٌة للصناعة النفطٌة

 :الطاقة التخزٌنٌة للنفط معدومة لحد اآلن

غالبا ما نسمع عن توقف التصدٌر من الحقول الجنوبٌة بسبب سوء األحوال الجوٌة، ونرى النتابج واضحة على عابدات 

خفض بنسب عالٌة أحٌانا، السبب فً هذا األمر هو عدم وجود طاقة تخزٌنٌة للنفط قرب الموانا العراق من النفط، حٌث تن

لخزن النفط المنتج فً الحقول فً حالة كهذه، إذ حسب علمً المتواضع لم ٌعد حقل الخزانات الكبٌر فً منطقة الفاو موجودا 

لنفط لٌس فٌها طاقات خزن من أي نوع كان، فهناك بعد أن تم تدمٌره خالل حروب العراق الكثٌر، والغرٌب أن حقول ا

خزانات تسمى خزانات الجرٌات وتعتبر المرحلة األخٌرة لفصل الغاز عن النفط ولٌست مخصصة لخزن النفط، سعتها 

محدودة جدا، هذا فضال عن إمتالبها بمادة األسفلتٌن الذي ٌصعب إزالته، ألن فً حال تم إٌقاف أي خزان لغرض التنظٌف، 

 .ن اإلنتاج ٌجب أن ٌتوقففإ

، سعتها بحدود ملٌونٌن لكن خالل كتابة الموضوع أعلنت الوزارة عن وجود ثمانٌة خزانات تحت البناء فً منطقة الفاو

، وما 3122، فقد قٌل أنها ستنتهً بنهاٌة العام الجاريبرمٌل فقط، وال أحد ٌعرف بالضبط متى سٌتم إنجازهاوأربعماءة ألف 

وجود خطة للشروع بإنشاء ثمانٌة خزانات أخرى فً العام القادم بنفس الحجم، أي إن الطاقة التخزٌنٌة أعلن عنه أٌضا 

بحدود أربعة مالٌٌن وثمنماءة األف برمٌل، ٌكون المتاح منها وفق  3124أو منتصف 3123سوف تكون بنهاٌة عامالقصوى 

 Deadأن هناك جزء من هذه السعة ٌعتبر مٌتا وما ٌسمى بالالمعاٌٌر الهندسٌة بحدود ثالثة مالٌٌن برمٌل، وذلك على أساس 

volume ًمن حجم الخزانات، وهذه السعة ال تكفً حتى لٌوم واحد فً حال ساءت األحوال الجوٌة % 41وهو ٌمثل حوال

ر لمدة أسبوع فً الخلٌج وتوقفت عملٌات التحمٌل، فً حٌن أن أقل فترة متوقعة لسوء األحوال الجوٌة هً ثالثة أٌام وقد تستم

فً بعض األحٌان، ناهٌك عن احتمالٌة حدوث تصدع لرصٌف تحمٌل أو أكثر، فإن الفترة إلصالحه قد تأخذ اشهر عدة، لنأخذ 

مسألة سوء األحوال الجوٌة هً المعٌار الوحٌد لبناء منظومة التخزٌن، وهذا افتراض قد ٌترتب علٌه مخاطر جمة وخسابر 

ملٌون برمٌل ولٌس ثالثة مالٌٌن، أي  39اس أنه الوحٌد، فإننا بحاجة إلى سعة تخزٌن تصل ألىكبٌرة، ولكن لنسلم به على أس

إننا بحاجة إلى ما ٌقرب من عشرة أمثال الطاقة التخزٌنٌة التً تعمل علٌها وزارة النفط، وذلك ألن الوزارة قد أعلنت أنها 

  . 3125سوف تستطٌع تصدٌر أربعة مالٌٌن برمٌل ٌومٌا بحلول عام

وٌجب ان  1320عامنهاٌة ب ملٌون برمٌل03طاقة تخزٌنٌة بحدود, اآلنبإختصار إن حقول الجنوب ٌجب أن ٌتوفر فٌها 

 21عندما تنجح الشركات برفع الطاقة اإلنتاجٌة إلى 1322عام نهاٌةملٌون برمٌل ب 03تتوفر فٌها طاقة تخزٌنٌة ال تقل عن

