
العدد السادس عشر- ايار- 2013    جملة شهرية خمتصة مبجال الطاقة - معتمدة لدى نقابة الصحفيني العراقييِِن بالرقم 1140

شركة مصافي 
الوسط 

تنفرد بانتاج 
وقود الطائرات

املالكي : جوالت الرتاخيص محاية للثروة النفطية
خالل زيارته حلقل احللفاية النفطي

بـي.بـي تبنـي مرفـأ نفطيـا جديـدا فـي جنـوب العـراق

100 وظيفة 
للعوائل 

المتضررة من 
انبوب مجنون 

النفطي



3 العدد 16 اأيار 2013العدد 16 اأيار 22013
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معتمدة لدى نقابة الصحفيني العراقيني بالرقم 1140

زار دول���ة رئي�س الوزراء الأ�ستاذ نوري كامل املالك���ي حقل احللفاية النفطي وكان 
يف ا�ستقبال���ه على ار�س مطار احللفاية مع���ايل وزير النفط املهند�س عبد الكرمي 
لعيب���ي باه�س ومدير عام �سركة نفط مي�سان املهند�س علي معارج �سويدج ومدير 
�سرك���ة برتوجاين���ا ال�سينية امل�سغ���ل الرئي�س حلق���ل احللفاية وعدد م���ن اأع�ساء 
جمل����س الن���واب وجمل�س حمافظة مي�س���ان والق���ادة الع�سكريني ووجه���اء و�سيوخ 
ع�سائ���ر املنطق���ة وجمع غف���ر من منت�سب���ي ال�سرك���ة , وحال و�سوله ق���ام بجولة 
ميدانية افتتح خاللها عدد من امل�ساريع احليوية يف جمالت النفط والغاز والطاقة 
املنفذة يف حقل احللفاية منها ) مطار احللفاية املخ�س�س لنقل كوادر ال�سركات 
الأجنبي���ة العامل���ة �سمن جولت الرتاخي����س يف حمافظة مي�س���ان بالإ�سافة اإىل 
افتت���اح م�سروع اأنبوب نقل الغ���از الطبيعي )حمطة معاجلة الغ���از الطبيعي( اإىل 
حمط���ة توليد الطاقة الكهربائية يف الكح���الء واإدخال 180 ميكا واط اإىل ال�سبكة 

الوطني���ة وال�ستغناء عن وقود الكازاويل ب�سكل نهائ���ي وكذلك افتتاح مبنى مركز 
ال�سيطرة املركزية على العمليات النفطية واإدارة الآبار املنتجة وبتكنولوجيا عالية 
ومتط���ورة وو�سع احلجر الأ�سا�س مل�سروع اأنب���وب ت�سدير نفوط مي�سان ابتداء من 
حقل احللفاية النفطي و�سول اإىل م�ستودعات الت�سدير يف الفاو وبطول 272 كيلو 
م���رت . وو�سع احلج���ر الأ�سا�س ملحطة املعاجلة املركزي���ة الثانية CPF2   بطاقة 
100 اإل���ف برميل يوميا واملتوقع اجنازها خالل �سن���ه واحدة  ( واطلع كذلك على 
اأه���م الجنازات املتحقق���ة يف �سركة نفط مي�سان و التط���ور الكبر احلا�سل فيها 
م���ن خالل تطوير احلقول النفطية حيث ق���دم مدير عام ال�سركة �سرحا تف�سيليا 
عن اخلطط املنفذة والتي من �سانها زيادة الطاقة الت�سديرية للمحافظة , بدوره 
ب���ارك دولة رئي�س ال���وزراء اجلهود املبذول���ة من قبل وزارة النف���ط وباخل�سو�س 

�سركة نفط مي�سان التي ت�سعى اإدارتها جاهدة لزيادة معدلت الإنتاج  متمنيا

خالل زيارته حلقل احللفاية النفطي

دولــة رئيــس الــوزراء  يفتتــح عـددًا من املشاريــع النفطيــة االسرتاتيجيــة   
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تق���دمي املزي���د خدمًة لعراقن���ا احلبيب م�سيف���ا  اإن هذه امل�ساريع ه���ي عبارة عن 
خط���وات لبناء الع���راق اجلديد وقد كان���ت معطلة من قبل النظ���ام البائد واليوم 
احلكومة حتث اخلطى لتفعيلها خدمة لل�سالح العام وان جولت الرتاخي�س التي 
امت���ازت بها وزارة النفط العراقية ذهبت باجتاه حماية الرثوة النفطية من خالل 

فتح باب التناف�س بني ال�سركات العاملية . 
 بعده���ا توج���ه �سيادته اإىل حمافظة مي�س���ان للم�ساركة يف املهرج���ان الذي نظمه 
مكتب حزب الدعوة الإ�سالمية يف املحافظة واألقى خالله كلمة اأ�ساد فيها باجلهود 
املقدم���ة من قب���ل الع�سائ���ر املي�سانية يف حف���ظ ال�ستقرار والتعاون م���ع الأجهزة 
الأمنية للنهو�س بالواقع الأمني واخلدمي وَوَعَد اأهايل مي�سان بان التطور النفطي 
ال���ذي ت�سه���ده حمافظته���م �سي�سكل قفزًة نوعي���ة يف النه�س���ة العمرانية ملحافظة 
مي�سان واأن احلكومة املركزية �ساهمت بتطوير املحافظات ومنها حمافظة مي�سان 
الت���ي باتت تعد من املحافظ���ات املهمة املنتجة للنفط والغاز م�س���رًا اإىل اأن اإنتاج 
النف���ط حلق���ل احللفاي���ة �سرتف���ع اإىل 550 األف برمي���ل يوميًا , وبذل���ك �سرتفع 
�سقف الب���رتودلر للمحافظة مبا �سيجعلها موؤهلًة يف ت�سدر املراتب املتقدمة على 

�سعيدي التطور والعمران  .
وتاب���ع : اأن احلكومة املركزية مقبلة على زي���ادة �سالحيات املحافظات من خالل 
اإعطاء كل حمافظة ح�ستها من املوازنة العامة للدولة , وهذا ما تبنيناه هذا العام 
, لك���ن هذه ال�سالحيات حتتاج اإىل حكومات حملية من�سجمة وتت�سيد على اأ�سا�س 
الأغلبي���ة , لفتا اإىل اأن املحا�س�سة عطلت الكثر من  امل�ساريع مثل م�سروع البنى 
التحتية الذي ي�سمن تاأمني ال�سكن واملدار�س واجلامعات واملياه ال�ساحلة لل�سرب 
, كم���ا اأ�ساد �سيادته خالل زيارت���ه ملقر الفرقة العا�سرة  بجه���ود منت�سبي القوات 
امل�سلح���ة يف احلفاظ على وح���دة العراق وا�ستقراره , خماطب���ًا اإياهم : اإن بلدكم 
بحاج���ة اإليك���م واىل جهودكم وت�سحياتك���م من اجل الق�ساء عل���ى العنا�سر التي 
ته���دد الأم���ن وال�ستقرار ومن اج���ل الق�ساء على الطائفي���ة البغي�سة, ولولكم ملا 
ا�ستطعنا اأن نخطو خطوة واحدة باجتاه البناء والعمار وجمالت احلياة الأخرى 
,  م�سيفا اإن العراق بلد الرثوات واخلرات العظيمة وانتم من حتافظون على هذه 
الرثوات , واإن ا�ستقرار البالد على اأيديكم وبناءه يتم يف ظل ما توفرونه من اأمن 
وا�ستقرار للمواطن , داعيا اإياهم اإىل املزيد من اليقظة يف اأداء الواجب الوطني
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قال وزير النفط عب���د الكرمي لعيبي اإن"�سادرات 
النفط العراقية لكوري���ا والبالغة 200 األف برميل 
م���ن النفط يومي���ا �سارية عل���ى قدم و�س���اق وفقا 

ل�سروط التعاقدات املوقعة معها".
وا�س���اف ان"العالقات ب���ني كوريا والع���راق قوية 
ج���دا وتتط���ور ب�س���كل �سريع",مبين���ا اأن"تعزي���ز 
العالقات بني البلدين يتطلب من اجلانب الكوري 
رف���ع حظر الط���ران ال���ذي تفر�سه �سيئ���ول على 
رحالته���ا اجلوي���ة اىل امل���دن العراقي���ة منذ عام 

."2007
وا�سار اىل اأن " هذه الق�سية مت بحثها مع اجلانب 

الكوري خالل زيارته   لكوريا اجلنوبية".

اأعلن���ت �سرك���ة غ���از م�سر اإح���د �س���ركات قطاع 
الب���رتول قرب ار�سال وفد ممث���ل عنها اىل بغداد 
لالتف���اق ب�سكل نهائي على ان�ساء البنية ال�سا�سية 

لتو�سيل الغاز الطبيعي اىل املنازل يف العراق.
ر�س���اد  ف���وؤاد  امل�سري���ة  ال�سرك���ة  رئي����س  وق���ال 
ان"مفاو�س���ات ب���ني �سرك���ة غ���از م�س���ر و�سركة 
غ���از الب�سرة العراقية جتري حالي���ا للتوقيع علي 
بروتوكول تع���اون يق�سي بقي���ام ال�سركة امل�سرية 
باإن�س���اء البنية ال�سا�سية والتحتي���ة لتو�سيل الغاز 

الطبيعي".

اعل���ن م�سدر يف �سرك���ة / لوك اوي���ل النفطية / 
الرو�سي���ة العامل���ة يف حقل غرب القرن���ة �سمايل 
الب�س���رة , ان اللف من اه���ايل منطقة الهوير , 
الت���ي يقع احلقل النفطي يف حدودها , يحا�سرون 

موقع عمل ال�سركة منذ ثالثة ايام.
وذك���ر امل�سدر   ان نح���و 3 اآلف من ابناء منطقة 
الهوير , يحا�سرون موقع عمل ال�سركة منذ ثالثة 
اي���ام , و لي�سمح���ون ملنت�سب���ي ال�سرك���ة باخلروج 

اودخول املوؤن واملواد الغذائية ".
وا�س���اف :" ان حالة من الهلع �سادت بني �سفوف 
منت�سبي ال�سركة من موظفني وكادر اداري وعمال 

نتيجة النق�س احلاد يف املواد الغذائية واملاء ".
واو�س���ح :" ان املتظاهري���ن قطع���وا جميع الطرق 
املوؤدية اىل مقر ال�سركة ويرف�سون انهاء احل�سار 
وال�سم���اح بخ���روج منت�سب���ي ال�سرك���ة م���امل تنفذ 

مطالبهم ".
وا�س���ار اىل ان املعت�سمني يطالبون باعادة النظر 
بالتعوي�س���ات املالية جراء ا�ستخ���دام ارا�سيهم , 
واحل�س���ول على مقاولت م���ن ال�سركة الرو�سية و 

فتح منافذ للتعيني امامهم ".

دع���ا املتح���دث الر�سمي با�سم وزارة النفط عا�سم جهاد, اىل �س���رورة الهتمام بال�سحافة النفطية يف 
الع���راق لي�س���ال املعلومة احلقيقي���ة لقطاع النفط والطاق���ة اىل ال�سعب, كون الع���راق ميتلك احتياطي 

نفطي كبر.
وق���ال جهاد يف موؤمتر منظمة انرتني���وز المريكية حول تغطية ال�سحافة النفطي���ة يف العراق اإن النفط 
اخلام العراقي بعد عام 2003 ا�سبح حمط اهتمام اجلميع �سواء العالم او املنظمات والدول وغرها, 
ب�سب���ب ما ميتلكه الع���راق من خمزون نفطي يقدر ب����)500( مليار برميل وثابت يف���وق ال�)150( مليار 

برميل, موؤكدًا هذه الرقام قابلة للزيادة.
واأ�ساف: يجب الهتم���ام بال�سحافة النفطية العراقية من قبل اجلهات احلكومية وامل�ستقلة واملنظمات 
الدولي���ة جلع���ل العالم العراقي مواكبًا للتط���ورات احلا�سلة يف املجال العالم���ي العاملي, وخلق اعالم 
متخ�س����س للب���رتول, لن من حق ال�سعب ان يعرف كل ما يدور يف ملف الطاقة والنفط من ناحية ارقام 

النتاج والت�سدير والحتياطات.
ولفت اىل : اأن اعالم وزارة النفط �ساهم ب�سكل مبا�سر بح�سول العراق على الع�سوية الكاملة يف منظمة 
ال�سفافي���ة العاملي���ة يف ال�سناعة ال�ستخراجية, ب�سبب م���ا تن�سره �سهريًا من ارق���ام دقيقة حول النتاج 

الفعلي والطاقات الت�سديرية للنفط اخلام.

 دعا وزي���ر النفط ال�سابق ابراهي���م بحر العلوم, 
اىل �س���رورة ت�سري���ع القوان���ني املهم���ة اخلا�س���ة 
بالقط���اع النفط���ي لتذلي���ل العقب���ات م���ن ام���ام 
ال�س���ركات النفطي���ة العاملي���ة وجذبه���ا للعمل يف 

العراق.
وق���ال بح���ر العل���وم  اإن ال�س���ركات ال�ستثماري���ة 
العاملي���ة ل�سيم���ا املتخ�س�سة يف املج���ال النفطي 
تواج���ه حتديات كب���رة يف العمل داخ���ل العراق, 
منه���ا ع���دم توف���ر اجل���و ال�ستثم���اري الكامل يف 

البالد, رغم هناك جه���ود مبذولة من قبل وزارة 
النفط والوزارات املعنية لزالة جميع املعوقات.

واأ�ساف: اأن العراق ي�سهد منو ملحوظ يف م�ساريع 
الطاقة والنفط م���ن خالل حتديث البنى التحتية 
لبع�س احلقول النفطي���ة, ولكن يحتاج اىل خربة 
املزيد من ال�سركات العاملية وهذه تاأتي من خالل 
ت�سري���ع القوان���ني املهم���ة ل�سيم���ا قان���ون النفط 
والغ���از, وتهيئ���ة البيئ���ة املنا�سب���ة لت�سجي���ع تلك 

ال�سركات لتطوير ال�سناعة النفطية يف البالد.

�س���ارك نائ���ب رئي����س ال���وزراء ل�س���وؤون الطاق���ة 
الدكت���ور ح�س���ني ال�سهر�ست���اين يف املوؤمتر الدويل 
ال�ساد����س ملبادرة ال�سفافي���ة يف جمال ال�سناعات 
�س���دين  مدين���ة  يف  يعق���د  ال���ذي  ال�ستخراجي���ة 
ال�سرتالية للفرتة من 23-24 من ال�سهر اجلاري.
وزي���ر  املوؤمت���ر  هام����س  عل���ى  �سيادت���ه  والتق���ى 
امل���وارد والطاق���ة ال�س���رتايل وبح���ث مع���ه �سب���ل 
تطوي���ر العالقات ب���ني البلدين, داعي���ا ال�سركات 
ال�سرتالية للعمل وال�ستثمار يف العراق من خالل 
م�ساركتها يف ج���ولت الرتاخي�س املقبلة خلربتها 

يف هذا املجال.
كما التقى ممثلي ال�س���ركات ال�سرتالية املختلفة, 
ال�سناع���ة  يف  املتخ�س�س���ة  ال�س���ركات  داعي���ا 
وال�س���كان والبنى التحتي���ة اىل الدخول يف ال�سوق 
العراقية وفتح مكاتب لها يف العراق. واكد �سيادته 
يف كلم���ة له خ���الل املوؤمت���ر ان الع���راق يعترب من 
�سم���ن البل���دان املعتم���دة يف منظم���ة ال�سفافي���ة 
تط���ور  اىل  متطرق���ا  قيا�سي���ة,  وبف���رتة  العاملي���ة 
ال�سناعات النفطية يف الع���راق والجنازات التي 

حتققت خالل الفرتة املا�سية.

  اأعلن���ت وزارة النفط العراقي���ة ارتفاع �سادرات 
النف���ط العراق���ي خ���الل �سه���ر ني�س���ان اىل  2.6 
ملي���ون برمي���ل يوميا, موؤك���دة اأن الع���راق يهدف 
للو�س���ول اإىل مع���دل ت�سدير 3.4 ملي���ون برميل 

باليوم خالل العام القادم .
وق���ال وزير النف���ط عبد الكرمي لعيب���ي يف موؤمتر 
�سحف���ي عق���ده خالل زيارت���ه احلالي���ة للعا�سمة 
الكوري���ة �سيئ���ول اإن “�سادرات الع���راق النفطية 
ل�سه���ر ني�س���ان, ارتفع���ت اإىل 2.6 ملي���ون برميل 
باليوم” ,مبين���ا اإن ” هذه ال�س���ادرات �ست�ساعد 

على ال�ستمرار بتجهيز ال�سواق ب�سكل جيد”.
واأ�ساف الوزير  اأن “الإنتاج الكلي للنفط العراقي 
برمي���ل  ملي���ون  كان 3.1  ني�س���ان  �سه���ر  خ���الل 
باليوم”, منوه���ا اإىل اأن “العراق يهدف للو�سول 

اإىل مع���دل ت�سدي���ر 3.4 ملي���ون برمي���ل بالي���وم 
خالل العام القادم”.

واأو�س���ح العيب���ي اأن “�سركة �سل �س���وف ت�ستاأنف 
عملياته���ا يف حق���ل جمن���ون كما ه���و خمطط له, 
اعتب���ارا من الأول م���ن �سهر اأيار بطاق���ة اإنتاجية 
اأولية مقدارها 100,000 برميل باليوم”, متوقعا 
اإىل  الإنتاج يف احلقل لت�سل  “زي���ادة قريبة من 

175,000 برميل من النفط يوميا”.
واأع���رب الوزير “عن اأ�سفه م���ن اإيقاف جتهيز ما 
مق���داره 250,000 برميل من النف���ط يوميا عرب 
احلق���ول الكردي���ة”, م�س���را اىل اأن ” ا�ستئناف 
الت�سدي���ر م���ن ه���ذه احلق���ول ميك���ن اأن يحق���ق 
ال�سق���ف املر�سوم لت�سدير النف���ط العراقي بنحو 

2.9 مليون برميل يوميا”.

النفــط تعلـن ارتفاع �صادراتهــا اإىل 2.6 
مليون برميـل يوميا خــالل �صهر ني�صــان

وزير النفــط:صادراتنا لكوريا 
اجلنوبيــة متواصلــة  

 بحــر العلــوم : رضورة ترشيع القوانني وتذليل 
العقبات من امام الرشكات النفطية العاملية

وفد م�صري لتوقيع اتفاق 
حول اي�صال الغاز الطبيعي 

اىل املنازل يف العراق

االف املواطنني يحا�صرون 
�صركة  لوك اويل  النفطية 

يف الب�صرة 

عاصــم جهــاد: الصحافــة النفطيــة عامل مهم لعكس ما يدور 
حول ملف النفــط والطاقــة يف العراق

ال�صهر�صتاين : يدعو ال�صركات اال�صرتالية اىل 
امل�صاركة يف جوالت الرتاخي�ص املقبلة



9 العدد 16 اأيار 2013العدد 16 اأيار 82013

جت���ري �سركة نف���ط مي�س���ان ا�ستعداداته���ا لتنفيذ 
خ���ط ت�سدير جديد للخام بطاق���ة ت�سميمية ت�سل 
اىل مليون برمي���ل يوميا, بهدف مواكب���ة الزيادات 
املتوقع���ة يف انت���اج حقوله���ا النفطية.وق���ال مدي���ر 
ع���ام ال�سرك���ة املهند����س عل���ي مع���ارج ان ال�سرك���ة 
ال�سيني���ة التي تت���وىل حاليا تطوير حق���ل احللفاية 
�ستق���وم بتنفي���ذ م�سروع خ���ط الت�سدي���ر اجلديد, 
فيم���ا �ستتوىل �سركة نفط مي�س���ان متابعة اإجراءات 
واملوازن���ات  الإح���الت  عل���ى  وامل�سادق���ة  التنفي���ذ 
وبرامج العمل.ي�سار اىل ان ال�سركة ال�سينية تطور 
حقل احللفاية منذ العام 2010 وقد اأجنزت املرحلة 
الأوىل بانت���اج نح���و 100 األف برمي���ل يوميا.وا�سار 
مع���ارج اىل اأن خ���ط الت�سدي���ر اجلدي���د الذي من 
املوؤم���ل املبا�سرة بتنفيذه خ���الل الأ�سهر الأوىل من 
العام املقب���ل وينجز مبدة 360 يوما, �سيكون بطاقة 
ت�سميمي���ة ت�س���ل اىل ملي���ون برميل يومي���ا وبطول 
272 كم وبقطر 42 اجنًا, مبينا انه ميتد من حقول 
املحافظة يف نقطة التق���اء خطي ت�سدير البزركان 
- احللفاي���ة, و�س���ول اىل م�ست���ودع اخلزان���ات يف 
ق�ساء الفاو مبحافظة الب�سرة.واأو�سح اأن امل�سروع 
�سيت�سمن ن�سب خم�س حمطات )كاثودية( حلماية 
الأنبوب م���ن الت���اآكل, وثمانية �سمام���ات كهربائية 
لعبور النهر, عالوة على ن�سب حمطة �سخ و�سطية 
ومنظومة عدادات حل�ساب كميات النفوط امل�سدرة 
ووح���دة �سيط���رة مركزي���ة �سم���ن حق���ل احللفاية, 
الب���زركان  ا�ساف���ة اىل حمط���ة فرعي���ة يف حق���ل 
واأخ���رى يف الفاو.ولف���ت مدير نف���ط مي�سان اىل ان 
ان�س���اء اخلط اجلديد جاء ملواكب���ة الزيادة الكبرة 
يف انت���اج النف���ط يف حق���ول املحافظ���ة الت���ي ت�سهد 
عملي���ات تطوير, منوها باأن اخل���ط اجلديد ل يلغي 
املق���ام حاليا ويعتمد علي���ه يف ت�سدير النفط املنتج 
م���ن حقول املحافظة, بيد ان طاقت���ه الت�سميمية ل 
ت�ستوعب الزيادات الت���ي �ستطراأ على الإنتاج خالل 
العوام املقبلة.وتنت���ج حقول �سركة نفط مي�سان ما 
معدل���ه 217 األف برميل يومي���ا بعد اإ�سافة اأكرث من 
100 األ���ف برمي���ل �سمن املرحل���ة الأوىل من تطوير 
حق���ل احللفاي���ة يف حزي���ران املا�سي, وم���ن املوؤمل 
الو�س���ول بالنتاج اىل نحو ملي���ون برميل يوميا بعد 
اكتمال عمليات التطوير للحقول بداية العام 2017.

وقع���ت �سرك���ة بي.ب���ي النفطي���ة الربيطانية 
اإتفاق���ا مع الع���راق لبناء مرف���اأ نفطي جديد 
يف ميناء خور الزبر بجنوب العراق يف اطار 
�سع���ي البل���د الع�س���و مبنظم���ة اوب���ك لتاأمني 
م�ساعدة م���ن �سركات النفط الدولية لتطوير 

بنيته التحتية املتهالكة.
واأبلغ متحدث با�سم ال�سركة العامة للمواينء 
العراقية رويرتز اأن ال�سركة وقعت عقدا مدته 
خم�س �سن���وات مع بي.بي لبن���اء مرفاأ جديد 
يح���ل حمل مرفاأ متهال���ك واأن بي.بي ت�سلمت 

ر�سميا املوقع.
وامتنع���ت بي.بي عن الك�سف ع���ن التفا�سيل 

املالية للعقد.
وق���ال املتح���دث امن���ار ال�س���ايف اإن بي.ب���ي 
متط���ور  مرف���اأ  بن���اء  يف  الع���راق  �ست�ساع���د 

ل�ستقبال �سحنات املنتجات النفطية املكررة 
امل�ستقب���ل.  يف  املنتج���ات  ت�سدي���ر  واي�س���ا 
وا�س���اف اأن بي.بي �ستدفع حوايل 7 دولرات 
ع���ن كل مرت مكعب من املنتجات املكررة التي 
�سيج���ري ا�ستراده���ا وت�سديره���ا عرب هذا 

املرفاأ.
ويعتمد العراق على الواردات يف تلبية الطلب 
عل���ى املنتج���ات النفطي���ة مث���ل البنزي���ن مع 

مواجهة م�سافيه النفطية م�ساكل.
ويف 2009 وقع���ت بي.ب���ي و�سرك���ة �س���ي.اإن.

بي.�س���ي ال�سيني���ة عق���د خدمة م���ع العراق 
لتطوي���ر حق���ل الرميل���ة -درة �سناعة النفط 
العراقي���ة- ال���ذي تق���در احتياطياته بحوايل 
17 ملي���ار برمي���ل وينتج حالي���ا 1.35 مليون 
برمي���ل يوميا اأو اكرث من ثل���ث اجمايل انتاج 

العراق البالغ حوايل 3 ماليني برميل يوميا.
وكان العق���د احد �سل�سلة عقود منحها العراق 
ل�سركات اجنبي���ة قد توؤدي يوما ما ايل زيادة 
طاق���ة انت���اج النفط يف الع���راق ايل اكرث من 
اربعة ا�سع���اف لت�س���ل ايل 12 مليون برميل 
يومي���ا وه���و م���ا �سيجعل���ه يناف����س العم���الق 

النفطي ال�سعودية.
وقال متحدث با�سم بي.بي ان املرحلة الوىل 
لبناء املرفاأ اجلديد يف خور الزبر �ستت�سمن 
ا�ستخ���دام من�س���اة ا�ستراد قائم���ة وحت�سني 
الكف���اءة جلل���ب كمي���ات اكرب م���ن املنتجات 

النفطية.
وا�س���اف ان املرف���اأ �سيج���ري ان�س���اوؤه عل���ى 
مراح���ل وتوق���ع ان تبداأ ال���واردات يف غ�سون 

12 اإيل 18 �سهرا.

بــي.بــي تبني مرفأ نفطيــا جديدا يف جنــوب العراقخــط جديـــد لتصديــر نفــط حقــول ميســان
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افادت �سركة  )�سل( النفطية الهولندية, يف بيان لها 
ع���ن البدء بعمليات �سركة غاز الب�سرة, بالتعاون مع 
�سركة غاز اجلنوب احلكومية العراقية, ومت�سوبي�سي 
اليابانية, موؤكدة ان امل�سروع �سيكون اكرب الكرب من 

نوعه يف العامل, لتقليل احرتاق الغاز.
وق���ال بيان ر�سمي ل�سركة �س���ل, اأن "اإجراءات اإن�ساء 
�سرك���ة الب�سرة للغاز, والت���ي �ستكون امل�سروع الأكرب 

لتقليل احرتاق الغاز امل�ساحب للنفط يف العامل,  .
واأ�س���اف البي���ان ان "امل�س���روع �سيك���ون بالتعاون مع 
�سركت���ي غ���از اجلن���وب, الت���ي متتل���ك )51%( م���ن 
ال�سه���م, و�سركة مت�سوبي�س���ي التي متتلك )5%( من 
ا�سه���م امل�س���روع, بينما متتل���ك �سركة �س���ل ال�سهم 
ال�)44%( الباقية", , لتكون اكرب �سركة منتجة للغاز 

يف العامل.
وتبل���غ م���دة العق���د امل���ربم ب���ني ال�س���ركات الثالث���ة 
25 عام���ا ويعم���ل ه���ذا امل�س���روع على معاجل���ة الغاز 
امل�ساح���ب للنفط الذي يحرق حاليا من خالل ثالث 
حق���ول نفطية كب���رة يف جنوب الع���راق وهي كل من 

حقل الرميلة وغرب القرنة 1 وحقل الزبر.
وتق���در احتياطيات الغاز يف الع���راق مبقدار 112.6 
ترليون قدم مكعب الذي يعترب عا�سر اكرب احتياطي 
يف الع���امل وتقدر قيمة خ�سائر العراق من الغاز الذي 

يتم احراقه �سنويا مبليارات الدولرات .
ونق���ل بيان �سرك���ة �سل عن املدير الع���ام ل�سركة غاز 

اجلن���وب عل���ي خ�س���ر تاكي���ده ان "الب�س���رة تنتج 
وحدها حوايل مليار قدم مكعب من الغاز امل�ساحب 
يوميا حي���ث يتم احراق ما مق���داره 700 مليون قدم 
مكع���ب وت�س���كل ه���ذه خ�س���ارة مبالي���ني ال���دولرات 

تفقدها خزانة الدولة من املوارد يوميا".
وا�س���اف خ�س���ر, بح�س���ب البي���ان, "مب�ساركتنا مع 
�سركات عاملي���ة مرموقة مثل �سي���ل ومت�سوبي�سي فان 
الع���راق �سيتمكن من حتقيق هدف���ه يف تطوير البنى 
التحتي���ة ل�سناعت���ه الغازي���ة وانه���اء عملي���ة احراق 
الغ���از م���ع توف���ر الوق���ود الزم لل�سناع���ة العراقية 
وحمط���ات الطاق���ة الكهربائية بال�ساف���ة اىل توفر 

دخل للدولة".
ووفق���ا لالتفاقي���ة املوقعة مع وزارة النف���ط العراقية 
فان �سركة غاز الب�سرة BGC �ستبيع الغاز املعالج 
ل�سركة غاز اجلنوب احلكومية, حيث �ستكر�س �سركة 
غ���از الب�س���رة جهوده���ا على اعم���ال اع���ادة تاهيل 
وتطوي���ر املن�س���ات احلالي���ة لع���ادة ت�سغيله���ا بامان 
بال�ساف���ة اىل بناء من�سات جديدة والتي من املتوقع 
ان تزي���د من الطاقة النتاجي���ة احلالية البالغة 400 
ملي���ون قدم مكعب من الغاز يومي���ا اىل 2 مليار قدم 

مكعب من الغاز يوميا.
وتق���ول �سرك���ة �سيل ان���ه من���ذ توقي���ع التفاقيات يف 
اواخر ت�سرين الثاين عام 2011, زادت �سيل و �سركة 
غاز اجلنوب الطاق���ة النتاجية للغاز من 240 مليون 
ق���دم مكعب بالي���وم اىل 400 مليون ق���دم مكعب من 
الغ���از يومي���ا ف�سال ع���ن القي���ام بان�سط���ة التدريب 
للك���وادر العامل���ة واعطائه���م درو����س لرف���ع معي���ار 
الدراك وال�سالم���ة عندهم يف حقول العمل حيث مت 

اكمال اكرث من 8500 برنامج تدريبي.
وت�سيف ال�سركة بان عدد من امل�ساريع الكربى املهمة 
ق���د ابتداأت مثل حمطة الطاق���ة الغازية اجلديدة يف 
خور الزب���ر, وحمط���ات ال�سغط الغازي���ة يف �سمال 
الرميل���ة وكذلك توف���ر اجهزة ال�سغ���ط للتقليل من 

احرتاق الغاز يف حقل الزبر.
ويت�سم���ن امل�س���روع يف امل�ستقب���ل اي�س���ا خي���ار بن���اء 
م�سن���ع للغ���از الطبيع���ي ال�سائ���ل LNG لغرا�س 
الت�سدي���ر حال �سم���ان تلبية الحتياج���ات الداخلية 
والذي �سيخلق مورد جدي���د للبالد ي�ساعدها بزيادة 

اخلطوات يف منوها القت�سادي .
ونق���ل بي���ان �س���ل ع���ن امل�س���وؤول الداري ل�سركة غاز 
الب�س���رة جا�س���ر هنرت تاكي���ده عل���ى ان "ولدة هذا 
امل�س���روع امل�س���رتك ه���و بي���ان وا�س���ح عل���ى ت�سميم 
احلكومة العراقي���ة لتطوير قط���اع الطاقة يف البالد 
ويعك����س التح�س���ن امله���م يف الو�س���ع المن���ي ال���ذي 
اطلق ال�ستثم���ارات يف الب�سرة", موؤكدا ان "هدفنا 
الرئي�س���ي ه���و ت�سخ���ر امل���وارد الغازي���ة ال�سائبة يف 
الع���راق وال�ستف���ادة منها م���ع جتهيز ابن���اء العراق 
مبوارد �سرورية من الطاقة النظيفة, يف الوقت الذي 
ن�ساعد فيه من تقلي�س ال�سرار البيئية الناجمة عن 

حرق الغاز يف الب�سرة".
فيم���ا اع���رب مدير �سرك���ة �سي���ل يف الع���راق ,هانز 
جنكام���ب ‘ ع���ن �س���روره ان" يرى ه���ذا امل�سروع قد 
ا�سبح حقيقة, متعهدا بتجهيزه , �سركة غاز الب�سرة 
بالتكنلوجي���ا والتموي���ل واف�سل الن�سط���ة العاملية مع 
كادر متخ�س�س ي�ساعد يف بناء القدرات املطلوبة يف 
كل تفا�سي���ل امل�سروع والذي �سيتمم خربة �سركة غاز 
اجلن���وب الطويلة يف العراق الذي �سينجم عنه زيادة 

جتهيزات الطاقة لل�سعب العراقي".
وب���داأ امل�س���روع مبعاجل���ة كمي���ات �سغرة م���ن الغاز 
اخل���ام يف منت�س���ف 2012 واأ�سب���ح ينت���ج الآن غازا 
ميك���ن ا�ستخدامه يف حمط���ات الكهرب���اء بالإ�سافة 
اإىل غاز الب���رتول امل�سال مما يحد من حاجة العراق 

ل�ستراد الوقود.

اكدت وزارة النف����ط ان العالن ال�سرتاتيجي 
امل�سرتك بني الع����راق وتركيا اخلا�س بت�سدير 
للم����وارد  امل�س����در  ان  عل����ى  ين�����س  النف����ط 
الهيدروكربوني����ة العراقي����ة ه����ي وزارة النف����ط 

الحتادية و�سركة ت�سويق النفط "�سومو".
ونق����ل بيان للوزارة ع����ن �سرك����ة ت�سويق النفط 
العراقية, ان "العالن ال�سرتاتيجي امل�سرتك 
ب����ني الع����راق وتركي����ا املوق����ع ب����ني البلدي����ن يف 
2010/9/19 اثن����اء مرا�سي����م توقي����ع التعديل 

عل����ى اتفاقي����ة خ����ط انابيب النف����ط اخلام بني 
احلكوم����ة العراقية والرتكية يف بغداد, ن�س يف 
احد بنوده على انال�سلطة الوحيدة ذات ال�سيادة 
ال�سارم����ة يف ت�سدير امل����وارد الهيدروكربونية 
العراقية ه����ي وزارة النفط العراقية الحتادية 

و�سركة ت�سويق النفط "�سومو" .
وق����ال مدي����ر عام �سرك����ة ت�سوي����ق النفط فالح 
جا�س����م العامري, بح�سب البي����ان ان "املادة 2 
الفق����رة 4  من التعدي����ل عل����ى التفاقية اعاله 
تن�����س عل����ى ان تك����ون منظومة خ����ط النابيب 
واخلزان����ات واملراف����ق الخ����رى التابع����ة خلط 
النابي����ب العراقي – الرتك����ي خم�س�سة لنقل 
وحتمي����ل النف����ط اخل����ام الق����ادم م����ن العراق 

ح�سرا.
يذك����ر ان العالن امل�سرتك وقع����ه عن اجلانب 
ح�س����ني  حينه����ا  يف  النف����ط  وزي����ر  العراق����ي 
ال�سهر�ست����اين وع����ن اجلان����ب الرتك����ي وزي����ر 

الطاقة تانر يلدز ووقع بتاريخ 2010/9/19.

وكان نائ����ب ال�سكرت����ر الع����ام حل����زب الحتاد 
الوطني الكرد�ستاين برهم �سالح ثمن اتفاقية 
ت�سدير النفط من اقليم كرد�ستان اىل تركيا.

وقال �سال����ح يف ت�سريح �سحفي ان "التفاقية 
الت����ي متت بني اقليم كرد�ست����ان العراق وتركيا 
يف جم����ال ت�سدي����ر النف����ط م����ن القلي����م اىل 
تركي����ا خط����وة مهمة ودلي����ل على التع����اون بني 

اجلانبني".
وا�س����ار اىل ان "هذه التفاقي����ة مفيدة لالقليم 
والع����راق اي�سا لن القت�س����اد الرتكي اقت�ساد 
مه����م يف املنطقة وه����ذه التفاقي����ة �ستقوي كل 
جمالت القت�س����اد العراقي", م�سددا على ان 
ت�سدي����ر النف����ط من القلي����م اىل تركيا خطوة 

مهمة لالقليم والعراق وتركيا اي�سا.
ي�س����ار اىل ان اقلي����م كرد�ستان ب����دا منذ العام 
املا�س����ي ت�سدير النف����ط اىل تركيا عن طريق 
ال�ساحنات و�سط اعرتا�سات من قبل احلكومة 

الحتادية .

جنح����ت �سرك����ة ال�ستك�ساف����ات 
الوطني����ة يف تنفي����ذ الكث����ر من 
امل�سوح����ات الزلزالي����ة يف اغلب 
احلق����ول النفطي����ة الفائ����زة يف 

جولت الرتاخي�س.
"حج����م  ان  ال�سرك����ة  واك����دت 
الحتياط����ات النفطي����ة متجه����ة 

نحو الزيادة".
جعف����ر  حط����اب  ك����رمي  وق����ال 
النف����ط  وزارة  "اع����الن  اإن 
لزي����ادة الحتياط����ات اىل 150 
ملياربرمي����ل ليات����ي م����ن فراغ 
بل هن����اك اعم����ال م�سرتكة بني 
�سرك����ة ال�ستك�ساف����ات الوطنية 
لج����راء  العاملي����ة  وال�س����ركات 
وكذل����ك  زلزالي����ة  م�سوح����ات 

الدرا�سات والتقييمات".

قال عب����ده �سعد رئي�س جمل�����س اإدارة 
اإن����ه"مت  بال�سوي�����س  �سومي����د  �سرك����ة 
التف����اق م����ع م�س����وؤويل وزارة النف����ط 
العراقية اأن تبداأ فى توريد النفط اإىل 
م�ستودعات �سركة �سومي����د بال�سوي�س 

فى نهاية �سهر ايار املقبل".
واأ�س����اف �سع����د اأن����ه"مت التف����اق م����ع 
م�س����وؤويل وزارة النف����ط عل����ى قيامهم 
�س����ولر  برمي����ل  مالي����ني   4 بتوري����د 
�سومي����د  �سرك����ة  م�ستودع����ات  اإىل 
بالع����ني ال�سخن����ة والتى ق����ام اخلرباء 
واملهند�س����ون التابعون ل����وزارة النفط 
العراقي����ة مبعاينته����ا خ����الل زيارتهم 
الت����ى  بال�سوي�����س  �سومي����د  ل�سرك����ة 

ا�ستمرت ملدة ثالثة اأيام".

شركــة شــل النفطيــة
 تعلـــن البــدء بعمليات شركـــة غــاز البصــرة

 لتقليــل احرتاق الغـــاز ملشــروع االكبــر من نوعــــه 

النفط : االعالن اال�صرتاتيجي بني العراق وتركيا ين�ص 
على ان امل�صدر الوحيد للنفط هي الوزارة و�صركة �صومو

م�صر:النفط العراقي 
ي�صل م�صتودعات �صركة 

�صوميد امل�صرية نهاية ايار

اال�صتك�صافات الوطنية:
 العراق مقبل على زيادة كبرية يف احتياطاته النفطية
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اأعلنت �سركة نفطية رو�سي����ة انها تدر�س التحالف 
مع �سركة اك�سون موبي����ل المركية لتطوير حقول 
النف����ط والغ����از يف العراق.وق����ال ايج����ور �سيت�سني 
رئي�����س ال�سركة الرو�سي����ة يف ت�سريحات �سحفية: 
ان �سركت����ه تدر�����س امكاني����ة التحالف م����ع اك�سون 
موبي����ل لتطوي����ر حق����ول للنفط والغ����از يف العراق.
واأ�س����اف �سيت�س����ني ردا عل����ى �سوؤال عم����ن �سيكون 
�سري����ك رو�سنفت يف الع����راق �سنعمل م����ع اأي اأحد 
يعر�����س �سروطا جيدة و�سنعمل م����ع اك�سون موبيل 
"وف����دا م����ن وزارة النف����ط  اأن  اي�سا.واأ�س����ار اىل 
العراقي����ة �سي����زور مو�سك����و يف العا�س����ر م����ن اي����ار 
املقب����ل", مبين����ا ان "زيارة الوفد بن����اء على دعوة 

للعمل معنا".
يذكر ان �سيت�سني ومعه �سرجي �سيميزوف رئي�س 
رو�ستي����ك الرو�سية للتكنولوجيا زارا العراق يف 16 
من ال�سهر احلايل واجتمعا مع رئي�س الوزراء نوري 
املالكي واأبدي����ا ا�ستعدادهما لإجراء مراجعة فنية 
ملن�ساآت النف����ط القائمة يف الع����راق ودعم اأن�سطة 
التنقي����ب وتطوي����ر احلق����ول النفطي����ة يف الب����الد.
وتعد �سركة اك�س����ون موبيل النفطية المركية من 
ال�س����ركات النفطي����ة العاملة يف اقلي����م كرد�ستان, 

والت����ي و�سعتها احلكوم����ة الحتادية ببغداد �سمن 
القائم����ة ال�س����وداء, ب�سب����ب  تعاقدها م����ع القليم 
دون موافق����ة بغداد عل����ى ذلك.وت����رددت تكهنات 
يف الأ�سه����ر الأخ����رة ب����اأن �سرك����ة موبي����ل تدر�����س 
الن�سحاب من حقل غرب القرنة/1 البالغة قيمته 
50 مليار دولر والواقع يف حمافظة الب�سرة بعد اأن 
وقعت اتفاقات ل�ست قطع نفطية مع حكومة اإقليم 
كرد�ستان المر الذي تعار�سه احلكومة الحتادية 
يف بغداد.وقررت وزارة النفط الحتادية ا�ستبعاد 
موبي����ل من جول����ة الرتاخي�����س الرابع����ة اخلا�سة 
بالرق����ع ال�ستك�سافية حلق����ول النفط والغاز والتي 
ج����رت يف يوم����ي 30و31 م����ن �سه����ر اآي����ار املا�سي 
2012 ب�سب����ب ع����دم التزامها ب�س����روط الوزارة يف 
تعاقداته����ا م����ع حكومة اقلي����م كرد�ست����ان, ما اثار 
حفيظة وغ�س����ب امل�سوؤولني الكرد وع����دوه بالقرار 
ال�سيا�سي.وت�سكل واردات النفط نحو 95باملئة من 
ميزانية العراق, لكن لغاية الآن ل يوجد يف البالد 
قانون ينظ����م �سوؤونه بعد اأن ف�س����ل جمل�س النواب 
بدورتيه ال�سابقة واحلالية يف مترير قانون النفط 
والغ����از ال����ذي كان م����ن املتوقع اأن ينه�����س بالواقع 

النفطي يف حال اإقراره.

اعلن����ت حمافظ����ة وا�سط ع����ن مطالبتها وزارة 
النف����ط باع����الن حقل����ي الظفري����ة والزرازي����ر 

�سمن جولة الرتاخي�س للعام احلايل.
واو�سح معاون املحاف����ظ لل�سوؤون الفنية �سبيح 
لفت����ة ان "هذي����ن احلقل����ني متداخ����الن �سمن 
امل�ساح����ة املمت����دة من ناحية �سي����خ �سعد جنوبا 

اىل اطراف ناحية الدبوين �سمال".
وا�س����ار لفت����ة اىل ان "ه����ذه املناط����ق فق����رة 
و�سه����دت هج����رة ابنائه����ا اىل املدين����ة ولك����ن 
با�ستثماره����ا �سيع����ود �سكانها م����رة اخرى مما 
�سينع�����س املنطقة اقت�ساديا م����ن خالل ايجاد 

فر�س العمل وعائدات البرتودولر".
وتاب����ع ان "التعاق����د عل����ى احلق����ول النفطية او 
طرحه����ا �سم����ن ج����ولت الرتاخي�����س ه����و من 
م�سوؤولي����ة احلكوم����ة الحتادي����ة لكنن����ا ن�سع����ى 
لطرح هذين احلقلني م����ن خالل ال�سغط على 

احلكومة املركزية".

اأعلن����ت �سرك����ة )DNO(الرنويجية للنفط 
ع����ن "ارتف����اع" احتياط����ي نفط حق����ل طاوكي 
يف اإقلي����م كرد�ست����ان بن�سب����ة ")40%(" ع����ن 

تقديرات العام املا�سي.
)DNO( وق����ال املدي����ر التنفي����ذي ل�سرك����ة

ان  بي����ان  يف  رحم����اين  مظف����ر  بيج����ان 
التقديرية لنفط حقل طاوكي  "الحتياطي����ات 
)Tawke( العامل����ة فيه �سركتن����ا يف اإقليم 
ع����ن   )%40( بن�سب����ة  ارتفع����ت  كرد�ست����ان, 

تقديرات العام املا�سي".
بالحتياطي����ات  "الزي����ادة  ان  واأ�س����اف 
ت�سم����ن )495.4( ملي����ون برميل م����ن النفط 
و)140.1( ملي����ار قدم مكع����ب من الغاز متثل 
زيادة تعزيزية بن�سب����ة )350%( عن تقديرات 
مع����دلت احتياط����ي احلق����ل لل�سن����وات الثالثة 

املا�سية

ع����ن  الو�س����ط  م�س����ايف  �سرك����ة  اعلن����ت 
تفرده����ا بانت����اج وق����ود الطائ����رات وانها 
العاملي����ة  الط����ران  ل�س����ركات  �ستبيع����ه 

با�سعار تناف�سية.
كاف����ة  جتهي����ز  م����ن  ال�سرك����ة  ومتكن����ت 
يف  والع�سكري����ة  املدني����ة  املط����ارات 

املحافظات.
واك����د مع����اون مدير ع����ام ال�سركة ح�سان 
الفح����ام اإن "العم����ل متوا�س����ل يف �سركة 
م�سايف الو�س����ط املتمثلة مب�سفى الدورة 
لزيادة الق����درات النتاجية ملختلف انواع 
امل�ستق����ات النفطي����ة وحت�س����ني نوعياتها, 

توقع����ت هيئة حقول نفط ذي  قار بدء الإنتاج الفعلي 
حلقل  الغ����راف من النف����ط اخلام  بحل����ول حزيران 
املقب����ل,  ومبعدل 35 األ����ف برميل  يومي����ا, موؤكدة ان 
الطاق����ة  امل�ستهدفة لالنتاج يف احلقل  تبلغ 230 الف 

برميل يوميا  يف العام 2017.  
وق����ال مدي����ر الهيئة ك����رمي يا�س����ر  ل�"املركز اخلربي 
ل�سبكة  العالم العراق����ي", ان الإنتاج  الفعلي حلقل 
الغراف من  النفط اخلام �سيبداأ يف  حزيران املقبل, 
مبعدل )35(  األ����ف برميل يوميا, على اأن  يرتفع اإىل 
50 األ����ف برميل  يوميا نهاي����ة ال�سنة احلالية",  معلنا 
ع����ن "اجناز حف����ر 11  بئ����را جاهزة لالإنت����اج, فيما 
 �سيتم اجن����از الق�س����م الآخر منها  خ����الل ال�سهرين 
املقبل����ني,  اإ�ساف����ة اإىل اكم����ال وتهيئ����ة  حمطة عزل 

الغاز". 
واأ�س����اف اأن املخططات ته����دف  لإي�سال النتاج من 
حق����ل  الغ����راف اإىل نح����و 230 الف  برمي����ل يوميا يف 
العام   2017", كا�سفا عن "وجود  احتياطي كبر من 

اخلام يف  احلقل ي�سل اىل 5 مليارات  برميل".  
ومتتلك ذي قار احتياطيًا   نفطيًا موؤكدًا يقدر بقرابة 
20  ملي����ار برميل �سمن خم�سة  حق����ول نفطية مهمة 
وغر  م�ستثمرة, هي حقل النا�سرية  الكبر مبنطقة 
كطيع����ة ) 30  كم �سمايل غ����رب النا�سرية(,  والذي 
م����ن املتوق����ع اأن ينت����ج   300 األ����ف برمي����ل يوميا, مع 
 قدرته على انتاج مليون  برمي����ل بعد اكتمال تاأهيله, 

 وحقل الغ����راف ) 25 كم  �سم����ايل النا�سرية( الذي 
يق����در  املعنيون بال�سوؤون النفطية  اإنتاجه ب� 130 األف 
برمي����ل  يوميا, وكذلك حقل الرافدي����ن   )اأبو عمود( 
ال����ذي يقدر اإنتاجه  يف ح����ال ت�سغيل����ه اأو ا�ستثماره  ب� 
110 اآلف برمي����ل, بينم����ا مل  يح����دد احتياطي الغاز 
 باملحافظ����ة ال����ذي يق����ع �سم����ن  حق����ول متداخلة مع 
احلق����ول  النفطي����ة او منفردة, وت�سب����ب  يف عدد من 
احلرائ����ق  لل�ساكنني, يف وقت بداأت فيه  فرق زلزالية 
عمله����ا غربي  و�سمايل املحافظ����ة  ل�ستك�ساف حقول 

نفطية  جديدة. 

النف����ط  وزارة  منح����ت 
العوائل املت�سررة من جراء 
مرورى خ����ط نفط جمنون 
خ����الل ارا�سيه����ا الزراعية 
مائة درج����ة وظيفية للعمل 

فيها ب�سفة عقود.
جلن����ة  ال�سرك����ة  و�سكل����ت 
خمت�س����ة لغر�����س اج����راء 
العوائ����ل  لع����دد  اح�س����اء 
للمت�س����ررة بغي����ة تعوي�سها 
درج����ات  وتخ�سي�����س 
بحي����ث  لبنائه����ا  وظيفي����ة 
دون  م����ن  عائل����ة  تبق����ى  ل 

م�سدر رزق

100 وظيفة للعوائل املتضررة من انبوب جمنون النفطي

ارتفـــاع إنتــاج حقــل الغراف إىل 35 ألف برميــل يوميــا �صركة م�صايف الو�صط 
تنفرد بانتاج وقود 

الطائرات

)DNO( الرنويجية تعلن 
عن ارتفاع احتياطي حقل 
طاوكي يف كرد�صتان بن�صبة 

% 350

وا�صط تطالب بادراج حقلني 
�صمن جولة الرتاخي�ص

�صركتا نفط رو�صية واأمريكية
 تدر�صان العمل يف العراق
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شـــل اهلولنديـــة:
 متنــح عقدا لرشكــة نفطيـة بريطانية تعمل يف حقول كردستان 

والرشكــــة تؤكــد: سنوفر 200 فرصــة عمـــل
منحت �صركة �صل )Shell( النفطية الهولندية،   عقد خدمات 

 )Wood Group- CCC( ثانوي ل�صركة وود غروب
الربيطانية للتكفل مبهام خدمات املرحلة االأوىل مل�صروع حقل 

جمنون يف الب�صرة جنوب العراق، فيما اأكدت وود كروب اأنها �صتقون 
بتعيني نحو 200 �صخ�ص بعد فوزها بالعقد، مبينة ان العقد هو 

الثاين من نوعه يف العراق بعد عقد ح�صلت عليه لتاهيل حقول 
نفطية يف كرد�صتان.

وقــال مديــر الهيئــة االإداريــة ل�صركة وود غــروب ديفــد بو�صــان يف ت�صريح ن�صر 
علــى موقع ال�صركة على االإنرتنت، اإن "�صركة �صــل )Shell( النفطية الهولندية 
منحــت عقــد خدمات ثانوي لل�صركــة الربيطانية التي �صتتــوىل خدمات االأعمال 
الفنيــة وال�صيانة يف حقول النفــط والغاز وال�صناعات البرتوكيمياوية يف ال�صرق 
االأو�صــط، حيث �صتقوم وفقا للعقد بالتكفــل مبهام خدمات املرحلة االأوىل مل�صروع 

حقل جمنون يف الب�صرة جنوب العراق".
واأو�صــح بو�صــان "�صنقــوم بدعم �صركة �صل مبهــام عملية ت�صغيــل حقل جمنون يف 
الب�صرة جنوب العراق، والتكفل باالإدارة واالإ�صراف ملن�صاآت احلقل، حلني التو�صل 
ملعــدالت ت�صغيــل ثابتــة"، م�صــريا اإىل اأن "هــذا العقــد مهــم بالن�صبة لنــا، ويعترب 

ا�صتمرارا لتو�صع عملنا يف ال�صرق االأو�صط".
واأ�صــاف بو�صــان اأن "العقد هــو الثاين لوود غــروب يف العراق خــالل ال�صتة ا�صهر 
املا�صيــة، بعــد اأن اأعلنت ال�صركة تعاقدها مع �صركــةDNO الرنويجية لتطوير 

حقل طاوكي يف اإقليم كرد�صتان بنهاية عام 2012".
ولفــت بو�صــان اإىل اأن "�صركــة �صــل النفطية �صتقــوم بتنفيذ وت�صغيــل امل�صروع مع 
�صركاء اأخرين وهما �صركة برتونا�ص املاليزية ووزارة النفط العراقية"، مبينا اأن 

."2013 حزيران  يف  التنفيذ  حيز  �صيدخل  واحدة  �صنة  اأمده  الذي  "العقد 
وتابــع بو�صــان اأن "�صركتنا �صتكــون م�صوؤولة عــن توفري العمالة املاهــرة واملعدات 
واخلدمات واأدوات االختبار للم�صاعــدة بعملية الت�صغيل، كما �صتتكفل باالإ�صراف 

على من�صئات االإنتاج احلديثة يف حقل جمنون واإجراء االختبارات عليها".
ونــوه بو�صــان اإىل اأن "من�صئات االإنتاج احلديثة �صت�صمل موقــع البئر و�صتكون هي 
من�صاأة االإنتاج املركزي، اإىل جانب جميع املن�صئات وامللحقات املبنية حديثا والتي 

يتطلب ت�صغيلها يف احلقل ب�صمنها خطوط االأنابيب والبنى التحتية".
واأكــد بو�صــان اأن "�صركتنا �صتقوم �صمن عقد اخلدمات هــذا بت�صغيل 200 �صخ�ص، 
حيــث �صيتمركزون يف موقــع العمل يف من�صئات حقل جمنون الذي يبعد حويل 70 

كيلومرت عن مدينة الب�صرة".
ي�صــار اإىل اأن حقــل جمنــون، هــو واحد مــن اأكرب حقــول النفط يف العــامل، ويقدر 
احتياطيــه النفطي ح�صب تخمينات احلكومة العراقيــة بحدود 38 مليار برميل 

من النفط.
وت�صعــى وزارة النفــط اإىل تطويــر قطاع الطاقــة عرب جــوالت تراخي�ص نفطية 
وغازية بداأت متنحها اإىل �صركات عاملية، منذ العام 2009، وبلغ عدد تلك العقود 

11 عقدا ذهبت ل�صركات عاملية اأهمها )اك�صون موبايل( و )بي بي( و)�صيل(.
ووقعــت وزارة النفط اآخر عقود جولة الرتاخي�ــص الرابعة يف ال�صابع والع�صرين 
مــن كانــون الثــاين 2013 ال�صتك�صاف الرقعــة التا�صعــة يف الب�صرة وذهــب العقد 

الئتالف �صركتي كويت اإنريجي الكويتية، ودراكون اأويل االإماراتية.
اأكــدت وزارة النفــط اأن العام احلــايل �صي�صهد توقيع الكثري مــن العقود النفطية، 

فيما اأو�صحت اأن هناك جولة تراخي�ص خام�صة تعتزم اإعالنها الحقًا.
واأكــد نائب رئي�ــص الوزراء العراقي ل�صوؤون الطاقة ح�صــني ال�صهر�صتاين، يف الـ18 
مــن كانــون االأول 2012، اأن العراق يتطلــع اإىل الو�صول يف العام 2017 اإىل طاقة 
اإنتاجيــة كليــة مبعدل 9- 10 مليون برميل من النفط يوميا، اأظهر تقرير للوكالة 
الدوليــة للطاقــة اأن العــراق �صي�صــل اإىل اإنتــاج 6 ماليــني برميل نفطــي يف اليوم 
بحلــول 2020، وانه لن ي�صل اإىل م�صتــوى اإنتاج 8 ماليني برميل باليوم اإال بحلول 

العام 2035.
يذكــر اأن وزارة النفــط ك�صفت، يف 18 مــن كانون الثاين 2012، عــن خطة لزيادة 
اإنتاجهــا النفطي خالل العام احلايل 2012 ليبلغ ثالثة ماليني و400 األف برميل 

يوميًا وزيادة �صادراتها النفطية اإىل مليونني و600 األف برميل يف اليوم.
فيمــا اظهر م�صح اأعدته منظمة الدول امل�صدر للنفط اأوبك وخرباء وم�صوؤولون يف 
�صركات نفطية عاملية، يف الثاين من ال�صهر احلايل ، اأن �صادرات العراق وال�صعودية 
النفطيــة رفعــت معدل �صادرات النفط ال�صهرية للمنظمــة يف �صهر �صباط املا�صي، 

فيما و�صف امل�صح العراق بانه " ا�صرع امل�صدرين منوا يف العامل".
ومت م�صــح 10% فقــط مــن م�صاحــة العــراق لرت�صبــات الغــاز والنفــط فيمــا تقدر 
االحتياطــات غــري املثبتة يف كافة اأنحاء القطــر بتقديرات ترتاوح بني 45 و215 
مليــار برميــل نفطي، ما يخلق فر�صــة كبرية للم�صتثمرين الدوليــني الذين ي�صعون 
لدخــول �صــوق النفــط والغــاز العراقي عرب جــوالت املناق�صــة التي تعلنهــا وزارة 

النفط
ويحتــاج العراق اإىل ا�صتثمارات بقيمة 15-20 مليــار دوالر يف ا�صتثمارات الإن�صاء 

اأربعة م�صايف جديدة وتو�صيع قطاع الطاقة.
ويعتمــد العــراق يف موازناتــه املاليــة ب�صــكل عام علــى النفط وبن�صبــة ت�صل اإىل 
اأكــر مــن 90% حيث اأعلنت احلكومــة العراقية عن موازنة عــام 2013 ومبوازنة 
بلغــت 138 ترليون دينار، اعتمدت من خاللها �صــادرات بن�صبة 2.9 مليون برميل 

ومبعدل 90 دوالرا للربميل الواحد.
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اأعلن���ت �سرك���ة برتونا�س وه���ي �سركة 
النف���ط املاليزي���ة عن جن���اح عمليات 
حف���ر وتنقي���ب بئ���ر يف حق���ل �سيندور 
جراب���ني -2 وال���ذي يعترب اح���د اكرب 
حق���ول النف���ط يف ماليزي���ا يف م�سروع 
الكويتي���ة  ال�سرك���ة  ب���ني  م�س���رتك 
لال�ستك�ساف���ات البرتولي���ة اخلارجي���ة 
)كوفبي���ك( و�سرك���ة برتونا�س و�سركة 
ال�ستك�ساف���ات  لنت���اج  برتوفيتن���ام 

النفطية.
وتوقعت برتونا�س انه من املتوقع البدء 
يف انتاج هذا احلق���ل بعد تطويره على 

مراح���ل خالل ع���ام 2012 مما �سوف 
ي���وؤدي اىل زيادة النتاج لي�سل اىل 30 

الف برميل يوميا بحلول نهاية العام.
وق���د مت تطوي���ر حقل �سين���دور بعد ان 
كان هام�سيا عن���د اكت�سافه يف 2011. 
وا�سفرت املرحلة الثاني���ة لتطوير هذا 
احلق���ل عن زي���ادة احتياط���ات املوارد 
النفطي���ة التي ميك���ن ا�سرتدادها على 
200 ملي���ون برمي���ل وفقا ملعي���ار �سعة 
�سهاريج التخزين بعد معاجلة النفط. 
وتعترب هذه الزي���ادة اكرث 16 مرة من 

حجم النتاج عند اكت�ساف احلقل.

رفع���ت اأكرث من 2200 دع���وى ق�سائية �سد �سركة 
بريتي�س برتوليوم الربيطانية )بي بي( يف الأ�سابيع 
القليلة املا�سي���ة تطالبها تعوي�س���ات عن الت�سرب 
النفط���ي البحري الذي وقع بخليج املك�سيك يف 20 
اأبريل 2010 واأدت ملقتل 11 �سخ�سا, واعترب اأ�سواأ 

كارثة بيئية بتاريخ الوليات املتحدة.

وق���د �س���ارع اأف���راد و�س���ركات وهيئ���ات حكومي���ة 
بالولي���ات املتح���دة برف���ع دع���اوى �س���د ال�سركة 
الربيطاني���ة قبل انق�س���اء اآج���ال مقا�ساتها, وقد 
�سجل���ت الدعاوى مبوجب قان���ون �سدر عام 1990 
ويخ����س حوادث التلوث النفطي وي�سع مهلة ثالث 

�سنوات قبل �سقوط الدعاوى بالتقادم.
وقال���ت بي ب���ي اإنها �ستطل���ب �سم ه���ذه الدعاوى 
للمحاكم���ة التي جتري منذ مدة يف ني���و اأورليانز, 
ب���ي  ب���ي  م���ن حماكم���ة  الأوىل  املرحل���ة  وكان���ت 
و�سركائه���ا يف حادثة الت�س���رب النفطي قد انتهت 
اأوائ���ل ال�سهر اجلاري, و�سيح���دد القا�سي املكلف 
باملل���ف باإ�سدار حك���م يبني درج���ة امل�سوؤولية التي 
يتحملها كل طرف عن الإهمال الذي اأدى لت�سرب 
6 ر4 ماليني برميل نفط من بئر ماكوندو اإىل مياه 

خليج املك�سيك على مدى 87 يوما.
و�سيك���ون للحك���م الق�سائ���ي املنتظ���ر تاأث���ر على 
الرق���م النهائي للغرام���ات الت���ي �ستدفعها بي بي 
والت���ي تق���در بع�سرات امللي���ارات من ال���دولرات, 
وكان���ت ال�سرك���ة قال���ت يف ال�ساب���ق اإن ال�سندوق 
الذي خ�س�ست���ه حلادث الت�س���رب -والذي ي�سم 
قراب���ة ع�سري���ن ملي���ار دولر- مل يتب���ق منه �سوى 
1.7 ملي���ار دولر م���ن الأموال الت���ي مل تخ�س�س 

ل�سداد مطالب التعوي�سات.
وكان���ت بي بي وافق���ت يف نوفمرب املا�سي على دفع 
غرامات بقيمة 5 ر4 مليارات دولر على مدى �ست 
�سنوات, وهي غرامات جنائية ل تعفي ال�سركة من 
مطالبات بتعوي�سات عن اأ�سرار اقت�سادية وبيئية 

من اأربع وليات اأمركية ومن اأفراد مت�سررين.

زيادة احتياطات حقل نفطي تابع 
لـ»كوفبيك« يف ماليزيا

ح���ذرت تركيا   من انها �ستقاط���ع اية �سركة عاملية ت�س���ارك يف عمليات التنقيب 
ع���ن النفط والغاز قبال���ة �سواحل جزيرة قرب�س املق�سمة. وج���اء يف بيان لوزارة 
اخلارجي���ة "كما اكدن���ا يف العديد من املرات ف���ان ال�سركات الت���ي �ستتعاون مع 
ادارة قرب����س اليونان �ست�ستثنى من اي���ة م�سروعات جديدة م�ستقبلية للطاقة يف 

تركيا".
ويات���ي التحذي���ر الرتك���ي بع���د ان وافق���ت قرب����س عل���ى تراخي����س للتنقيب يف 
خمزونات النفط والغاز البحرية وقالت انها �ستتفاو�س على �سروط ال�سراكة مع 
�سرك���ة اينا اليطالية و�سركة كوغاز الكورية اجلنوبي���ة, و�سركة توتال الفرن�سية 

و�سركة نوفاتك الرو�سية للتنقيب عن الطاقة يف مياهها.
ودعا وزير اخلارجية الرتكي احمد داود اوغلو الدول و�سركات النفط املعنية اىل 
"الت�سرف مبنطق" حمذرا اياها من العمل يف املياه املختلف عليها قبالة قرب�س 

والن�سحاب من املناق�سة القرب�سية.
واحتجت تركي���ا ب�سدة �سد العمليات التي تقوم به���ا احلكومة القرب�سية للبحث 
ع���ن النف���ط والغ���از يف مياهها وو�سفته���ا بانها غ���ر قانوني���ة, وردت بالبدء يف 

عمليات تنقيب يف اجلزء ال�سمايل املن�سق من اجلزيرة.
وجزي���رة قرب�س مق�سم���ة منذ العام 1974 عندما غزت الق���وات الرتكية اجلزء 
ال�سمايل من قرب�س واحتلته ردا على انقالب قام به القبار�سة اليونانيون بهدف 

توحيد اجلزيرة مع اليونان.
وتع���رتف تركيا باجل���زء ال�سمايل ول تع���رتف بجمهورية قرب����س التي ا�سبحت 

ع�سوا يف الحتاد الوروبي يف العام 2004.
وقال���ت اخلارجي���ة الرتكي���ة   ان القبار�س���ة التراك له���م نف�س ح���ق القبار�سة 
اليوناني���ني يف م���وارد الطاق���ة يف اجلزي���رة, حمذرة م���ن ان خط���ط القبار�سة 
اليوناني���ني بامل�سي قدما يف "العمال الحادي���ة ال�ستفزازية غر مقبول" �سواء 

لرتكيا او ل�"جمهورية �سمال قرب�س الرتكية".

تركيا �صتقاطع ال�صركات التي تنقب عن النفط والغاز يف قرب�ص

توق���ع اأوليفية دو لغافان نائب رئي����س �سركة توتال النفطية الفرن�سية لل�سوؤون 
ال�سرتاتيجية وال�ستك�ساف والتطوير انخفا�س الإنتاج العاملى من النفط اإىل 

35 مليون برميل حتى عام 2023.
ودعا خالل اللقاء الإعالمى الذى نظمته �سركة توتال فى باري�س لوفد اإعالمى 

عربى اإىل تعوي�س هذا النق�س الكبر باكت�ساف حقول جديدة.
ق���ال اإن ال�سنوات الع�سر القادمة �سوف ت�سه���د انخفا�سا فى الإنتاج النفطى, 
م�س���را اإىل اأن الكت�سافات املتوقعة ف���ى دول العامل ت�سر اإىل اإنتاج 15 مليون 

برميل يوميا.
واأ�س���ار اإىل اأن هناك 250 م�سروعا نفطي���ا حمتمال للتنفيذ فى اأعماق البحار 
للتعوي����س ع���ن النق�س اخلطر فى الإنتاج والذى قال اإن���ه نق�س يعادل اإنتاج 

ال�سعودية خم�س مرات.
وعن باقى املواد مثل الغاز الطبيعى امل�سال قال اإن ال�سوق تتغر ب�سرعة فائقة 
ف���ى الوقت احلا�س���ر, حيث يبلغ الإنتاج العاملى 250 ملي���ون طن من الغاز فى 

ال�سنة.
وتوق���ع اأن يرتفع اإنت���اج الغاز ال�سائل اإىل 600 مليون طن فى ال�سنوات اخلم�س 
والع�سري���ن املقبلة, منوه���ا اإىل اأن �سوق الغاز العاملية ل���ن تنمو بهذه ال�سرعة, 
وهن���ا جن���د اأن القدرات احلالي���ة لالقت�ساد بحاج���ة اإىل 200 مليون طن من 

الغاز حتى عام 2030.

وق���ال اإنه ميكن حتقيق ذلك بف�س���ل امل�ساريع التى �سيت���م اإقرارها م�ستقبال, 
حي���ث اإن املوارد لمتناهية وكث���رة وهى بحاجة اإىل عمل كم���ا اأن دول العامل 

حتتاج اإىل الإنتاج, وبالتاىل لبد من ال�ستثمارات ال�سخمة فى هذا القطاع.
وذك���ر اأن ميزاني���ة ال�ستغالل للحق���ول النفطية فى العامل بلغ���ت 1,59 مليار 
دولر وارتفع���ت هذا العام اإىل ثالث���ة مليارات دولر, موؤكدا اأن هذا ال�ستثمار 
مهم ج���دا ل�سركة توتال التى اكت�سفت حقول جدي���دة حتت اأعماق البحار فى 

الربازيل, حيث قمنا بعمل �ساق م�سابه ملا قمنا به فى اأجنول.
واأ�س���ار اإىل اأن "توت���ال" تق���وم الآن بحفر اأول بئر عم���ودى, وحققت جناحات 
باه���رة فى هذا املج���ال, حيث هن���اك اأول م�سروع ريادى اإنتاج���ى �سوف يبداأ 

العام املقبل فى ظل امل�ساهمات املهمة للتنقيب املكثف على م�ستوى العامل.

دعاوى ق�صائية جديدة �صد �صركة بريتي�ص 
برتوليوم الربيطانية) بي بي(

توتال تتوقع انخفا�ص االإنتاج العاملى 
من النفط اإىل 35 مليون برميل
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 ح�س���ل عمالق الغ���از الرو�سي )غازبروم(, على احلق يف ا�ستغالل 4 حقول للغاز 
يف القط���ب ال�سمايل. وذكرت وكال���ة )نوفو�ستي( الرو�سي���ة لالأنباء, اإن احلكومة 
الرو�سي���ة جتاوزت مناق�سة عامة لتمنح )غازب���روم( احلق يف ا�ستغالل 4 حقول 
للغ���از يف بح���ر بارنت�س ال�سم���ايل. واأ�س���در رئي�س ال���وزراء دمي���رتي ميدفيديف 
مر�سوم���ًا بهذا ال�ساأن ي�سر اإىل اأن احلقول الأربعة ت�سم 1.8 تريليون مرت مكعب 
م���ن الغاز الطبيعي. واأ�س���اف املر�سوم اأن �سركة )غازب���روم( التي ت�سيطر عليها 
الدولة الرو�سية �ستدفع حوايل 290 مليون دولر مقابل احلق يف ا�ستغالل احلقول 
الأربع���ة حت���ى 2018. وتنتج رو�سيا 655 مليار مرت مكعب م���ن الغاز الطبيعي عام 
2012. ي�س���ار اإىل اأن )غازب���روم( ورو�سنفط هما ال�سركتان الوحيدتان املخّولتان 
العم���ل يف اجلرف الق���اري يف القطب ال�سمايل, ولكن اأي���ًا منهما مل تبداأ التنقيب 
عن الغاز يف القطب ال�سمايل ولكنهما تخططان لفعل ذلك عرب م�ساريع م�سرتكة 
م���ع �سركات اأجنبية. وكانت )غازب���روم( تقّدمت بطلبات ل�ستغالل 20 حقل غاز 

يف القط���ب ال�سمايل. ي�س���ار اإىل اأن جمموعات بيئية بينه���ا )غرينبي�س( تعار�س 
التنقيب عن الغاز يف القطب ال�سمايل لأنه م�سر باحلياة البحرية.

م���ن جانب اآخ���ر قالت �سرك���ة غازبروم نف���ط الرو�سية ال���ذراع النفطي���ة ل�سركة 
غازب���روم اإنها �سوف ت�ستثم���ر 32.6 مليار روبل )1.06 ملي���ار دولر( يف الفرتة 
2013-2015 يف تطوي���ر حق���ل عراقي م���ع �سعيها اإىل لزي���ادة قاعدتها الإنتاجية 
يف اخل���ارج. ويف ن�س���رة لإ�س���دار و�سيك ل�سندات دولي���ة قالت ال�سرك���ة اأي�سا اإنه 
بحل���ول ع���ام 2017 قد يتم اإنت���اج ما ي�سل اإىل 170 األف برمي���ل يوميا من النفط 
اخل���ام لفرتة �سبع �سنوات يف حقل بدرة. وت�سيطر ال�سركة اأي�سا على 80 يف املائة 
يف م�س���روع حلبجة يف منطق���ة كرد�ستان العراقية. وهي تق���ول اإن م�ستوى الذروة 
امل�سته���دف لالإنت���اج يف هذه املنطق���ة يقدر بنحو 23.5 ملي���ون برميل من مكافئ 
النف���ط يف عام 2020. وتعتزم غازبروم نفط طرح �سن���دات دولية مقومة باليورو 

بقيمة نحو مليار دولر يف منت�سف اأبريل.

غـــازبـــروم
 تنقب عن الغاز يف القطب ال�صمايل
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خف�صــت �صركة اي�صــار اأويل وارداتهــا من النفط 
االإيــراين 17 باملئــة يف 2012-2013 ا�صتجابــة 
الهنديــة  التكريــر  ل�صــركات  نيودلهــي  الأوامــر 
بخف�ص ال�صحنات من اإيران للح�صول على اإعفاء 
مــن العقوبــات االأمريكية املفرو�صــة على طهران 

ب�صبب برناجمها النووي.
اي�صــار  اأن  الناقــالت  لو�صــول  بيانــات  واأظهــرت 
ثــاين اأكــرب �صركــة تكريــر خا�صــة يف الهند بعد 
ريالين�ــص اند�صرتيــز ا�صتــوردت 89 األــف برميل 
يوميــا من اإيران على مدار عــام حتى 31 مار�ص/

اذار. ويقــل ذلــك نحو ع�صرة باملئــة عن الكميات 
املتعاقد عليها.

واأظهرت البيانات اأن الــواردات االإجمالية للهند 
مــن النفط االإيــراين تراجعت نحــو 26.5 باملئة 
يف 2012-2013. والهنــد هــي رابع اأكرب م�صتورد 
للنفــط يف العــامل واأكــرب م�صــرت مــن اإيــران بعــد 

ال�صني.
ونقلــت وكالة بر�ص تر�صت اوف انديا لالنباء عن 

م�صوؤولــني هنود قولهــم ان م�صــايف تكرير النفط 
الهنديــة قد ت�صطر اىل وقف واردتها من النفط 
االيــراين اخلــام ب�صبــب رف�ــص �صــركات التامني 

تغطيتها.
وت�صعى الــدول الغربية من خالل فر�ص عقوبات 
علــى ايــران ب�صبــب برناجمها النــووي اىل وقف 
مــوارد طهران املالية من خالل وقــف بيع نفطها، 
وحظــرت علــى �صــركات التامــني العــام املا�صــي 

التامني على ال�صفن التي تنقل النفط االيراين.
النفــط  لتكريــر  مانغالــور  �صركــة  وذكــرت 
للنفــط  م�صــرت  اكــرب  ثــاين  والبرتوكيماويــات، 
االيــراين بعد �صركة اي�صــار اويــل اخلا�صة، انها 
قد توقف واردتها مــن النفط اخلام من ايران يف 

غياب التامني.
وقال املدير العــام لل�صركة ب.ب ابادهيا للوكالة 

امامنا؟". التي  اخليارات  هي  "ما 
وا�صــاف "�صركات التامني تقول ان م�صفاتنا لي�ص 

لديها تامني ولذلك فاننا ندر�ص خياراتنا".

امل�صــايف  ان  املحليــة  االعــالم  و�صائــل  وذكــرت 
الهنديــة ت�صعــى اىل احل�صــول علــى توجيهــات 
مــن احلكومــة الهنديــة بخ�صو�ص �صــراء النفط 

االيراين.
ونقلــت الوكالــة عــن م�صوؤولــني مل تك�صــف عــن 
النفــط  ت�صتخــدم  التــي  امل�صــايف  يف  هوياتهــم 
االيــراين يف القطاعني العــام واخلا�ص قولهم ان 
�صــركات التاأمني تخ�صى مــن ان تدرجها الواليات 
املتحدة واالحتاد االوروبــي يف القوائم ال�صوداء 

وقالت انها ال ت�صتطيع تغطية امل�صايف.
وقالــت الوكالــة ان وزارة اخلارجيــة االمريكيــة 
امل�صــايف  ان  اىل  ا�صــارت  التــي  باالنبــاء  رحبــت 
الهندية قد توقف وارداتها من النفط االيراين.

وتعتــرب ايــران مــن اكــرب م�صــدري النفــط للهند 
املتعط�صــة للطاقة، ومل يت�صح بعد كيف �صتعو�ص 

نيودلهي عن النفط االيراين الذي �صتخ�صره.
ويبلــغ حجم التجارة بني الهنــد وايران 15 مليار 

دوالر.

النفط اإليراني
 يقض مضجع ايسار اهلندية

ثاين اأكرب �صركة تكرير خا�صة يف الهند ت�صتجيب الأوامر 
نيودلهي وتخف�ص وارداتها النفطية من طهران للح�صول 

على اإعفاء من العقوبات االأمريكية

2021
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 تخط���ط �سركة مانغالور الهندية للتكري���ر والبرتوكيماويات اململوكة للدولة للبدء 
يف تكري���ر نفط م���ن العراق واأمري���كا الالتينية اعتبارا من الع���ام القادم لتعو�س 

جزئيا نق�س اإمدادات النفط من اإيران ب�سبب العقوبات الغربية.
واأوقف���ت مانغالور التي كانت اأكرب م�سرت هن���دي للنفط الإيراين حتى اأوائل العام 
املا�س���ي ا�ستراد اخلام من طه���ران يف اأبريل/ني�سان بعدما قالت �سركات تاأمني 
حملي���ة اإنه���ا لن ت�ستطي���ع توفر غط���اء تاأميني للم�س���ايف التي ت�ستخ���دم النفط 
الإيراين نظرا لأن العقوبات املفرو�سة على اإيران ب�سبب برناجمها النووي جعلت 
�س���ركات اإع���ادة التاأمني العاملي���ة حتجم عن حتم���ل هذه املخاط���رة والدخول يف 

�سفقات خا�سرة.
وق���ال بي.بي اأبادهيا الع�سو املنت���دب ملانغالور الثالث���اء اإن ال�سركة تخطط لبدء 
ت�سغيل وحدة تك�سر باحلفز للبرتوكيماويات بطاقة 2.2 مليون طن �سنويا بحلول 
اأغ�سط����س/اآب ووحدة اأخرى لتحويل الروا�س���ب الثقيلة اإىل منتجات بطاقة ثالثة 

ماليني طن �سنويا بعد ذلك ب�سهر.

واأ�ساف "مبجرد ا�ستقرار الوحدة الأخرة فاإن ال�سركة تعتزم تكرير نفط عراقي 
ونفط من اأمريكا الالتينية".

وتاب���ع ان ال�سركة بداأت حمادثات ل�ستراد النفط من اأمريكا الالتينية يف 2011 
وخطط���ت ل�س���راء 11 األ���ف برمي���ل يوميا م���ن الع���راق يف 2012-2013 لكنها مل 

ت�ستورد تلك الكميات نظرا لأن الوحدة اجلديدة مل تكن جاهزة بعد.
وق���ال اأبادهي���ا اإن ال�سركة ت�سعى اأي�سا ل�ستراد خام ع���ايل الكربيت ب�سعر البيع 

الر�سمي.
واأ�س���اف "اإذا كان هناك من يبيع النف���ط العماين اأو اأي خام اآخر عايل الكربيت 

بعقد مدته عام اأو ما �سابه ب�سعر البيع الر�سمي فرمبا ندر�س ذلك".
وق���ال جتار اإن مانغالور طلبت �سراء 650 األ���ف برميل من النفط العماين �سهريا 

يف ال�سنة املالية احلالية.
وهبط���ت واردات الهند من النفط اخلام الإيراين بن�سبة 26.5 يف املئة يف ال�سنة 

املالية املنتهية يف 31 مار�س/اآذار 2013.

�سي���وؤدي ا�ستغالل النفط غ���ر التقليدي يف امركا 
ال�سمالي���ة اىل "�سدم���ة" يف �س���وق النف���ط العاملي 
ت�سب���ه يف تبعاته���ا ارتف���اع الطل���ب ال�سين���ي عل���ى 
الذه���ب ال�س���ود على م���ا اعتربت الوكال���ة الدولية 

للطاقة يف تقرير الثالثاء.
وخل�ست املدي���رة التنفيذية للوكال���ة ماريا فان در 
هوف���ن يف بي���ان يف اثناء تق���دمي التقري���ر ال�سادر 
مرت���ني �سنويا حول تطورات ال�سوق النفطية بالقول 
ان "ام���ركا ال�سمالية اثارت موج���ة �سدمة تتواىل 

تبعاتها حول العامل".
وتابعت ان ارتفاع العر�س العاملي على النفط الذي 
تقدم���ه امركا ال�سمالية وال���ذي يتفوق على ارتفاع 
الطل���ب يتوقع ان "ي�ساع���د يف تهدئة �س���وق نفطية 

كانت متوترة ن�سبيا منذ �سنوات".
كما توقع���ت الوكال���ة الدولية للطاق���ة ارتفاع قدرة 
انت���اج النف���ط اخل���ام العاملية بكمي���ة 8.3 ماليني 
برميل يف اليوم ب���ني 2012 و2018 لت�سل اىل 103 
ماليني برمي���ل يف اليوم, يف تقدي���رات اعلى بقليل 
مم���ا كانت عليها يف تقريره���ا ال�سابق. كما توقعت 
ارتفاع الطلب من 6.9 مليون برميل يف اليوم ليبلغ 

96.68 مليون برميل يف اليوم.
وتابع���ت الوكالة التابع���ة ملنظمة التع���اون والتنمية 
القت�سادي���ة وتداف���ع عن ك���ربى ال���دول امل�ستهلكة 
للطاق���ة ان منو ق���درات النت���اج �سي�سمل 6 ماليني 
برمي���ل يف الي���وم م���ن دول خ���ارج منظم���ة ال���دول 
املنتج���ة للنفط )اوبك( م���ن بينها 3,9 ماليني من 

امركا ال�سمالية.
و�سينج���م ذلك عن ازده���ار ا�ستغالل املخزون غر 
التقلي���دي من النفط اخل���ام يف الولي���ات املتحدة 
على غ���رار النفط احلج���ري او اخلزانات املحكمة 
م���ن النفط اخلفي���ف التي يت���م ا�ستغالله���ا ب�سكل 
ا�سا�سي يف ولية داكوتا والرمال النفطية يف الغرب 

الكندي.
وي�سه���د انتاج هذه املواد تط���ورا هائال منذ �سنوات 

على غرار الغاز احلجري.
و�سي���وؤدي ه���ذا التو�س���ع الكب���ر يف انت���اج النف���ط 
المرك���ي ال�سمايل اىل حتول كبر يف �سوق النفط 
يف ال�سن���وات اخلم����س املقبل ي���وازي ارتفاع الطلب 
ال�سيني على الذهب ال�س���ود يف ال�سنوات اخلم�س 

ع�سرة الفائتة بح�سب الوكالة الدولية للطاقة.
وه���ذه الدينامية تتناق�س م���ع التوقعات حول اوبك 
حي���ث يتوقع ان ت�سجل قدرات النتاج لدى الكارتيل 
ال���ذي ي�سخ حاليا ح���واىل 35% من اخل���ام العاملي 
ارتفاعا اقل مم���ا توقعت الوكالة يف ت�سرين الول/

اكتوب���ر لرتكد يف اآخ���ر الفرتة وترتف���ع بالتايل من 
35.35 ملي���ون برمي���ل يف الي���وم ه���ذا الع���ام اىل 

36.75 مليون برميل يف اليوم عام 2018.
وذل���ك بح�س���ب الوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة نتيج���ة 
"العقبات اجلديدة" التي برزت يف �سمال افريقيا 
وال�سرق الو�سط يف اعقاب "الربيع العربي" وتهدد 

باإبطاء ال�ستثمارات يف القطاع النفطي.
باملوازاة خف�ست الوكالة قليال تقديراتها حول منو 

ال�ستهالك العاملي للنفط يف ال�سنوات املقبلة.
وق���درت الطل���ب العاملي ب�90.58 ملي���ون برميل يف 
اليوم هذا العام اي اقل ب�20 الف برميل عما قدرت 

يف ت�سرين الول/اكتوبر.
كما توقع���ت ان يرتفع هذا الطل���ب �سنويا من 1.1 
ملي���ون برميل يف اليوم ليبل���غ 96.68 مليون برميل 
يف اليوم يف 2018 اي مبعدل منو �سنوي يبلغ %1.2.