ل توقٌعها عقود التطوٌر  وهذا ٌجب أن ال ٌملل إال البداٌة لتوسعات بهذ  ملٌون برمٌل ٌومٌا كما ألزمت نفسها به من خال

بحٌث تتوزع هذ  بدال من اسبوع التً اعتمدناها بهذا الحساب البسٌط   الطاقة للوصول إلى سعة تخزٌن تغطً فترة الشهر

لك وفق ما تصبو إلٌه الوزارة بعد المنظومات التخزٌنٌة على منافذ التصدٌر سواء كانت فً البصرة أم سورٌا أم تركٌا وذ

كما خططت له  فاقة وال تسمن من جوع من بناء بضعة خزانات ال تغنً ولٌس  1322اكتمال عملٌات التطوٌر بحلول

تكتمل بعد سنة ونصف من بلوغ  ألف برمٌل 123خزانا فقط السعة التشغٌلٌة لكل منها ال تزٌد على 22بإنشاء الوزارة

  .اج التً تتطلب وجود هذ  الخزانات فٌهاالشركات مستوٌات اإلنت

إن عدم وجود طاقات لخزن النفط لفترات زمنٌة حتى لو كانت قصٌرة جدا ٌعتبر أمرا غٌر مقبول فً الصناعة النفطٌة، حٌث 

ٌذهب مباشرة من الحقول    حالٌا البصرةالمنتج من حقول نفط الواقع الحالً مؤلم حقا  وال ٌمكن تصدٌقه  كون ال أن



غٌر مقبول فً الصناعة االستخراجٌة، بل ٌعتبر نوعا  وهذا األمرمنتجة إلى موانئ التصدٌر دون المرور بمرحلة تخزٌن  ال

كما عبرت " شدٌد فً البنٌة التحتٌة األساسٌةالضعف الب" هوصفمكن ، وفً أحسن األحوال ٌوهدرا فضٌعا للثروة من العبث

ا فضال عن حقٌقة أخرى مؤلمة وهً أن هذه الخزانات عارٌة من أٌة إضافات هذ، عنه الشركات العاملة على تطوٌر الحقول

  .ضرورٌة أخرى سنأتً على ذكرها فً السٌاق

  !لم أرى ولم أسمع عن منظومة إلنتاج النفط بهذا الشكل فً العالم على االطالقحقٌقة 

استطاعت تحقٌق زٌادة باإلنتاج بحدود إن هذا الموضوع له تداعٌات أخرى غٌر توقف اإلنتاج، حٌث إن الشركات التً 

من  الربع األولٌحق لها أن تبدأ باستعادة كلف التطوٌر حسب العقد، لكن بسبب تذبذب اإلنتاج كما حصل خالل  بهذا, 21%

غم من بالر% 21أن تحقق نسبة ال ، على سبٌل المثال ولٌس الحصر،لم تستطع الشركة التً تطور حقل الرمٌلةفهذا العام، 

وجدت الشركات أن لٌس ممكنا المضً ببرامج التطوٌر الموضوعة فً لذا . إلنتاج الفعلً كان أكثر قلٌال من تلك النسبةأن ا

ظل غٌاب البنى التحتٌة، وهذا ما صرح به مسؤول كبٌر فً شركة بً بً فً حدٌث له نشرته الدٌلً اوٌل انترناشٌونال 

، وهو التباطا أو فً طرٌقها إلتخاذها رى قد اتخذت قرارات مشابهةآذار، وأضاف التقرٌر إن الشركات األخ 29بتارٌخ

  .بعملٌات التطوٌر، وهذا ما ذكره تقرٌر صندوق النقد الدولً أٌضا أوابل شهر نٌسان الجاري

ف طلبت من الشركات التوقف أو التباطا، لكنها، أي الشركات، مضطرة إلٌقا الوزارةالتقارٌر السابقة الذكر لم تشر إلى أن 

اإلنتاج من حٌن آلخر أو االكتفاء بزٌادات متواضعة كأمر واقع أجبرتها علٌه سوء األحوال الجوٌة وعدم وجود بنٌة تحتٌة 

لب من الشركات عدم طتستوعب اإلنتاج بعد توقف عملٌات التصدٌر، وٌبدو أن الوزارة، التً لم تعلق على هذه التقارٌر، لم ت

وستكتمل بعون هللا  اكتمال الوجبة األولى من الخزانات التً مازالت تحت اإلنشاء فً الفاوعملٌات التطوٌر لحٌن التابطا فً 