و�سيبق���ى من���و الطل���ب عل���ى ه���ذا املن���وال نتيج���ة 
احلاج���ات املتزايدة لدى ال���دول النا�سئة والنامية. 
كما يتوقع ان يتجاوز ا�ستهالك الدول خارج منظمة 
التع���اون والتنمي���ة القت�سادي���ة ا�سته���الك الدول 
الع�س���اء اي الت���ي متل���ك اقت�س���ادات "نا�سجة" 

للمرة الوىل يف الف�سل اجلاري.
غ���ر ان الوكالة الدولية للطاق���ة ا�سارت اىل تباطوؤ 
ب�سي���ط يف امن���و الطل���ب ال�سين���ي ب�سب���ب تط���ور 
من���وذج التنمية لدى العمالق ال�سيوي, المر الذي 
�ستعو�س���ه مناط���ق اخ���رى ل �سيم���ا افريقي���ا التي 
يتوق���ع ان ي�سجل ا�ستهالكه���ا ارتفاعا كبرا.وت�سر 
ه���ذه التوقعات اىل متدي���د التوجهات التي �سبق ان 
اوردته���ا الوكال���ة يف تقاريره���ا ال�سابق���ة ول �سيما 
يف درا�سته���ا الن�سوية الك���ربى لل�سوق النفطية التي 
ن�س���رت يف ت�سرين الثاين/نوفم���رب 2012.وتوقعت 
الوكال���ة يف الدرا�س���ة ان تت�س���در الوليات املتحدة 
النتاج العاملي للنفط مع حلول العام 2017 متجاوزة 
الدولت���ني البرز حاليا اي رو�سيا وال�سعودية, وذلك 

بف�سل املحروقات غر التقليدية.

مانغالـــور اهلنديـــة 
تستعيض عن نفط ايران ببرتول العراق وامريكا

اأكرب م�صرت هندي للنفط االإيراين يتوقف عن ا�صترياد اخلام من طهران 
ب�صبب العقوبات الغربية، وعدم توفر غطاء تاأميني للم�صايف

استخـــدام أمريكــا للنفــط احلجــري
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حي���ث ت�س���ر التوقعات امل�ستقبلي���ة ل�سناعة الطاق���ة اأقوى حاليا م���ن اأي وقت يف 
التاري���خ احلديث. وقد يكون تذبذب ال�سعار مفيدا لقل���ة من املتعاملني ولكنه لن 
يفي���د النمو وال�ستقرار القت�س���ادي العاملي على املدى الطوي���ل, كما ان ال�سعف 

القت�سادي قد يوؤثر على الطلب العاملي على النفط يف امل�ستقبل القريب.
يف حني يرى بع�س املحللني القت�ساديني اأن الفكرة ال�سائدة على ان اأ�سعار النفط 
�ستبق���ى وب�سفة عامة �سب���ه م�ستقرة خالل الأعوام الباقية م���ن هذا العقد, مما 
يظه���ر موؤ�سرات قوية ل�سراعات اإ�سرتاتيجية بني البلدان النفطية قد تخلق اأزمة 

اقت�سادية عاملية.
حيث ان حدوث مثل هذا التفاوت على اأ�سعار النفط, �سيوؤدي ب�سورة مبا�سرة اإىل 
البح���ث عن البدائ���ل واإن كانت مرتفعة التكلفة, اإل اأن ج���دوى ا�ستغاللها �سيكون 
اأكرب من ال�ستعانة بالنفط, وعلى راأ�س هذه البدائل تاأتي الطاقة النووي, التي قد 

حتل مكان الطاقة الأحفورية م�ستقبال.
انخفا�س الطلب العاملي على النفط 

فق���د خف�ست املوؤ�س�س���ات الكربى املعني���ة بتوقعات النفط يف الع���امل توقعها لنمو 
الطل���ب العاملي على النفط هذا العام ب�سب���ب النمو القت�سادي الهزيل, واظهرت 
بياناته���ا ت�سابها متزايدا يف وجه���ات نظر املنتجني وامل�ستهلك���ني, وقل�ست وكالة 
الطاق���ة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العاملي عل���ى النفط بعد خطوتني مماثلتني 
م���ن اإدارة معلوم���ات الطاق���ة احلكومي���ة الأمريكي���ة ومنظمة البل���دان امل�سدرة 

للبرتول )اأوبك(.
وياأت���ي الت�ساب���ه املتزاي���د يف النظ���رة امل�ستقبلي���ة لوكال���ة الطاقة الدولي���ة - التي 
متث���ل 28 دولة �سناعي���ة - ومنظمة اأوبك يف تباين مع اخت���الف وجهتي نظرهما 
يف املا�س���ي. وق���ال مراقبون اإن ذلك قد يعك�س اجله���ود الرامية لتعزيز ال�سفافية 
يف �س���وق النف���ط - التي عرفت بغمو�سها و�سعوبة توق���ع اجتاهاتها - مثل مبادرة 

بيانات املنظمات امل�سرتكة.
وق���ال اأوليفي���ه جاك���وب املحلل ب�سرك���ة برتوماتريك����س "هناك الكث���ر من نقاط 
اللتق���اء الآن ب���ني وجهتي نظر منظمة اأوب���ك ووكالة الطاقة الدولي���ة ب�ساأن �سوق 

النفط... فهما ي�ستخدمان نف�س البيانات ب�سورة متزايدة".
وذك���رت الوكال���ة التي تتخذ م���ن باري�س مقرا لها يف تقريره���ا ال�سهري اأن معدل 
ال�ستهالك العاملي للنفط �سيزيد مبقدار 795 األف برميل يوميا هذا العام. وهذا 
هو ثالث خف�س على التوايل لتوقعات وكالة الطاقة ويقل 25 األف برميل يوميا عن 

توقعاتها يف ال�سهر املا�سي.
واتفق���ت اأوب���ك ووكال���ة الطاقة اأي�س���ا يف توقعاتهم���ا لكميات النف���ط التي حتتاج 
املنظمة ل�سخها هذا العام من اأجل حتقيق التوازن بني العر�س والطلب. وتوقعت 
الهيئت���ان و�سول مع���دل الطلب على نفط اأوب���ك اإىل 29.7 مليون برميل يوميا يف 

عام 2013. بح�سب رويرتز.
وقل�ست الوكال���ة توقعاتها لإمدادات النفط من دول خارج اأوبك هذا العام للمرة 
الأوىل يف ع���دة اأ�سهر, وقال���ت اإن تدهور الأمن يف ليبيا و�سرقة النفط يف نيجريا 

�ساهما يف تراجع اإنتاج اأوبك ال�سهر املا�سي.
وذك���رت وكال���ة الطاقة اأن اإنتاج اأوبك انخف�س مبق���دار 140 األف برميل يوميا يف 
اآذار/مار����س اإىل 30.44 ملي���ون برميل يوميا متاأث���را برتاجعه يف نيجريا وليبيا 
والع���راق رغ���م زيادة طفيف���ة يف اإنتاج ال�سعودي���ة اأكرب م�سدر للنف���ط يف العامل, 
وق���درت الوكالة اأي�سا انخفا�س �سادرات النفط الإيراين يف اآذار اإىل 1.1 مليون 
برمي���ل يوميا من 1.26 ملي���ون برميل يوميا يف �سباط يف ظل العقوبات الأمريكية 

والأوروبية املفرو�سة على طهران ب�سبب ن�ساطها النووي.
عل���ى �سعي���د ذو �سل���ة قال من���دوب اإيران ل���دى منظم���ة اأوبك اإن ال���دول املنتجة 
وامل�ستهلكة را�سية عن الأ�سعار احلالية التي تدور بني 100 و110 دولرات للربميل 

لكن �سعف الطلب يف الدول ال�سناعية قد يدفع الأ�سعار لالنخفا�س.
واأبلغ حممد علي خطيبي موقع وزارة النفط الإيرانية على النرتنت "الأداء

النفــط... منو هزيــل قد ميهد 
ألزمــة عامليــة

  يعد الذهب االأ�صود ال�صلعة ال�صرورية التي يعتمد عليها العامل با�صتهالك الطاقة حيث بات عن�صرا اأ�صا�صيا يف احلياة اليومية، ومع التزايد ال�صريع 
للطلب على هذا النوع من الطاقة االحفورية، ي�صبح املخزون اخلام من النفط على الكرة االأر�صية غري م�صتقر. فاملوارد النفطية يف العامل مهددة نتيجة 

الرتفاع الطلب عليها الأغرا�ص متعددة، منها تتعلق بال�صناعة والزراعة والتكنولوجيا وغريها العديد من االأغرا�ص االخرى.
اإذ ي�صهد العامل يف الفرتة االأخرية �صراعات عديدة حول اأنتاج الذهب االأ�صود وكيفية اال�صتمرار باعتماده كطاقة خالل العقود القادمة، حيث تاأتي دول 

االوبك يف �صدارة الدول املنتجة للطاقة النفطية يف العامل، غري امل�صتجدات االأخرية املتمثلة ب�صعود الثورة ال�صخرية وهي م�صطلح جامع ال�صتخراج 
النفط والغاز بتقنيات جديدة من مكامن غري تقليدية يف الواليات املتحدة ويف اأنحاء العامل. ك�صفت عن قلق متزايد ب�صاأن النفط ال�صخري بني امل�صوؤولني 

ورجال االأعمال يف الدول امل�صدرة قد يف�صي يف النهاية اإىل تغيري يف اال�صرتاتيجية االقت�صادية للمنطقة.

القت�س���ادي لل���دول ال�سناعي���ة �سعي���ف وهو ما ق���د يوؤثر يف الطل���ب على النفط 
وو�سع ال�سوق. العوامل ال�سلبية احلالية مبا فيها تباطوؤ الطلب على النفط وتدهور 
التوقعات القت�سادي���ة يف الدول ال�سناعية ول�سيما الوليات املتحدة تهيمن على 
ال�سوق", وقال خطيبي اإن تخفي�سات الإنفاق املقرتحة بالوليات املتحدة ميكن اأن 

توؤثر على منو القت�ساد الأمريكي والطلب على النفط.
وتاأت���ي ت�سريح���ات خطيب���ي ب�ساأن نط���اق ال�سعر اإث���ر تعليقات مماثل���ة من وزير 
الب���رتول ال�سع���ودي علي النعيمي يف اأواخ���ر ال�سهر املا�سي, ويظه���ر اأحدث م�سح 
اأجرت���ه رويرتز تراجع �سادرات اخل���ام الإيراين اإىل 1.15 مليون برميل يوميا يف 
اآذار/مار����س م���ن حوايل 2.5 مليون يف 2011 قب���ل اأن تت�سبب عقوبات يف خف�س 

مبيعات النفط الإيراين عام 2012.
عل���ى �سعيد اآخ���ر قالت م�سوؤول���ة اأمريكية كب���رة  اإن الوليات املتح���دة تتوقع اأن 
يوا�س���ل م�ستوردو النفط اخلام الإيراين خف����س م�سرتياتهم بدرجة كبرة لكنها 

اأ�سارت اإىل حدوث تذبذبات مو�سمية اأي�سا. بح�سب رويرتز.
ويف لق���اء مع ال�سحافيني قال���ت امل�سوؤولة الب���ارزة يف وزارة اخلارجية الأمريكية 
والت���ي طلبت ع���دم ن�سر ا�سمه���ا "اأعتقد اأن خف����س امل�ستوردي���ن مل�سرتياتهم من 
اخل���ام الإيراين �سي�ستمر ... هن���اك اعتبارات مو�سمية وهناك طفرات ... هناك 
تعاق���دات �سابق���ة وعوامل مو�سمية تتعل���ق بهذه التعاقدات لذا نع���رف اأنه �ستكون 
هناك تقلبات لكنني اأتوقع اأن ي�ستمر النخفا�س", وردت على �سوؤال عما اإذا كانت 

تتوقع اأن تكون هذه النخفا�سات كبرة قائلة "نعم".
ومبوج���ب القانون الأمريكي يتعني على جميع ال���دول التي ت�ستورد اخلام الإيراين 
اأن تخف�س ب�سدة وارداتها واإل واجهت بنوكها احتمال العزل عن القطاع امل�سريف 

الأمريكي وفقا لعقوبات تفر�سها الوليات املتحدة.
ومنح���ت الولي���ات املتحدة ي���وم 13 اآذار/مار����س اليابان وع�س���ر دول اأع�ساء يف 
الحت���اد الأوروب���ي مهل���ة 180 يوما لتنفي���ذ التخفي�س���ات. واأ�س���ارت ت�سريحات 
امل�سوؤول���ة اإىل اأن وا�سنط���ن قد متنح مهلة اأخرى مدتها �ست���ة اأ�سهر عندما تبا�سر 

تقييم تخفي�سات واردات الدول يف املرة القادمة.
وقل�س���ت العقوب���ات التي فر�ستها الولي���ات املتحدة والحت���اد الوروبي يف العام 
املا�س���ي �س���ادرات النفط اليراني���ة اىل الن�س���ف اىل نحو ملي���ون برميل يوميا. 
و�ساع���دت العقوب���ات اي�سا عل���ى خف�س قيمة العمل���ة اليرانية الري���ال واأدت اإىل 

ارتفاع الت�سخم اإىل نحو 25 يف املئة.
ا�ستقرار اأ�سعار النفط 

م���ن جهته قال اإبراهيم املهن���ا م�ست�سار وزارة البرتول ال�سعودي���ة اإنه من املرجح 
اأن تظ���ل اإمدادات النفط العاملية متوازن���ة واأن تبقى الأ�سعار م�ستقرة عند حوايل 
100 دولر للربمي���ل حي���ث من املتوق���ع اأن حتافظ منظمة اأوبك عل���ى الإنتاج عند 

م�ستوياته احلالية هذا العام.
واأ�ساف اأنه بافرتا�س اإبقاء اأوبك على م�ستوى الإنتاج احلايل البالغ 30.5 مليون 
برمي���ل يوميا كما هو متوقع فاإن ال�سوق �ستبقى متوازنة هذا العام مع توقع حدوث 

�سحب من املخزونات التجارية يف الربع الأخر من العام.
ويف كلم���ة بالكوي���ت يف منت���دى نظمته الأمان���ة العام���ة ملنظمة الأقط���ار العربية 
امل�س���درة للبرتول )اوابك( قال املهنا اإنه من املرجح اأن يزيد اإنتاج اأوبك اإىل 34 

مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 لتلبية زيادة متوقعة يف الطلب.
وتاب���ع بقوله انه يف هذا الو�سع �سترتاوح الطاق���ة النتاجية غر امل�ستغلة يف اأوبك 
ب���ني ثالثة مالي���ني برميل يومي���ا واأربعة مالي���ني اأغلبها م���ن دول اخلليج خا�سة 
ال�سعودي���ة والعراق والكويت والإم���ارات العربية املتحدة. واأن ه���ذه طاقة فائ�سة 

مالئمة فهي لي�ست مرتفعة بدرجة ت�سكل �سغوطا على الأ�سعار.

وحت���دث كذلك ع���ن الزيادة يف انتاج النف���ط ال�سخري الذي يق���ول املحللون اإنه 
اأ�سب���ح م�س���در قلق متزاي���د لدول منطقة اخللي���ج املنتجة للنفط. وق���ال اإن هذه 
املخ���اوف ل اأ�سا����س لها لأن الآثار الإيجابية للنفط ال�سخ���ري على الدول املنتجة 
للنف���ط ومنه���ا دول اأوبك وال���دول العربية يف الأج���ل املتو�سط ب���ني خم�س وع�سر 
�سن���وات تف���وق الآث���ار ال�سلبي���ة. واأ�س���اف اأن م���ن الآث���ار الإيجابي���ة اإعطاء عمق 

وا�ستقرار اأكرب لل�سوق.
وتراج���ع �سع���ر النف���ط دون 106 دولرات للربمي���ل ام����س الأربع���اء بع���د ارتف���اع 
خمزون���ات اخل���ام الأمريكية اإىل اأعل���ى م�ستوياتها يف اكرث م���ن ع�سرين عاما ما 

قل�س توقعات الطلب يف اأكرب دولة م�ستهلكة للنفط يف العامل.
عل���ى �سعيد اآخر قال م�سدر من قط���اع النفط لرويرتز ام����س اإن ال�سعودية اأكرب 
م�س���در للنفط يف العامل انتجت 9.14 مليون برمي���ل يوميا يف اآذار/مار�س بدون 
تغر يذكر ع���ن ال�سهر ال�سابق. واأ�ساف امل�سدر اأن امدادات اململكة لل�سوق بلغت 
نح���و 9.15 مليون برمي���ل يوميا بدون تغير يذكر اأي�سا ع���ن 9.16 مليون برميل 
يوميا يف �سباط/فرباي���ر املا�سي, وعندما تزيد �سادرات اخلام عن النتاج يكون 

الفارق قد اأخذ من خمزونات اململكة.
اأ�صعار النفط لن ت�صر منو اآ�صيا

م���ن جانب اآخ���ر قال وزير البرتول ال�سعودي علي النعيم���ي اإنه ل يتوقع تاأثر النمو 
يف اآ�سيا باأ�سعار النفط احلالية حتى فيما تواجه جهود اأكرب اقت�سادات يف القارة 

لتعزيز النمو م�ساعب ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الطاقة.
وتكاف���ح الياب���ان وهي م���ن اأكرب الدول امل�ست���وردة للخام يف الع���امل عجزا جتاريا 
هائ���ال يف حني ت�سعى الهند جاه���دة لتحجيم الدعم املحلي املتنامي نتيجة ارتفاع 

اأ�سعار النفط.
وق���د قال النعيم���ي اإن �سعر مئ���ة دولر لربميل النف���ط منا�سب لل���دول امل�ستهلكة 
واملنتج���ة على حد �سواء. ويف الأ�سهر الخرة ذكر اأن املعرو�س يف ال�سوق العاملية 
جي���د واأن ال�ستقرار عاد لل�سوق يف اعقاب ال�سط���راب الناجم عن املواجهة بني 

اإيران والغرب.
وقال النعيمي خالل موؤمتر كريدي �سوي�س لال�ستثمار الآ�سيوي يف هوجن كوجن "لن 

توقف امل�ستويات احلالية مزيدا من النمو يف اآ�سيا." بح�سب رويرتز.
وقال���ت وكال���ة الطاقة الدولية اإن تراج���ع ثقة قطاع الأعم���ال يف ال�سني والتباطوؤ 
يف اأوروب���ا واحتمال تنفي���ذ تخفي�سات للميزانية المريكية كله���ا عوامل �ستقل�س 
الطل���ب العامل���ي على النفط يف ح���ني اأن ارتفاع النتاج يف الولي���ات املتحدة يوفر 

احلماية للم�ستهلكني ازاء اأي تعرث لالمدادات.
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  م���ن املعروف اأن العوام���ل التي متنح العراق احلرية 
الكافي���ة لت�سدي���ر نفطه هو تنوع املناف���ذ, ولكن, مع 
الأ�س���ف ال�سديد, كلها حاليا مه���ددة ب�سكل اأو باآخر, 
فاخل���ط املزمع مده ع���رب الأردن ال�سقي���ق, هو اأي�سا 

مهددا وحتيط به خماطر جمة.
    كان النظام ال�سابق قد فكر, اأوائل الت�سعينات, مبد 
خط انوب نفطي ع���رب الأرا�سي الإيرانية و�سول اإىل 
�سواحل خلي���ج عمان ال�سمالي���ة, اأي بعد خروجه من 
حرب���ني طاحنتني مع اإيران واأمريكا, لكن امل�سروع مل 
ينجز, رمبا لأ�سباب �سيا�سي���ة ب�سبب العالقة ال�سيئة 
ب���ني النظ���ام ال�ساب���ق واإي���ران.     ف���اإذا كان النظام 
ال�ساب���ق قد فكر مبد ه���ذا اخلط وهو الذي خرج للتو 
من حرب ا�ستمرت مع اإيران ملدة ثماين �سنوات, فلم 
ل تفك���ر احلكومة احلالي���ة بذلك الآن وه���ي باأف�سل 

حالت الوفاق مع اإيران؟
    ق���د تكون احلكوم���ة ل تريد اإث���ارة ح�سا�سية بع�س 
الأط���راف ال�سيا�سي���ة حالي���ا, وهذا اأم���ر جيد, لكن 
باعتق���ادي اأن اأم���ن العراق القت�س���ادي اأكرث اأهمية 
م���ن حتا�سي غ�سب اأطراف �سيا�سي���ة عراقية, وعلى 
الأط���راف ال�سيا�سي���ة اأن تراعي ه���ذا الأمر, لأين ل 
اأ�سك بولء اأيا من هذه الأطراف للوطن, عموما اأمرا 
كهذا يجب اأن يوافق عليه الربملان العراقي, وبالتايل 
فاإنه �سيكون مبوافقة جميع الأطراف فيما لو حتقق.

    يف ه���ذا املق���رتح �ساأح���اول الإ�س���ارة اإىل املخاطر 
املحتمل���ة الت���ي تواجه اأيا م���ن اخلط���وط, اأو املنافذ 
للنفط العراقي, احلالية وامل�ستقبلية, وكيف �سيخفف 
ه���ذا اخلط من اأهمية تل���ك املخاطر بتحليل �سيا�سي 
�سري���ع, لأن املو�سوع فيه م���ن ال�سيا�سة اأكرث مما فيه 
م���ن القت�س���اد, لأن اجلان���ب القت�س���ادي ينح�سر 
بدرا�س���ة اجل���دوى القت�سادي���ة للم�س���روع, ورمب���ا 
�سيناق����س بع����س التحدي���ات التقني���ة الت���ي �ستواجه 
تنفيذ امل�سروع, وهذا الأمر اأي�سا ذو طابع اقت�سادي 
يف نهاي���ة الأمر, لكن اجلوانب ال�سيا�سية اأكرب بكثر, 
وكم���ا نع���رف م���دى ارتب���اط ال�سيا�س���ة بالقت�ساد, 

خ�سو�سا عندما يتعلق الأمر بالنفط العراقي:
    اأول- اأهم منفذ هو اخلليج:

    وه���و منف���ذ يعج بامل�ساكل والتحدي���ات الأمنية, ول 
ندري ب���اأي وقت م���ن الأوقات �سيغل���ق م�سيق هرمز 
ويتوق���ف الت�سدي���ر, وذل���ك ب�سبب ال�س���راع القائم 

حول برنامج اإيران النووي.
    يف احلقيقة هناك اأطراف خليجية جتد اأن العراق 
مناف�س �سر�س لهم, لذا فاإن و�سع العراق اله�س حاليا 
ي�سج���ع البع�س منه���م ملزيد من التدخ���ل, ورمبا دفع 
عنا�سره���م امل�سلحة, لتاأخذ لها دورا باإعاقة ت�سدير 
الع���راق لنفط���ه, فالعالق���ة ب���ني العنا�س���ر امل�سلحة 
النا�سط���ة يف الع���راق ودول اجل���وار وه���ذه الأطراف 
مل تع���د خافية على اأح���د: هم ل يتورعون عن فعل اأي 
�سيء من اأجل �سل العراق اقت�ساديا و�سيا�سيا, ونرى 
الآن كيف اأنهم يعيقون رفع ح�سة العراق يف الأوبك, 

و�سوف لن يرتكوا و�سيلة خلنق العراق.
    لق���د اأ�سبح���ت نواي���ا بع����س الأخ���وة اخلليجي���ني 
مك�سوف���ة مب���ا ل يقب���ل ال�س���ك اأو التاأوي���ل, لأن اإنتاج 
الع���راق املتزاي���د باإ�سطراد �سيقلل م���ن اأهميتهم يف 
ال�س���وق العاملية للنفط, ويقلل مواردهم القت�سادية, 

ويقو�س من نفوذهم ال�سيا�سي.
    ثانيا- وهناك منفذ جيهان الرتكي:

    اخل���ط الرتكي ال���ذي تهدده كل يوم مل�سيات حزب 
العمال الكردي يف تركيا, وته���دده العنا�سر امل�سلحة 

للقاعدة ومن لف لفها يف الأرا�سي العراقية.
    هذا اإ�سافة اإىل التهديد الرتكي ذاته كون الأتراك 
ق���د ا�سطف���وا م���ع ق���وى اإقليمي���ة اأخ���رى �س���د اأمن 

وا�ستقرار العراق.
    كم���ا ول يخفى على اجلميع التهديد الثالث املتمثل 
مب���رور اخلط يف املناطق املتنازع عليها, حيث ل اأحد 
يعلم ما ه���و الو�سع م�ستقبال بالن�سب���ة لهذه املناطق 
واأي حت���ولت �ست�سهده���ا املنطقة, فهن���اك نزاع, بل 
معرك���ة, مازال���ت مكتومة يف, وحول, ه���ذه املناطق, 

وكما يعرف اجلميع, اأن ل اأحد يقبل باخلروج من 

املعرك���ة خا�سرا, وه���ذه حقيقة تاريخي���ة, و�ستبقى 
كذل���ك, حقيق���ة ثابتة مهم���ا طال الزم���ن, فها هي 
تركي���ا تعطينا اأف�سل مث���ل على ذلك, فهي مل تن�سى 
اأنه���ا كان���ت يوم���ا ما تري���د اإحل���اق املو�س���ل وحتى 
كرك���وك اإىل اأرا�سيها, لكنه���ا خرجت بخفي حنني 
وخ�سرته���ا وفق اإتفاقية �سايك����س بيكو قبل اكرث من 
ت�سعة عق���ود,   لكنها مع ذلك, وبف�سل الأردوكانية, 
اأو الأتاوركي���ة اجلديدة, حتاول اإعادة عجلة التاريخ 
لل���وراء وال�سيط���رة على م���ا كانت ق���د خ�سرته بعد 

احلرب العاملية الأوىل.
    ثالثا- منفذ الأردن:

    اخلط الذي �سيمر عرب الأردن اإىل ميناء العقبة, 
واأمتن���ى اأن يتم اإجنازه باأ�سرع وقت ممكن, لكن مع 
الأ�س���ف ال�سديد, اأرى اأن الأردن يف مرمى القاعدة, 
ورمب���ا النظام اجلديد يف �سوريا, وهناك من يعتقد 
اأنها �ستكون الهدف القادم للقاعدة بعد الإنتهاء من 

تخريب �سوريا متاما, ل �سامح اهلل.
    كم���ا ويج���ب اأن ل نن�س���ى اأن لبع����س دول اخلليج 
تاأث���را قويا على الأردن ال�سقي���ق, فقد كان بالأم�س 
القري���ب يعار�س مد الأنبوب اجلدي���د عرب اأرا�سيه 
كون الأمر �سوف يوؤثر على عالقاته اخلليجية, وهذا 
يعني اأن اخلط العراقي عرب الأردن هو الآخر مهدد 
بالإغالق �سواء بالدبلوما�سية اأو الر�سوة اأو بتحريك 
عنا�س���ر القاع���دة امل�سلح���ة, واملنت�س���رة على طول 

م�سار اخلط, �سواءا يف العراق اأو يف الأردن.
    ه���ذا ف�س���ال عن م���رور النف���ط يف نهاية املطاف 
من خ���الل م�سايق ت���ران التي منحته���ا ال�سعودية 
لإ�سرائي���ل ب�س���كل اأو باآخ���ر, ومعنى ه���ذا اأن النفط 
العراق���ي �سيكون حتت رحم���ة اإ�سرائيل التي �ستجد 
الو�سيل���ة لإيقافه, اأو على الأقل اإبتزاز العراق مقابل 
ال�سماح مب���رور النفط من خ���الل م�سايقها, ورمبا 
�سيك���ون لقط���ر, �ساحب���ة العالق���ات احلميمية مع 
اإ�سرائيل, دورا بتحري�س الأخرة لتخاذ اجراءات 
ا�ستفزازية �سد العراق, وهذا الأمر لي�س ببعيد عن 

�سلوك ال�سقيقة قطر.
    لك���ن رغ���م كل هذا وذاك, مازل���ت اأرى اأن اخلط 
ع���رب الأردن ذو اأهمية كبرة بالن�سبة للعراق ويجب 

اأن مي�سي به.
    رابعا- املنفذ ال�سوري:

    اأي اإع���ادة بن���اء اخل���ط من خ���الل �سوريا, وهذا 
الأم���ر هو الآخ���ر ذو م�ستقب���ل �سبابي غ���ر وا�سح 
املعامل, ول ندري كيف �ستنتهي املعارك هناك, وملن 
�ستكون الغلبة, ومن بعدها كم �سيطول الوقت ليعود 
ال�ستقرار الأمني لهذا البلد, كما ول ندري من هي 

اجله���ة التي �ستحكم البلد, ول نعرف مدى قربها اأو 
بعدها عن العراق �سيا�سيا واقت�ساديا.

    م���ا تق���دم يط���رح اأ�سئل���ة لي�س لها ج���واب حا�سم 
واأكي���د, فالو�س���ع يكتنف���ه ال�سباب الكثي���ف بحيث 

تنعدم الوؤيا الآن متاما.
    بع�س ال�ستنتاجات الأولية:

تعت���رب  اأنابي���ب  خط���وط  ثالث���ة  اأن  نالح���ظ      
ا�سرتاتيجي���ة للع���راق متر من خ���الل مناطق ت�سرح 
ومترح فيها القاع���دة, األ وهي املناطق الغربية من 
العراق وال���دول التي متر منها اخلط���وط, ول اأظن 
اأنه���ا �ست�ستقر يف امل�ستقبل القري���ب طاملا اأن هناك 
اأنظم���ة ترع���ى الإره���اب يف املنطق���ة, ول جتد من 
يردعها, بذات الوقت اإن اأكرث ما يثر غ�سب ممويل 
القاع���دة ه���و املناف�سة العراقي���ة يف مو�سوع النفط 
حتدي���دا, كون هذه ال���دول حت���اول التم�سك مبركز 

القيادة لالأ�سواق النفطية العاملية وقيادة الأوبك.
    وهك���ذا جن���د اأن عام���ل املجازف���ة, اأو م���ا ي�سمى 
بالر�س���ك فاكتور, عايل ج���دا لكل املناف���ذ الغربية 
وال�سمالية من العراق, وحتى املنفذ اجلنوبي, الذي 
يعت���رب املنفذ الرئي�سي لت�سدي���ر النفط يف العراق, 
اأي�سا ميك���ن اعتباره مهددا, ورمب���ا بنف�س الدرجة 

من التهديد, اأو الر�سك.
    لهذا ال�سبب نقرتح درا�سة منفذ خام�س:

    هن���اك جمال ليكون للع���راق منفذا اآخر لت�سدير 
النف���ط عرب اإي���ران و�سول اإىل خلي���ج عمان, فلو مت 
مترير خط اأنابيب موازي لل�ساطئ ال�سرقي للخليج 
و�س���ول اإىل خليج عمان, فاإنه قد يكون اأف�سل بكثر 

من املنافذ الخرى لالأ�سباب التالية:
    1. التهديد الأمني لهذا املنفذ اأقل من غره.

    2. يزي���د من فر����س الت�سدي���ر بالن�سبة للعراق, 
كون املنافذ الأخرى �ستبقى م�ستمرة بالعمل.

    3. ق���د تعي���د ال���دول التي تدفع عنا�س���ر القاعدة 
التخريبي���ة اإىل اإع���ادة ح�ساباته���ا بالن�سبة للعراق, 
وذلك لتن���وع منافذه الت�سديريه, لأن اخلط �سيقلل 
من اأهمية وفعالية التخريب لإيقاف �سخ النفط, اأي 
اأنه �سيعي���د التوازن اجليوبوليتيكي بالن�سبة للمنافذ 

الت�سديرية للنفط.
    4. �سيكون له نف�س الأثر على اخل�سوم ال�سيا�سيني 
للحكومة يف الداخ���ل, حيث على ال�سعيد الداخلي, 
خطوة من ه���ذا القبيل, �ستكون جر�س اإنذار لبع�س 
ال�س���ركاء يف العملية ال�سيا�سي���ة, واملناوئني لإيران, 
باأن يخفف���وا ال�سغط عن احلكوم���ة الحتادية لكي 
ل تلج���اأ للجارة اإيران, الت���ي �ستطر فرحا ملثل هذا 
التوجه الداخلي, ل���ذا فاإن مزيدا من ال�سغط يعني 

توج���ه احلكوم���ة, اأو اأطراف���ا منها وكت���ال �سيا�سية 
قوي���ة, لالإرمتاء باأح�س���ان اإيران املتلهف���ة ملثل هذا 

الأمر.
    5. التعامل مع اإيران اقت�ساديا مرحبا به من ناحية 
اإيران التي تريد التخل�س من العقوبات القت�سادية 
الأمريكي���ة, لكن اخلط قد يغ�س���ب اأمريكا التي لها 
ع���داء مزمن م���ع اإيران وب���ذات الوق���ت ترتبط مع 
العراق باتفاقيات اأمنية وا�سرتاتيجية بعيدة املدى, 
لك���ن الوليات املتحدة والغ���رب عموما يهمه و�سول 
نف���ط ال�س���رق الأو�سط ب�سهول���ة لالأ�س���واق العاملية, 
وهذا الأم���ر �سيخفف من ح���دة الغ�سب الأمريكي, 
فاأمري���كا واأورب���ا كان لديه���م عالق���ات اقت�سادية 
تتعلق بالغاز والطاقة مع الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق, 
الذي يعترب العدو الأكرب لهم قبل �سقوطه, ومع ذلك 
مل يتوقف �سخ الغاز حتت كل ال�سروف والتحديات 
الت���ي مرت بها ع���رب ال�سن���ني, وبق���ي الأوربي ينعم 

بالغاز الرو�سي طيلة تلك الفرتة.
    6. اي���ران والعراق لديه���م اتفاقية لت�سدير الغاز 
عرب �سوريا, وهذا يعني اإمكانية الو�سول اإىل اتفاقية 
مقابلها لإن�ساء خط نفط���ي وميناء بحري عراقيان 

يف اإيران لأغرا�س ا�سرتاتيجية تهم الطرفني.
    7. فيم���ا ل���و مت غلق م�سيق هرم���ز وباقي املنافذ 
كله���ا م���رة واح���دة, فاإن���ه �سيعط���ي الع���راق حرية 
ال�ستم���رار بت�سدي���ر كمي���ة كبرة م���ن النفط لها 
م���ردود مايل كب���ر ي�ساه���م باملحافظة عل���ى و�سع 
الع���راق امل���ايل, لأن م���ازال اقت�ساد الع���راق ريعيا 
و�سيبقى ل�سنوات طويلة كذلك, رمبا اأطول من عمر 

اخلط الفرتا�سي.
    8. الأنب���وب ذو تكلف���ة اأق���ل م���ن اخل���ط العاب���ر 
ل���الأردن, لأن اخلط الأردين بط���ول1680 كيلومرت, 
مت�سمنا اجل���زء بني هيت والب�س���رة, يف حني هذا 
اخلط �سيكون بحدود1200 اإىل1300 كيلومرت. فقد 
ت�س���ل كلفة الأنبوب وامليناء بح���دود �ستة اإىل �سبعة 
ملي���ارات دولر, لكن ميك���ن ا�سعادتها خالل ب�سعة 
�سن���وات من خالل الحتفا����س بخ�سم املخاطر يف 
اخللي���ج, ك���ون خليج عم���ان يعترب اآمن���ا وقريبا من 
الأ�س���واق يف �س���رق اآ�سي���ا, حي���ث اأن ن�س���ف النفط 

العراقي ي�سدر لهذه الأ�سواق.
    امل�س���روع بحاج���ة اإىل درا�سة م���ن قبل خمت�سني 
يف القانون ال���دويل, ودرا�سة اقت�سادية, اأي درا�سة 

جدوى, من قبل الوزارة قبل امل�سي ملا هو ابعد

- �صبكة االقت�صاديني العراقيني

خط نفطي عراقي 
عرب اإيران

حمـزة اجلواهــري

يجب اأن ال نن�صى اأن لبع�ص 
دول اخلليج تاأثريا قويا على 

االأردن ال�صقيق، فقد كان 
باالأم�ص القريب يعار�ص مد 

االأنبوب اجلديد عرب اأرا�صيه 
كون االأمر �صوف يوؤثر على 
عالقاته اخلليجية، وهذا 

يعني اأن اخلط العراقي 
عرب االأردن هو االآخر مهدد 

باالإغالق �صواء بالدبلوما�صية 
اأو الر�صوة اأو بتحريك عنا�صر 

القاعدة امل�صلحة، واملنت�صرة 
على طول م�صار اخلط، �صواءا 

يف العراق اأو يف االأردن
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ارتبط ملف النفط والغاز العراقي دائمًا مع ا�ستقالل وا�ستقرار العراق.  ويتطلب 
اإدارة قط���اع النف���ط, ب�سب���ب خ�سو�سيت���ه وتنوع���ه, اإىل الإدارة الفعال���ة والأمن 
وحكوم���ة مركزية قوي���ة.  ولالأ�سف فاإن العديد من العوام���ل لعبت دورًا مدمرًا يف 
جمي���ع جوانب احلياة يف زمن حكم �سدام ومنذ التغير يف ني�سان 2003.  واأثرت 
الإخفاق���ات املتتالية للحكومات والربملان يف حل م�ساكل البالد, بعد التغير, على 
البني���ة التحتية والقت�ساد وا�ستقرار الع���راق.  ويكمن جوهر امل�سكلة, اأ�سا�سًا, يف 

“املحا�س�سة”.
وق���د طغ���ت الإدارة غ���ر الفعال���ة وعدمية اخل���ربة للحكومة, مب���ا يف ذلك قطاع 
النف���ط, عل���ى خط���ط وزارة النفط يف غي���اب ا�سرتاتيجي���ة كان ينبغ���ي اأن تكون 
�سرط���ا م�سبقا لتوقيع العقود النفطي���ة.  وقد كانت النتيجة, بعد ع�سر �سنوات من 
الحت���الل يف 2003, مكا�سب متوا�سعة يف اإنتاج النفط, وا�ستمرار الختناقات يف 

قطاعات الغاز والتكرير.
تناق����س هذه الورقة خمتلف عنا�سر املل���ف الهيدروكربوين وحتاول تقدمي مبادئ 

توجيهية ل�سرتاتيجية متكاملة.
1 -  الد�ستور العراقي ل�سنة 2005

اإن غي���اب الو�س���وح يف حتدي���د �سلط���ة الأقاليم/املحافظ���ات يف اإدارة ال���رثوة 
الهيدروكربوني���ة املحلية قد �ساه���م بطريقة اأو باأخرى يف ال�سراع احلايل.  ويبني 
ا�ستعرا����س امل���واد 109, 110 و 111 من الد�ستور اآثاره���ا على �سناعة النفط كما 

يلي:
امل���ادة 111 من الد�ست���ور تن�س على ان النفط والغاز هو ملك كل ال�سعب العراقي 
يف كل القاليم واملحافظات.  الآثار املرتتبة على هذا الن�س وا�سحة للكثر ولكن, 

على ما يبدو, لي�س كذلك حلكومة اإقليم كرد�ستان؟
امل���ادة 112 يف جزاأي���ن.  الأول يخ�س����س اإدارة احلق���ول املنتج���ة للنف���ط والغاز 
للحكوم���ة الحتادي���ة يف ح���ني اأن اجل���زء الثاين يذك���ر قيام احلكوم���ة الحتادية 
وحكوم���ات القالي���م واملحافظ���ات املنتجة معًا بر�س���م ال�سيا�س���ات ال�سرتاتيجية 
الالزم���ة لتطوي���ر ثروة النف���ط والغاز, مبا يحق���ق اأعلى منفعٍة لل�سع���ب العراقي, 

معتمدًة احدث تقنيات مبادئ ال�سوق وت�سجيع ال�ستثمار.
امل���ادة 110 تتعل���ق بتحديد الخت�سا�س���ات احل�سرية لل�سلط���ات الحتادية, وقد 
غاب فيه���ا ذكر “احلقول اخل�س���راء: امل�ستك�سةا غر املطورة حت���ى الآن” والتي 

دفع���ت الأكراد لعتب���ار ذلك من حقهم ب�س���رف النظر عن الآث���ار املرتتبة على 
املادتني 111 و 112 اللتني غطتا اإدارة جميع اأن�سطة النفط والغاز.

يف حني لي�س هناك ن���زاع حول الدور القيادي لوزارة النفط ب�ساأن امل�ساألة الأوىل, 
ولأن الد�ست���ور ل يذكر �سراح���ة “ال�ستك�ساف واحلقول غر املطورة حتى الآن”, 
ف���اإن حكوم���ة اإقلي���م كرد�ست���ان ت�سرُّ عل���ى اأن الأن�سط���ة ذات ال�سل���ة تقع �سمن 
�سلطاته���ا املحلي���ة.  بهذه الطريق���ة فهم يف نزاع مع كل م���ن املادتني 111 و 112.  
ويعتق���د الكثرون اأن التعري���ف الغام�س ن�سبيا لهاتني املادتني مت فر�سه عمدًا من 
قبل القيادة الكردية عند اإعداد د�ستور عام 2005, كثمن لدعم الأكراد للحكومة 
الحتادي���ة.  وقد اأ�سب���ح هذا املو�س���وع الآن ق�سية وطنية حتث عل���ى الدعوة اإىل 
تعدي���ل ع���دة م���واد يف الد�ستور مب���ا يف ذلك املذك���ورة اأعاله وامل���ادة 140 )و�سع 
كرك���وك(.  و�سوف يتعزز الإنتاج من املحافظات/الأقاليم تدريجيا ليعطي املزيد 
م���ن ال�سلطة للحكومات املحلية عل���ى ح�ساب احلكومة الحتادي���ة.  وبدون �سركة 
النفط الوطنية العراقية وخطة وطنية متكاملة ل�سناعة النفط والغاز يف العراق, 
 downstream والتحويل���ي upstream ف���اإن القطاع���ني ال�ستخراجي

�سيكونان يف حالة من الفو�سى والتدهور و انت�سار عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي.
2 - قوانني النفط والغاز

ُبذلت عدة حماولت فا�سلة من قبل جمل�س الوزراء والربملان لإ�سدار قانون النفط 
والغ���از الحتادي ولكن يبدو اأن التحالف الكردي الربملاين و “املحا�س�سة” كانتا 

من العوامل الرئي�سية التي حتول دون مترير القانون الحتادي.
�سّرع���ت كرد�ست���ان قانونها يف عام 2007 دون الت�ساور م���ع احلكومة الحتادية اأو 
وزارة النف���ط.  و�سّهل هذا القانون توقي���ع اأكرث من 50 اتفاقية لتقا�سم الإنتاج مع 

�سركات نفطية اأجنبية منذ ذلك احلني.
3  - الأداء

1.3 -  وزارة النفط
لقد مرت ع�سر �سنوات من���ذ احتالل العراق ومع ذلك ف�سلت احلكومات املتعاقبة 

يف:
 حل النق�س الكبر يف املنتجات النفطية ب�سبب عدم كفاية التكرير.

 بناء م�ستودعات جديدة, وخطوط انابيب ومرافق ت�سدير.
 حتقيق زيادة ملحوظة يف اإنتاج النفط مقارنة مع م�ستواه قبل عام 2003.

  اإدارة قطــــاع النفــــــط والغـــاز
 يف العــراق 

د.  ثامر العكيلي
  وقف حرق الغاز من احلقول اجلنوبية.

    تو�سيع ورفع م�ستوى ال�سركات املختلفة التابعة لوزارة النفط.
كان الع���راق ي�س���در اأربع���ة اأنواع م���ن املنتجات قب���ل ع���ام 2003, البنزين وزيت 
الدي���زل والكرو�سني وزيت الوقود اىل تركيا, و�سوريا, والأردن ومن خالل اخلليج 
العرب���ي.  ومن���ذ الحتالل �سار الع���راق م�ستوردًا للمنتجات وينف���ق نحو 30 مليار 
دولر عل���ى ذل���ك كافية لبناء اأكرث م���ن �ستة م�ساٍف جدي���دة.  الطاقة التكريرية 
ه���ي حوايل%70 من الطاقة الت�سميمية, ومل يتم بناء م�سفاة جديدة واحدة على 
الرغم من النتهاء من اجنازالت�سامي���م الهند�سية )FEED( لأربعة م�سايف 

منذ نحو عامني.
ول ي���زال ُيحرق يوميًا حوايل 1000 مليون قدم مكعب قيا�سي من الغاز امل�ساحب 
م���ن احلقول اجلنوبية بالإ�سافة اإىل حرق ما يقرب من 50,000 برميل يوميًا من 

النفط اخلام لتوليد الكهرباء.
لقد م�ست اأك���رث من ثالث �سنوات منذ جولة الرتاخي�س الثانية بينما الزيادة يف 

الإنتاج والت�سدير متوا�سعة اإىل حد ما.
واقت�س���ر حت�س���ني ال�سعة الت�سديرية عل���ى اثنني من اأ�سل اأرب���ع من�سات حتميل 
عائم���ة يف ميناء الب�سرة البحري, تعمل ح�سب التقارير املتداولة بطاقة 50% من 

الطاقة الت�سميمية 850,000 برميل/يوميا.
2.3 - الربملان

جمل����س النواب العراقي, املقنع باملحا�س�سة وامل�سال���ح ال�سخ�سية للنواب, ف�سل 
يف مناق�سة ومترير القوانني الأ�سا�سية املتعلقة بالنفط والغاز والق�سايا الأخرى. و 
ا�سبح ل بد من حل الربملان وا�ستبدال النواب باخرين جدد وناأمل اأن يقرتن ذلك 
باأغلبي���ة وا�سح���ة حلزب واحد اأو جماعة متحالفة.  يج���ب اأن تختفي املحا�س�سة 

ويحل حملها تركيبة متثل احلكومة واملعار�سة.
3.3 -  كرد�ستان – حكومة اإلقليم ووزارة املوارد الطبيعية

ان �سل���وك وت�سرف���ات حكوم���ة اإقليم كرد�ست���ان هي من منط �سل���وك وت�سرفات 
دول���ة منف�سلة, لي�س فقط يف قطاع النفط والغاز ولكن يف قطاعات اأخرى اأي�سا.  
ويب���دو اأن العالق���ة مع احلكومة الحتادية تتفاقم مع م���رور الوقت ول ميكن حلها 
اإل بتعدي���ل الد�ست���ور �سواء ب�سكل مبا�سر اأو عن طري���ق التخلي عنه  �سلوك الدولة 
املنف�سل���ة  من خالل ا�ستفتاء وطني.  �سيتطلب مثل هذا القرار ال�سروط املفقودة 

التالية:
    حكومة فيدرالية قوية.

    بيئة اأمنية اأف�سل.

    ا�ستقرار �سيا�سي.
4  -اجلغرافية ال�سيا�سية الإقليمية

ال�سيا�سة الإقليمية التي تت�سم مبا يلي لها اآثار كبرة على م�ساكل العراق �سواء من 
خ���الل التدخل املبا�سر يف ال�سوؤون الداخلية للعراق اأو غر املبا�سر كنتيجة للو�سع 

ال�سيا�سي للدول املجاورة:
    م�سالح اإيران يف العراق و�سوريا ولبنان.

    م�سالح ا�سرائيل يف الإبقاء على عراق �سعيف ومق�ّسم.
    خوف دول اخلليج من عراق م�ستقر حقًا ودميقراطي.

    امل�سالح ال�سيا�سية لرتكيا يف العراق وخا�سة كرد�ستان.
    رغبة حكومة اإقليم كرد�ستان ومثابرتها على النف�سال عن العراق.

5  - ا�سرتاتيجية العراق للنفط والغاز
يحت���اج العراق اىل خط���ة وطنية متكاملة جي���دة على املدى الطوي���ل, يعتمد على 

ا�سرتاتيجية وا�سحة يف قطاعي النفط والغاز والتكرير:
1.5   قطاع ال�ستخراج )قطاع التنقيب والنتاج(

 i  - مراجعة تقديرات املخزون النفطي OOIP احلايل والحتياطيات القابلة 
لال�ستخراج

ii - مراجع���ة اخلط���ط احلالية لتطوير احلقول املمنوحة ل�سركات الرتاخي�س 
واملتبقية مع وزارة النفط

اأ -       �سمول جميع املكامن يف كل حقل.  تعديل  الهدف الإنتاجي الأمثل امل�ستهدف 
)PPT(  يف جميع العقود املمنوحة ليكون بحدود 5% من الحتياطي خالل فرتة 

ذالك الهدف
ب -    افرتا����س م�ساهم���ة كرد�ستان يف الإنتاج مبق���دار 500,000 برميل / يوميا 
والت�سدي���ر بواق���ع 350,000 ب / ي بحل���ول ع���ام 2017. و يج���ب تن�سي���ق خطة 
تطوي���ر احلقول م���ع اخلطة الحتادية اإذا مت التو�سل اإىل اتف���اق مع حكومة اإقليم 
كرد�ستان.  حت���ى ذلك احلني ت�ستمر وزارة النفط بعدم العرتاف ب�سرعية عقود 

حكومة الإقليم.
ت -    و�س���ع ه���دف اإنت���اج العراق الإجمايل 8 مالي���ني ب / ي مبا يف ذلك القدرة 

الفائ�سة 2 مليون ب / ي.
ث -    ب���دء الإنتاج التجريبي يف احلقول اخل�س���راء الكامنة لتقييم اأداء املكامن.  
skid- م���ع التمهي���د لت�سفي���ة النفط حملي���ًا يف امل�س���ايف ال�سغ���رة املتنقل���ة

mounted
اإع���داد الت�سامي���م الهند�سية  مل�سروع حق���ن املياه ال�سخم  iii - الإ�س���راع يف 

والنظر يف اإ�ستخدام مياه امل�سب العام لهذا الغر�س.
iv - هن���اك حاجة خلط���ة ا�ستك�ساف خم�سية فاعل���ة لل�سنوات 2017-2014, 
للح�س���ول على البيان���ات الزلزالية تليه���ا �سنتني من اعمال احلف���ر ال�ستك�سايف 

لتقييم الدالت والرتاكيب:
اأ -  ال�سحراء الغربية

ب- منطقة اجلزيرة
ج  -  حمافظة دياىل

ينبغ���ي اأن ت�سته���دف خط���ة ال�ستك�ساف احتمالت وجود الغ���از احلر مبا يف ذلك 
تراكم اخلف Khuff يف احلقول الكبرة اجلنوبية.

2.5 -  القطاع التحويلي )قطاع التكرير والغاز(
 1.2.5 - التكرير

اأ .   حت�س���ني موا�سفات املنتجات يف م�س���ايف بيجي والب�سرة بعد اإجراء ال�سيانة 
ال�سرورية و حتديث املن�سئات فاملنتجات احلالية هي دون املوا�سفات الدولية.

ب .    ت�سريع بناء امل�سايف الأربع املخطط لها, وتفكيك امل�سايف ال�سغرة املتنقلة 
 Pilot تدريجي���ا.  وهذه الأخرة ميك���ن اأن ت�ستخدم كجزء من امل�ساريع الرائدة

اخل�سراء. احلقول  يف   packages
ت .    زيادة اإنتاج زيوت الت�سحيم يحتاج.

ث .    يتطلب معاجلة الحتياطيات الكبرة للنفط اخلام الثقيل يف جممع القّيارة 
لتحويله���ا خلام اأخف قبل نقلها وخلطها م���ع خام كركوك او غره وكمخرج, وهي 
الطريق���ة التي فك���رت بها وزارة النفط �سابقًا بن�س���ب م�سفاة تك�سر حراري يف 

املنطقة.  الإنتاج املخطط حلقلي القيارة وجنمه هو 230,000 برميل / يوميا.
2.2.5     الغاز

اأ .   العمل فورًا لوقف حرق الغاز وزيادة ا�ستخدام الغاز املحلي.
ب .    العمل فورًا لبناء خط اأنابيب الغاز الوطني مع ما يكفي من ُو�سالت فرعية 

 ا�ست�ساري يف التنقيب عن 
املواد الهيدروكربونية وتطوير 

احلقول
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  لتزويد حمطات الطاقة والوحدات ال�سناعية يف العراق.
ت .    الإنتاج الوطني للغاز, وال�ستخدام املحلي وخطة ت�سدير ت�سمل م�ساهمة من 
حقول الغاز احلر )الكت�سافات القائمة واجلديدة(.  ويتطلب ذالك تو�سيع �سبكة 

الغاز الوطنية ومرافق الغاز الطبيعي امل�سال.
3.2.5  - توزيع املنتجات

هناك حاجة اإىل م�ستودعات وخطوط منتجات جديدة.
3.5    - دور القطاع اخلا�س

منت���دى الب�سرة الت���ي اأعلنت عنه���ا وزارة النفط هو الأول من نوع���ه يف العراق.  
ينبغ���ي اأن ي�سم جزء من التقييم يف املنتدى النظر اإىل اأداء ال�سركات / املقاولني 
م���ن القطاع اخلا�س احلاليني.  وفيما يخ�س خدم���ات الآبار هناك بالفعل �سركة 
  KARحملي���ة تعم���ل يف كرد�ست���ان وجن���وب الع���راق, ا�ساف���ة اىل �سرك���ة كار
)كرد�ست���ان( اخلا�س���ة التي حقق���ت جناحا يف العديد م���ن اجلوانب مبا يف ذلك 
التكري���ر.  تق���دم تلك ال�سركة مث���ال للنجاح الذي ينبغي اأن يك���ون مو�سوع تقدير 

وت�سجيع.
املتطلبات الأ�سا�سية لالنتقال اإىل المام �ستكون:

    اإ�س���دار قانون جديد لل�سماح لل�سركات / املقاولني احلالية بامل�ساهمة يف العمل 
يف القطاع النفطي ودعمها.

    مراجعة قوانني ال�ستثمار.
    احلاج���ة لتعي���ني اأف�سل املتخ�س�سني لإدارة ال�سركات اخلا�سة / املقاولني عند 

ت�سكيلها.
ل يتوقع ظهور �سركات جديدة ناجحة قبل م�سي ب�سع �سنوات.

6  -  اإعادة تنظيم قطاع النفط
التجرب���ة العراقية قبل ني�س���ان 2003 والخفاقات يف �سناعة النفط العراقية منذ 

ذلك احلني تاأكد احلاجة الفورية اإىل:
    اإعادة تنظيم وزارة النفط وفق واجبات مرتبطة ب:

    ال�سيا�سية النفطية والقت�سادية والقانونية.
    قانون احلفاظ على الرثوة النفطية الذي ليزال نافذا.

    قانون النفط والغاز الحتادي.
    التخطيط طويل املدى.

    البحث والتطوير.
    اإعادة تاأ�سي�س �سركة النفط الوطنية العراقية لت�سمل:

    جمي���ع ال�سركات الت�سغيلية )�سركة نفط اجلن���وب, �سركة نفط ال�سمال, �سركة 
نفط الو�سط( بالإ�سافة اإىل

تو�سيع وتطوير �سركتي ال�ستك�ساف واحلفر العراقية مع ا�ستحداث اإدارة للتدريب 
لكل منها.

    الإدارة املركزية للتخطيط والتنمية امليدانية واملقاولت.
.)SCOP( تو�سيع وتطوير ال�سركة العامة للم�ساريع النفطية    

    اإن�س���اء ودع���م ال�سركة الوطنية العراقية للتكرير لت�سم �سركات التكرير املحلية 
احلالية واجلديدة

    تاأ�سي�س �سركة الغاز الوطنية العراقية املركزية, مماثلة ل�سركة النفط الوطنية 
العراقية.

    ا�سغال من�سب وكيل وزير النفط )ل�سوؤون ال�ستخراج( بتعيني �سخ�س من ذوي 
اخلربة على الفور.

كم���ا ينبغ���ي اتخاذ الإج���راءات الالزم���ة ل�ستب���دال العديد من امل���دراء العامني 

احلالي���ني واأع�ساء جل���ان الإدارة امل�سرتكة . الق���درات الإدارية �سعيفة, واخلربة 
متوا�سعة ب�سكل عام يف ال�سائدة يف وزارة النفط والوزارات الأخرى(.

التحديات و الختناقات الفورية هي:
ال�ستخراج:

-     �سعة تخزين م�ستودعات النفط اخلام.
-    خطوط انابيب الرميلة-الفاو, اخلط ال�سرتاتيجي, خط الت�سدير العراقي-

الرتكي الثاين.
-   الطاق���ة التخزينية يف جممع الفاو لتحل حم���ل ال�سخ املبا�سر من احلقول اإىل 

املحطات البحرية.
-   عدم وجود مرافق ف�سل كافية لإنتاج ثالث فئات من نفط الب�سرة, اخلفيف, 
املتو�س���ط والثقي���ل؛ وكذل���ك ث���الث خام���ات يف ال�سم���ال )�سرك���ة نف���ط ال�سمال 

وكرد�ستان(.
-      م�سروع حقن املياه العمالق يف احلقول اجلنوبية متهيدا لزيادة اإنتاج النفط.

    مل يتم ت�سميم امل�سروع حتى الآن.
    ه���ل �ست�ستخدم امل�سخات الكهربائي���ة الغاط�سة ESPs موؤقتا يف حالة التاأخر 

يف بناء امل�سروع؟
    غي���اب هيئ���ة فعالة للتن�سيق بني خمتلف ال�س���ركات امل�ستخدمة للم�سروع ور�سد 

اأداء امل�سروع.

التحويلي:

    عدم كفاية انتاج النفط وزيت الت�سحيم.
    م�سوؤولية جتميع الغاز, ومعاجلته وا�ستخدامه تقع على احلكومة بالن�سبة لعقود 
احلق���ول الت���ي منحته���ا وزارة النفط وحكوم���ة اإقليم كرد�ستان مل���د �سبكات الغاز 
وكذل���ك حمطات ال�سخ وخ���ط الغاز الوطني”NGP”,وال�س���يء نف�سه بالن�سبة 
لكرد�ستان.  ت�سميم وبناء خط الغاز الوطني �سي�ستغرق ب�سع �سنوات بينما هناك 

حاجة ما�سة لتوفر الغاز ل� 14 حمطة توليد كهرباء خالل 2015-2012.

7     ال�ستنتاجات
تعتم���د اإيرادات العراق اعتم���ادا �سبه كلي على النفط والغ���از وهذه تتطلب اإدارة 

فعالة وتدابر اقت�سادية بناءة.
ميكن ا�ستخ���راج العديد من ال�ستنتاجات من هذه الورق���ة ت�ساعد وزارة النفط, 
والربملان واملنظمات املعني���ة على اعادة الن�سر بادارة القطاع النفطي ملا فيه من 

خر يعود لفائدة ال�سعب العراقي و يحاف�س على ثرواته النفطية.

 قدمــت هذة الورقة باللغــة االنكليزية  للملتقى االقت�صــادي العلمي االأول ل�صبكة 
االقت�صاديــني العراقيــني الذي انعقد يف بــريوت خالل الفرتة 30 مار�ــص/اآذار – 1 

اأبريل/ني�صان 2013

توقعت اإدارة معلومات الطاقة الأمركية يف تقريرها الأ�سبوع املا�سي ارتفاع اإنتاج النفط اخلام يف الوليات املتحدة خالل 2013 و2014 نحو 
1.61 مليون برميل يوميًا, معظمها من زيادة اإنتاج النفط ال�سخري....

توقعت اإدارة معلومات الطاقة الأمركية يف تقريرها الأ�سبوع املا�سي ارتفاع اإنتاج النفط اخلام يف الوليات املتحدة خالل 2013 و2014 نحو 
1.61 مليون برميل يوميًا, معظمها من زيادة اإنتاج النفط ال�سخري. ولو اأ�سيفت هذه الزيادة املرتقبة اإىل ما زاد فعاًل من اإنتاج النفط اخلام 
الأمركي منذ 2008 ومقداره 2.48 مليون برميل يوميًا, لبلغ اإجمايل الزيادة بني 2008 و2014 نحو 4.09 مليون برميل يوميًا. وهكذا �سي�سل 

جممل الإنتاج النفطي الأمركي اإىل نحو �سبعة ماليني برميل يوميًا, فيما ت�ستقر الأ�سعار عند م�ستويات عالية )نحو 110 دولرات للربميل 
خالل 2012( ويرافق الزيادة يف اإنتاج النفط ال�سخري انخفا�س يف اإنتاج النفط التقليدي يف الوليات املتحدة ودول اأخرى خارج منظمة 

»اأوبك«.
ورجحت �سركة »بي بي« اأن يرتفع اإنتاج النفط ال�سخري الأمركي بحلول عام 2030 اإىل نحو خم�سة ماليني برميل يوميًا, وفق كري�ستوف 

روهي, كبر القت�ساديني يف ال�سركة النفطية العمالقة, الذي توقع اأن ت�سكل زيادة الإنتاج الأمركي طاقة اإنتاجية عاملية فائ�سة تقدر بنحو 
�ستة ماليني برميل يوميًا. وكانت الدول الأع�ساء يف »اأوبك« متلك طاقة اإنتاجية فائ�سة بنحو �ستة ماليني برميل يوميًا يف �سباط )فرباير( 

2002, ما خف�س �سعر النفط الأمركي اخلفيف يف حينه اإىل نحو 21 دولرًا للربميل. وتوقعت �سركة »بي بي« يف تقريرها ال�سنوي حول الروؤية 
املتعلقة بالطاقة امل�ستقبلية اأن حتقق الوليات املتحدة ال�ستقالل الطاقوي بحلول 2030, نتيجة عوامل منها: انخفا�س الطلب على الطاقة, 

وارتفاع اإنتاج الطاقة املحلي اإىل نحو 99 يف املئة من م�ستوى ال�ستهالك املحلي بحلول عام 2030, يف مقابل نحو 70 يف املئة عام 2005.
لكن روهي ي�سيف اأن ظاهرة �سناعة النفط ال�سخري �ستبقى �سناعة اأمركية )اأو بالأحرى �سناعة مزدهرة يف اأمركا ال�سمالية( ومن 

ال�سعب تو�سعها وازدهارها يف بقية دول العامل لعدم توافر العوامل القانونية والقت�سادية الالزمة, بالإ�سافة اإىل البنى التحتية ال�سرورية. 
والإ�سارة هنا اإىل مرونة العمل لل�سركات يف اأمركا ال�سمالية حيث ميكنها ال�ستثمار وبيع القطع املمنوحة لها و�سرائها ب�سرعة ووفق قوانني 

وا�سحة, وهذه كلها عوامل غر متوافرة يف دول اأخرى حيث الأولوية هي ل�سركات النفط الوطنية, ما ي�سعب العمل لل�سركات اخلا�سة, ناهيك 
عن تزمت الإدارات البروقراطية يف كثر من الدول الأخرى. والبنى التحتية الالزمة الغائبة خارج اأمركا ال�سمالية ت�سمل املوا�سالت املطلوبة 

لنقل الإمدادات البرتولية من املناطق ال�سخرية البعيدة عن مناطق ال�ستهالك, بالإ�سافة اإىل �سهولة احل�سول على الت�سهيالت املالية الالزمة 
لتمويل هذه ال�سناعة احلديثة.

والغالبية ال�ساحقة من زيادة الإمدادات النفطية من خارج دول »اأوبك« خالل 2020 – 2030 �ستاأتي من النفوط غر التقليدية: الرمل القاري 
والنفط الع�سوي والنفط ال�سخري, وفق تقرير »بي بي«. وهذا �سيعني اأن اأ�سعار النفط اخلام التقليدية �ست�ستمر هي الأ�سا�س يف �سناعة 

الطاقة العاملية, وان اأ�سعار النفط �ستحافظ على م�ستوياتها العالية, لتحقيق الأرباح املتوقعة من �سناعة النفط غر التقليدية.
وتطرح اإمكانية اإنتاج نفوط جديدة حتديًا مهمًا ل�سناعة النفط العربي واقت�ساد ال�سرق الأو�سط. ويرجى اأن تدفع هذه ال�سناعة احلديثة 

اإىل تفكر جدي يف اإدارة القت�سادات املحلية يف املنطقة. ويجب اأن يح�سل هذا الآن, ولي�س يف بعد �سنوات اأو عقود. وموؤكد اأن امل�سوؤولني عن 
�سناعة النفط العربية بداأوا يتنبهون اإىل الآثار املرتتبة على جناح اإنتاج النفط ال�سخري وكيفية التعامل معه اقت�ساديًا. فهذا النفط ي�سكل 

مناف�سًا للنفوط العربية يف الأ�سواق, وكذلك على �سعيد الأ�سعار. لكن هذه هي طبيعة جتارة ال�سلع كلها, والأ�سواق النفطية العاملية تعج حاليًا 
مبختلف اأنواع النفوط ومن دول عديدة تزيد عن 30 دولة, بع�سها �سخم الإنتاج, مثل رو�سيا حيث يزيد الإنتاج عن 10 ماليني برميل يوميًا, اأو 

تون�س التي يقل اإنتاجها عن 100 األف برميل يوميًا. ومبا اأن الوليات املتحدة اأهم دولة ا�ستهالكًا وا�سترادًا للنفط, �سيرتك حتقيقها لال�ستقالل 
الطاقوي الذاتي ب�سماته على �سناعة النفط العاملية.

وثمة �سوؤالن اأ�سا�سيان يجب طرحهما يف هذا املجال: اإذا بقي العامل معتمدًا على النفط اخلام التقليدي اأو غر التقليدي كاأهم م�سدر للطاقة, 
وهنا نفرت�س اأن الدول ال�سناعية الغربية �ستعزز اإنتاج النفوط غر التقليدية بعدما ا�ستنفدت اإمكاناتها يف اإنتاج النفط التقليدي يف بالدها, 

فهل من املمكن يف هذا احلالة غ�س النظر اأو اإهمال اأهمية النفوط العربية باحتياطاتها العمالقة؟ وال�سوؤال الثاين: هل �ست�ستطيع الوليات 
املتحدة, على رغم ا�ستقاللها الطاقوي م�ستقباًل, تهمي�س اأهمية النفوط العربية, ومن ثم تغير اإ�سرتاتيجيتها الأمنية نحو الدول النفطية 

العربية عمومًا, ومنطقة اخلليج العربي خ�سو�سًا؟ هناك �سكوك يف هذه الفر�سيات لأن حلفاء الوليات املتحدة و�سركاءها �سي�ستمرون يف 
اعتمادهم على النفط, من ثم فاإن اأي انقطاعات اأو تهديدات لالإمدادات �ستوؤثر على اأ�سعاره العاملية.

ما الذي ميكن توقعه اإذًا؟ �سيح�سل اأوًل تغر طبيعة الأ�سواق فتربز حال من املناف�سة اجلديدة, وهذه امل�سوؤولية �ستقع على عاتق ال�سناعة 
النفطية العربية التي ن�سجت وجربت كثرًا من التحديات يف ظروف اأ�سعب بكثر. وت�سطر دول املنطقة ثانيًا اإىل تبني �سيا�سات اأكرث ر�سدًا 

وعقالنية يف اإدارة دفة البالد واقت�سادها, ناهيك عن تغر عالقات دول املنطقة, فال تتدخل الواحدة بالأخرى يف �سكل مبا�سر اأو غر مبا�سر. 
ويرجى تبني هذه ال�سيا�سات منذ الآن, مع البحبوحة النفطية, وعدم النتظار اإىل زمن التحديات ال�سعبة. وثالثا, لن يعني تغير الإ�سرتاتيجية 

الأمركية يف اخلليج تخلي الغرب والدول ال�سناعية الغربية عن املنطقة, على رغم الرغبة اجلاحمة يف هذا امل�سمار, فمن املمكن جدًا, وهذا 
قد ح�سل فعاًل يف جتارب كثرة, اأن تتحمل الدول الأوروبية والآ�سيوية اأعباء اأكرث من الوليات املتحدة يف حماية اأمن املنطقة

  م�ست�سار لدى ن�سرة »مي�س« النفطية

تداعيـــات زيـــادة اإنتـــاج 
النفـــط االأمريكـــي

د. وليد خدوري 

- �صبكة االقت�صاديني العراقيني
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اجرى ال�صيا�صي املعــروف  د. اأحمد اجللبي مقابلة مع 
قنــاة االجتاه وحتــدث عن اأزمة الكهربــاء يف العراق، 
ومت تــداول الت�صجيل ب�صكل وا�صع على االنرتنت حتت 
عنــوان “كالم خطــري ي�صيــب الراأ�ــص”، حيــث ذكر يف 
املقابلــة ارقام مذهلــة  على �صبيل املثــال ان احلكومة 
العراقية انفقت حلد االن اأكر من 27 مليار دوالر من 
دون نتيجــة ملمو�صــة كما متــت اال�صــارة اىل ف�صيحة 
�صــراء 56 مولــدة غازية من �صركــة �صيمن�ص وجي اإي  
بقيمــة 2،5 مليــار دوالر يف عــام 2009 ومل تن�صــب 
حلــد االن. كيف ميكننا ومن وجهة نظر تكنوقراطية  
احمــد  كالم  يف  والت�صي�ــص  احلقائــق  بــني  التمييــز 

اجللبي؟

 قب���ل ان ابتداأ بالتعليق عل���ى الأرقام التي ذكرها الدكتور 
احم���د اجللب���ي, دعن���ي اذك���ر ل���ك بع����س احلقائق عن 
منظوم���ة الطاقة الكهربائية يف الع���راق.. حالة املنظومة 
منذ �سن���ة 2004  والتي كانت متمثلة بالوحدات املن�سوبة 
فعلي���ًا باأنتاج ما يعادل 8500 مي���ككا واط, البخاري منها 
يعادل 50% واملائية 22% واملتبقي هي وحدات توليد غازية 
اي متثل ال 28% من املجموع الكلي. اكرر هنا هذا ليعني 
تلك الوحدات املن�سوبة عمليًا لها القدرة الأنتاجية للرقم 
املذك���ور يف اع���اله.. الكثر من هذه الوح���دات يف اح�سن 
حالته���ا مل ي�س���ل انتاجه���ا اىل 75% ) يف عام 2003(.. 
م���ا علينا يا�سيدي الكرمي.. كانت خط���ة الأمريكان )بعد 
�سق���وط النظ���ام ال�ساب���ق يف 2003 (  يف ا�ستثمار مبلغ ) 
قري���ب جدًا من 5 ملي���ار دولر(, احل�سة الأكرب من ذلك 
املبل���غ وهو 2.77 ملي���ار على م�ساريع التولي���د اي ا�سافة 
وح���دات انتاجي���ة جديدة واع���ادة تاأهيل واعم���ال �سيانة 
. اما م�ساري���ع النقل واملق�سود هن���ا م�ساريع نقل الطاقة 
الكهربائية ف���اإن املبلغ املخ�س�س له���ا كان 1.499 مليار 

دولر ليبق���ى م���ن املبل���غ الأ�سل���ي تقريب���ا 0.978 مليار 
دولر ه���و لإعمار �سب���كات التوزيع يف حمافظ���ات العراق   
Network infrastructure  كافة وما ي�سمى 

يف كثر من الأحيان بالبنى التحتية.

وزارة  خطــة  ابــدًا  يخ�ــص  ال  اعــاله  يف  ذكــر  مــا 
الكهربــاء ) يف عــام 2004 (  اي�صــًا للم�صاريع اخلا�صة  

.   Development of IPP Projects

املع���ذرة لأنن���ي مل اجب حلد ه���ذه اللحظة عل���ى ال�سوؤال 
املوج���ه يل.. الإطالة مهمة هنا يف رب���ط الأمور ببع�سها.  
املعلومات جميعها توؤكد ب���ان برنامج الأ�ستثمار المريكي 
)هذا الربنامج كان من قرار احلكومة الإمريكية حينذاك 
ب�س���رف مبلغ اق���ل بقليل م���ن 19 مليار عل���ى القطاعات 
واملرافق احليوية لنذكر منه���ا: ال�سحة, التعليم, الطرق 
واملوا�سالت,املي���اه, النفط والغاز, الأمن واخرًا م�ساريع 
الكهرب���اء  ذو احل�س���ة املق���ررة 5.5 ملي���ار دولر, ننقل 
اليكم ه���ذا الرقم حتديدًا من حما�س���رة ال�سيد �ساميون 
Simon Stolp م���ن اجلي����س الأمريك���ي  �ستول���ب  
وامل�سارك يف موؤمتر توليد الطاقة يف ال�سرق الأو�سط لعام    
 PowerGen 2004 يف مدين���ة املنامة – البحري���ن

Middle East
ح�سب املعلومات املتوفرة لدينا, ان برنامج الإ�ستثمار هذا 
مل ي�س���رع بتنفيذه ابداأ ) اق�سد هن���ا يف قطاع الكهرباء, 
طبعًا(,  واذا كانت هنا وهناك بع�س الإ�سافات املح�سوبة 
عل���ى برنامج الأ�ستثمار املق�سوًد هنا: ما اجنزته الوحدة 

الهند�سية التابعة للجي�س الإمريكي
 ,)US Army Corps(   Engineer of
ولكنه مل ياأتي بنتيجة عملية على حياة املواطن اليومية..

بالتاأكي���د ان���ا مثل اي �سخ����س متابع هنا .. اأ�س���األ الآتي: 

ملاذا توقف برنامج الأ�ستثمار الأمريكي اعاله؟
لع���ل كل واح���د منا عن���ده ما ي�سي���ف على اجل���واب ..ما 
ي���راه وي�سمعه من خالل الإعالم .. وم���ا حدث يف العراق 
ويح���دث يومي���ًا .. الف �س���ك و�س���ك يف نواي���ا الإ�ستثمار 
الإمريكي يف العراق لي�س على م�ساريع الكهرباء , فح�سب 
بل ت�سم���ل قطاعات البن���ى التحتية الأخ���رى لذلك بداأت 
احلكومات العراقي���ة املتعاقبة بتنفيذ براجمها التي تخلو 
م���ن درا�س���ة حقيقي���ة لتنفيذ م�ساري���ع الكهرب���اء ولنبتداأ 
بحكومة اجلعفري .. وفيه���ا ال�سيد اجللبي يراأ�س جمل�س 
الطاق���ة, ولي�س مبق���دور الوزي���ر حينها التعاق���د على اي 
م�س���روع تزيد قيمته على 5 مليون دولر .. ارجو املالحظة 
للدخ���ول على الإجابة.. تلك احلكومة ا�ستمرت ملدة ت�سعة 
ا�سه���ر ومل يت�سن���ى له���ا و�سع حت���ى مل�سات عل���ى م�ساريع 
جدي���ة على الرغم م���ن الزيارة امل�سه���ورة للبيت الأبي�س 
برئا�سة اجلعفري والوفد املرافق له, ب�سحبته طبعًا وزير 
الكهرباء ال�سابق الدكتور حم�سن �سال�س, وملناق�سة هموم 
الكهرب���اء يف الع���راق.. وراح���ت حكومة اجلعف���ري لتاأتي 
بعده���ا حكومة املالك���ي, وفع���ال مت خاللها اب���رام العقد 
الكبر مع �سركة ج���ي اي الأمريكية وهذا ما ذكره ال�سيد 
اجللبي يف املقابلة.. عقد جتهيز الوحدات الغازية لتوليد 
الطاقة الكهربائية وعدده���ا 56 وحدة لتوليد 125 ميككا 
واط )الطاق���ة املتول���دة للوح���دة الواح���دة, اأي جمموعه 
7000 مي���ككا واط(.. طي���ب م���ن امل�سوؤول هن���ا ؟ الوزير 
ال�ساب���ق كرمي وحي���د؟  او رئي�س ال���وزراء ال�سيد املالكي ؟ 
اأم نائب رئي����س الوزراء امل�سوؤول عن امللف القت�سادي يف 
حين���ه برهم �سالح؟.. اهلل اعل���م.. كيف يتم الإتفاق على 
التجهيز.. بدون معرفة م�سبقة باجلهة التي �سوف تن�سب 
املع���دات وم���ن ث���م ت�سغيلها وربطها م���ع ال�سبك���ة  العامة 

ليتنف�س ال�سعداء منها , اق�سد املواطن العراقي.. هذا

 حوار مع ..
الدكتور قاسم العكايشي

اأجرى احلوار: د. بارق �ٌصــرب

يعمل الدكتور قا�سم العكاي�سي حاليا كرئي�س مهند�سني يف �سركة و�ست كود الإنكليزية )احدى 
جمموعات �سركة IXYS الأمريكية( يف مدينة جبنهام ويعي�س يف مدينة بر�ستول )انكلرتا(. 

 Iraqi Professional( اي�سًا ي�سغل من�سب املدير التنفيذي ل�سركة ا�ست�سارية
.)   Forum

عمل �سابقًا يف وزارة الكهرباء احلالية – بغداد ) قدميًا ت�سمى: املوؤ�س�سة العامة للكهرباء( يف 
املديرية العامة مل�ساريع الكهرباء الكربى – حمطة كهرباء امل�سيب احلرارية.

 بال�سب���ط ما ح�س���ل فعاًل مع عق���د �سيمن����س الأملانية..  اأزمة الكهرباء من منظور تكنوقراطي
حيث يختل���ف حجم الوحدات.. اعتق���د اكرب وب�سعة 165 
مي���ككا  واط للوح���دة الواح���دة . من املمكن ج���دًا ح�سل 
اتف���اق بني الط���رف الأمريكي والأمل���اين للتجهيز املذكور 
اىل �سبك���ة الكهرب���اء العراقية.. الذي اعرف���ه بان وزارة 
الكهرب���اء امل�سكين���ة اعلن���ت املناق�سات لتن�سي���ب وبناء 
املنظومة وت�سغيلها وابدت رغبته���ا امللحة لبناء وتن�سيب 
ه���ذه الوح���دات وت�سغيله���ا واملوزع���ة عل���ى  حمافظ���ات 
الع���راق.. لالأ�سف مل تدخل ال�س���ركات املحرتفة )اق�سد 
الغربي���ة او الإمريكية ( لهذا الغر�س بل ال�سركات املحلية 
الرتكية والإيرانية .. على ما اظن كان لها ن�سيب طيب(

طبع���ا انا �سوف ا�ستمر بالإجاب���ة املطولة, ولنذكر هنا ما 
ت���زوده لنا دول اجل���وار ومنها اي���ران والتي ت�س���كل ن�سبة 
�سئيل���ة مب���ا نحتاجه, ول���و مهما كان���ت كميته يع���د امرًا 
مهماعل���ى الأقل لتزويد اك���رث من 5000 عائل���ة عراقية, 
ولكن���ه م�سدرا�ستن���زاف مليزاني���ة الكهرب���اء, يع���د هذا 
ا�ستنزاف���ًا للميزاني���ة حي���ث مل يخطط  ا�ست���راد الطاقة 
م���ن ال���دول املج���اورة بكمي���ات تف���وق م�ست���وى التب���ادل 
بينهم���ا واملنفع���ة امل�سرتكة ولي�س���ت على ح�س���اب العراق 
كبل���د م�ستهلك فقط لها‘ هذا النظ���ام معمول به يف اكرث 
البلدان الت���ي ترتبط مب�سالح توف���ر وا�ستهالك الطاقة 
املر�سلة بينهم���ا( حيث تبلغ قيمة الكهرب���اء امل�ستورد من 
ال���دول املجاورة واي���ران ب�سمنها ما ي�س���اوي 878 ميككا 
واط وكم���ا ه���و معلن على �سفحة التولي���د والطلب لوزارة 

الكهرباء العراقية ليوم 5 من هذا ال�سهر اجلاري(.
ل���و نح�س���ب م���ا ي�س���رف عل���ى ه���ذه املنظوم���ة و�سبكتها 
الكهربائي���ة املتهرئ���ة واخلارج���ة ع���ن نط���اق اخلدمة يف 
معي���ار التقي�س وال�سيط���رة النوعية .. لغالبي���ة الوحدات 
وتبعاته���ا .. نع���م ما يذكر مبا �سرف عل���ى هذه املنظومة 
مبل���غ 27 ملي���ار دولر ل يخلو قدر امنلة م���ن الت�سكيك .. 
طبع���ا ل نريد اخلو�س يف معمع���ة الف�ساد.. خلينا ن�سولف 
فقط عل���ى ادامة ما ينتج حالي���ًا.. وا�سافات جديدة هنا 

وهناك..