 . ألنها تشعر فعال بالتقصٌر من جانبها، وأنها لم تقوم بواجبها كما ٌنبغً، بعد سنة ونصف من اآلن

ت اإلنتاج فوق الحد الذي ٌؤهلها الشركات  فالشركات تعتقد أنها رفعوبٌن  هاخلق مشكلة بٌنالتقصٌر من قبل الوزارة هذا 

الوزارة أن وبهذا الرفع لإلنتاج ترى إنها قد أوفت بإلتزاماتها  فً حٌن ترى   وفق العقود المبرمة الستعادة أموال التطوٌر

  وال وفق العقود  متغاضٌة بذلك عن موضوع التقصٌر الكبٌر من جانبها معدالت اإلنتاج لم تحقق الزٌادة المطلوبة عملٌا

  وال أدري من الذي سٌتحمل وزر هذا التقصٌر الكبٌر وما ٌترتب علٌه من ٌحل ملل هذا اإلشكالواضحا ٌوجد فً العقد نصا 

 إلتزامات مالٌة؟

فً الواقع إن كلفة إنشاء خزانات ٌقل كثٌرا عما بغض النظر عن مشكلة الشركات، فهً تعرف كٌف تدافع عن حقوقها، 

كنتٌجة لسوء األحوال   فقطٌوم واحد نفط لإنتاج  ضٌاع نإفط الخام هذه األٌام، وهذا ٌعنً تحتوٌه من نفط حسب أسعار الن

، لذا أجد من الصعب تفسٌر عجز الوزارة عن إنشاء خزانات خالل كلفة إنشاء الخزاناتأكثر من  أمواال ضابعة ، ٌعتبرالجوٌة

ء الحالة األمنٌة، لكن ما الذي ستقوله الوزارة عن الفترة ما ستكون الحجة سورب! ثمانٌة سنوات مرت على سقوط النظام السابق

 ولحد اآلن حٌث الوضع األمنً على أفضل ما ٌرام فً الجنوب خصوصا؟  3119من

، وإنه بالفعل قد تسبب بخفض كبٌر لعابدات النفط، وبحساب أن هذا األمر ٌعد من بدٌهٌات العمل فً الصناعة االستخراجٌة

 3122بسٌط فإنه تسبب بضٌاع ملٌاري دوالر تقرٌبا خالل العام الماضً فقط، وقد انخفض معدل التصدٌر فً شهر آذار

سومو،  ألف برمٌل ٌومٌا عن الشهر الذي سبقه بسبب توقف اإلنتاج كنتٌجة لسوء األحوال الجوٌة، حسب تقارٌر 54بحدود

ألف برمٌل ٌومٌا، وانخفض خالل آذار إلى ملٌونٌن  313حٌث أن معدل التصدٌر خالل شهر شباط كان بحدود ملٌونٌن و

ألف برمٌل ٌومٌا كما أعلنت عنه  61ألف برمٌل ٌومٌا رغم اإلرتفاع بمعدالت اإلنتاج من حقول نفط الجنوب بحدود :26و

فقط  3122وهكذا بعملٌة حسابٌة بسٌطة تكون خسابر العراق خالل شهر آذار الشركات فً تقارٌر نشرت فً أكثر من مكان،

 .دوالر للبرمٌل 217.6حٌث معدل سعر النفط العراقً خالل شهر آذار، ملٌون دوالر 418كانت بحدود



اع العمل مثل هذا األمر ٌنجر إلى سعة األنابٌب ومحطات الضخ، إذ ٌجب أن تكون بسعات أكبر من الطاقة التشغٌلٌة فً أوض

من الطاقة التشغٌلٌة للحقول، ٌؤخذ هذا األمر بنظر % 36إلى% 31الطبٌعٌة، أي ٌجب العمل على طاقات مضافة بحدود 

 .االعتبار فً أي مشروع استراتٌجً او ما ٌمكن اعتباره بنٌة تحتٌة للصناعة االستخراجٌة

من عدة شركات ومن حقول مختلفة فً الجنوب، كلها  ال ٌنتهً األمر عند هذا الحد، فحقل الخزانات هذا سوف ٌستقبل نفط

 fiscalmettersتصب النفط فً هذه الخزانات قبل ضخه إلى منصات التحمٌل، وهذا ٌستوجب وجود عدادات عالٌة الدقة