 علــى ذكــر الف�صــاد نحــن نعلــم ان اأول وزيــر كهربــاء 
بعــد 2003 اأيهــم ال�صامرائــي اديــن باختال�ــص مبالغ 
طائلــة، ثــم و�صعــت عالمــات ا�صتفهــام كبــرية علــى 
الــوزراء الثالثة الذين اأخلفوه حم�صــن �صال�ص، كرمي 
وحيــد و رعــد �صــالل ..ايــن يكمــن اخللل؟ هــل هو يف 
موؤ�ص�صة وزارة الكهرباء، حيث متيّزت بالف�صل امل�صتمر 
باملقارنــة مع الوزارات االخــرى، اأو يف �صخ�صية الفرد 
العراقي كمــا حللها عامل االجتمــاع العراقي الراحل 
علي الــوردي، والتي يف تركيبتهــا �صعيفة املناعة �صد 

االمرا�ص االجتماعية ومنها وباء الف�صاد؟

لب���د ان نذكر هنا للق���اريء الكرمي ب���اأن وزارة الكهرباء 
ت�س���م جمموع���ة م���ن الدوائ���ر والأق�س���ام التابع���ة له���ا, 
جميعها يتلخ����س يف جتهيز وتاأمني املق���دار املطلوب من 
الطاق���ة لي����س للمواط���ن فح�س���ب, اي�س���ا اىل القطاعات 
اخلدمي���ة وال�سناعي���ة وال�سحي���ة من موؤ�س�س���ات الدولة 

العراقي���ة وب�س���كل هند�سي حم�س���وب على م���دار ال�ساعة 
للي���وم الواحد, وملدة 365 يومًا يف ال�سنة. املعنى والتف�سر 
العملي له���ذه املنظومة احليوية بان هناك دائرة امل�ساريع 
دائ���رة  م���ع  وبالتن�سي���ق  اجلدي���دة  الوح���دات  لأ�ساف���ة 
التخطي���ط والدرا�سات ومن ثم ا�ستالم هذه امل�ساريع من 
قبل دائ���رة التوليد والت�سغيل ليتم بعدها نقل الطاقة عرب 
خط���وط النقل لل�سغ���ط العايل وار�ساله���ا )الطاقة( اىل 
دوائ���ر التوزيع يف كافة املحافظ���ات وبالتن�سيق مع مراكز 
ال�سيط���رة الوطني���ة )يعن���ي هناك دائ���رة عام���ة لتوزيع 
كهرب���اء املحافظات والت���ي ترتبط بها كاف���ة دوائر توزيع 

الكهرباء يف كل حمافظة من حمافظات العراق(.
ل نري���د ان نربك القاريء الكرمي بالتف�سيالت املهمه يف 
اع���اله لهذه الوزارة, ولكن ذك���ر بع�سها  يعطي تاأماًل بان 
هذه ال���وزارة متثل ركنًا ا�سا�سيًا م���ن حياتنا اليومية. لذا 
بات من ال�سروري ان العاملني فيها ومن الوزير حتى اآخر 
الدرجات الوظيفية ي�سكلون خلية النحل الواحدة لإخراج 
هذا املنتج )الطاقة الكهربائية( باأح�سن �سورة للمواطن 
اوًل واخرا, تلك املقدمة تبني اهمية مفا�سل هذه الوزارة  
م���ع الإن�سجام الفن���ي يف الأداء, فعاًل يظهر جليًا باأن هذه 
الوزارة تتميز عن غرها ب���ل نوؤكد على اهمية من ي�ستلم 
مهامه���ا, بالدرج���ة الأوىل ال�سعور الع���ايل بامل�سوؤلية نحو 
املواطن العراقي الب�سيط ليمتد هذا ال�سعور حتى ال�ساكن 

بعيدًا يف قرية نائية لرمبا حدودية او مهجورة.
ب���كل ب�ساطة, نعم ف�سلت هذه الوزارة بالأداء العايل, على 
الرغم من كف���اءة امل�سوؤول الفنية ودعني اذكر اليك ومن 
معرفتي ال�سخ�سية لبع�س منهم, الكفاءة وحدها ل تعني 
الوطني���ة وال�سعور الع���ايل بامل�سوؤلية, بربك م���اذا ت�سمي 
قائم���ة الإتهام���ات على هوؤلء وب���دون ا�ستثن���اء من ايهم 
ال�سامرائ���ي, حم�س���ن �سال����س, كرمي وحي���د, وحتى رعد 
�س���الل.. نتمنى ان تكون ه���ذه  الإتهامات ا�ساعات, ولكن 
املثل ال�سعب���ي املاثل امامنا حول الن���ار والدخان, ليعفي 
اح���د منه���م �سوى املثول ام���ام الق�س���اء لتربئتهم من كل 
التهم, وه���ذا حق املواطن العراقي يف مثول امل�سوؤول امام 
الق�س���اء لرد على التهم وين���ال عقابه ان ثبت عليه ذلك 

)من متتد يده على املال العام(.

 يف الوقــت االخري ن�صمــع ت�صريحات كثرية يف االعالم 
من امل�صوؤولني مبا يف ذلك الوزير اجلديد عفتان ونائب 
رئي�ص الوزراء ل�صئــون الطاقة د. ح�صني ال�صهر�صتاين  
عــن م�صاريــع عديدة وكبرية حتــت التنفيذ وعن قرب 
االنتهــاء منهــا. هــل ميكــن ان تفيدنــا بحقيقــة هــذة 
الت�صريحــات  وتقيميــك جلدواهــا وهــل متثــل احلــل 

للم�صكلة؟

ه���ذا �سحيح, لق���د مت التعاقد م���ع الكثر م���ن ال�سركات 
الأجنبي���ة لبن���اء م���ا مت جتهي���زه م���ن الوح���دات الغازية 
م���ن العقود املربم���ة �سابقًا م���ع �سرك���ة GE  الأمريكية 
و�سرك���ة Siemens  الأملانية, م���ن املعلومات املتوفرة 
لدين���ا على الأقل ح���ول العقد املربم بني ال���وزارة و�سركة 

هيون���داي الكورية اجلنوبية باأن العم���ل م�ستمر يف مواقع 
عدي���دة اتذك���ر منها الآن بغداد, والب�س���رة , ومكان اآخر 
لإنت���اج طاق���ة اإجمالي���ة تف���وق 2200  مي���ككا واط. ه���ذا 
م���ا حدثن���ي ب���ه الزمي���ل  Glenn Nassey ال���ذي 
  Hyundai ي�سغ���ل من�س���ب املدير التج���اري ل�سرك���ة
هيون���داي للهند�س���ة والبناء ومق���ره يف لن���دن, واجلدير 
بالذكر نح���ن نلتقي م���ع جمموعة من ال�س���ركات العاملية 
والعامل���ة يف م�ساريع الطاق���ة والبنى التحتي���ة يف ال�سرق 
الأو�س���ط حتدي���دا او كافة ارجاء املعم���ورة �سمن الدعوة 
املوجه���ة م���ن Herbert Smith LLP, حل�س���ور 
 International EPC Contract  ما ي�سمى

master classes

عودًة على ما ذكر بخ�سو�س م�ساريع هيونداي, وبالتاأكيد 
م���ع انتاج طاقة كهربائية من امل�ساريع املماثلة �سوف تنقل 
�سبك���ة الكهرب���اء العراقية اىل حال���ة التف���اوؤل بالتح�سن 
امللح���وظ م���ن قب���ل املواط���ن وبع���دد �ساع���ات التجهي���ز 

للكهرباء الوطنية.

متــى ينعم العراق بتجهيز الطاقــة الكهربائية ب�صكل 
م�صتمر؟

لع���ل ال�سوؤال الذي يخطر ببال���ك او على بال اي واحد منا 
.. كي���ف احلل, او �سن���و احلل مع الكهرب���اء ؟ لي�س هناك 
ح���اًل �سحريًا او �سه���اًل .. �سوف ت�ستم���ر م�سكلة الكهرباء 
يف الع���راق ل�سن���وات عدي���دة.. ومتوقع���ة عل���ى الأقل ملدة 
تزي���د عل���ى اخلم�سة اع���وام ..او اقل يف حال���ة الإ�ستقرار 
ال�سيا�س���ي يف الع���راق .. وب�س���رط ان تدخ���ل ال�س���ركات 
الغربي���ة املحرتفة للعم���ل على ت�ساميم جدي���دة وا�سافة 
وح���دات ون�سبها ومن ث���م ت�سغيلها وربطها م���ع ال�سبكة, 
اي�س���ًا ي���وازي ه���ذا العمل باعط���اء فر����س للم�ستثمريني 
ولرمب���ا يف تاميم ال�سبك���ة وعلى مراح���ل وليبقى اجلانب 
احلكوم���ي م�سرفًا بل يتقا�سى ال�سرائب فقط.. وفعال ما 
ذكره ال�سي���د اجللبي عن هذا ال�سخ����س امل�ستثمر والذى 
, ات���ى مبقدار رب���ع قيمة ما تول���ده املنظوم���ة الكهربائية 
العراقية 2250 ميككا واط يف اقليم كرد�ستان تعد جتربة 
ناجح���ة.. باملنا�سب���ة اعتقد انني اعرف  ه���ذا ال�سخ�س, 
التقيته مرة يف العراق. وحتدثنا كثرًا عن امكانية العمل 
�سوي���ة  والتقيت���ه اي�سًا يف موؤمتر الطاق���ة لل�سرق الأو�سط 

�سنة 2006 يف ابو ظبي.

ارج���و املع���ذرة على الإطال���ة .. نتفق مبا جاء ب���ه الدكتور 
اجللب���ي ولكن تفا�سيل الكهرباء عليه ان يتجنبها) هو اإن 
ا�ستطاع  بق���در الإمكان(.. لن امورها الفنية وال�سيا�سية 

متعبة اذا مل تكن مرهقة يف اغلب الأحيان.
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وغن���ي ع���ن الق���ول ب���اأن ال�س���راع عل���ى املوارد 
وعل���ى مدى تاريخ الن�ساني���ة ت�سبب يف احلروب 
الهلية والقليمية والدولية التي جلبت الويالت 
للمجتمع���ات الب�سري���ة. ويف الوقت الذي متكنت 
في���ه العديد م���ن املجتمعات الب�سري���ة يف العامل 
م���ن ا�ستخال�س الدرو�س من ه���ذه ال�سراعات 
متقدم���ة  اإ�سرتاتيجي���ات  وابت���كار  العقيم���ة 
اجتماعي���ة  وبتكلف���ة  �سلمي���ة  بط���رق  لدارته���ا 
واقت�سادي���ة منخف�سة, ف�سل الف���رد وال�سيا�سي 
العراق���ي يف اكت�س���اب ف���ن ادارة ال�سراع���ات 

وعلى جمي���ع امل�ستويات ال�سخ�سية والجتماعية 
والقت�سادي���ة وال�سيا�سي���ة, حيث ل يزال منطق 
لعب���ة )املعادل���ة ال�سفرية( يتحك���م ب�سلوكيات 
الغالبية العظم���ى من افراد املجتم���ع العراقي, 
وهنا نعود اىل حتليالت الوردي العلمية لتف�سر 
ه���ذا الف�سل الذي يرج���ع اىل خ�سو�سية �سلوكه 
الجتماع���ي. ويتجل���ى هذا الف�س���ل وبو�سوح مع 
ا�ستم���رار الزمة ال�سيا�سية احلالية حول ت�سكيل 
احلكومة العراقية والتي تعك�س يف نهاية املطاف 
ال�س���راع امل�ستميت ب���ني الكت���ل ال�سيا�سية على 

توزي���ع غنيم���ة الري���ع النفط���ي, وف�س���ل الطبقة 
ال�سيا�سي���ة يف ادارة هذا ال�سراع على نحو بّناء 
يوف���ق بني امل�سالح الفئوي���ة اخلا�سة وامل�سلحة 

الوطنية العامة.
املفه���وم العلمي للمعادل���ة ال�سفرية يختلف عن 
املفه���وم الالهوت���ي والذي يعني انع���دام ثروات 
الف���راد بعد املوت اىل ال�سف���ر وت�ساويهم امام 
اهلل يف الث���واب اأو العقاب. ام���ا املعنى املتعارف 
علي���ه ملفه���وم )zero-sum-game( يف 

عامل الدرا�سات الإ�سرتاتيجية فمعناه اأن ما

ال�صراع على املوارد يف العراق 
ونقد املعادلة ال�صفرية

د. بــارق �ٌصبــَّر

تتميز �صخ�صية الفرد العراقي بخ�صائ�ص اجتماعية فريدة من نوعها 
ا�صتنبطها عامل االجتماع العراقي الراحل علي الوردي من خالل 

درا�صاته االمبرييقية الرائدة حول طبيعة املجتمع العراقي. ومن اهم 
هذه اخل�صائ�ص انف�صام ال�صخ�صية والتاأثر ال�صديد بالقيم البدوية 

كالتغلب والع�صبية وال�صعور باملروءة والعظمة. ولكن االن�صان العراقي 
ال يختلف عن بقية الب�صر ب�صمة ا�صا�صية عامة تالزم االن�صان منذ 

القدم و�صفها الكثريون من الفال�صفة بالقوانني احلتمية واملحركة لتطور 
املجتمعات الب�صرية وهي �صمة ال�صراع على املوارد بني االن�صان والطبيعة 

من جانب وبني االن�صان واخيه االن�صان من جانب اخر من اجل البقاء 
على قيد احلياة

يك�سب���ه اخل�سم الول يف املعادلة )+1( يخ�سره 
اخل�س���م الث���اين )-1( او العك����س م���ن ذل���ك 
واملح�سلة يف احلالتني هي �سفر. الإ�سرتاتيجية 
البديلة للمعادلة ال�سفرية ت�سمن فوز الطرفني 
ب����  و�سمي���ت   )win-win( املتخا�سم���ني 
)معادل���ة هارفارد( ن�سب���ًة اىل جامعة هارفارد 

المريكية التي طورت هذه الإ�سرتاتيجية.
يدور ال�س���راع على امل���وارد يف العراق احلديث 
على ثالث���ة حماور رئي�سي���ة ترتبط فيم���ا بينها 
بعالق���ات جدلية معق���دة. املح���ور الول ذو بعد 
دويل ويدور بني ال�سركات النفطية الدولية ومن 
خلفها ال���دول املالكة لهذة ال�سركات وامل�ستهلكة 
للنف���ط والت���ي ت�سع���ى اىل حتقي���ق م�ساحله���ا 
جان���ب  م���ن  واجليو�سيا�سي���ة  القت�سادي���ة 
)امل�سالح الدولية(, وبني العراق الذي كان منذ 
الحتالل الربيطاين وحتى يومنا هذا ي�سعى اىل 
بناء دولة حديثة وهي���اكل اقت�سادية وطنية من 

جانب اخر )امل�سلحة الوطنية(.
 وم���ن املنظور التاريخي متف�س���ل هذا ال�سراع 
عل���ى مدى العق���ود الت�سع���ة املا�سي���ة على �سكل 
ازم���ات �سيا�سي���ة داخلي���ة وانقالب���ات ع�سكرية 
املجتم���ع  كب���دت  ودولي���ة  اقليمي���ة  وح���روب 
والقت�س���اد العراق���ي خ�سائ���ر فادح���ة, ل يزال 
املواط���ن العراق���ي يع���اين م���ن تداعياتها حتى 
يومنا ه���ذا. ومن الوا�سح ان طريقة احلكومات 
العراقي���ة املتعاقب���ة منذ ع���ام 1958 وبالخ�س 
بعد انقالب �سب���اط 1963 يف ادارة ال�سراع مع 
ال�سركات النفطية الدولية ومع الدول الغربية مت 
وفق منطق لعبة “املعادلة ال�سفرية” والذي مت 
تغليف���ه ب�سعارات ايديولوجي���ة زائفة مثل )نفط 

العرب للعرب(.
وبع���د مرور اأكرث من ن�س���ف قرن اأفاق ا�سحاب 
القرار ال�سيا�سي املتحكمون بال�ساأن العراقي من 
نومهم لي�ساه���دوا الفجوة الكبرة التي تكر�ست 
بني بلدهم وبني ال���دول اخلليجية النفطية التي 
كان���وا بالم����س يرتفعون عليه���ا باأنه���ا متخلفة 
لالمربيالي���ة  والعمال���ة  بالرجعي���ة  ويتهمونه���ا 
ولل�سركات النفطية الحتكارية. لقد تبني ملعظم 
العراقي���ني ب���اأن الطريق���ة الت���ي اختارتها هذة 
الدول يف ادارة ال�سراع م���ع ال�سركات النفطية 
الدولي���ة وف���ق منطق ال���ذكاء الفط���ري ملوؤ�س�س 

الدول���ة ال�سعودية عبد العزيز ال �سعود وموؤ�س�س 
دولة الم���ارات العربية ال�سيخ زايد ال النهيان, 
وهو اأن الفائدة م���ن ا�ستخراج النفط تعود على 
الطرف���ني, الوطن���ي والجنب���ي, ول���و بدرج���ات 
متفاوتة يف املراحل الوىل, كانت الكرث جناعًة 
من النه���ج الذي اختاره من ي�سم���ون انف�سهم ب� 
العراق  على  ال�سرف���اء” املت�سلطني  “الوطنيني 
وف���ق منط���ق )كل �سيء او ل �س���يء(. ولي�س من 
الغري���ب, ويف حماولة لردم الفجوة القت�سادية 
الكبرة م���ع دول اجلوار, ان نرى بع�س العجالة 
م���ن وزارة النف���ط العراقي���ة يف تنظي���م جولت 
عق���ود  واب���رام  والثاني���ة  الوىل  الرتاخي����س 
اخلدم���ة النفطي���ة مع عدد كبر م���ن ال�سركات 
النفطي���ة الدولي���ة يعد رقم���ًا قيا�سي���ًا يف تاريخ 
ال�سناعة النفطي���ة العراقية. من املبكر احلكم 
عل���ى ه���ذا النه���ج اجلدي���د باأنه ميث���ل اخلروج 
النهائ���ي من منطق املعادل���ة ال�سفرية, ل�سيما 
ان هن���اك اطراف���ا �سيا�سية عدي���دة ومن بينهم 
بع����س القت�ساديني العراقي���ني املعروفني تتهم 
وزارة النف���ط ببيع ال���رثوات النفطي���ة الوطنية 
لل�س���ركات الجنبي���ة وتطال���ب بالغ���اء العق���ود 

املربمة التي تعتربها غر �سرعية.
املح���ور الث���اين لل�س���راع وال���ذي يت�س���م بالبعد 
القليم���ي ي���دور ب���ني الع���راق من���ذ ولدة دولته 
احلديث���ة م���ع معظ���م دول اجل���وار عل���ى موارد 
طبيعي���ة خمتلف���ة, اوًل ال�س���راع عل���ى الر����س 
وتر�سي���م احلدود )تركيا وق�سية املو�سل, ايران 
وق�سي���ة �سط الع���رب, الكويت بكامله���ا(. ثانيًا 
ال�س���راع اخلفي بني العراق م���ن جانب وايران 
وبع�س الدول اخلليجية النفطية من جانب اخر 
عل���ى ح�س���ة كل منهما يف �سوق النف���ط الدولية 
ويف �سق���ف انتاج منظمة اوب���ك, وثالثًا ال�سراع 
عل���ى املوارد املائية والذي برز اىل العيان حديثًا 
م���ع تركي���ا و�سوري���ا واي���ران. مل يك���ن للمواطن 
دول  م���ع  ال�س���راع  ادارة  يف  دور  اي  العراق���ي 
اجل���وار وترك المر ل�ساح���ب القرار ال�سيا�سي 
ال���ذي ف�س���ل اي�سًا على ه���ذا ال�سعي���د يف ك�سر 
املعادل���ة ال�سفري���ة واأدخ���ل الع���راق يف حروب 
طاحنة مع ايران والكويت ومع املجتمع الدويل.

ويف عراق ما بعد 2003 تظهر بو�سوح تدخالت 
دول اجل���وار يف ال�ساأن ال�سيا�س���ي العراقي على 

خلفية ال�سراع على املوارد, مما يتطلب �سياغة 
اإ�سرتاتيجي���ات تفاو�سي���ة جدي���دة وبعي���دة عن 
منط���ق املعادل���ة ال�سفرية م���ع كل دول اجلوار, 
وبالخ����س م���ع ال���دول اخلليجي���ة النفطية ويف 
مقدمته���ا اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة, حي���ث 
يتوج���ب املراهنة على �سعود ق���وى التكنوقراط 

التي توؤمن بنهج بديل للمعادلة ال�سفرية.
املح���ور الثال���ث والخط���ر عل���ى الط���الق ه���و 
ال�سراع الداخلي عل���ى املوارد والذي يدور على 
جبه���ات داخلية عديدة وعري�س���ة وت�سارك فيه 
كل الح���زاب والكيانات ال�سيا�سي���ة. ولي�س ثمة 
مبالغ���ة يف القول ب���اأن ال�سراع ي���دور حاليًا بني 
الكل و�سد الكل, بعد ما كان قبل التغير يف عام 
2003 جبهة واحدة لل�سراع بني عائلة الدكتاتور 
�سدام ح�سني وباق���ي مكونات املجتمع العراقي. 
ل ن���رى فرقًا جوهري���ًا بني الو�سع���ني فكالهما 
يع���رب عن هيمنة منطق املعادل���ة ال�سفرية على 
�سلوك الف���رد العراقي يف تعامله مع الآخر )اما 

انا اأو انت(.
ونعتق���د ب���اأن الف�س���اد الداري والنه���ب العلن���ي 
للم���ال الع���ام واللذين ا�سبحا الثقاف���ة ال�سائدة 
يف املجتم���ع العراقي ميث���الن التج�سيد الواقعي 
ملنط���ق املعادل���ة ال�سفري���ة. تكم���ن اخلط���ورة 
الكب���رة يف اطالق العنان لل�سراعات الداخلية 
عل���ى امل���وارد يف اثاره���ا ال�سلبية عل���ى متا�سك 
املجتم���ع وعلى عملي���ة بناء دولة قوي���ة ومتمكنة 
من الت�س���دي ال�سلمي والتفاو�س���ي لل�سراعات 
القليمي���ة والدولي���ة م���ن اج���ل حماي���ة امل���وارد 
الوطنية. املجتمع العراق���ي وال�سا�سة العراقيون 
يف ام����س احلاج���ة اىل ك�سر املعادل���ة ال�سفرية 
من خالل ابعاد هذه املعادلة من عامل العالقات 
ع���امل  اىل  والدولي���ة  وال�سيا�سي���ة  الجتماعي���ة 
الريا�سة وبالخ�س اىل عامل كرة القدم. ندعو 
وزير ال�سباب والريا�سة اىل ت�سييد مالعب لكرة 
القدم يف املنطقة اخل�سراء والعمل على ت�سكيل 
ف���رق ريا�سية ل���كل كيان �سيا�س���ي ملمار�سة لعبة 
ك���رة القدم. الفائدة من ذل���ك �سوف ل تقت�سر 
على اتق���ان قواعد واأ�س���ول املعادل���ة ال�سفرية 
بطريق���ة ح�ساري���ة, اي القب���ول باخل�س���ارة يف 
النتخابات وامن���ا �سوف تعود بالنفع على �سحة 

ال�سيا�سيني ولياقتهم البدنية والفكرية.
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كثر م���ا ن�سمع عن عج���ز املوازن���ة الحتادية للدولة  
بالرغم م���ن التخ�سي�سات املالي���ة ال�سخمة املتاأتية 
اأ�سا�س���ا م���ن بيع النفط اخل���ام , والت���ي ت�سل اإىل ) 
113( ملي���ار دولر �سنوي���ا , هذا العج���ز له تاأثرات 
�سلبي���ة عل���ى خط���ط ال�ستخ���دام والتوظي���ف وعلى 
جمم���ل الفعالي���ات القت�سادي���ة والتنمي���ة ال�ساملة 
, مم���ا ي�سطر الدول���ة اإىل تغطية العج���ز عن طريق 
القرتا�س الداخل���ي اأو التمويل من البنوك الأجنبية 
0ومب���ا اإن القت�ساد العراقي يعتم���د بن�سبة93% من 
متويله على اإيرادات النفط فال بد من اإعادة �سناعة 
النف���ط املتهالك���ة من خ���الل جل���ب روؤو����س الأموال 
واخل���ربات الفنية ل�س���ركات النف���ط العاملية ملعاجلة 
�سيق املوؤن الوطنية وتنويع امل�سدر اجلغرايف للدخل 
, واإيج���اد و�سائ���ل لتح�سني �س���روط التموي���ل وزيادة 
الإي���رادات الت���ي �سوف ت�ساهم يف تطوي���ر القت�ساد 
العراق���ي الناه����س نحو الإمام , عل���ى الرغم من اأن 
عوائ���د النفط ل متث���ل دخال باملعن���ى املتعارف عليه 
كونه���ا غ���ر قابل���ة للتجدي���د تلقائي���ا, ل���ذا ل ميكن 
تخ�سي�سه���ا لت�سير املراف���ق العامة واإمنا تخ�س�س 
لبناء امل�سان���ع واملدار�س وامل�ست�سفيات وكذلك لبناء 
الط���رق واجل�س���ور واملوانىء0000ال���خ , ف���ال بد من 
اأح���الل اأ�سول راأ�سمالية اأخرى حمل املوارد النفطية 

القابلة للنفاذ0
فم���ع بداية الثورة ال�سناعية مطل���ع القرن الع�سرين 
والنفتاح التجاري العامل���ي , اهتم النا�س باحل�سول 
عل���ى ح�س����س يف ال�س���ركات النفطي���ة الأمريكي���ة 
العمالق���ة و�س���ركات �سناعة ال�سي���ارات كم�ساهمني 
م���ن اجل احل�سول عل���ى الإرباح , من هن���ا بدء دور 
- الإدارة املالي���ة - يط���رح نف�س���ه على ب���اب التداول 
والنقا����س ب�سب���ب التط���ورات القت�سادي���ة الالحقة 
, فظه���رت الأ�سواق املالي���ة والبن���وك الخت�سا�سية 
و�س���ركات التمويل ومكاتب ت�سريف العملة والتحويل 
اخلارج���ي والداخل���ي , واأ�سب���ح امل�سئ���ول امل���ايل يف 
ال�س���ركات مطلوبا �سمن ه���ذه البيئة املتغرة ليعطي 
احلل���ول املطلوب���ة م���ن خ���الل توف���ر �سيول���ة دائمة 
وت���رك جزء منها حل���الت الط���وارئ تالفيا لتعر�س 
ال�سرك���ة اإىل خ�س���ارة متوقع���ة , بعيدا ع���ن مو�سوع 

املحا�سب���ة والتكالي���ف وف�سلها عن ثقاف���ة املحا�سبة 
وربطها باأ�سواق امل���ال والبور�سات وامل�سارف, وهنا 
ل ب���د من تعريف - الإدارة املالية- مبفهومها العام : 
هي ن�ساط يهتم بعملية ح�س���ول الدولة على الأموال 
الالزم���ة لت�سير املراف���ق العامة و�سم���ان ا�ستخدام 
هذه الأموال بكفاية وفعالي���ة ,اإما تعريفها اخلا�س : 
ه���ي الإدارة التي تخت�س بحي���ازة الأ�سول والأن�سطة 
واإدارة النق���د وتوفر التمويل الالزم لتمكني ال�سركة 
م���ن القيام بن�ساطه���ا, فهي ت�سع���ى لتحقيق اأهداف 
اجتماعية تعود على املجتمع بالنفع واخلر , وبالتايل 
زيادة ال�ستخدام والناجت القومي0ومبا اإن - الإدارة 
املالية - تركز يف عملها على الإيرادات وامل�سروفات 
املالي���ة وتوفر ال�سيول���ة فهي يف ال�س���ركات النفطية 
مهم���ة له���ذا الغر�س , فاإيرادات النف���ط بحاجة اإىل 
اإدارة مالي���ة وعقلي���ة اقت�سادي���ة وخ���ربة طويل���ة يف 
الإدارة , وجمي���ع �سركاتن���ا النفطي���ة ه���ي �س���ركات 
اإنتاجي���ة با�ستثن���اء �س���ركات اخلدم���ة , ل���ذا يك���ون 
متويله���ا متويل ذاتي من موارده���ا  ,يكون فيها راأ�س 
امل���ال املتداول يغط���ي م�سروفاته���ا ال�سنوية مع بقاء 
فائ����س منا�سب حل���الت ال�س���رف والط���وارئ دون 
وجود خلل يف خزينتها بحيث ل يتحقق عمل ال�سركة 
دون متوي���ل مايل كب���ر يحقق تدفق���ات نقدية قابلة 
للقب����س بعد مراجعة الأن�سطة التي لي�س لها تدفقات 
نقدية وح���ذف العمليات غ���ر ال�ستثمارية وبالتايل 
حتقي���ق الإرباح الوا�سع���ة وتوزيعها عل���ى العاملني  , 
ولك���ن م�سادر التمويل تختل���ف من �سركة اإىل اأخرى 
, ومبا اإن �س���ركات النفط ال�ستخراجيه تنتج النفط 
اخل���ام وي�ستخ���دم ج���زء من���ه لال�سته���الك املحلي 
وي�س���در الباقي خارج الع���راق , اأذن هناك م�سادر 
متوي���ل مبا�س���رة من خ���الل بيعه للم�س���ايف وحتقيق 
اإيرادات داخلية اأو بيعه خارج البلد وحتقيق اإيرادات 
خارجية , لكن عمل ال�سركات تلك اختلف بعد اأقرار 
عقود اخلدمة الفني���ة حيث حتول التمويل من متويل 
مبا�س���ر اإىل متويل غ���ر مبا�س���ر يتمث���ل بال�ستعانة 
ب�س���ركات النفط العاملية كمم���ول للعمليات النفطية, 
لك���ن الطرق كلها توؤدي اإىل نتيج���ة واحدة هي زيادة 

الإنتاج النفطي وبالتايل زيادة املبيعات وحتقيق

�سركة نفط مي�سان

  االإدارة املاليــة
 يف ال�صركــات النفطيـــة

�صاكر عبد مو�صى ال�صاعدي

التدفق����ات النقدية على مدى فرتات زمنية خمتلفة, 
بع����د التاأك����د م����ن اإن املبال����غ املر�س����ودة لال�ستثمار 
كافي����ة ب�سكل كاف لتحقيق الأهداف املطلوبة لزيادة 
الإنتاج النفطي من خالل وج����ود ا�ستثمارات �سيانة 
وا�ستثمارات تو�سعية ح�سب الرقعة اجلغرافية للحقل 
النفط����ي , فهناك حقول نفطي����ة مرتبطة فيما بينها 
وتَك����ون م�سروعات متكاملة وتَبني واحد منها يتطلب 
تَبني الأخ����ر وبالعك�����س لأنها ترتبط ب�سبك����ة اأنابيب 
ت�سري����ف واحدة مما يتوج����ب �سب����ط م�سروفاتها 
املالية ب�س����كل اإجمايل وتقييم امل�س����روع ماليا فيكون 
التدفق����ات  مقارن����ة   : ه����و   - املالي����ة  الإدارة  دور- 
ال�ستثمارية ) الدفعات امل�سروفة من قبل ال�سركات 
الأجنبية ( مع تدفق����ات الإيرادات ) مقبو�سات بيع 
النف����ط ( دون العتم����اد عل����ى القواع����د املحا�سبية 
ب�سكل ع����ام لكون تلك القواعد ترك����ز على التكاليف 
فقط , بينما هناك اأن�سط����ة لي�س لها تدفقات نقدية 
كونه����ا داعم����ة للم�س����روع ال�ستثماري ال����ذي ي�ستمر 
العم����ل به ع�سرون عام����ا , بينما ف����رتة حياته املالية 
قد تك����ون اأكرث من مائة عام0 وعلي����ه يكون واجب - 
الإدارة املالي����ة - اأول مراقبة الأم����وال امل�ستثمرة يف 
الف����رتة البتدائية لبدء امل�سروع مت�سمنة امل�ساريف 
غ����ر امللمو�سة مثل كل����ف الدرا�سات الفني����ة وتاأهيل 
الإف����راد , كذلك متابعة الأموال امل�سروفة يف ال�سنة 
الأوىل للم�س����روع مث����ال , حي����ث لحظن����ا ومن خالل 
عملنا غر املبا�س����ر يف متابعة عمل اإحدى ال�سركات 
ال�سينية امل�ستثم����رة يف حقول نفط مي�سان , اأنها مل 
ت�سرف م����ن ميزانية عام����ي 2011و2012 �سوى %3 
و 7% م����ن مبل����غ التخ�سي�����س مم����ا يوؤث����ر �سلبا على 
تنفي����ذ خطط العمل املر�سومة, وان املبالغ املر�سودة 
لال�ستثم����ار يجب اإن يكون لها تاأث����ر ذو مدلول على 
م�ستقب����ل ال�سركة وعك�س ذلك تعت����رب العملية وكاأنها 
عملية تطوي����ر اأداري فقط , ونحن اأمام خيارين اأما 
ال�ستم����رار بال�ستثم����ار كما علي����ه , اأو نقبل بتوقيف 
العمل جزئيا , اذاآ كيف تقييم - الإدارة املالية- هذا 
احلي����د يف ال�سرف وتعلل اأ�سب����اب الإخفاق وتتجنب 
املطبات التي ميكن اإن ترتتب عن ف�سخ العقد وهوما 
يطلق علي����ه التدفق����ات ال�سلبية التي تك����ون ال�سركة 
اأكرث تاأثرا بها يف نهاية فرتة ال�ستثمار0اأن امليزانية 
العمومي����ة املق����درة لتلك ال�سركات : ه����ي عبارة عن 
خط����ة متويل يج����ب درا�ستها والإعداد له����ا قبل بدء 
التنفي����ذ , فاخلطة متوازية منذ البداية لأنها تهدف 
اإىل متوي����ل ال�سناع����ة النفطية وحتقي����ق م�ساهمات 
يف الأموال اخلا�سة م����ن خالل امتالكها م�سروعات 

تطويرية تاأخذ �سكل م�س����اركات ب�سيطة يطلق عليها 
) عائ����د اخلدمة( اأو ) ر�سم الأج����ر( مقابل الإنتاج 
الت�ساع����دي للنفط اخل����ام املنتج , اإي هو عبارة عن 
عائد مايل لتلك ال�س����ركات نتيجة ا�ستثمارها اأموال 
داخ����ل الع����راق لتموي����ل القط����اع النفط����ي وتطويره 
على امل����دى البعيد بعي����دا عن تداخ����ل ال�سالحيات 
ال����ذي يربك عمل تل����ك ال�س����ركات , وان عدم وجود 
- اإدارة مالي����ة- وا�سح����ة لها معاي����ر حمددة قائمة 
عل����ى تب�سي����ط الإج����راءات وتقلي�س الكل����ف والوقت 
بالإ�سافة اإىل متابعة بع�����س حالت الف�ساد املرافقة 
لعم����ل تلك ال�س����ركات الأجنبية وال����ذي ينعك�س �سلبا 
على كلف اأ�سعار املواد امل�سرتاة مع طرح اأنواع رديئة 
من امل����واد الداخل����ة يف اأعم����ال م�ساريعه����ا و�سعوبة 
احل�س����ول عل����ى �سهادات من�س����اأ عاملي����ة لبع�س تلك 
املواد0 من هن����ا كان لزاما على ال�س����ركات النفطية 
اإن يك����ون له����ا عم����ق يف فه����م - الإدارة املالية -  لن 
مالي����ة ال�سركة هي باخت�س����ار �سمان بقائها ومنوها 
, بالإ�ساف����ة اإىل واجباته����ا الأخ����رى عليه����ا متابع����ة 
�س����رف املال , بحي����ث ي�ستح����ق اأ�سح����اب الوظائف 
اإن ياأخ����ذ كل واح����د اأجره مقابل عمل فع����ال يوؤديه , 
وبالت����ايل حتقي����ق الربحية املنا�سب����ة لل�سركة , ولكن 
لي�����س هدفها الرئي�سي هو تعظيم الإرباح فقط واإمنا 
متابع����ة الأن�سطة غر املجدية على املدى البعيد مثل 
تقليل م�ساري����ف ال�سيانة اأو البن����اء الع�سوائي غر 
املربم����ج وتقليل املخ����زون غر ال�س����روري و حتجيم 
ع����دد العاملني من خ����الل و�سع الرج����ل املنا�سب يف 
امل����كان املنا�سب وحمارب����ة البطالة املقنع����ة واإجراء 
عملي����ات الرت�سي����ق للهيكل التنظيم����ي , مما ينعك�س 
العامل����ني  للموظف����ني  اجلي����د  الأداء  عل����ى  ايجاب����اآ 
وبالت����ايل توزي����ع عائ����د الأرباح على ع����دد اقل منهم 
0ويف الوقت احلا�سر جتاوز دورها حفظ ال�سجالت 
والأوراق واأع����داد التقاري����ر والإ�س����راف عل����ى النقد 
وحت�سر الروات����ب واأ�سبح يركز على احل�سول على 
الأم����وال من خمتلف م�سادر التمويل وا�ستعمالها يف 
خمتلف اأنواع الأ�سول ملا لها من عالقة وثيقة مبجمل 
ن�س����اط ال�سرك����ة مث����ل الإنت����اج والت�سوي����ق والتمويل 
, فه����ي تختل����ف ع����ن املحا�سب����ة كونها تهت����م بتحليل 
البيانات بينما املحا�سب����ة تهتم بجمع البيانات , ويف 
ال�س����ركات الكبرة احلجم تت����وزع امل�سوؤوليات املالية 
ب����ني ع����دة اأ�سخا�����س متخ�س�س����ني يتول����ون مراكز 
اإداري����ة متقدمة كاأن يكون يف كل �سركة نفط ) نائب 
املدي����ر العام لل�س����وؤون املالي����ة( ي�ساع����ده �سخ�سان 
) املدي����ر امل����ايل واملراق����ب املايل( حي����ث يلعب دورا 

كبرا يف ال�سيا�سة املالي����ة والتخطيط املايل ال�سامل 
ويك����ون ع�سوا يف جمل�����س اأدارة ال�سرك����ة لكي يقدم 
امل�س����ورة الفني����ة يف الأم����ور املالية , وب�س����ورة عامة 
ف����ان �س����ركات النفط الوطني����ة واحلكوم����ة املركزية 
واحلكوم����ات املحلي����ة تت�س����ل ببع�سه����ا البع�س عن 
طري����ق �سل�سلة م����ن العالق����ات املالي����ة , تعتمد فيها 
عملي����ات ال�سرك����ة النفطية ودخل احلكوم����ة املحلية 
عل����ى �سل�سل����ة متغ����رات منه����ا اتفاق����ات امل�سارك����ة 
بالأرب����اح وال�سرائب املفرو�سة عل����ى الإنتاج البالغة 
35% م����ن الرب����ح املتحق����ق وم�س����روع الب����رتو- دولر 
والت����ي �سوف توؤدي اإىل حت����ولت كبرة يف مدخولت 
وح�س�����س اإرباح �سركات النفط واحلكومات املحلية 
واحلكوم����ة الحتادي����ة �سوي����َة 0 واأخرا اأق����ول وبكل 
�سراحة اأن الفكرة ال�سائدة عن املاليني واملحا�سبني 
حتى اليوم , تتلخ�س بكون املحا�سب معقد ويعي�س يف 
ع����امل مغلق ودوره حمدود يتلخ�س بدفع الأموال اإىل 
العامل����ني فقط اأو ما يطل����ق عليه ) الدور التنفيذي( 
بحي����ث انعك�����س جم����ود التفك����ر امل����ايل واملحا�سبي 
وعدم م�سايرته التط����ور احلا�سل يف الأنظمة الفنية 
عل����ى �سكل انحرافات اتخ����ذت اأ�سكال متعددة منها: 
املركزية ال�سديدة وتعقد امل�سئولني املاليني يف العمل 
و�سعورهم بالغ����ن اأحيانا وع����دم م�سايرتهم التطور 
احلا�س����ل يف الأنظمة املالية والعتماد على ح�سابات 
التكالي����ف يف املراقبة وعدم وج����ود – اأدارة مالية- 
فعالة ترك����ز على املنظور اخلارج����ي للوظيفة املالية 
وق�ساي����ا التموي����ل الطويل والق�سر الأج����ل ومتابعة 
امل�ساريع ال�سغ����رة والكبرة يف ال�سركة0لن الكثر 
من امل����دراء املاليني وب�سب����ب عقليته����م الكال�سيكية 
يف العم����ل يعتقدون بان ذلك لي�س م����ن م�سوؤولياتهم 
الوظيفية0وم����ن املع����روف ب����اأن �سركة)فوك�سف����ون( 
ال�سيني����ة املتخ�س�س����ة باإنت����اج اللكرتونيات كاأكرب 
�سرك����ة �سناعي����ة تعاقدي����ة يف الع����امل والت����ي حققت 
اإي����رادات عالية ع����ام 2012 تق����در ب )134( مليار 
دولر , توظ����ف )1,4( ملي����ون موظ����ف يف ال�س����ني 
يف )28( جمم����ع تاب����ع لها وت�سم م�سان����ع وم�ساكن 
�سيدته����ا  ومتاج����ر  وم�س����ارف  ريا�سي����ة  ومن�س����ات 
ال�سرك����ة, وقد ابتك����رت عدة ط����رق لتح�سني ظروف 
عامليه����ا, منه����ا حت�س����ر وجب����ة غ����داء يومي����ة لهم 
مبع����دل)8( ط����ن م����ن ال����رز بالعتماد عل����ى جهات 
خارجي����ة , وقل�ست العمل الإ�س����ايف فاأ�سبح باإمكان 
العم����ال اأخذ راحة يوم واح����د اأ�سبوعيا بعد اأن كانت 
العطلة يوم واحد �سهري����ا فقط, وال�سماح للموظفني 
العي�س داخل املجمعات ال�سكنية لل�سركة اأو خارجها.
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 1-العقود النفطية و توقعات انتاج النفط لعام 2020   
لقد بلغ متو�سط اإنتاج النفط العراقي لالأعوام, 2010/2008, 2.4 مليون برميل يوميا)م 
ب ي( وبلغ الت�سدير, 1.9 )م ب ي(. ولكن, منذ عام 2009, وقعت وزارة النفط العراقية 
الحتادية 11 عقدا, �ٌسمّيت بعقود اخلدمات الفنية وعقود التطوير واخلدمات مع جمموعة 
م����ن  �سركات النفط العامليه الكربى. اإن العق����ود التي ابرمتها الوزارة �ست�ساهم على الورق 
يف تعزيز قدرة العراق على اإنتاج ما ي�سل اإىل 13.5 مليون برميل يوميا, )م ب ي(, بحلول 
ع����ام 2020, من �ساأنه اأن يجعل العراق احد اأكرب الدول املنتجه للنفط ,على الرغم من ان 
بع�����س امل�سوؤولني يف الدوله �سرحوا بان النتاج لن يبلغ, على الأرجح, مثل هذه امل�ستويات. 
فالدكت����ور ال�سهر�ستاين, خالل حفل اإطالق” تقرير الوكالة الدوليية للطاقة, يف بغداد يوم 
10 اأكتوب����ر 2012, ق����د ق����ال ان الإنتاج �سي�س����ل اإىل ما بني 9 اىل 10 ملي����ون برميل يوميا , 
و �س����رح ال�سيد ثام����ر الغ�سبان ان متو�سط����ة الإنتاج �سيزيد قليال ع����ن 9.0  مليون برميل 
يومي����ا . يعر�س تقرير وكالة الطاقة الدولي����ة, )IEA(, ثالثة �سيناريوهات لإنتاج النفط 
العراق����ي ب����ني عام����ي 2020 و 2035.’ ال�سيناريو “العلى”, يعطي اإنت����اج ما بني, 9.0 )م 
ب ي( و 10.4 )م ب ي(, عل����ى الت����وايل, وال�سيناري����و “الو�سط” يعط����ي ما بني 6.1 )م 
ب ي( و 8.3 )م ب ي( , و” املنخف�����س” يعط����ي ما ب����ني 4.0 )م ب ي( و 5.3 )م ب ي( 

على التوايل. )1(
 يعتق����د الكثر من اخلرباء اأن النفط العراقي وب�سبب عدم اهلية البنية التحتية لإ�ستيعاب 
زيادات كربى يف النتاج , مثل امل�ساكل يف خطوط اأنابيب النقل و�سهاريج التخزين ونق�س 
الكهرب����اء واملي����اه على حد �سواء , �سوف يرج����ح الرقام ال����واردة يف ال�سيناريو “الو�سط” 
لوكال����ة الطاقة الدولية, لكونه����ا توقعات اأكرث واقعية , والتي تعطي متو�سط انتاج ي�سل اىل 

6.1 )م ب ي( يف عام 2020.
م����ن ناحية اأخرى , فاإن حكومة اإقليم كرد�ستان وقع����ت 49 عقدا ل�ستخراج النفط والغاز, 
وهذه العقود هي من نوع عقود “امل�ساركه يف الإنتاج”  مع �سركات النفط العاملية منذ عام 
2007, ويتوقع اأن تنتج بحلول عام 2020 ما مقدار 2.0 )م ب ي( ح�سب ت�سريحات وزير 
نفط حكومة اإقليم كرد�ستان ال�سيد ا�ستي هورامي, مقارنة مبتو�سط  اإلنتاج احلايل املقدر 

ب 0.3 )م ب ي(.  )2(
اإن علينا الفرتا�س اأن اإلنتاج الواقعي حلكومة اإقليم كرد�ستان من النفط �سيبلغ كمتو�سط,   

1.4 )م ب ي( يف عام 2020, )حيث ل توجد م�سادر موثوقة اأخرى للتاأكد من بيان وزير 
النف����ط حلكومة اإقليم كرد�ستان(, واذا ا�سفنا اإليه����ا اإنتاج النفط من قبل �سركات النفط 
العاملي����ة املنتجة �سم����ن عقود اخلدمات الفنية مع وزارة النف����ط يف بغداد وهو حوايل 6.1 
ملي����ون برميل يوميا, و ح����وايل 0.5 )م ب ي( �ست�ستمر باإنتاجه����ا �سركات النفط الوطنية 
العراقية, ف�سيكون جمموع اإنتاج النفط العراقي املتوقع حوايل 8.0 )م ب ي( عام 2020.
2- اإنت����اج النف����ط املتوق����ع م����ن قبل �س����ركات النف����ط الوطني����ة – �سركة نف����ط اجلنوب ) 
)SOC, ال�سم����ال)NOC(, مي�س����ان)MOC ( و�سرك����ة النفط الوطني����ة العراقية 

)امل�ستقبليه( عام 2020.
اأنتجت �سركات النفط الوطنية العراقية, بني عامي 2008 و 2010 ما يقرب من 100% من 

اإنتاج النفط العراقي, مبتو�سط بلغ 2.4 )م ب ي(.
غ����ر ان اأربع����ة من حق����ول النفط العمالق����ة و املنتجة الت����ي كانت تديرها �س����ركات النفط 
الوطني����ة العراقي����ة يف الأعوام م����ن 2008 اىل 2010, واملدرجة يف امللح����ق 1 من “م�سودة 
قان����ون النف����ط والغاز” يف فرباي����ر 2007, كي تبقى م����ن ح�سة �سركات النف����ط الوطنية, 
ك�سرك����ة نف����ط اجلنوب العراقية , مت التعاقد على اعطائه����ا يف جولة الرتاخي�س الوىل يف 
ع����ام 2009 ل�سركات النف����ط العاملية وبذلك حرمت ال�سركات الوطني����ه منها! وت�سمل هذه 
 )BB(  ,باحتياطيات قدرها ,)احلق����ول, حقل الرميلة ال�سمايل, )رقم����ه 19 يف امللحق 1
,10, مليار برميل, والرميلة اجلنوبية,( رقمه 22 يف امللحق(, باحتياطي قدره 7.5  مليار 
 BP/برمي����ل, حيث ُمن����ح احلقالن ل�سركت����ي ب بي الربيطاني����ة و�سركة النف����ط ال�سيني
CNPC , وحقل الزبر, رقمه )27( مع احتياطيات, 4,  )BB(, مليار برميل, فمنح 
ملجموع����ة �سركات اين����ي الإيطاليه / اأوك�سيدنت����ال المريكيه / كوج����از, وكذلك ُمنح حقل 
غرب القرنة, املرحلة-1 ورقمه ,26 , باحتياط نفطي, 8.5 مليار برميل اىل �سركة النفط 
المريكيه اإك�سون موبيل / و�سركة �سل. كانت هذه احلقول جمتمعة تنتج حوايل ثلثي النفط 

املنتج يف العراق يف الأعوام ما بني 2008 اىل 2010, مبعدل بلغ 2.4 )م ب ي(.)3(
ا�ساف����ة اىل م����ا بيناه اعاله, فقد مت منح خم�سة من اأكرب حق����ول النفط املكت�سفة ل�سركات 
النف����ط العاملية, �سمن جولة الرتاخي�س 2. وكانت هذه احلقول اخلم�سة مدرجة يف امللحق 
1 من م�سودة قانون النفط والغاز املوؤرخ فرباير 2007, لكي تبقى جزءا من ح�سة �سركات 

النفط الوطنية العراقية.

نظرة مو�صوعية 
على عقود النفط العراقية

املهند�ص :  منري اجللبي

ان ثالث����ة م����ن اخلم�سة حقول ُتعت����رب من احلقول العمالق����ة, وفقا للمعاي����ر الدولية. وهي 
ت�سم����ل حق����ل جمنون كما هو مو�س����ح يف املرفق 1 م����ن م�سودة القانون (حت����ت رقم 16 (, 
باحتياط قدره 12.6 مليار برميل )ب ب(, ومنح ملجموعة �سركات �سل / برتونا�س,وحقل 
غرب القرنة NO( 2.26(  باحتياط قدره BB 13.0 مليار برميل, حيث منح ملجموعة 
 BB 4,1 باحتياط قدره , )No11( و حقل احللفاية ,Stateoil /  سركات لوك اأويل�

مليار برميل, منح اىل �سركات   CNPCال�سينيه و برتونا�س املاليزية .
ان الوقائ����ع والرق����ام املدرجة اعاله تظهر بان ح����وايل 7.5 )م ب ي( من اإجمايل 8.0 ) 
م ب ي(, املتوق����ع انتاجه����ا من احلقول العراقية يف عام 2020, �سيكون من اإنتاج ال�سركات 
النفطية العاملية يف احلقول املمنوحة لهذه ال�سركات يف جولتي الرتاخي�س الوىل و الثانية  
م����ع وزارة النفط الحتادي����ة, وكذلك اتفاقي����ات امل�ساركة يف النتاج مع ال�س����ركات العاملية 

املوقعة مع حكومة اإقليم كرد�ستان.
�سيوؤدي هذا الأمر اىل ان �سركات النفط الوطنية العراقية مبجموعها, مبا يف ذلك “�سركة 
النف����ط الوطني����ة العراقيه INOC”, املنوي ان�سائها, �ستنتج ح����وايل 0.5 مليون برميل 
يومي����ا فق����ط اأو حوايل 6% من املجم����وع الكلي لالنت����اج العراقي, مقارنة مب����ا كانت تنتجه 
ال�سركات الوطنيه العراقيه واملقدر ب 2.4 )م ب ي(, اي ما ميثل 100% من اإنتاج النفط 
العراق����ي يف الأع����وام 2008 اىل 2010. ان الرقام اأعاله ل ت�سم����ل حقول كركوك النفطية 
الت����ي كان����ت قد عر�ست عل����ى �سركات النفط العاملي����ة يف جولة الرتاخي�����س الوىل , ولكن 
العر�����س مل ينج����ح ب�سبب اخلالف مع حكومة اإقليم كرد�ست����ان, الأمر الذي ابعد ال�سركات 

النفطية العاملية يف حينه, ولكن لي�س لفرتة طويلة قادمة.
ان مثل هذا املقدار ال�سئيل من النتاج )6%( ل يكاد يذكر!  حتى اأنه قد ميكن الإفرتا�س, 
م����ن الناحية القت�سادية, بان �سركات النف����ط الوطنية قد يتم, عمليا, اإيقافها عن الإنتاج 

يف امل�ستقبل.
ان ج����ولت الرتاخي�����س التي عقدته����ا احلكومه املركزي����ة واتفاقيات امل�سارك����ة يف النتاج 
املعق����ودة م����ن قب����ل حكوم����ة اقلي����م كرد�ستان ل����ن ت����وؤدي اىل اإعادة بن����اء وتطوي����ر م�ستقل 
ل�سناعات النفط و الغاز الوطنية العراقيه. على العك�س من ذلك , فاإن الأمر قد يوؤدي اإىل 
تفكيك كل ال�سناعات الوطنية واإعطاء ال�سيطرة احلقيقية  على هذه ال�سناعات ل�سركات 

النفط العاملية للمرة الأوىل منذ تاأميم النفط يف �سبعينات القرن املا�سي .
وال�س����وؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو: هل �سيتبق����ى هنالك يف واقع الأمر اأي من ال�سناعات 
النفطي����ة الوطني����ة العراقي����ة ؟ ام �سيتم ح�سر دور �س����ركات النفط الوطني����ة العراقية يف 
امل�ستقب����ل مب����ا ل يزيد عن �سركات فرعية لال�سراف فقط عل����ى احلقول النفطية العمالقة 
الت����ي �سيتم اإدارتها ب�سكل كامل من قبل �سركات النفط العاملية, فينح�سر دورها الإنتاجي 

على احلقول البعيدة والهام�سية يف اف�سل الحوال؟
3 – ماذا ينبغي اأن تكون اأولويات وزارة النفط الحتادية؟

لق����د حان  الوقت لوزارة النفط للتوقف واعادة النظ����ر يف اأولوياتها �سمن خمطط لتطوير 
القت�س����اد العراقي . وقد و�سعت ال����وزارة خطة حتدد هدفني, ق�سر وبعيد الأمد, للقدرة 
الإنتاجي����ة , وم����ع ذلك فاإنه من الوا�سح اأن هذا التحديد ل ي�سكل جزءا من �سيا�سة حكيمة 
لتنظي����م املخط����ط الإ�سرتاتيج����ي الذي يج����ب اأن يحدد ب�س����كل متكام����ل ومرتابط خمتلف 

جوانب قطاع ال�سناعات النفطية, اأو الكيفية التي ينبغي ت�سغيله على وفقها.
ان التخطي����ط لأه����داف الإنتاج وحدها ل ي�سكل �سيا�سة حكيم����ة يف حد ذاتها, ول الدورات 
املتتالية للعطاءات, اإل اإذا كانت ت�سكل جزءا من خطة مدرو�سة  تربط جميع املكونات معا.
م����ن املفرو�����س  اأن ترّك����ز ا�سرتاتيجي����ة ال����وزارة الحتادي����ة النفطية يف املدي����ني, املتو�سط  
والطوي����ل, عل����ى بناء �سناع����ه النفط الوطنية ب�س����كل متكامل, ي�سمل جمي����ع املراحل, بدءاأ 
م����ن عمليات اإ�ستخ����راج النفط والغاز, وي�سمل مرحلة �سناع����ات التكرير والبرتوكيمياوية, 
مرورا ببناء البنية التحتية الالزمة , وان ل يركز ويخطط �سيا�سته فقط على زيادة القدرة 
اإلنتاجي����ة للنفط والغ����از حيث يجب اأن يكون النتاج جزءا من هذه ال�سرتاتيجية , وينبغي 

األ ي�سبح ” الأولوية الوحيدة  يف خمططاته”.
لق����د م����ر العديد من بل����دان العامل املنتجة للنف����ط, من خالل عمليات مماثل����ة, للتحول يف 
�سناعاتها النفطية قبل ان تقوم باإعادة فتح اأبوابها اأمام �سركات النفط العاملية. لقد كانت 
تل����ك الدول الت����ي جنحت قد خططت و�ّسرع����ت القوانني احلديثة الت����ي و�سعت م�ساحلها 
الوطنية, كاأولوية اأوىل, فا�سدرت القوانني والأنظمة التي حددت بو�سوح اأدوار وم�سوؤوليات 
ال�سركات اململوكة للدولة يف مقابل اأدوار وم�سوؤوليات ال�سركاء الأجانب , ولكن من الوا�سح 

ان العراق مل يفعل هذا الأمر.
لق����د كان عل����ى ال����وزاره ان تخطط وت�سلك نه����ج اأكرث تدرجا يف النتاج , م����ن خالل اإعطاء 
الأولوي����ة لإع����ادة تاأهي����ل حقول النفط املنتج����ة القائمة , مع الرتكيز عل����ى العمل الذي يقع 
�سم����ن ق����درات ال�سركات الوطني����ة , وعن����د القت�ساء القي����ام با�ستخدام �س����ركات النفط 
الأجنبي����ة املتخ�س�سة لتطوير مثل هذه اخلدمات التقنية مثل �سركة هاليربتون , يذرفورد 
, وADC والتعاق����د معه����ا على وظائف تقنية معينة مثل عملي����ات احلفر احلديثة والبدء 
التدريج����ي املربم����ج يف واح����د اأو اثنني من هذه احلق����ول النفطية. وكان هذا م����ن �ساأنه اأن 

يعطي فر�سة لتدريب  وتطوير القدرات العراقية يف الوقت نف�سه.
ولك����ن بدل م����ن ذلك فان ما ن����راه اليوم وبعد اأكرث م����ن 30 عاما من احل����روب والعقوبات 
والحت����الل وع����دم ال�ستقرار, هو اأن الوزارة وقعت عق����ودا امدها 20-25 �سنة مع �سركات 
النف����ط العاملية يف جولت العطاءات الوىل والثانية , حلق����ول حتتوي على 90 مليار برميل 
م����ن النفط والت����ي متثل حوايل ثلثي احتياطي����ات العراق النفطية املثبت����ة, ومت ذلك كله يف 

غ�سون 6 اأ�سهر من عام 2009.
مل تق����م اأي دولة اخرى منتجة للنفط والغاز يف الع����امل يف اأي وقت م�سى لتطوير �سناعتها 

النفطية والغاز مبثل هذه الطريقة املتخبطة ومبثل هذا الت�سرع غر املمنهج.
ان هذا النوع من ال�سيا�سات ل يخدم �سوى م�سالح الوليات املتحدة واحلكومات الأوروبية 
الغربي����ة, الذين يرغبون فقط يف روؤية العراق كدولة  منتجة وم�سدرة للنفط والغاز اخلام 
فق����ط , ومرتبط����ة ارتباطا وثيقا م����ع �سركات الطاق����ة الأجنبية العاملية, لزي����ادة اإمدادات 

النفط العاملية اول وقبل كل هدف اخر.
4- تاأثر الزيادة يف اإنتاج النفط العراقي على ا�سعار النفط العاملية ومنظمة اأوبك

يتعل����ق القلق الثاين مب�ستقبل العراق يف يف منظمة اأوبك )منظمة الدول امل�سدرة للنفط(. 
فالعراق ع�سو يف منظمة اأوبك منذ تا�سي�سها, غر انه  كان ي�سدر يف اعوام 2010/2008 
ح����وايل 1.9 )م ب ي( فق����ط . ف����اإذا افرت�سن����ا اأن����ه ميكن ال�سم����اح للعراق لرف����ع م�ستوى 
الت�سدي����ر للنفط العراق����ي اإىل 3.2 )م ب ي( والذي كان م�ست����وى احل�سة العراقية التي 
قبلته����ا منظمة اأوب����ك يف عام 1979 واأي�س����ا يف عام 1990, )من جمم����وع انتاج العراق يف 
حين����ه(, والذي كان ينتج 3.9, )م ب ي(, فماذا �س����وف يحدث لكمية 4,300,000 )م ب 
ي( الإ�سافي����ة التي �ستتوفر للع����راق, حيث �سي�سكل هذا الرق����م الفائ�س عن �سادراتها يف 
عام 2020, اذا بلغ انتاجه 8.0 )م ب ي( وبقي الطلب الداخلي بحدود 0.5 )م ب ي( ؟

ان مث����ل هذه الزيادة يف النتاج �سوف ت�سكل حتديني رئي�سني ملنظمة الأوبك . يرتبط الول 
بق����درة املنظم����ة على احلفاظ على م�ستوى العر�س الذي ي�سم����ن بقاء اأ�سعار النفط �سمن 
النط����اق ال����ذي ي�سمن عائ����دات كافية للبلدان الأع�س����اء , والتحدي الث����اين يرتبط بقدرة 
منظمة الوبك على الحتفاظ بوحدتها بني اأع�ساء يتناف�سون على ح�س�س اكرب من زيادة 

الإنتاج.
ان درا�س����ات منظم����ة الأوبك, املتو�سط����ة اإىل طويلة الأج����ل, تتوقع اأن الطل����ب العاملي على 
النفط �سي�سل اإىل 91.8 )م ب ي( يف عام 2015, و96.9 )م ب ي( يف عام 2020 مقارنة 
بانت����اج قدره 87.0 )م ب ي(يف عام 2010. )4( تثرهذه التوقعات الت�ساوؤل حول امكانية 
ان يبقى العراق يف هذه احلال ع�سوا يف منظمة اأوبك . وهل �سوف يقبل الأع�ساء الخرون 
يف اأوب����ك اأن يزي����د العراق م�ستويات الت�سدير لتغطية جميع الزي����ادات املتبقية املتوقعة يف 

الطلب العاملي على النفط ؟ واإذا مل يتم ذلك , فهل �سي�ستمربقاء العراق يف اأوبك اأم اأنه

حملل خمت�س ب�سوؤون الطاقة
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 �سين�سح����ب م����ن املنظمة, وي�ستمر يف زي����ادة �سادراته النفطية ب�س����كل م�ستقل , والذي من 
املحتمل جدا اأن يوؤدي اإىل انهيار اأ�سعار النفط العاملية؟

ان مث����ل ه����ذه املخططات �ستوؤدي اىل  قي����ام العراق بلعب دور ” اململك����ة العربية ال�سعودية 
” الث����اين, بالتزام����ن مع خطط حكومات الوليات املتح����دة واأوروبا الغربية والتي ت�سعى 
اإىل جع����ل الع����راق لي�س اأكرث من ” م�سخ����ة لأ�سواق النفط والغاز العاملي����ة ” ووظيفته �سخ 
النف����ط والغاز يف الأ�سواق العاملية خلدمة واإثراء النخب املحلية وكذلك التكنوقراط الذين 

ي�ساعدونهم.
 5- اأ�ستنتاجات

1- ان ه����ذا التحلي����ل �سمل تاثرات عقود النف����ط فقط , وا�سثنى عقود الغ����از التي تتطلب 
حتليال م�سهبا و منف�سال.

2- ان الغر�س من هذا العر�س ل يق�سد منه اتهام وزارة النفط الحتادية يف بغداد باأنها 
ج����زء من موؤامرة دولية لت�سلي����م النفط والغاز العراقي اإىل �س����ركات النفط العاملية . على 
العك�س من ذلك فاإن من املهم دعم ال�سيا�سات اإليجابية الخرى لوزارة النفط الحتاديه, 
مب����ا يف ذلك �سعيها ملرك����زة امل�سوؤولية ع����ن التخطيط ال�سرتاتيجي لتطوي����ر موارد النفط 
والغ����از يف جمي����ع انحاء العراق لك����ي ميكن اتخاذ الق����رارات وتنفيذه����ا �سمن �سالحيات 
ال����وزارة الحتادية , وكذل����ك ملعار�سة م�ساري����ع وزارة النفط حلكومة اإقلي����م كرد�ستان يف 
م�ساعيه����ا لفر�����س المر الواقع والقب����ول  بعقود امل�ساركة يف لإنت����اج )PSC( التي ت�سعى 
اليه����ا حكومة كرد�ست����ان. ولكن يف نف�س الوق����ت علينا اأن نتذكر اأن مث����ل هذه اخلطط هي 
املف�سل����ة م����ن قبل �سركات النف����ط العاملية . ويهدف ه����ذا التحليل لفت����ح نقا�س بني خرباء 
النفط الدوليني والعراقيني واملحللني الذين يعار�سون خ�سخ�سة النفط والغاز العراقي .

3- ان ال�سيا�س����ات احلالية لكل من احلكوم����ة الحتادية وحكومة اإقليم كرد�ستان توؤدي اإىل 
انتق����ال ادارة وتنفي����ذ عمليات ا�ستخراج الع����راق للنفط والغاز  اإىل اأي����دي �سركات النفط 

العاملية , وان العراق �سوف يفقد ال�سيطرة على �سناعات ال�ستخراج متاما.
4- وبالإ�ساف����ة اإىل ذل����ك ف����ان �سيا�س����ات حكومة اإقلي����م كرد�ست����ان �ست����وؤدي اإىل الق�ساء 
الكام����ل على �سناع����ات ال�ستخراج العراقية الوطنية للنفط والغ����از واخل�سخ�سة الكاملة 
لل�سناعات الوطنية من خالل ا�سرارها على ال�سر بالعمل باتفاقيات امل�ساركة يف النتاج.
5- ان ال�سيا�سات احلاليه للحكومة الحتادية وحكومة اإقليم كرد�ستان على حد �سواء �سوف 
ت����وؤدي اىل انه����اء �سناعات ال�ستخراج الوطني����ة والتي ا�ستمرت ملا يق����ارب الربعني عاما, 

وكان املفرت�س ان تقوم بها �سركة النفط الوطنية العراقية املنوي اعادة ت�سكيلها.
6- اأ�سافة اىل ذلك , فاإن ما ي�سمى بعقود اخلدمات الفنية TSCs التي وقعتها احلكومة 
املركزي����ة مع �سركات النف����ط العاملية, منحت ال�سيطرة عل����ى 94 يف املئة من حقول النفط 
العراقي����ة املنتج����ة ع����ام 2010 ملدة 20 اإىل 25 �سن����ة لل�سركات الأجنبي����ة, وذلك من خالل 
�سيط����رة ال�سركات العاملية عل����ى ” جلان ادارة الت�سغيل “  FODs. وبالإ�سافة اإىل ذلك 
, ف����اإن جميع املوؤ�س����رات تدل على اأن ذلك �سيرتتب عليه تناق�����س حجم الهمية يف النتاج 
ال����ذي متتعت ب����ه �سركات النف����ط الوطني����ة, ك�سركة نفط اجلن����وب, وال�سم����ال, ومي�سان, 
والو�س����ط يف عمليات النتاج ب�س����كل �سبه كامل, ونف�س هذا امل�سر �سيواجه م�ستقبل �سركة 

النفط الوطنية العراقية.
7- كان اأف�س����ل خي����ار يف عام 2009 ل����وزارة النفط  الحتادية هو اأع����ادة النظر يف �سروط 
عق����ود اخلدمات الفني����ة TSCs لبع�س احلقول يف جولة الرتاخي�����س الأوىل مع �سركات 
النف����ط العاملية م����ن اأجل الو�سول اإىل م�ستويات الإنتاج املطلوب����ة, وفقا لتفاقيات تناف�سية 
ومل����دة اأق�ساها من �سنتني اإىل خم�����س �سنوات , قابلة للتجديد للحقول التي تنتج املزيد من 

النتائج ب�سرعة و�سهولة دون اأن ت�سبب اأي اأ�سرار اقت�سادية.
8- ومع ذلك , وحيث نقف اليوم , وبغية احلد من الأ�سرار التي قد حدثت بالفعل , ينبغي 

على وزارة النفط القيام مبا يلي :
  ا- اإنه����اء م����ا ي�سمى بعقود اخلدمات الفنية TSCs املعق����ودة مع �سركات النفط العاملية 

الت����ي ل تعمل �سمن �سيا�س����ات الوزارة الحتادية, مثل اك�س����ن موبيل Exxon المريكية 
املتعاق����دة على حقل غرب القرن����ه 1 , و�سركة توتال الفرن�سي����ه املتعاقدة على حقل حلفاية 
و�سرك����ة غازبروم الرو�سية املتعاقدة عل����ى حقل بدرة , حيث ان جميع هذه ال�سركات قامت 
بتوقي����ع عقودا جديدة م����ع حكومة اإقليم كرد�ست����ان وخمالفة ب�سكل وا�س����ح ل�سيا�سة وزارة 
النف����ط الحتادية . ان مثل هذه اخلطوات �س����وف تخف�س الإنتاج بن�سبة 3.5 مليون برميل 

يوميا من ا�سل 13.5 )م ب ي( منتج على الورق.
  ب -  وينبغ����ي اأي�س����ا تعدي����ل واإعادة التفاو�����س على العقود املربمة, وخا�س����ة تلك املتعلقة 

بجولت الرتاخي�س الوىل والثانيه.
  ج-  لي�����س هناك �سب����ب مقنع لعقد املزيد من جولت تراخي�س جدي����دة , خا�سة بالن�سبة 
للمناطق غر امل�ستك�سفة حلد الن و لفرتة طويلة من الزمن , اأو على الأقل حتى عام 2020 

عندما ت�سبح اأحجام  النتاج اكرث و�سوحا.
9- يجب اأن تركز ا�سرتاتيجية وزارة النفط الحتادية على املديني, املتو�سط واملدى الطويل 
عل����ى بناء �سناعات نفطية وغازية متكاملة ووطني����ة تبدء من �سناعات ال�ستخراح وت�سمل 
�سناع����ات الت�سفي����ة والبرتوكيميائي����ة , حيث ينبغ����ي اأن تكون �سيا�سات زي����ادة كمية اإنتاج 

النفط والغاز جزءا من هذه ال�سرتاتيجية , كما وينبغي األ ت�سبح ” الأولوية الوحيدة “.
ان ال�سيا�س����ات احلالي����ة ل تخ����دم �س����وى م�سالح الولي����ات املتحدة واحلكوم����ات الأوروبية 

الغربية و�سركات النفط الدولية .
10- ينبغ����ي ان تكون هنلك اي�س����ا ا�سرتاتيجيات وطنية لنتاج الغ����از, وان تخطط الوزارة 
الحتادي����ة اأي�س����ا لتعزيز منظمة ” اأوجك ” OGEC  )منظم����ة الدول امل�سدرة للغاز( 
والت����ي �ُسكلت قبل 4 �سنوات, وينبغي األ ت����وؤدي  �سيا�سة العراق اإىل اإ�سعاف هذه املوؤ�س�سات 

احليوية.

امل�سادر:
IEA 1- تقرير وكالة الطاقه الدوليه

-8d5f-11e2-112e-9dff8352/0/http://www.ft.com/cms/s
html#axzz2E0yegWAU.00144feabdc0

http://www.iea.org/publications/freepublications/
pdf.1-publication/weoiraqexcerptsummaryWEB

2 – حتليل- “تقاريرالنفط العراقية”- هل �سي�سبح العراق املعمل اجلديد لأنتاج الطاقه 
يف العامل ؟

http://www.iraqoilreport.com/oil/production-
exports /analys i s -i raq -the -worlds -new -oi l -

8698-powerhouse
3- حتليالت- املهند�س منر اجللبي

-http://www.zcommunications.org/iraqi-oil-are-the
2nd-bid-rounds-part-of-a-wise-resource--1st-and
development-strategy-or-could-they-turn-out-to-

be-steps-in-the-wilderness-by-munir-chalabi
4- تقرير منظمة اأوبك 2012- توقعات انتاج النفط العاملية

توف���ر جميع م�س���ادر الطاقة فر�س���ا للعم���ل. اأي �سيء 
ي�ستل���زم �سناعة الأ�سياء اأو تركيبها اأو نقلها اأو التنقيب 
عنها يحت���اج اإىل عمال كي يقوموا بهذه املهمات. اإل اأن 
الوظائ���ف تتن���وع يف طبيعتها, وي�سه���م بع�سها يف ردف 
القت�سادات املحلية اأكرث م���ن غره. وال�سبيل الوحيدة 
لعقد مقارنة بينها ه���ي من خالل قيا�س عدد الوظائف 
ن�سب���ة اإىل حجم الطاق���ة التي تنتجها ه���ذه الوظائف, 

ومن ثم معرفة اإن كانت وظائف حملية اأو غر ذلك.
هناك فئتان من الوظائف يف قطاع الطاقة:

اأول-الوظائ���ف ال�ستثماري���ة: وت�سم���ل كل من الت�سنيع 
والبناء والرتكيب:

- الت�سنيع:وتك���ون غر حملية يف الغالب وتتوفر حيثما 
توجد معامل للت�سنيع, والت���ي عادة ما تكون بعيدة عن 

اأماكن تركيب وحدات الطاقة.
وكمث���ال حي على ذل���ك: عندما تقرر ولي���ة كاليفورنيا 
مثال تركيب 100 مولد لطاقة الرياح, فلرمبا يعود ذلك 
بالنفع على 300 عامل يف معمل الت�سنيع يف اآركان�سا�س, 
على عك�س ال�س���كان املحليني يف ولية كاليفورنيا, اإذ اإن 
التكلفة الأكرب يف جمال طاقة الرياح تكمن يف الت�سنيع 

ولي�س العمليات الت�سغيلية.
- البن���اء والرتكي���ب: وتعتم���د عل���ى م�س���ادر الطاق���ة 

ونوعيتها.
بالن�سب���ة للوح���دات الكب���رة الثابتة, الفح���م والطاقة 
الهيدروليكي���ة والطاقة النووية, تك���ون الوظائف حملية 
يف الغال���ب وتدوم ح���وايل 4 اإىل 6 �سن���وات. اأما الرياح 
والطاق���ة ال�سم�سي���ة, فال تك���ون الوظائ���ف فيها حملية 
وت���دوم مل���دة 2 اإىل 3 �سن���وات. يف ح���ني ياأت���ي الغاز يف 

مكانة متو�سطة.
اأم���ا بالن�سبة للبناء, يحتاج قطاع الغاز اإىل وجود 1000 
وظيفة لتوليد 1000 ميغ���ا واط من الطاقة ال�ستيعابية 
املثبت���ة, وحتتاج الري���اح اإىل 1000 وظيفة كذلك, فيما 
يحت���اج الفحم اإىل 1500 وظيفة وحتتاج الطاقة النووية 

اإىل 5000 وظيفة.
واأخرا بالن�سبة للت�سغيل, يتطلب الغاز حوايل 60 وظيفة 
فق���ط ل���كل 1000 ميغ���ا واط م���ن الطاق���ة ال�ستيعابية 
املثبتة, وتتطلب الرياح 90 وظيفة والفحم 220 وظيفة, 
فيما تتطلب الطاقة النووية 500 وظيفة. وتعترب الطاقة 

ال�سم�سية م�سابهة للري���اح لكنها حتتاج وظائف ت�سنيع 
اأكرث لكل ميغا واط. وفقا للجنة البحوث يف الكونغر�س, 

توجد معظم هذه الوظائف يف ال�سني.                     
ثاني���ا- الوظائ���ف الت�سغيلي���ة: وتكون معظ���م الوظائف 
الت�سغيلي���ة حملي���ة وتعتم���د يف دميومتها عل���ى دميومة 
وحدات الطاقة. فمث���ال: تدوم وظائف طاقة الرياح 20 
عام���ا, والفحم 40 عام���ا, بينما ت���دوم وظائف الطاقة 

النووية 60 عاما.
وبالت���ايل ف���اإن م�س���ادر الطاق���ة املتج���ددة, با�ستثناء 
الطاق���ة الهيدروليكي���ة, توفر فر�س عمل اأق���ل بالن�سبة 
ل���كل ميغ���ا واط وملدة زمنية اأق�سر, كم���ا اأنها ترتكز يف 
املناطق التي يتم توليد الطاقة فيها. وهذا يف�سر ال�سبب 
وراء نف���اد الطاقة �سريعا وت�س���اوؤل العمليات الت�سغيلية 
بع���د ف���رتة وجيزة م���ن مبا�س���رة العم���ل. اأم���ا بالن�سبة 
مل�سادر طاق���ة احلمل الأ�سا�سي فه���ي توفر فر�س عمل 
اأك���رث وتك���ون حملي���ة يف معظمه���ا لأنها تتطل���ب جهودا 
اأك���رب يف ت�سغي���ل عمليات توليدها. وياأت���ي الغاز جمددا 
يف منزل���ة و�سط���ى. اإن م���ا ين�س���وي عل���ى اأهمية كبرة 
ه���و اأن الوظائ���ف الت�سغيلي���ة املحلية تخل���ق فر�س عمل 
اإ�سافي���ة غر مبا�سرة يف املجتم���ع مبعدل يبلغ وظيفتني 
غ���ر مبا�سرت���ني لكل وظيف���ة اأ�سلية تقريب���ا. ومن هذا 
املنطل���ق, تعترب م�سادر طاقة احلم���ل الأ�سا�سي اأف�سل 
بكثر من م�س���ادر الطاقة املتج���ددة بالن�سبة ملا توفره 
من دخ���ل اإجمايل لل�سرائب ما مل يوج���د م�سنع توليد 

للطاقة يف منطقتك. 
ولك���ن بعي���دا عن فر����س العمل الت���ي تخلقه���ا م�سادر 
الطاق���ة بحد ذاتها, فاإن امل�ساأل���ة الأهم تكمن يف توفر 
طاقة موثوق���ة ورخي�سة, وهو ما من �ساأنه اأن ي�ستقطب 
الن�ساط���ات ال�سناعي���ة ال�سخمة وي���وؤدي اإىل منو اأكرب 
يف الإنتاج. فم�سانع ال�سي���ارات الكبرة مثال لن تعتمد 
على الطاق���ة املولدة من الرياح لتلبي���ة احتياجاتها من 
الطاقة, بل �ستخت���ار موقعا ي�ستمد طاقته من الفحم اأو 
من الطاقة الهيدروليكية اأو النووية. وتعد هذه الوظائف 
اأه���م بكث���ر بالن�سب���ة لالقت�س���اد القليم���ي والدخ���ل 

ال�سريبي من اإيجاد فر�س عمل اأقل يف جمال الطاقة.
لذا ف���اإن فر�س العمل املتواف���رة يف قطاع الطاقة متدنا 
بالطاقة اأي�سا وت�سهم يف النمو والنتعا�س القت�سادي!   

مبا تفيدنا وظائف قطاع الطاقة؟

بقلم : 
جيمــ�ص كونكــــا
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اأهمية الثقافة التنظيمية:
�سعيا لإدراك النجاح يف جمال التنقيب عن النفط, 
يج���ب تواف���ر العدي���د م���ن الق���درات واخل�سائ�س 
مبا ي�سم���ل التمتع مبهارات عاملي���ة الطراز يف علوم 
الأر����س, والق���درة على العمل يف ظ���ل ظروف بيئية 
قا�سي���ة, وامتالك �سب���كات قوية لتطوي���ر الأعمال, 
ونظ���ام م���ايل لإدارة املخاط���ر بكف���اءة وفاعلي���ة. 
وبالرغ���م من كل ذلك, يفيد ديفي���د بران�سون, وهو 
م�ست�سار تنفيذي لدى �سركة بوز اأند كومباين قائال 
”اإن الثقاف���ة التنظيمية هي العامل املحوري الذي 
كث���را ما نالحظ���ه ونلم�سه يف عملنا م���ع ال�سركات 
النفطي���ة دائم���ة التف���وق يف جم���ال التنقيب, حيث 
تعزي تلك ال�سركات الف�سل يف جناحها اإىل اأمناط 

املعتق���دات والأف���كار وال�سلوكي���ات املع���ززة ذاتي���ا 
والتي تر�س���م اإطار الثقافة التنظيمي���ة اأكرث من اأي 

تكنولوجيا خا�سة اأو اأ�ساليب حديثة“.
وي�ستط���رد ديفي���د بران�سون قائال ”تعتم���د الثقافة 
التنظيمي���ة اخلا�س���ة ب���كل �سركة على ثالث���ة اأبعاد 
رئي�سي���ة األ وه���ي: الك���وادر الب�سري���ة, واإج���راءات 
العم���ل, والهي���كل التنظيم���ي, وب�س���كل ع���ام تق���در 
�سركات التنقيب الناجح���ة الكوادر املتخ�س�سة يف 
عل���وم الأر����س, غر اأنه���ا غالبا ما تعم���ل على ربط 
مكافاآت املوظفني ب���الأداء العام لل�سركة عو�سا عن 

ربطها بالإجنازات الفردية لكل موظف“.
وي�سيف �سون ويلر, وهو �سريك يف بوز اأند كومباين, 
قائال ”م���ن املده�س اأن تكون اإجراءات العمل, على 

غرار تقييم املخاطر, يف �سركات التنقيب الناجحة 
يف غاي���ة الب�ساط���ة ومفهومة لدى كاف���ة امل�ستويات 
الإداري���ة ويج���ري تطبيقه���ا ب�س���كل متنا�س���ق, وهو 
الأم���ر ال���ذي يتعذر اإدراك���ه �سوى باإج���راء نقا�سات 
مفتوحة حول ما حققته تلك ال�سركات من جناحات 
و م���ا تعر�ست له من اإخفاق���ات, ومن خالل �سمان 
ا�ستيعاب الدرو����س امل�ستفادة من التجارب ال�سابقة 

على جميع الأ�سعدة“.
والي���وم تتبن���ى معظ���م �س���ركات التنقي���ب هي���اكل 
تنظيمي���ة م�سطح���ة تتي���ح للعامل���ني يف ف���رق علوم 
الأر�س �سهولة الو�س���ول اإىل القيادات العليا, وبناء 
على ذلك, يتم اتخاذ القرارات من خالل التوا�سل 
املبا�سر بني جمموعات �سغرة من الأفراد املخولني

ما هي اأف�صل الطرق لتطوير 
التنقيب عن النفط؟

كان ل�صركات النفط والغاز امل�صتقلة اإ�صهامات جوهرية، على مدى االأعوام االأخرية، يف ا�صتك�صاف حقول نفطية جديدة وال�صيما 
قرابة املناطق احلدودية يف وقت طغى فيه انخراط كربى �صركات النفط يف جني االأرباح ق�صرية االأجل على اأن�صطتها يف التنقيب عن 
احتياطيات نفطية جديدة وهو ما يهدد برتاجع م�صتوى اأدائها على املدى الطويل. وحيث اإن جناح عمليات التنقيب على نحو م�صتدام 

يتطلب توافر العديد من االإمكانيات، فاإن �صركة اال�صت�صارات االإدارية ”بوز اأند كومباين“ حتدد الثقافة التنظيمية باعتبارها العامل 
اجلوهري الذي مييز ال�صركات دائمة التفوق يف جمال البحث والتنقيب عن النفط عن مناف�صيها. وبالتزامن مع تركيز �صركات النفط 

الوطنية يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا ب�صكل اأ�صا�صي على تعظيم االإنتاج، يظل ا�صتك�صاف موارد جديدة من قبل �صركات 
النفط الوطنية اأو �صركائها من �صركات النفط العاملية يلعب دورا حيويا يف زيادة قيمة املوارد النفطية ب�صكل عام. ويف حني ي�صعب 

حماكاة �صركات النفط الوطنية لنموذج الثقافة التنظيمية غري الر�صمية الذي تتبناه �صغرى �صركات النفط العاملية الناجحة يف جمال 
التنقيب، فاإن هناك عدد من اخلطوات العملية التي ميكن لل�صركات الوطنية اعتمادها لرت�صيخ اأو حت�صني خ�صائ�ص ثقافة التنقيب عن 

النفط، االأمر الذي ي�صهم يف حتقيق املزيد من اال�صتك�صافات يف م�صاريعها القائمة، وي�صاعد على توجيه اإدارة م�صاريع التنقيب امل�صرتكة 
بال�سالحيات الالزمة لذلك.التي تقودها �صركات النفط العاملية.