وط على كل خط أنابٌب ٌصب فً هذا الحقل للخزانات، وذلك لمعرفة الكمٌات التً أنتجتها الشركات بدقة قبل أن ٌختلط بالنف

ٌجب أن نذكر فً الحقٌقة . األخرى التً انتجتها باقً الشركات، ألن على اساس نتابج هذه العدادات ستتم محاسبة الشركات

بهذا الصدد إن الشركات من جانبها قد نصبت عدادات فً الحقول قبل ضخ النفط إلى الفاو، لكن حسب علمً أن هذه العدادات 

، وهذه العدادات غٌر Fiscalmettersلً الدقة الذي ٌستعمل ألغراض حسابات النفط أيمن النوع التشغٌلً ولٌس النوع العا

مضمونة من قبل شركة سٌطرة نوعٌة كطرف ثالث ٌعٌد تعٌٌرها بشكل دوري، فهً بذلك ال تنفع لعمل من هذا النوع، أي 

 .أغراض الحسابات النفطٌة

كات، ولو ادعت أي منها أنها أنتجت أكثر مما أنتجته بالفعل، فال بدون هذه العدادت ال تستطٌع الوزارة محاسبة أي من الشر

فعلى أي أساس سوف تحاسب الوزارة الشركات العاملة؟ على ٌوجد لدى الوزارة أي دلٌل ٌؤكد أو ٌدحض تلك اإلدعابات، 

 اللقة؟ أم تدعوها للحلف بكتابها المقدس؟أساس 

حقٌقة ٌعتبر بنى ما تحت التحتٌة، ولٌست البنى التحتٌة، ألن هناك ملحقات ما تحدثت عنه فً هذه الحلقة عن بنى تحتٌة، فً ال

ومختبرات، أخرى لها كثٌرة، كمضخات التحوٌل من خزان آلخر، ومحطات ضخ كبٌرة لضخ النفط للموانا العمٌقة، 

تلم ٌجب أن ٌكون ومنظومات سٌطرة على العملٌات، ومنظومات لمكافحة الحرابق، وأخرى للسٌطرة النوعٌة، فالنفط المس

محسوبا به كمٌات الماء التً مازالت عالقة بالنفط وكمٌات الكبرٌت وما إلى ذلك من قٌاسات ٌجب أن تجري بشكل آنً ولها 

وأخرى للمراقبة   Databasesكما ونحتاج إلى منظومات حساب رقمٌة مرتبطة ببنوك معلومات ,عالقة مباشرة بسعر النفط

، هذا فضال عن ظومات تعتبر الٌوم من االساسٌات بعد أن وصل العالم إلى هذه المرحلة من التطوراألمنٌة وما إلى ذلك من من

 . وجود أبنٌة تسد كافة االحتٌاجات التشغٌلٌة واإلقامة الدابمة هناك

حقٌقة ما كان ٌنبغً المضً بعرض بعض التفاصٌل فً هذه الفسحة الضٌقة، ولكن وجدت من الضروري الخوض فٌها لكً 

ٌن للقارئ الكرٌم إن موضوع الخزانات لٌس مجرد بضعة خزانات تحاول الوزارة بنابها كنوع من االرتجال لسد نقص بدا أب

واضحا، ولكن ألبٌن أن حقل الخزانات مشروع عمالق فٌه ما فٌه من تفاصل، وهكذا أبدو وكأنً واحدا من المتصٌدٌن فً 

مل على تطوٌر الحقول أو البنك الدولً أو صندوق النقد الدولً أو الرفٌنٌو وج الماء العكر للوزارة من أمثال الشركات التً تع

أو الصحافة العالمٌة، لذا ٌنبغً التوضٌح هنا من أنها لٌس مجرد رغبة عابرة بالخوض بهذه التفاصٌل، وال رغبة بإطالق 

عمل لٌل نهار من أجل إنجاح هذه التجربة الشٌاطٌن، ذلك لكون الشٌطان دابما ٌكمن فً التفاصٌل، ولكن لحث الوزارة على ال

التارٌخٌة الغٌر مسبوقة عالمٌا، وإن منح التراخٌص ال ٌعنً نهاٌة المطاف والجلوس بارتخاء إنتظارا إلنتهاء عملٌات التطوٌر 