خط����وات عملية لالرتق����اء مب�ست����وى اأداء عمليات 
التنقيب

ل يوج����د منه����ج اأو اأ�سل����وب قيا�س����ي ي�سمن جناح 
عمليات التنقي����ب جلميع ال�س����ركات. ففي حقيقة 
الأمر, على كل �سركة تبني املنهج الذي يتنا�سق مع 
ثقافته����ا التنظيمية, و�سيا�سته����ا لتحمل املخاطر, 

ومبادئ ت�سغيلها العامة.
ولهذا ال�سب����ب يو�سح ديفيد بران�س����ون قائال: ”ل 
نو�س����ي �سركات النفط الوطني����ة مبحاولة حماكاة 
الثقافة التنظيمية ل�سغرى �سركات النفط العاملية 
الناجح����ة يف عملي����ات التنقي����ب, ولك����ن ثمة عدد 
من اخلطوات العملي����ة املتعلقة بالكوادر الب�سرية, 
واإجراءات العم����ل, والهي����اكل التنظيمية التي من 
�ساأنها م�ساعدة اأي �سركة نفط وطنية على حت�سني 

م�ستوى اأدائها يف عمليات التنقيب“.
وفيما يتعلق بالكوادر الب�سرية, يتعني على �سركات 
النف����ط الوطنية تقييم ما لديها من كوادر ل�سمان 
اجلم����ع ب����ني متخ�س�س����ني تقني����ني ذوي مهارات 
عالية ومنقبني يتمتعون ب�سجل حافل بالكت�سافات 
املهمة. اإ�سافة اإىل ذل����ك, على ال�سركات الوطنية 
التاأك����د م����ن قي����ام �سركائه����ا من �س����ركات النفط 
للم�ساري����ع  منقبيه����ا  اأف�س����ل  بتكلي����ف  العاملي����ة 
امل�سرتك����ة, وجعل هذا ال�سرط هو املعيار الأ�سا�سي 

لختيار ال�سركاء.
�سح����ادة,  ج����ورج  ي�سي����ف  ال�سي����اق,  ذات  ويف 
وه����و �سري����ك يف �سركة ب����وز اأند كومب����اين, قائال 
”يف الواق����ع, يتبن����ى املنقب����ون املتمي����زون نظرية 
”الفر�سيات“ مما يوؤدي اإىل الو�سول لكت�سافات 
جديدة. ويتحتم على ال�سركات الوطنية التاأكد من 

اإعادة توجيه درا�ساته����ا الداخلية وكافة نقا�ساتها 
التقني����ة م����ع ركات النف����ط العاملية لرتتك����ز ب�سكل 
”الفر�سي����ات“ ل�سم����ان  نظري����ة  عل����ى  مت����وازن 
اخل����روج من عب����اءة امل�سلم����ات الأ�سا�سي����ة ودعم 
البت����كار والإبداع. وقد حتتاج ال�س����ركات الوطنية 
اإىل اإعادة النظر يف نظم املكافاآت لديها وعقودها 
القائم����ة عل����ى الأداء بحي����ث تتما�سى م����ع اأهداف 
التنقي����ب عل����ى ال�سعيدي����ن الف����ردي واملوؤ�س�س����ي 
والرامية اإىل حتقيق اأف�سل نتائج التنقيب لل�سركة 

باأ�سرها“.
كم����ا �سيتطل����ب الرتق����اء مب�ست����وى اأداء عملي����ات 
التنقي����ب مراجع����ة اإج����راءات العم����ل املوؤدي����ة اإىل 
اتخاذ ق����رارات ال�ستثمار وتعديله����ا يف ال�سركات 
الوطني����ة بالتف����اق م����ع �سركائه����ا م����ن ال�سركات 
العاملية. ويف هذا الإطار, ي�ستطرد �سون ويلر قائال 
بالعديد من احلقول  ال�ستثم����ار  ”لق����د مت رف�س 
املكت�سفة حديثا قبل البدء بعمليات احلفر الفعلية 
وذلك لعدم مطابقتها للمعاير ال�ستثمارية املعنية 
باملكا�س����ب واملخاط����ر املالي����ة اأو ح����دود اأهميته����ا 

الن�سبية واملحددة يف تلك ال�سركات“.
ومن جه����ة اأخرى, عل����ى �سركات النف����ط الوطنية 
ا�ستح����داث معاي����ر داخلية لال�ستثم����ار مبا يحقق 
الت����وازن ب����ني املخاط����ر واملكا�سب املحتمل����ة, كما 
عليها اأن تتاأكد من ح�سول �سركائها من ال�سركات 
العاملية على احلوافز التي ت�سجعها على �سخ روؤو�س 
اأموالها يف ال�ستثم����ارات, مع الأخذ بعني العتبار 
خماط����ر ومكا�سب فر�س التنقي����ب املتاحة. وفيما 
يتعل����ق مبحافظ ا�ستثم����ارات ال�س����ركات الوطنية, 
يتعني عليها لذل����ك و�سع اآليات تخ�سي�س املوازنة 
اأو تعزيزها ب�سكل يت�س����م بال�سفافية والت�ساق من 

اأج����ل �سم����ان تخ�سي�س املوازن����ة وتكري�س املوارد 
املتاحة لأكرث فر�س التنقيب الواعدة.

وم����ع ان�سباب جل تركيز ال�س����ركات الوطنية على 
تعظي����م الإنت����اج, ينبغي على قياداته����ا العليا عدم 
اإغف����ال الدور الذي ق����د يلعبه التنقي����ب يف تطوير 
حمافظه����ا ال�ستثماري����ة, فيج����ب اأن حتر�س على 
اإيالء الهتمام ال����كايف لوظيفة التنقيب واإعطائها 
الق����در الواجب داخل امل�ستويات التنظيمية وتوفر 
املوارد الالزمة له����ا وفقا لذلك. و�سي�ساهم تعزيز 
مكانة وظيفة التنقيب داخل ال�سركات الوطنية يف 
ا�ستقطاب اأملع العقول يف جمال التنقيب. كما يتعني 
عليه����ا التاأكد من حتقيق التوازن ب����ني دور وظيفة 
التنقيب يف الهي����كل التنظيمي املركزي ودورها يف 
الهي����اكل التنظيمية لالأ�سول �سعي����ا ل�سمان املزج 
الأمثل ب����ني حتفيز البت����كار والإب����داع يف الأ�سول 
من جه����ة والتم�س����ك باملعاير املو�سوع����ة مركزيا 
م����ن جهة اأخ����رى, الأمر ال����ذي ي����وؤدي اإىل تعظيم 
ال�ستف����ادة من حمافظها ال�ستثمارية ب�سكل عام.
وختاما, يج����در بال�سركات الوطني����ة عدم جتاهل 
عنا�سر التفاعل للثقافة التنظيمية غر الر�سمية. 
ويف ه����ذا ال�س����دد يو�س����ي ج����ورج �سح����ادة قائال 
الوطنية  لل�سركات  العليا  القيادات  عل����ى  ”يتحتم 
التنبي����ه اإىل اأهمي����ة املمار�س����ات الداعمة لعمليات 
التنقيب على غرار اجلمع بني تخ�س�سات متعددة 
داخ����ل فرق العمل, واإبداء روح املبادرة, والتوا�سل 
الدائ����م واملفتوح, م����ع �سمان ت�سلي����ط ال�سوء على 

الكوادر الب�سرية امل�سجعة لتلك املمار�سات“.
وبالرغم من دوران معظم �سركات النفط الوطنية 
يف فلك حت�سني الإنتاج, يظل الأداء القوي لعمليات 
التنقي����ب ع����ن النف����ط عام����ال جوهري����ا لتجدي����د 
الحتياطي����ات وتعظي����م قيمة امل����وارد املتاحة على 
امل����دى الطويل. ومبقدور �س����ركات النفط الوطنية 
اأن حت����ذو ح����ذو ال�س����ركات العاملي����ة الناجح����ة يف 
عملي����ات التنقيب اإذا ما رغبت يف ا�ستخراج مزيد 
م����ن النفط اخلام والغ����از الطبيعي من خالل بناء 
ثقاف����ة تنظيمي����ة تعل����ي من �س����اأن التنقي����ب مبا ل 
يق����ل عن الهتمام الذي تولي����ه لغره من الأن�سطة 
املوؤ�س�سي����ة الأخ����رى. فاتب����اع اخلط����وات العملي����ة 
اخلا�سة بو�سع هيكل تنظيمي يرتقي مب�ستوى اأداء 
عمليات التنقيب من �ساأنه م�ساعدة �سركات النفط 
الوطنية يف اإعادة اكت�ساف فن التنقيب عن النفط 
والغ����از الطبيعي مما يتيح له����ا فر�سة ال�ستحواذ 
على ح�س�سها العادلة من احلقول املكت�سفة, كما 
ميكنها من اإدارة �سركائها م����ن ال�سركات العاملية 

بهدف حت�سني م�ستوى اأداء التنقيب.
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مكونات روا�صب النفط:
النف���ط او الغاز مزي���ج م���ن الهيدروكاربونات اي ان 
عن�س���ري الكارب���ون والهيدروجني هم���ا العن�سران 
املهم���ان يف مركب���ات النفط والغ���از. ويتواجد هذان 
العن�س���ران بوفرة يف الطبيعة وب�س���ورة متحدة وان 
ق�س���م كب���ر منه���ا ميك���ن حت�سره���ا يف املختربات 
وب�سورة عامة فان املكون���ات الرئي�سية تعود ب�سورة 

ا�سا�سية اىل اأحد النوعني:
عل���ى  احلاوي���ة  امليث���ان  او  البارافي���ني  �سل�سل���ة   .1

2+CnH2n  ال�سال�سل امل�ستقيمة ذات الرمز
 CnH2n 2. �سل�سلة نبتني والتي يرمز لها

ت�سم���ى كلت���ا هات���ني ال�سل�سلت���ني مركب���ات اليفاتي���ة 
Aliphatic اما املركبات الروماتية وهي مبنية 
عل���ى ا�سا����س حلق���ة البنزين ف���ان لها الرم���ز العام 
CnH2n-6  وتتواج���د يف النف���ط اخل���ام ولكن 

بن�سب قليلة.
خام���ات النف���ط يك���ون ام���ا خام���ات ذات قاع���دة 
برافيني���ة او خامات ا�سفلتية القاعدة او يكون النفط 

ذات قاعدة خمتلطة. 
خامات النف���ط ذات القاعدة البارافينية متثل ن�سبة 
واطئة من النفوط املكت�سفة يف العامل واغلبها يرتكز 
يف �سخ���ور الع�سر القدمي يف �سمال امريكا وافريفيا 

وجنوب �سرق ا�سيا.
ام���ا خام���ات النف���ط ا�سفلتي���ة القاع���دة ت�سوده���ا 
املركب���ات النبثي���ة فتكون فيها ن�سب���ة الأ�سفلت عالية 
وترتكز وج���ود هذا النوع من النف���وط يف كاليفورنيا 

واملك�سي���ك والحتاد ال�سوفيت���ي وبع�س خامات خليج 
ال�سوي�س.

اما خامات نفوط ال�س���رق الو�سط كان اغلبها يكون 
ذات قاعدة خمتلطة )نبتني وبرافيني(

املركب���ات  بع����س  عل���ى  النف���ط  خام���ات  حت���وي 
الهايدروكاربوني���ة ل تنتم���ي اىل �سل�سل���ة البنتني ول 
الرباف���ني وت�سمى ه���ذه املركبات باملركب���ات النادرة 
وت�سم���ل على �سل�سلة املواد ال�سمعي���ة والكحول املعقد 
وكحول اروماتية طي���ارة ومركبات اي�سوبرنبود والتي 

هي ا�سا�س املطاط يف النفط.
املواد الغر هيدروكاربونية يف النفط والغاز

م���ن اهم املواد الغرهيدروكاربونية يف النفط والغاز 
ه���ي الكربيت- نرتوجني - اوك�سج���ني وكذلك بع�س 
املركب���ات الع�سوية لبع�س الغ���ازات املعدنية ل�سيما 

مركبات الفناديوم والنيكل.
الكربيت ومكوناته:

يحت���وي النف���وط العراقي���ة عل���ى ن�سب���ة عالي���ة من 
حمتوى كربيتي واملركبات الع�سوية املعدنية ويتواجد 
الكربيت يف اخلام���ات الثقيلة اكرث منه يف اخلامات 
اخلفيفة,وتك���ون ن�سبة �سئيلة م���ن املحتوى الكربيتي 
كعن�س���ر كربيت حر اأو )ذائبة اأو يف حالة ذوبان( او 

كغاز ثنائي كربيتيد الهيدروجني.
اخلامات احلاوية على كميات من غاز ثنائي كربتييد 
الهيدروج���ني التي ميكن ال�سعور به���ا ت�سمى الغازات 

)Sour gases( احلام�سية
ب���ني  م���ا  ن�سب���ة  عل���ى  حت���وي  اخلام���ات  اذا  ام���ا 

)0.1% - 0.2%( اأو اق���ل ت�سم���ى بالنف���ط اخل���ام 
احلل���و)Sweet oil(. النف���وط واطئ���ة املحت���وى 
م���ن الكربيت ه���ي التي اقل م���ن 0.06% بالوزن من 
الكربي���ت والنف���وط متو�سطة املحتوى م���ن الكربيت 
هي تل���ك احلاوية ما بني )0.6 – 1.7 %( والنفوط 
العالية عالية املحتوى من الكربيت هي احلاوية على 

ن�سب تزيد عن 1.7% بالوزن .
اأم���ا املحتوي���ات الأخ���رى يف اخلام���ات, فف���ي بع�س 
اخلام���ات يتواج���د ن�سب���ة عالي���ة م���ن النرتوج���ني 
والهلي���وم والأرغ���ون وثائ���ي اوك�سي���د الكارب���ون وان 
ن�س���ب هذه الغازات قد تكون عالية وميكن ا�ستغاللها 
اقت�ساديا كما ويحت���وي النفط اخلام بع�س الغازات 

مثل الفناديوم والنيكل.
ا�صل النفط ومراحل تكونها

تع���ددت الف���كار والراء ه���و ا�س���ل النف���ط وطريقة 
تكوين روا�سبه وعلى هذا ال�سا�س ظهرت العديد من 
النظري���ات يف هذا املجال وكله���ا ت�سر يف م�سمونها 
العام اىل احد عن�سرين لتكوين النفط من احدهما 

:اما عن�سر ل ع�سوي واما عن�سر ع�سوي
وان عدد هذه النظري���ات كثرة وعديدة الالع�سوية 
ومنها ع�سوي���ة و�سنتطرق ب�س���كل خمت�سر اىل اهم 

تلك النظريات: 
النظريات الالع�صوية

يعتم���د ا�سح���اب ه���ذه النظريات على ع���دة خوا�س 
طبيعية يف وجود مركبات من غازات هيدروكاربونات 
يف الجزاء املحيطة بالر�س والكواكب الخرى اي�سا

أصــل النفــط وطــرق هجرتــه   
نهري قا�صم جبار

رئي�ص جيولوجيني اأقدم
  

خروج الغازات الهيدروكاربونية مع الرباكني وكذلك 
وج���ود روا�سب �سلبة من النفط متلئ ال�سدود وتقطع 
يف ال�سخ���ور الر�سوبية مثل ال�سخور النارية وكذلك 

وجود روا�سب نفطية مع بع�س الينابيع احلارة. 
كم���ا ان هناك اجتاها كيمائيا �سجع بع�س العلماء يف 
و�سع نظريات توؤيد تكون النفط يف املواد الالع�سوية 
متوفرة يف الر�س اهم النظريات الالع�سوية متمثل 

مبا يلي:
النظريات الف�صائية

وت�س���ر ه���ذه النظري���ة اىل ان املج���ال الهوائي حول 
الر�س مثل���ه ومثل هذه الكواكب كان���ت به ن�سبة من 
الغ���ازات الهيدروكاربونية تكثفت فيما بعد وبعمليات 
كيميائي���ة طبيعي���ة مث���ل البلم���رة حتول���ت اىل مواد 
هيدروكاربونية نفطية اختزنت يف ال�سخور حيث مت 

العثور على بع�سها بالتنقيب.
نظريات الفلزات القلوية

تفرت�س هذه النظري���ات ان هناك فلزات قلوية حرة 
يف باطن الر�س تتفاعل م���ع ثنائي اوك�سيد الكربون 
وحتت تاثر ال�سغ���ط واحلرارة العاليني هناك تكون 
الكاربي���دات وال�ستيليدات وهي التي تتفاعل مع املاء 
لينت���ج ال�ستلني والت���ي بعملية البلم���رة وحتت تاثر 
درج���ات احل���رارة العالية تتح���ول اىل بنزي���ن ومنه 
تتك���ون هيدروكاربونات معقدة الرتكيب ت�سبه النفط 

يف تركيبه الكيميائي.
النظرية الربكانية 

تفرت����س ه���ذه النظرية عل���ى ا�سا�س وج���ود ت�ساعد 
لغازات هيدروكاربونية من الفوارق والينابيع و�سمن 
غ���ازات الن�س���اط ال���ربكاين وكذل���ك تواج���د بع�س 

الروا�سب الهيدروكاربونية يف ال�سخور النارية.
النظرية املكمائية

يف  املوج���ود  النف���ط  ان  النظري���ة  ه���ذه  تفرت����س 
ال�سخ���ور الر�سوبي���ة تك���ون م���ن امليث���ان وال�سلتيني 
وهيدروكاربونات م�سبعة اخرى من املاكما القاعدية.

النظرية الكيميائية
تفرت�س ه���ذه النظري���ة انه بام���كان حت�سر النفط 
�سم���ن  الفل���زات  كاربي���دات  وج���ود  ا�سا����س  عل���ى 
املكون���ات يف العماق ال�سحيقة وتفاعل���ه ببخار املاء 
حت���ت ال�سغط ودرجة احل���رارة العاليني وحتوله اىل 
النفط املتكون من هذا التفاعل قد هاجر و�سعد اىل 
ال�سخ���ور الر�سوبية حيث يقم���ع يف املكافئ النفطية 

املختلفة.
النظريات الع�صوية

ه���ذه النظريات اكرث �سيوع���ا والكرث قبول يف جمال 
تك���ون النفط اخلام وتوؤيد هذه النظريات بان النفط 
اخلام ه���و من ا�سل ع�سوي )نباتي وحيواين( ال ان 

هناك اراء خمتلف���ة يف ا�سل املادة الولية التي تكون 
منه���ا النفط وله���ذا ا�سبح هناك م���ن يوؤمن بال�سل 
النبات���ي للنفط فقط او حيواين فقط ولكن الكثرون 

يوؤيدون ال�سل امل�سرتك للنباتات واحليوانات.
نظرية اال�صل النباتي فقط

تفرت����س هذه النظرية بان هن���اك كميات كبرة من 
الطحال���ب والفطري���ات وبكرتي���ا وحب���وب اللقاح يف 
ال�سخ���ور الر�سوبية وبفعل درج���ات احلرارة العالية 
تتح���ول اىل م���واد هيدروكاربونية ت�سب���ه يف تركيبها 

املواد النفطية.
نظرية اال�صل احليواين

تفرت�س هذه النظري���ة ان ال�سحوم احليوانية تتحول 
اىل م���واد هيدروكاربوني���ة مث���ل النف���ط ال�سخن اىل 
درج���ة حرارة 400 درجة مئوية واثبتت هذه النظرية 
ان ال�سح���وم لبع����س احليوانات البحري���ة وال�سماك 

هي م�سدر النبتونايت يف ال�سخور الطينية.
نظرية اال�صل املختلط

تفرت����س ه���ذه النظري���ة ان النف���ط متكون���ة من اية 
ام حيواني���ة  نباتي���ة  �س���واءا كان���ت  م���ادة ع�سوي���ة 
ترت�س���ب وتدخن مع ال�سخ���ور الر�سوبية يف احوا�س 
الرت�سي���ب ذات ال�سروط املالئمة تتك���ون النفط من 
انغ���الق جزئ���ي للحو�س ع���ن املياه املحيط���ة ووجود 
بكرتي���ا وحتت تاث���ر احلرارة وال�سغ���ط العاليني يف 
ق���اع احلو�س. عندئ���ذ يتحول تلك امل���واد اىل النفط 
يختل���ف يف موا�سفات���ه من مكان لخ���ر ح�سب تاثر 
عوامل تف�سخ او حتلل وم���داه الزمني وطبيعة حو�س 
الرت�سي���ب ثم العوام���ل التي تلي عملي���ة التكوين من 

هجرة وحركة....الخ
مراحل تكون النفط

ان عملي���ة تك���ون النفط متر بعدة مراح���ل ح�سب ما 
جاء بالبحوث احلديثة وهذه املراحل هي:

مرحلة جتمع املواد الع�صوية:
يف ه���ذه املرحلة تتجم���ع املواد الع�سوي���ة �سواء كانت 
م���ن ال�س���ل نبات���ي او حي���واين والت���ي حتت���وي على 
ن�سب���ة من الكارب���ون ع�س���وي والتي له���ا قابلية على 
احل�س���ول والحتفاظ بالهيدروج���ني وحمتوى واطئ 
من الوك�سجني مع الحتمال تواجد ايونات احلديد, 

النحا�س, الزنك, بال�سافة اىل الف�سفور
مرحلة دفن املواد الع�صوية:

يف ه���ذه املرحلة تدف���ن املواد الع�سوي���ة يف قاع املياه 
وب�س���ورة �سريع���ة دون تعر����س للهواء لف���رتة طويلة 
وبعي���دا عن املياه الر�سية حامل���ة القواعد والمالح 

او اي عملية من عمليات اعادة الرت�سيب.
مرحلة التحوير الالحق:

تتحول املواد الع�سوية ال�سلية اىل الكروجني تزداد 

خالل ه���ذه الفرتة ن�سبة الهيدروج���ني اىل الكاربون 
ويت���م التخل�س م���ن الوك�سج���ني والنرتوجني وبفعل 
الحياء املايكروبائية وتتك���ون نتيجة لتزايد ال�سغط 

واحلرارة.
• نواجت مائية ذات حمتوى هيدروجني عايل تتحول 

فيما بعد اىل النفط والغاز الطبيعي.
البتيومي. كالفحم  الكاربون  من  عالية  • بقايا 

مرحلة التحوير احلراري:
وتنت���ج من زي���ادة درجة ح���رارة نتيجة دف���ن الزائد 
يتول���د  الكروج���ني  وحتل���ل  الغط���اط  اىل  ي���وؤدي 
ف���رتة  وه���ي   ( وغ���از  نف���ط  م���ن  الهيدروكارب���ون 
تول���د الرئي�سي���ة ام���ا النح���الل او تك�س���ر احلراري 

للكروجني(.
فرتة التحول التغريي:

ويت���م الو�سول اليها يف اعم���اق الدفن ال�سحيقة وهي 
اخ���ر مرحلة للتطور امل���واد الع�سوية. ان جزء الكرب 
من النف���ط يكون يف درجة حرارة م���ا بني 80- 130 
درج���ة مئوية وتتكون جتمعات �سغ���رة ما بني 130- 

150 درجة مئوية.
هجرة النفط وجتمعه

بع���د تك���ون النفط والغ���از يف خام���ات ال�سخور الم 
) ال�سخ���ور التي تتكون فيه���ا النفط ا�سال( وب�سبب 
ال�سغ���ط امل�سل���ط عليه���ا والناجت م���ن وزن الطبقات 
املرت�سبة فوقه���ا وعوامل تثاقلية ) اجلذب الر�سي( 
وعوام���ل تاث���ر الهايدروكيل���ي واخلا�سي���ة ال�سعرية 
وتغي���ر حج���م م�س���ام ال�سخ���ور يهاج���ر النفط من 
�سخ���ور الم اىل مكامنها احلالية وتق�سم الهجرة او 

حركة النفط اىل ما يلي:
Primary Migration الولية  • الهجرة 

ل تتع���دى عملية انتقال وحرك���ة النفط والغاز املتولد 
خالل امل�سامات ال�سعرية ل�سخور امل�سدر.

 Secondary الثانوي���ة  الهج���رة   •
Migration

وه���ي حرك���ة النفط والغ���از خ���الل م�سام���ات اكرب 
لل�سخور الناقلة وال�سخ���ور املكمنية الكرث م�سامية 
ونفوذي���ة بعد طردها من �سخور امل�سدر حيث ت�سل 
م�ساف���ات الهج���رة الثانوي���ة اىل ع�س���رات او مئ���ات 

الكليومرتات احيانا.
Third Migration الثالثة  • الهجرة 

وهي تعني انتقال النف���ط والغاز عن طريق ال�سدوع 
والت�سققات املوجودة يف ال�سخوركما وتق�سم الهجرة 
اىل هجرة را�سي���ة وافقية موازي���ة مل�ستويات التطبق 
وت�ستمر عملية انتق���ال او هجرة النفط والغاز خالل 
الطبق���ات اجليولوجية النفاذة حت���ى تعرت�سه طبقة 

غر نفاذة )�سماء( تعمل كحاجز مينع ا�ستمرار
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حركته حيث ياخذ بالتجمع هناك.
ويتجم���ع النف���ط والغ���از يف طبق���ة ما عندم���ا تتوفر 

ال�سروط اجليولوجية التية:
1. وجود طبقة �سخرية خازنة اي تكون ذات م�سامية 

ونفوذية كافية.
2. توف���ر حاج���ز مينع ا�ستمرار حرك���ة النفط والغاز 

واملق�سود به طبقة �سخرية غر نفاذة )�سماء( 
3. وجود حاجز اقفال ) انغالق( مينع ت�سرب النفط 

اوالغاز جانبيا.
4. وجود �سخور م�سدرية )�سخور الم( لها القابلية 

على توليد نفوط وغازات قريبة.

ا�صل نفوط العراق وطرق هجرته - نبذة 
تاريخية

كان العتق���اد ال�سائ���د بني الكثر م���ن اجليولوجيني 
من���ذ بداي���ة ه���ذا الق���رن حت���ى نهاي���ة اخلم�سينات 
ان �سخ���ور امل�س���در او املولدة للنف���وط املتجمعة يف 
تكوينات الع�سر الثالث���ي يف حقول العراق ال�سمالية 
ه���ي ال�سخور املوقعية التابع���ة للحقب الثالثي نف�سه 
حي���ث قال ويك����س 1958 ان م�س���در النفوط احلقب 
الثالثي يف حقول كركوك والقيارة وغرها من نفوط 
�سم���ال وو�سط العراق هي ال�سخور ال�سجيلية املكونة 
لطبق���ات احلقب الثالثي املتزامن���ة يف الرت�سيب مع 

ال�سف���ات  الدولوماتي���ة ذات  ال�سخ���ور اجلري���ة- 
املكمني���ة الفري���دة يف حق���ول كرك���وك والت���ي تطلق 
عليها جمموعة كرك���وك او احلجر الكل�سي الرئي�سي 
او مكام���ن الع�سر الثالثي يف �سم���ال العراق ا�سافة 
الفتح���ة كم���ا  املتواج���دة يف تكوي���ن  اىل ال�سخ���ور 
وافرت����س اي�سا ان الهجرة الفقي���ة بالدرجة الوىل 
ه���ي امل�سوؤولة عن حترر وهج���رة النفوط من �سخور 
الرئي�سي���ة  املكمني���ة  ال�سخ���ور  باجت���اه  م�سدره���ا 

احلالية املتزمتنة معها يف الرت�سيب.
ام���ا دنكتون �سن���ة 1958 فقط ب���ني ان نفوط احلقب 
الثالث���ي يف حق���ل كرك���وك ذات ا�س���ل عمي���ق يعود 
اىل ال�سخ���ور احلو�سي���ة للجورا�س���ي والطبا�سري 
املرت�سب���ة يف �س���رق الع���راق وان ه���ذه النف���وط التي 
حتررت قد هاجرت هج���رة اولية لتخزن يف م�سائد 
طبقي���ة وتركيبي���ة تع���ود اىل مكاف���ئ اجلورا�س���ي - 
الطبا�س���ري قب���ل ان تهاجر هجرته���ا الالحقة نحو 
العلى والتي ا�سماها هجرة ثانوية لتتجمع يف �سخور 

احلقي الثالثي احلالية.
كما اك���د دنكت���ون بدرا�سته عل���ى جيولوجي���ة �سمال 
الع���راق ما ج���اء اعاله وذل���ك بعد حتلي���ل تف�سيلي 
لطبق���ات ال�سخ���ور امل�ستخل�سة من ع���دد كبر من 
من���اذج البار املحف���ورة يف �سمال الع���راق حيث بني 
ان التك�سرات املمتدة من مكافئ احلقب الثالثي من 
العم���اق والتي احدثه���ا احل���ركات التكتونية اللبية 
املكون���ة مل�سائ���د احلق���ب الثالثي يف �سم���ال العراق 
كان���ت القن���وات الرئي�سية التي هاج���رت من خاللها 
نفوط اجلورا�سي والطبا�س���ري من مكامنها الولية 
تارك���ة ورائه���ا بع����س النف���وط خمزون���ة يف مكافئ 

احلقب اجلورا�سي والطبا�سري حاليا.
النظرية احلديثة ال�صل نفوط العراق 

وطرق هجرتها
ا�سبح���ت درا�س���ة ال�سخ���ور املول���دة للنف���ط والغاز 
ال�ستك�سافي���ة احليوي���ة احلديث���ة  الدرا�س���ات  م���ن 
ل�ستك�ساف وتقييم مناطق احتمالت النفطية وحيث 
ان التاك���د من وجدوها يف مناطق حمددة يلعب دورا 
ب���ارزا يف توجيه عمليات ال�ستك�س���اف والتقييم ومن 
ثم حتديد مناطق احلف���ر ال�ستك�سايف دون اخلو�س 

يف جمازفات باه�سة الثمن.
تع���رف الدرا�س���ات اجليوكيمائيي���ة احلديثة �سخور 
الت���ي ول���دت  امل�س���در بانه���ا ال�سخ���ور الر�سوبي���ة 
الهيدروكاربون���ات باحتوائه���ا عل���ى م���واد ع�سوي���ة 
مولدة بكميات كافية لتوليد ما يكفي لتجهيز وهجرة 
وجتمع كميات اقت�سادية منها. اما ال�سخور املولدة 
املحتمل���ة فهي ال�سخور التي له���ا القابلية على توليد 

الهيدروكاربونات ولكنها مل ت�سل اىل م�ستوى

الن�سوج احلراري.
حرك����ة توليد الهيدروكاربونات يف ال�سخور املولدة 
تق�سم اىل ثالثة مراح����ل وتبعا لدرجة احلرارة يف 

العماق كما يف ال�سكل وهذه املراحل هي:
التحوير مرحلة   .I

وكيميائي����ة  بايولوجي����ة  حتوي����رات  فيه����ا  وتت����م 
للكروج����ني يف ال�سخور املول����دة وتكون يف النهاية 

نفوط ثقيلة جدا مع بع�س الغازات الرطبة.
التام التحور  مرحلة   .II

وه����ي املرحلة ال�سا�سي����ة التي تتول����د فيها النفوط 
حيث يتم يف بدايتها تولد نفوط ثقيلة_ متو�سطة 
مع بع�س الغازات �سبه الرطبة تتحول يف نهاية اىل 

نفوط خفيفة جدا م�سحوبة بغازات جافة.
التحور بعد  ما  IIIمرحلة 

النف����وط اىل  تتح����ول غالبي����ة  ويف ه����ذه املرحل����ة 
مكثف����ات وغازات ا�سافة لتوليدها للغازات اجلافة 
نتيجة ك�س����ر الكروجني يف ال�سخ����ور املولدة. ويف 
الخر تتحول جميع الهيدروكاربونات اىل كاربون 

فقط.
الكروجني:

فه����و خليط من امل����واد ذات وزن جزيئي عايل جدا 
غر قابلة للذوبان يف املذيبات الع�سوية ومتواجدة 
يف ال�سخ����ور الر�سوبي����ة وبن�س����ب متفاوت����ة ويقارن 
ع����ن الق����ر bitumen حي����ث ان الخ����ر قابل 

للذوبان يف املذيبات الع�سوية.
هناك ثالثة انواع من الكروجني وهي:

 i سنف�
ويتك����ون من م����واد ع�سوي����ة اغلبه����ا طحالب ذات 
من�س����ا بحري وله قابلية لتوليد نفوط وبن�سبة عالية 

مع قليل من الغاز.
 ii سنف�

ويتك����ون من زيوت طحالب بحري املن�سا وذو قابلية 
اقل م����ن �سابقها لتولي����د النفوط والغ����ازات ولكنه 
يعترب مهم يف ه����ذا املجال ولنه يحوي ن�سبة عالية 
من الكربيت ويتواجد يف �سخور ال�سجيل اجلري.

iii سنف�
ويتك����ون م����ن ن�سبة عالية م����ن امل����واد النباتية ذات 

ال�سل الغازي وله قابلية عالية لتوليد الغاز.
ان تواج����د الكروجني وحده لي�س العامل ال�سا�سي 
يف عملي����ة حت����ول الهيدروكاربون����ات وهجرتها اىل 
املكاف����ئ مامل تكن هذه املواد مطمورة حتت اعماق 
كافية لن�ساج الكروجني فيه����ا عليه فقد ازدادت 
درا�سة العماق وعالقت����ه بالهيدروكاربونات حيث 
او�سحت الدرا�سات اجليوكيميائية ان كميات قليلة 
من النفوط ذات من�سا بحري يكمنها ان تتولد عند 
انطمار املرتاكمات الر�سوبية لعماق قد ت�سل عن 
1400م يطل����ق على ه����ذا العمق ) بداي����ة الن�سوج 
احل����راري( ال انه م����ن ال�سعب حتديد بداية عمق 

الن�س����وج احل����راري وذل����ك لن ذل����ك يعتم����د على 
الت����درج احل����راري ل����كل منطق����ة وح����دة النطمار 

للمواد الع�سوية.
وعلي����ه فانه ميك����ن القول بان الدرا�س����ات احلديثة 
اظهرت ب����ان �سخور امل�س����در الق����ادرة على توليد 
النفوط والغازات يف العراق تتواجد بن�سب متفاوتة 
يف معظ����م �سخ����ور الحق����اب اجليولوجي����ة ال ان 
معظم �سخور الدهر احلديث والطبا�سري العلى 
يف اغل����ب الماك����ن مل ت�سل اىل م�ست����وى الن�سوج 
احل����راري لتولي����د وهج����رة الهيدروكاربونات وتعد 
�سخ����ور ف����رتة اجلورا�س����ي العل����ى والطبا�س����ري 
ال�سفل من اهم الزمنة اجليولوجية التي تواجدت 
فيه����ا ال�سخ����ور امل�سدرية لنفوط الع����راق وح�سب 
ماج����اء يف العديد م����ن الدرا�س����ات اجليوكيميائية 
كم����ا وان �سخور احلقب ال�سيلوري يف غرب العراق 
ق����د لعب����ت دورا ا�سا�سيا يف توليد �سغ����وط املنطقة 

كما هي احلال يف حقل عكا�س.
اما ع����ن هجرة النف����وط فان الدرا�س����ات احلديثة 
توؤكد ب����ان ال�سغوط العالي����ة الناجمة عن ال�سماكة 
الكبرة لل�سخور الر�سوبية التي قد ت�سل يف بع�س 
الماكن للهيدروكاربونات والهجرة الولية للنفوط 
باجت����اه املرتفع����ات اجليولوجية القدمي����ة ادى اىل 
هج����رة وجتميع كميات هائلة من النفوط يف حقول 

�سمال وو�سط العراق.
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 و�سنحاول اأن ن�سلط ال�سوء على املواد الكيمياوية التي ت�ستخدم يف هذه املجالت.
:Drilling Fluids سوائل احلفر�

وُت�سم���ى يف بع����س الأحيان بط���ني احلف���ر Drilling Mud ب�سبب مظهرها 
ويع���ود ذلك اىل الطني الذي ي�س���اف اىل اأغلبها , فائدة هذه ال�سوائل هي لتربيد 
وتزييت راأ�س احلفارة Drill bit بالإ�سافة اىل نقل نواجت احلفر اىل ال�سطح , 
oil- اأن املك���ون الرئي�س���ي ل�سوائل احلفر هو املاء , اأما الطني ذو الأ�سا�س الزيتي

املكامن  العالية ويف  اأ�ستخدامه يف درجات احلرارة  based muds ميك���ن 
والطبق���ات احل�سا�س���ة للماء وتكون عل���ى نوعني الأول ذو م�ستحل���ب زيتي خارجي 

يحت���وي على املاء بن�سبة ت�س���ل اىل 50% , والثاين اأ�سا�س زيتي يحتوي على القليل 
من املاء.

وب�س���كل ع���ام , كلم���ا زاد عمق املكم���ن اأو البئر يج���ب اأ�ستخدام املزي���د من املواد 
الكيمياوية للحفاظ على خوا�س املوائع , وميكن تق�سيمها اىل اأنواع تبعًا لوظيفتها:

: Weighting Materials مواد املوازنة
 وت�ستعمل لتعير كثافة املائع وبالتايل ال�سغط الهيدرو�ستاتيكي امل�سلط على املكمن 
 Blowouts والغاي���ة من���ه منع حدوث تغ���رات مفاجئة يف ال�سغ���ط اأو حالة ,
اأثناء احلفر وجتنب ت�سرب ال�سائل نحو الطبقة يف نف�س الوقت , واأكرث هذه املواد

املواد الكيمياوية املستعملة يف حفر اآلبار النفطية
Chemical Additives in Oil Wells' Drilling

هناك الع�صرات من املواد الكيمياوية 
التي ت�صتعمل يف املراحل املختلفة 
من �صناعة النفط والغاز الطبيعي 

مثل : احلفر Drilling - االإكمال 
اأنتاج  ومرحل   -  Completion

النفط والغاز الطبيعي. و�صنحاول اأن 
نلقي ال�صوء على ق�صم منها ، وتت�صمن 

هذه املواد االأمالح غري الع�صوية 
- املواد املعدنية - البوليمرات 

والنفط  املاء  يف  Polymersالذائبة 
واملواد الن�صطة �صطحيًا . حيث 

ت�صتخدم اأغلب هذه املواد لدميومة 
االإنتاج يف احلقول التي تعاين من 

الن�صوب.
 لقد بداأت املواد الكيمياوية تاأخذ 

دورًا كبريًا يف �صناعة النفط والغاز 
الطبيعي ، حيث ميكن اأ�صتخدامها 

يف حت�صني االإنتاج من هذه احلقول 
، ويومًا بعد يوم �صتاأخذ االعتبارات 
البيئية �صيكون لها التاأثري االأهم يف 

اأختيار هذه املواد الكيمياوية وخا�صة 
offshore يف املن�صات البحرية

 �سيوع����ًا هو كربيتات الباري����وم )Barite(  كما توجد العدي����د من املواد الأخرى 
ت�ستعم����ل لنف�س الغر�س مث����ل : Hematite - Siderite - كربيتيد النحا�س 
, اأن اأغل����ب ه����ذه املواد تكون م�سبب����ة للتاآكل لذا يتوجب اأ�ستخ����دام بع�س اأنواع مانع 

. Corrosion Inhibitor التاآكل
اأمثلته����ا  واأه����م   :  Fluid Loss Additives املوائ����ع  فق����دان  اإ�ساف����ات 
البوليمرات املُثخنة التي ت�ساف اىل طني احلفر Drilling Mud لكي لتقليل 
 Bentonite خ�سارة املوائع من جوف البئر , ومن اأمثلة هذه املواد : البنتونايت
وغره����ا من اأن����واع ال�سل�سال , يت����م معاجلتها مب�س����ادر خمتلفة مث����ل الليكنايت 
املعال����ج بامل����واد الكاوية اأو الأم����ني - الراتنجات املختلف����ة - الكل�سونايت - رقاقات 

حام�س البنزويك - املايكا.
:Thinners & Dispersants املُثخنات واملُ�ستتات

ت�ستخدم ملنع حدوث التزغب يف جزيئات الطني واحلفاظ على قابلية �سخه , واأمثله 
هذه املواد هي : رابع فو�سفات ال�سوديوم واأنواع اأخرى من الفو�سفات والبوليمرات 
ال�سناعي����ة مث����ل الب����ويل �ستايري����ن , كما يت����م اأ�ستخدام امل����واد املُقلل����ة لالأحتكاك 
Friction Reducers مثل بويل اأكريلمايد , حيث اأنها ت�سهل تدوير ال�سائل 

خالل جتويف البئر مما يقلل الإجهاد على امل�سخات.
:Corrosion Inhibitors مانع التاآكل

ي�ستخ����دم لتقليل الأحتكاك يف املعدات والذي قد ي�سبب����ه اأ�ستخدام �سوائل احلفر , 
حي����ث ت�ستعم����ل العديد من املواد مث����ل: اأمالح الأمني - �سلق����ات الأمني - كاربونات 

الزنك - كرومات الزنك - اأحادي اثيل اأمني.
:Bactericides قاتل البكرتيا

لل�سيط����رة عل����ى منو البكرتيا التي قد ت�سبب التاآكل اأو ق����د ت�سبب ان�سداد م�سمامات 
املكم����ن اأو تغي����ر خوا�س �سوائ����ل احلفر مث����ل : بارافورمالديهاي����د  - هيدروك�سيد 

ال�سوديوم - اأثيل اأمني.
: PH Control ال�سيطرة على احلام�سية

وي�ساعد اأي�سا على تقليل التاآكل , ومينع حدوث اأي تفاعل بني �سوائل احلفر ومعادن 
املكم����ن وت�ستعمل املواد التالي����ة: هيدروك�سيد ال�سودي����وم - كاربونات الكال�سيوم - 
هيدروك�سي����د البوتا�سي����وم - اأوك�سي����د املغن�سي����وم - اأوك�سيد الكال�سي����وم - حام�س 

الفورميك.
 Formation Damage الطبق����ي  الت�س����رر  عل����ى  ال�سيط����رة 
النف����اذي الذي يحدث عند دخول �سوائل  الت�سرر  Control:وُت�س����اف لتقليل 
احلف����ر اىل املكم����ن. كما اأن����ه ي�ساعد يف منع ت����اآكل جتويف البئر ومن ه����ذه املواد : 

كلوريد الأمونيوم - كلوريد ال�سوديوم - �سليكات ال�سوديوم .. وغرها.
مان����ع ال�سداأ Scale Inhibitors : ي�ستخدم ملنع تكون اأمالح الكال�سيوم غر 
الذائب����ة عند تالم�س �سوائل احلفر مع املعادن املوجودة يف املكمن واملياه املاحلة يف 
املكم����ن. واأمثلة ه����ذه املادة هي: هيدروك�سيد ال�سودي����وم - كاربونات ال�سوديوم - 

بيكاربونات ال�سوديوم .. وغرها.
عوامل ال�ستح����الب Emulsifiers: ي�ستخدم لإع����داد م�ستحلب نفط خارجي 
يف �سائل احلفر , حيث يتم اأ�ستخدام املواد الن�سطة �سطحيًا Surfactant مثل 

الأمالح الدهنية , والأحما�س الأمينية.
اأن تطوي����ر �سوائ����ل احلفر م�ستمر ب�س����كل كبر , كما اأن هناك العدي����د من ال�سوائل 
الت����ي يتم اأختبارها وتطويره����ا خمتربيًا يف الوقت احلا�س����ر للو�سول اىل الرتكيبة 

الأف�سل.
�سوائ����ل الت�سمي����ت Cementing Fluids:  بع����د اأكمال عملي����ة احلفر , يتم 
اإن����زال بطانة فولذية اىل اأ�سف����ل البئر ومن ثم �سخ �سائل اىل الأ�سفل لإزالة �سوائل 

احلف����ر ومنع تالم�س طني احلفر مع خلطة ال�سمنت اأن اإزاحة طني احلفر �ست�ساعد 
على متا�سك خلطة ال�سمنت.