 .التً تقوم بها الشركات بالنٌابة عن الوزارة

أن تقوم به الوزارة إلعادة بناء البنٌة التحتٌة القدٌمة  إن منح التراخٌص ٌعنً أن هناك حجما كبٌرا وواسعا من العمل ٌجب

وبناء أخرى جدٌدة مع األخذ بنظر اإلعتبار التوسعات المتوقعة، بحٌث ٌكون لدٌنا بنٌة تحتٌة متكاملة تستطٌع استٌعاب طاقة 

ط نقل للنفط والغاز تمر ملٌون برمٌل ٌومٌا، وأن ٌكون لدٌنا خطو 23سنوات من اآلن إلى أربعإنتاجٌة وتصدٌرٌة تصل بعد 

فً كل جزء من العراق، وال افشً سرا لو قلت أن الوزارة لحد هذه اللحظة لم تعمل إال على جزء بسٌط من هذه البنٌة مثل 

للعمل على استكمال البنٌة التحتٌة لمنظومة عمالقة موانً التحمٌل وخطوط نقل النفط للموانا، عدا هذا، لم اسمع عن خطة 

 .ملٌون برمٌل ٌومٌا 23ي ٌطمح له العراق، وهو إنتاجمن النوع الذ



بتنفٌذ خطة متكاملة لبناء منظومات البنٌة التحتٌة، فإنها سوف لن بناء مشارٌع من هذا النوع ٌتطلب وقتا طوٌال، فلو بدأنا اآلن 

تبقى فً المقدمة ونحن  تكتمل ٌوم تصل الشركات بإنتاجها إلى المستوٌات التً ألزمت نفسها بها، بمعنى إن الشركات سوف

وهذا األمر ال ٌمكن  ,كما حصل مع حقل الخزانات فً الفاوونجر الخطى كخامصات الدوابً،  ،نلهث ،نركض خلفها بأشواط

التراخً به ألنه إلتزام كبٌر جدا، وٌعتمد علٌه مستقبل العراق، وٌترتب علٌه خسابر مالٌة بالغة فٌما لو لم نستطع توفٌر البنٌة 

 .وربما نفقد مصداقٌتنا تماما أمام العالم التحتٌة،

على هذا األساس ٌجب أن تكون لدى الوزارة خطة استراتٌجٌة شاملة طوٌلة األمد وأخرى قصٌرة األمد لمعالجة كل هذه 

العاملة القوى واإلحتٌاجات التً البد منها، حٌث بهذه الخطة ٌمكن تحدٌد األولوٌات وتوفٌر اإلمكانٌات المطلوبة لها كاألموال 

إجراء الدراسات التً تسبق أي مشروع استراتٌجً من هذه المشارٌع التً تعتبر هً العمود الفقري للبنٌة وتوفٌر األراضً و

 .التحتٌة لصناعة نفط وغاز مرموقة تلبً كل االحتٌاجات المستقبلٌة

 على أرض الواقع، وأن ال ٌبقى"" ثروةلل العادل التوزٌع"" مفهومباختصار، ٌجب أن تكون لدٌنا بنى تحتٌة تستطٌع ترجمة 

، لكً ورق، وإنما نرٌد لكل مناطق العراق أن تأخذ نصٌبا من إنتاج أو تصنٌع هذه الثروة على حبر أو أحالم، مجرد هذا المبدأ

للثروة ال  ٌعمل أبناء العراق اٌنما كانوا فً مشارٌع النفط والغاز سواء كان تصنٌعا أو استخراجا، ألن مفهوم التوزٌع العادل

ٌعنً العراك فً أروقة البرلمان على حصص أكبر من المٌزانٌة التً تأتً من بٌع النفط فقط، وإنما تدوٌر عجلة اإلنتاج 

وتحرٌك االقتصاد العراقً فً أي مكان، وهذا ال ٌمكن تحقٌقه إال بوضع بنى تحتٌة متكاملة وشاملة لتكون لدٌنا نهضة 

 .، وهذا ما سنأتً علٌع بتفصٌل أكثر فً الحلقة القادمة من هذه السلسلةوتنااقتصادٌة كبٌرة تتناسب وحجم ثر

 ..........وٌستمر الحدٌث حول البنى التحتٌة فً الحلقة القادمة
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