ال�سمنت املقاوم للت����اآكل Corrosion -resistant Cements: لقد مت 
تطوي����ر هذا النوع من ال�سمنت لال�ستخدام يف الآبار التي يتم حقنها بثاين اأوك�سيد 

الكاربون لغر�س حت�سني اإنتاج البئر .
: Acidizing Chemicals مواد التحمي�س

الغ�س����ل باحلام�����س Acid Washing ي�ستخدم لغر�س اإذاب����ة ال�سداأ القابل 
لالإذابة باحلام�س من جدار البئر , وفتح اأية ان�سدادات ت�سبب بها جزيئات ال�سداأ. 
بالإ�سافة اىل نوع اآخر من التحمي�س ي�سمى Matrix Acidizing وهو حقن 
الأحما�����س اىل التكوين Formation يف �سغط مع����ني اأقل من �سغط التكوين 

)وهو ال�سغط الذي جُترب فيها الت�سققات الطبيعية على الفتح ل�سوائل احلقن(.
يدخ����ل احلام�س اىل قنوات اجلريان يف التكوين , ويتدفق ب�سكل �سعاعي اىل خارج 
جتوي����ف البئر لإذاب����ة جزيئات املعادن ال�سغرة , وهذه املع����ادن التي ت�سكل قنوات 
اجلري����ان يف التكوي����ن تتفاعل مع هذه الأحما�س , وه����ذه العمليات توؤدي اىل زيادة 
نفاذي����ة التكوي����ن Formation Permeability قرب ج����دار البئر مما 
يوؤدي اىل زيادة اإنتاجية البئر بدون زيادة املاء املنتج اأو زيادة ن�سبة الغاز اىل النفط 

.Gas Oil Ratio GOR
 Fracture اأم����ا الن����وع الثال����ث م����ن التحمي�����س فه����و التحمي�����س للت�سقق����ات
Acidizing حيث يحقن احلام�س ب�سغط اأعلى من �سغط الت�سققات ويتفاعل 
مع املعادن على �سطح الت�سقق يف عملية ت�سمى التنمي�س Etching . وعند اأجراء 
هذه العملية فاأن جدرات الت�سقق لن ُت�سد عند اأنتاج البئر .كما اأن الأحما�س تك�سر 
امل�ستحلب����ات يف التكوين اأحيانًا من خالل تخفي�����س الدالة احلام�سية PH اأو من 
خالل اإذابة اجلزيئات ال�سغرة التي ُتثّبت امل�ستحلبات. اأن ك�سر امل�ستحلب �ستوؤدي 

اىل تقليل اللزوجة اأي�سًا.
 nature of يت����م اأختيار ن����وع احلام�س اإعتمادًا على نوع املعامل����ة املطلوبة للبئر
well treatment ونوع املعادن املوجودة يف التكوين , بالأ�سافة اىل ح�ساب 
كمي����ة املواد املكمنية التي �سيتم اإذابتها بحجم معني من احلام�س , ثابت التوازن , 

ومقدار التفاعل بني احلام�س واملعادن املوجودة يف املكمن.
الأحما�����س املعدني����ة Mineral Acids: ويت�سم����ن حام�����س الهيدروكلوريك 
الهيدروكلوري����ك والهيدروفلوري����ك  Hydrochloric Acid وخلط����ة م����ن 
بن�سبة )HCL%12 ( م����ع HF %3 وي�ستخدم حام�س الهيدروكلوريك لتحمي�س 
املكام����ن الكاربونية. حي����ث يتميز بقلة كلفته , وقابليته العالي����ة على تذويب املعادن 

الكاربونية مما يقلل الت�سرر الطبقي, اأما م�ساوئه فهو ت�سببه للتاآكل.
اأم����ا حام�����س الهيدروفلوري����ك فق����د ي�ستخ����دم بالتخفيف م����ع حملول مائ����ي مركز 
 HCL %15 اأو بالتفاع����ل م����ع كمي����ة كافي����ة لثاين فلوري����د الأموني����وم مع حمل����ول
لتهيئ����ة خلط����ة )HCL%12 ( مع HF %3 . اأن خلي����ط حام�سي الهيدروكلوريك 
والهيدروفلوري����ك ذو فائدة كبرة يف لإذابة املعادن ال�سليكونية , وهي ت�سبب التاآكل 

ب�سكل كبر يف نف�س الوقت.
الأحما�����س الع�سوي����ة Organic Acids: وي�ستخدم م����ع ال�سخور الكاربونية 
وي�سم����ن اأحما�س الفورميك - الأ�ستيك - ال�سولفاميك - الكلورواأ�ستيك. وهي اأقل 
ت�سببًا للتاآكل من الأحما�س املعدنية , مما يجعلها مرغوبة عند الأ�ستخدام لفرتات 
طويل����ة مع الأنابيب , كما انه����ا ل تتفاعل مع الكاربونات يف درجات احلرارة العالية 
مما يوؤدي اىل تغلغل احلام�س يف التكوين , وت�ستخدم الأحما�س الع�سوية يف نطاق 
اأ�سي����ق من الأحما�س املعدني����ة ب�سبب تكلفتها العالية وتفاعله����ا غر الكامل مع مع 

املعادن الكاربونية.
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االأهداف االإ�صرتاتيجية
حماية الأرواح  واملمتلكات من اأخطار الكوارث.

 تقلي���ل اخل�سائ���ر اإىل  اأدنى حد ممك���ن عند حدوث 
الكوارث.

تقدمي الدعم  الالزم والفعال للبيئة املجاورة.
 الإ�سراع يف اإعادة  الإ�سالح عقب الكوارث لتاأكد من 

ال�ستمرار املبكر للحياة اليومية والإنتاج.
 تقوي���ة ال���روح  املعنوية للعاملني بوج���ود القدرة على 

التعامل مع الكوارث واحلد من اأثارها.
 اأنواع الكوارث املتوقعة

    الأخطار احلربية وعمليات التخريب ملن�ساآت.
    الك���وارث التي يحدثها الإن�سان, من حوادث النقل 

و التلوث الكيميائي.
    الك���وارث الطبيعي���ة مثل ) �سي���ول – في�سانات – 
جفاف وت�سح���ر – اأوبئة – اآف���ات زراعية – زلزل 
وبراكني وانهيارات – حرائق نفط اأو منتجات نفطية 
اأو مروج واأع�س���اب باملناطق املحيطة نتيجة اجلفاف 

بعد مو�سم الربيع(.
اأ�صباب احلوادث الرئي�صة:

 اأثبت���ت الإح�سائي���ات  اأن م�سبب���ات احل���وادث توزع 
عادًة بني:

  1. 88%  جراء اأخطاء ب�سرية.
 2.  10%  اأخطاء ميكانيكية واآلية.

 3. 2%  اأخطاء موزعة علي عوامل جمهولة.
 1. الأخط���اء الب�سرية  ق���د تكون ب�سبب اأحد العوامل 

الآتية: -
    1-1. الإره���اق, الغ���رتار, التحم����س والندف���اع 
الزائ���د اأو املبال���غ ب���ه, انف���الت الأع�س���اب, ع���دم 

الكرتاث, القلق, املر�س, عدم الرغبة بالعمل.
    1-2. العوامل الأخرى:

        2-1-1. الختيار ال�سحيح و املنا�سب للعاملني, 
)ال�سخ�س املنا�سب يف املكان املنا�سب(.

        2-1-2. قل���ة اأو انع���دام التدري���ب, الال تنظيم, 
التهور , عدم التخ�س�س.

كما تتاأثر الأ�سباب الرئي�سة للحوادث مبا يلي:
اأ�صباب �صخ�صية -

    قدرة اأو اإمكانيات غر كافية وقد تكون )طبيعية , 
�سيكولوجية , نف�سية(.

    نق�س اأو ق�سور يف املعرفة اأو التعليم اأو التدريب.
    الإجه���اد وقد يكون )ع�سل���ي, ف�سيولوجي, ذهني, 

نف�سي(.
    نق�س اأو ق�سور يف املهارة.

    قلة التهيوؤ اأو التح�سر اأو التخطيط للعمل.
عوامل تتعلق ببيئة العمل -

    عدم توفر القيادة.
    نق�س يف اخلربة ومعلومات الهند�سية والفنية.

    نق�س ال�سيانة و الإ�سالح.
    نق�س يف نظام توفر املواد الحتياطية املنا�سبة.

 املخاطر يف ال�صناعة النفطية
النف���ط عبارة ع���ن مزيج م���ن م���واد هيدروكربونية 
اأو م�ستقاته���ا والت���ي ت�ستخرج ع���ادة من حتت �سطح 
الأر�س وقد تكون ه���ذه املواد على �سكل غاز اأو �سائل 

اأو رذاذ اأو �سلبة.
هذا يعني اأن  ال�سناعة النفطية تتعر�س اإىل اأخطار 
عدي���دة مم���ا ي�ستوجب توف���ر م�ستوي���ات عالية من 
تداب���ر ال�سالمة ال�سناعية يف مواقع العمل من اأجل 

تفادي الأخطار وحماية العاملني ومعدات العمل

السالمــة يف العمــل باملنشأت النفطيــة
والبيئة وهذه الأخطار تتمثل يف:-

 اأخط����ار من مواد العم�ل – وذلك بالتعامل مع املواد 
بالكيفية ال�سحيح���ة حماًل وتداول ونق���اًل وتو�سياًل 

وتخزينًا.
اأن���واع اأخط�ار العم�ل – ب�سبب ع���دم اإتباع اإجراءات 
ال�سالم���ة يف فعاليات العم���ل املختلفة ب���داأ بعمليات 
ال�ستك�س���اف مت عملي���ات حفر الآب���ار واأعمال توفر 
الطاقة باأ�سكالها املختلف���ة واأعمال اللحام والت�سييد 
الور����س  يف  والفعالي���ات  واخلر�ساني���ة  املعدني���ة  
واأعم���ال  الكهربائي���ة  والتو�سي���الت  والتمدي���دات 

التفجر.
 الأخط�ار من مع���دات العم�ل – وذلك بعدم التعامل 
ال�سليم م���ع املعدات وعدد العم���ل اليدوية, واملعدات 

الآلية والأجهزة الكهربائية, واملعدات الثقيلة.
–  و تنق�سم  اأق�س���ام املخاط����ر يف �سناع�ة النفطي���ة 
الأخط���ار امل�ساحب���ة ل�سناع���ة النفطي���ة اإيل ثالث 

اأق�سام :-
1.      الأخط���ار املادية وت�سمل احلرائق والنفجارات 
وا�سط���دام الأج�س���ام  املتحركة  برًا وج���وا وبحرًا و 
امل�ستخدم���ة يف من�ساآت الإنت���اج, والأخطار الطبيعية 

كالعوا�سف و الزلزل والفي�سانات …
2.      اأخط���ار امل�سئولي���ة املدنية بكافة اأ�سكالها والتي 
ت���وؤدي اإىل وف���ات الأ�سخا����س اأو ه���الك الأنع���ام اأو 

ممتلكات الغر.
3.       اأخط���ار اخل�سارة املادي���ة والتبعية مثل فقدان 

الدخل.

و�س�ائل تقلي�ل اخل�س�ائر وتق�سم اإىل:-
1. و�سائ�ل املعاجل�ة الطبيعي�ة

 باعتماد اأ�ساليب املنع والوقاية.
 باعتماد اأ�ساليب ال�سيطرة واملكافحة.

يف هذه الفعالية من املعاجلات يكون لكوادر ال�سالمة 
ال�سناعية يف املن�سئ���ات النفطية والدفاع املدين  يف 
البل���د دورًا فعاًل ومبا�سر لتاأمني ال�سالمة يف  مراحل 
العم���ل املختلفة من فعالي���ات  احلفر والإنتاج والنقل 
والتكري���ر. ويت���م عمل اإج���راءات ال�سالم���ة املطلوبة 
للمع���دات والأجه���زة اخلا�س���ة مبكافح���ة احلري���ق 

ومعدات ال�سالمة حلماية  العاملني قي تلك املواقع.
2. و�سائ�ل املعاجل�ة املادي�ة

تظ���ل احتمالت حدوث الأخطار يف املن�ساآت النفطية 
قائمة مهما توف���رت الإجراءات واحتياطات الوقائية 
واحلماية, لذا يجب معاجلة هذه اجلزئية على النحو 

الآتي:-
اأو  · الحتف���اظ ببع����س الأخط���ار ب�س���ورة �سامل���ة 

جزئية وذلك بتحجيمها وحتيدها.
· التح���وط ع���ن طري���ق اإب���رام عق���ود للتاأمني على 
املمتل���كات وم�سئولي���ات ال�سرك���ة جت���اه  الأ�سخا����س 
الآخري���ن  والعامل���ني فيها, حيث ت�سم���ل هذه العقود 
للتاأمني على عمليات البح���ث والإنتاج وتغطية جميع 
الأخطار املادي���ة والطبيعية كالعوا�س���ف وفي�سانات 

واملعنوية والبيئية جتاه الآخرين واملجتمع.
اإجراءات تاأمني امل�صتودعات

هناك اإجراءات لبد من اإتباعها لتاأمني امل�ستودعات 

ن�سب���ة جلهل الكثر من الذي���ن يتعاملون مع املن�ساآت 
النفطية  باإجراءات ال�سالمة املطلوبة فيها ومن هذه 

الإجراءات:-
  عل���ى جميع ال���زوار و اأفراد احلماي���ات ال�سخ�سية 

ترك الأ�سلحة النارية عند موظف ال�ستقبال.
ع���دم اإدخال عل���ب الكربيت و الولع���ات اإىل مناطق 
العملي���ات النفطي���ة واملناط���ق املحظ���ورة, حيث اأن 

التدخني ممنوع اإل يف املواقع امل�سموح بها.
 ت���رك اأجه���زة الت�س���ال املحمولة )املوباي���ل( عند 
يج���وز  ل  حي���ث   اإقفاله���ا,  اأو  ال�ستقب���ال  موظ���ف 
ا�ستعماله���ا اإل يف املكاتب ) الهواتف امل�ستخدمة من 
قبل ك���وادر الت�سغيل واملوظفني النفطيني هي هواتف 

خا�سة(.
 عدم ال�سماح بدخول املركب���ات التي تعمل بالبنزين 
خلطورته���ا وكذل���ك التي تعم���ل على الدي���زل وغر 

جمهزه عوادمها بكوامت خا�سة خممدة لل�سرر.
 و�سع باج  خا�س للزوار يف مكان وا�سح على ال�سدر.

   يجب توفر اأبواب للطوارئ والهروب.
 وجود لفتات حتذيرية خا�سة بال�سالمة.

تنظي���م دخ���ول وخ���روج املركب���ات والناق���الت ذات 
ال�سهاريج وحتديد ال�سرع���ة داخل امل�ستودعات باأن 

ل تتعدى �سرعتها عن )10( كيلومرت  يف ال�ساعة.
منع اإيقاد النران العارية.

عمل حواجز  اأمان يف حالت الطوارئ.
 تنفي���ذ اختب���ارات خلط���ط الط���وارئ بالتن�سيق مع 

اجلهات املخت�سة.
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وت�سه���م ه���ذه املن�سات يف اإمداد الع���امل بجزء كبر 
من حاجت���ه من النفط, وقد تطورت تطورا كبرا مع 
الزمن من حيث املواد امل�ستخدمة يف اإن�سائها وطرق 
تركيبها, وجتهيزاته���ا الفنية, والتقنيات امل�ستخدمة 
يف ا�ستخ���راج النف���ط وكيفية تعبئ���ة الناقالت. لكن 
امل�سكل���ة الت���ي تواجهه���ا ه���ذه املن�سات ه���ي كيفية 
التخل����س منه���ا بع���د انته���اء عمره���ا الفرتا�س���ي 
او توق���ف عمله���ا ل�سع���ف املكم���ن او ع���دم ج���دواه 
القت�سادية اأو لأ�سباب اأخ���رى. وبرزت هذه امل�سكلة 
م���ع حمالت �سنه���ا دعاة حماية البيئ���ة على �سركات 
النف���ط الت���ي حت���اول التخل�س م���ن ه���ذه املن�سات 
بدعوى ان التخل�س منها يف البحار واملحيطات يوؤدي 
اإىل تل���وث كبر يف هذه املناطق وي�سبب كارثة خطرة 

على الأحياء والنباتات املوجودة فيها.
وم���ن الثابت تاريخيا ان توما����س رولن هو من ابتكر 
الطريق���ة ل�ستخراج النفط من البحار يف الرابع من 
ماي���و عام 1819, فقد �سجل هذا الباحث باإ�سمه اأول 
ب���راءة اخرتاع ملن�سة بحرية ثابتة ميكن ا�ستخدامها 

ل�ستخ���راج النفط.وبعد مرور 85 عام���ا على ابتكار 
رولن���د مت ال�ستغالل الفعلي للنفط م���ن اأول من�سة 
بحري���ة بني���ت يف كاليفورنيا ع���ام1879 وكانت هذه 
املن�س���ة ذاتي���ة الرف���ع اأما من�س���ة )بلووت���را( التي 
بني���ت ع���ام 1962 فكان���ت اأول من�س���ة ق���ادرة على 
الغو����س جزئي���ا. ويتطل���ب بن���اء من�س���ات بحري���ة 
اأمورا ع���دة. بعد التاأكد من وج���ود مكمن نفطي ذي 
ج���دوى اقت�سادية منه���ا درا�س���ات جيولوجية تتمثل 
يف اإج���راء م�سح جيولوجي لقاع البحر واإجراء تقييم 
جيوفيزيائي للمنطقة لتحديد اكرث الأماكن مالءمة 
لب���دء احلفر.ويجب اأي�س���ا درا�سة حرك���ة الرياح يف 
املنطق���ة وحرك���ة الأم���واج والتي���ارات امل�ساحبة لها 
ف�سال ع���ن الإن�ساءات ال�سرورية للرتكيبات املعدنية 
الت���ي تقوم و�س���ط املاء م���ن حيث تعر�سه���ا لل�سداأ, 
و�سرعة �سب الأ�سمنت امل�ستخدم يف بع�س اأجزائها.

وت�ستخ���دم عادة طريقة احلفر الرحوية او الدوراتية 
يف حف���ر اآبار النفط املوج���ودة يف البحار �سواء كانت 
يف الأماكن العميقة او ال�سحلة القريبة من ال�ساطئ

ويتم احلفر يف املياه ال�سحلة اأي املياه التي ل يتجاوز 
عمقه���ا 60 م���رتا م���ن عل���ى من�سات حممول���ة على 
ركائ���ز منغرزة يف ق���اع البحر ومرفوع���ة فوق �سطح 
املاء بعيدا عن م�ستوى الأمواج اأما احلفر يف الأعماق 
فيت���م م���ن على من�س���ات طافي���ة ومثبت���ة يف مكانها 
بوا�سطة جمموعة مت�سابكة من املحركات واملرا�سي.

ان من�س���ات النف���ط تنتج حاليا نح���و 25% من اإنتاج 
النفط العاملي وهذا يعادل نحو 13 مليون برميل يوميا 
ويعم���ل يف ت�سميم وا�سادة واإدارة هذه املن�سات نحو 
200 األ���ف م�ستخدم وينفق على هذا املجهود نحو 25 
مليار دولر �سنويا مع تقدي���رات بنمو ذلك م�ستقبال 
بنح���و 20% �سنوي���ا. لكن ه���ذه املن�س���ات باتت تثر 
م�سكالت جمة م���ع ان�سار البيئة عند التخل�س منها 
وابت���داأ ذلك يف من�س���ف الت�سعين���ات فاجلدل الذي 
دار ح���ول التخل�س من املن�س���ة النفطية العائمة يف 
حو����س )) برنت �سبار(( قب���ل خم�س �سنوات م�ست 

لقن قطاع النفط الغربي درو�سا قا�سية.

 نفــط البحــار 
وتـــاريخ 
املنصـــات

تنت�صر من�صات النفط يف �صتى اإنحاء 
العامل، واقفة بثبات و�صط البحار 

واملحيطات ال�صتغالل املكامن النفطية 
املوجودة يف تلك املناطق رغم العقبات 

وال�صعوبات الكبرية التي تواجهها. 
وح�صب اإح�صاءات حديثة فاإن عدد 

هذه املن�صات يرتاوح ما بني 6000 
و 6500 من�صة منت�صبة يف مناطق 
عدة، ويقع معظمها نحو 4000 يف 

خليج املك�صيك ونحو 950 يف اآ�صيا و 
750 يف ال�صرق االأو�صط ونحو 640 يف 

بحر ال�صمال و�صمال �صرقي املحيط 
االأطل�صي.
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 �سربت م�سكلة البطالة باأطنابها اأوربا , و �سملت قطاعات عديدة من املهن واحلرف, وطالت حتى 
الأكادمييني منهم, اإل اأن الياأ�س مل يعرف طريقه اإىل نفو�س الأغلبية, ففكروا وابتكروا طرًقا وو�سائل 

للعمل وك�سب املال, وق�س�س بع�سهم م�سوقة للغاية, وتبعث الأمل يف النفو�س.. واليكم هذا النموذج 
من  ال�سرار والبداع ..

تخرج موريت�س ليخرن يف معهد الفيزياء يف زيورخ ب�سوي�سرا, واحتار يف العثور على عمل يبداأ به حياته 
ا على طلبات البحث عن  املهنية, اإل اأن الرف�س كان القا�سم امل�سرتك يف كل اخلطابات التي تاأتيه ردًّ

وظيفة التي يبعث بها اإىل ال�سركات واملوؤ�س�سات.
اإل اأن ليخرن مل ين�َس اأنه تعرف من خالل درا�سته على بع�س امل�ساكل التي تعاين منها ال�سركات 

ال�سناعية, وكان قد جمع بع�س املعلومات حول حاجة ال�سركات ملقايي�س دقيقة لدرجات احلرارة 
وال�سغط والرطوبة يف تطبيقات �سناعية خمتلفة.

وبالعودة اإىل الكتب واملذكرات اجلامعية ومتابعة ما تو�سلت اإليه كربيات ال�سركات العاملية يف هذا 
املجال, متكن ال�ساب ال�سوي�سري من و�سع بع�س الأفكار حول ما ميكن اأن يكون جديًدا يف هذا املجال.

ومن الفكرة اإىل الت�سميم ثم التنفيذ الأويل يف مرحلة التجارب, بداأ ليخرن بالت�سال بال�سركات 
التي ميكنها اأن ت�ستخدم ابتكاراته, حيث جمع بني عدة فوائد يف اأجهزته, فهي تقي�س درجة احلرارة 

ومعدل ال�سغط ون�سبة الرطوبة يف اآن واحد, وحتول النتائج اإىل قاعدة بيانات ترتبط اإما بلوحة 
ا اأو يدويًّا. عر�س اأو بوحدة ت�سغيل, اأي اأن التعامل معها ميكن اأن يكون اآليًّ

ا هو حجم هذا اجلهاز الذي ل يزيد عن 7 �سنتيمرتات بكفاءة عالية ومهياأ للعمل يف  اجلديد اأي�سً
ظروف �سعبة, فكان الإقبال عليه كبًرا من م�سانع ال�سناعات الغذائية اأوًل, ثم امتدت اإىل قطاعات 

وا�سعة.
تعامل ليخرن مع ت�سنيع اجلهاز بب�ساطة, حيث كانت بدايته يف ور�سة �سغرة يف ركن من البيت الذي 
ي�سكن فيه, وحر�س يف كل خطواته الأوىل على اأن تكون اأ�سعاره اأرخ�س من تلك املتواجدة حاليًّا, ومل 

ينظر اإىل اأن الأجهزة التي �سممها يجب اأن تباع ب�سعر غاٍل؛ لأنها متميزة وجديدة.
ا�ستغرقت تلك املرحلة الأولية 4 �سنوات اأ�س�س خاللها مع زميل اآخر له يعمل يف نف�س املجال �سركة 

لو�سع ن�ساطهما يف اإطار جتاري وقانوين يف نف�س الوقت, وكانا يقومان بت�سنيع النماذج الأولية 
ا وب�سكل مب�سط, ثم توا�سلت طلبات امل�سانع على اأجهزة ال�ست�سعار  جلهازهم بخامات عادية جدًّ

ا يف الإنتاج والتوزيع والت�سال بالعمالء  التي ينتجانها, حتى اأ�سبح يعمل لديهما الآن 35 �سخ�سً
ومتابعة كل تطور, وحماولة اللحاق به.

-" ل توجد كلمة م�ستحيل اإل يف قامو�س ال�سعفاء " / نابليون بونابرت

من الُقنوِط, وذا ي�سَعى به الأمُل والّنا�ُس �َسْخ�سان: ذا ي�ْسعى به َقَدٌم  
ْنَيا َلُه َخَوُل َوَذا اإىل امَلْجِد, والدُّ هذا اإىل املوِت, والأجداُث �ساخرة ٌ,  

ال�سابي

هكذا تهزم البطالة 

بادي �صالل الدليمي 
رئي�ص التحرير

  يف غي���اب الكهرباء والغاز ي�ستمر العمال يف م�سنع 
كوهين���ور يف ت�سغيل اللت ل�سن���ع املالءات بوا�سطة 
اح���راق احلطب ما يدل عل���ى ازمة الطاقة اخلطرة 
الت���ي تع�س���ف بباك�ست���ان لت�سبح يف �سل���ب احلملة 

النتخابية اجلارية.
وهذا الو�سع يثر غ�سب توفيق �سيد �سايغول �ساحب 
ه���ذا امل�سن���ع ال�سا�س���ع ال���ذي يوظ���ف اربع���ة الف 
�سخ����س يف روالبين���دي املدين���ة ال�سناعية املحاذية 
للعا�سم���ة ا�سالم اباد ويدفع���ه اىل القول بحنق امام 

وكالة فران�س بر�س "انها مهزلة".
وتواج���ه باك�ست���ان ا�س���واأ ازم���ة طاق���ة يف تاريخه���ا. 
فانت���اج الكهرباء ادنى بكثر م���ن حاجة ال�سناعيني 
وال�س���كان, فيم���ا ينق����س احلكوم���ة امل���ال ل�ستراد 
الوق���ود وتغذي���ة حمطاته���ا احلرارية. وانت���اج التيار 
الكهربائ���ي ل يب���اع بثمن كاف للتعوي����س عن الكلفة 

النتاجية.
وفج���اأة بات���ت البالد تواج���ه انقطاعات ت���رتاوح بني 
ثماين و�ست ع�سرة �ساعة يف اليوم وفقا للمناطق. اي 
اكرث مرتني مما كان عليه الو�سع قبل خم�س �سنوات.
ويف م�سنع كوهينور الذي يحول القطن اىل مالءات 
واغطي���ة ا�س���رة ومنتجات قطنية اخ���رى ت�سدر اىل 
الولي���ات املتح���دة واوروب���ا, ي���وؤدي كل انقط���اع اىل 
ال�سيناري���و نف�س���ه. تتوق���ف اللت لت�سغ���ل مول���دات 
�سخم���ة حترق الفيول ب�سعر مرتف���ع مما يبتلع ق�سما 

كبرا من الرباح.
وق���ال امل�سرف على ه���ذه املوؤ�س�س���ة العائلية "يف يوم 

ام�س فقط فقدنا ما بني 13 و14 �ساعة انتاج".
ويحت���اج امل�سنع اي�سا لبخار املي���اه من اجل التعقيم 

وطبع الر�سوم على منتجاته. لكن لفقدان الغاز اربعة 
اي���ام يف ال�سبوع ي�سغل فرن عمالق بوا�سطة احلطب 

على الطريقة القدمية.
وق���د تدهور النت���اج وفقدت ال�سركة عق���ودا مربحة 
خ�سو�سا مع العمالق المركي للتوزيع فاملارت. كما 

ا�سطرت لت�سريح عمال.
وه���ذا الو�س���ع ه���و نف�س���ه بالن�سب���ة لعام���ة النا�س. 
فال�س���اءة ب�س���كل م�ستم���ر او ت�سغي���ل مه���واة وه���ي 
و�سيلة ب�سيطة ملواجهة حرارة ال�سيف اخلانقة, بات 
من الكمالي���ات التي يتعذر احل�س���ول عليها من قبل 

الغالبية الكا�سحة من ال180 مليون باك�ستاين.
حتى الغ���از الطبيعي امل�سغ���وط لل�سي���ارات ال�سعبية 
جدا لنها اقل كلفة, بات �سلعة نادرة حيث ان طوابر 
طويلة من ال�سي���ارات باتت تتوقف امام املحطات يف 

اليام التي يتوافر فيها.
وف�سال ع���ن الطاقة يعاين اقت�ساد هذا البلد امل�سلم 
العم���الق احل���دودي مع الهن���د وال�سني م���ن الركود 

بالرغم من يد عاملة وفرة ورخي�سة.
وتدن���ت احتياطي���ات البالد م���ن العم���الت ال�سعبة 
اىل 6,7 ملي���ار دولر, ما يغط���ي اقل من �سهرين من 
ال���واردات. كما ل ي���زال يتوجب على الب���الد ت�سديد 
اك���رث من اربع���ة ملي���ارات دولر اىل �سن���دوق النقد 
الدويل خالل ال�سنتني املقبلتني, ما يزيد من �سعوبة 

الو�سع.
وي���رى فرنر اي.ليباخ مدير البن���ك ال�سيوي للتنمية 
يف باك�ست���ان, ان ه���ذا البلد لن يتمك���ن من اخلروج 
م���ن الزم���ة "بدون اتف���اق جديد مع �سن���دوق النقد 

الدويل" بعد النتخابات.

و�سحيح ان النم���و بلغ 3,7% العام املا�سي لكن نظرا 
اىل النمو ال�سكاين ال�سريع ينبغي ان يكون بني 6 و%7 
ل�ستيعاب ال�سب���اب يف �سوق العم���ل. بح�سب فران�س 

بر�س.
ويرى البنك ال�سي���وي للتنمية ان ازمة الطاقة تكلف 
لوحده���ا البالد نقطتني من النمو. وحلها يت�سدر مع 
مو�س���وع المن ومكافح���ة الت�سخم وع���ود الحزاب 
ال�سيا�سية يف حملة النتخابات العامة املرتقبة يف 11 

ايار/مايو املقبل.
وي�سعى حزب ال�سعب الباك�ستاين احلاكم منذ 2008 
ب�سعوب���ة اىل اقناع الراأي العام بانه مل ي�سرع المور 
او يفاقمه���ا. ون���دد اب���رز معار�سيه, ح���زب الرابطة 
ال�سالمي���ة الت���ي يتزعمه���ا رئي����س ال���وزراء ال�سابق 
ن���واز �سريف وحزب احلركة من اج���ل العدالة لبطل 
الكريكت ال�سابق عمران خ���ان, بف�سله ووعدا بانهاء 

الزمة يف غ�سون �سنتني او خم�س �سنوات.
لك���ن غالبية الحزاب ل تو�سح كيف �ستعمل من اجل 
اخراج البالد من الهاوية, ومن �سيدفع الفاتورة فيما 

التهرب ال�سريبي ي�سجل م�ستويات قيا�سية.
وهو واقع يزيد م���ن تهكم الباك�ستانيني. وقال حممد 
�سهي���د الذي كان ينتظر يف �سيارته التاك�سي "مل اعد 
ا�سدق احدا. ان ال�سيا�سيني يطلقون الوعود للفوز يف 

النتخابات ثم ين�سونها كلها".
ويف م�سنع���ه الف�سي���ح ل يعل���م توفي���ق �سايغ���ول ملن 
�سي�س���وت عماله الذين يعدون باللف مع عائالتهم 
الت���ي تعي����س وت���اأكل وتن���ام يف امل���كان. لكن���ه يعرف 
عل���ى الق���ل م���ن ل يوؤيدون. وق���ال "اتعتق���دون انهم 

�سي�سوتون للحزب الذي مل يحل هذه الزمة".

تشغيــل مصنــع نسيج عىل 
احلطــب يف باكستــان..
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A Russian Company announced the possi-
bility of a joint venture with the American 
Company Exxon Mobil to develop Iraqi Oil 
and Gas fields. 
The Director of the Russian Company, Yegor 
Sechin, stated in press conference that “His 
Company is studying the possibility of co-
operating with Exxon Mobil  Co. in develop-
ing the Oil fields and Gas fields in Iraq.”
Concerning the sides with which Rosneft 
will cooperate, Sechin added “The company 
will adopt the company that provides good 
offers as well as working with the US Exxon 
Mobil Company.””A delegation of the Iraqi 
Ministry of Oil will visit Moscow on the 
10th of  next May in response to the invita-
tion of the Russian Company,” he pointed 
out. 
On April 16 Igor Sechin, Rosneft President, 
Chairman of the Management Board and 
Sergey Chemezov, Rostec State Corporation 
Director General visited Iraq on 16 of the 
current month and held talks with the Iraqi 
Prime Minister Nouri al-Maliki During the 
talks Rosneft offered to conduct technical 
audit of facilities in operation and to provide 
support in exploration and development of 
oilfields in the Country

Exxon Mobil is one of the companies work-
ing in the Kurdistan Region which the Fed-
eral Government has. Put in the black list 
because it has contracted with the Region 
without the consent of Baghdad.
In the past months there were some pre-
dictions that Exxon Mobil is studying to 
withdraw from West Quran/1 field  in Basra 
whose value is $ 50 billion after it has signed 
agreements of six oil block with the Kurd-
istan Region which is prohibited by the 
Federal Government in Baghdad. The Fed-
eral Ministry of Oil has decided to disqual-
ify Exxon Mobil from the Fourth License 
Round for exploration blocks of oil and gas 
fields which took place on 30 and 31 of last 
May, 2012 because it did not meet its obli-
gations towards the Ministry by contracting 
with the Kurdistan Region which angered 
the Kurdish officials who considered it a po-
litical decision.
Oil revenues represent 95% of the Iraqi Bud-
get. However, till now, there is not any law 
that organizes the affairs of oil following the 
failure of the Parliament in its last and cur-
rent session to pass the Oil and Gas Law 
which is expected to enhance oil condition 
if were passed. 

The Ministry of Oil has 
granted the families that 
are inflicted by the passing 
of the Majnoon pipeline 
through their farms one 
hundred job positions at 
the Ministry in the form of 
contracts.  
The Company has estab-
lished a special committee 
to count the number of the 
inflicted families in order 
to give them compensa-
tions and job positions 
to their sons so that they 
should not be without any 
living.

100 Job Positions for the Inflicted families by the Pipeline of Majnoon oil field

Wasit asks that two 
fields are to be tendered 

in the License Round
Wasit Province has announced its request 
from the Ministry of Oil for announcing AL-
Dhafriya and AL-Zarazeer fields in the license 
round of next year.
The assistant governor for technical affairs Sa-
beeh Lafta clarified: “these two fields are over-
lapped within the area extended from Shaikh 
Saad district in the South to territories of Al-
Dabbouni district in the North.
Lafta said: “these areas are poor and they have 
witnessed the emigration of their people to 
the city. However, through investment, their 
citizens would return back which would de-
velop the area economically by offering work 
opportunities and by the revenues of petro-
dollar”  
He added “Contracting on oil fields and ten-
dering them in license rounds are the respon-
sibility of the federal government; however, 
we are putting pressure on the central govern-
ment to tender them”. 

Norway’s DNO has announced that 
the reserves of Tawky field in Kurdis-
tan Region have increased by (40%) 
of last year estimates.
The Executive Manager of DNO 
Beejan Mudhaffar Rahmani said 
in a statement: ‘The estimated oil 
reserves of Tawky field, where our 
Company is working in Kurdistan 
Region, have increased by (40%) of 
the last year estimates”. 
He added: “Increases of reserves 
guarantee (495,4) million barrels 
of oil and (140,1) billion cubic feet 
of gas which represent a boosting 
increase by (350%) of the estimates 
of the filed reserves rates for the past 
three years”.

Midland Refineries Company announced 
that it stands alone in producing jet fuel 
and that it will sell it to international Air-
lines at competitive prices.
The Company was able to supply all the 
civil and military airports in the provinces.
The Deputy Director General of the 
Company Husam Al-Fahham confirmed: 
“Work is going on continuously at the 
Midland Refineries Company which is 
represented by Dura Refinery to raise pro-
duction capacities of different oil products 
and enhance their quality by constructing 
updated units that catch up with interna-
tional developments in this area”. 

Thi Qar Oil Field Commission has expected that 
the real production of crude oil from AlGharraf 
field will be commenced by next June to be 35 
thousand barrels per day, confirming that the target 
production of the field is 230 thousand barrels per 
day in 2017.
The Director of the Commission Kareem Yasser 
told the IMN: “The real production of Al-Gharraf 
field of crude oil will commence next June by 35 
thousand barrels per day and it will be increased 
to be 50 thousand barrels per day at the end of the 
current year”. He announced that “11 wells have 
been drilled and they are ready to production, the 
other part of the wells will be drilled in the next two 
months, in addition to the completion of a degas-
sing station”. 
He added “that the plans aim at raising the produc-
tion of Al-Gharraf field to 230 thousand barrels per 
day in 2017 revealing that there is a huge reserve of 
crude oil in the field that is amounts to 5 billions 
barrels”.
The estimated proven oil reserve of Thi Qar is about 
20 billion barrels  from five  significant and unuti-
lized oil fields which are: Al-Nassirriya big field in 
Gatee’a area (30 kilometer in the north west of Nas-
sirriya), which is expected to produc 300 thousand 
barrels per day in addition to its ability to produce 
one million barrels after it has been rehabilitated, 

Al-Gharraf field (25 kilometer in the North of Nas-
sirriya) whose production is estimated to be 130 
thousand barrels per day, Al-Rafidain filed (Abou 
Amoud), whose production is estimated to be 110 
barrels when it has been operated and utilized. 
However, gas reserve has not been determined 
in the province which is located in fields that are 
overlapped with the oil fields or they are in single 
fields, which has caused fires to the inhabitants, at 
the same time, seismic teams have started work at 
the west and north of the Province to explore new 
oil fields.

Midland Refineries Compa-
ny Stands Alone in Produc-
ing Jet Fuel and selling it to 
International Companies at 

Competitive Prices

Norway’s DNO an-
nounces the increase 

of the Reserves of 
Tawky Field in Kurdis-

tan by 350%

AlGharraf field Production raises to 35 Thousand 
Barrels per Day

A Russian and an American Companies 
Studying Working in Iraq
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The Dutch Petroleum Company Shell 
has announced in a statement the com-
mencement of operations of Basra Gas 
Company in cooperation with the Iraqi 
State South Gas Company and Japan’s 
Mitsubishi, confirming that the project 
will be the largest in the World of its kind.
An official statement of Shell said: “The 
operations of Basra Gas Company, the 
world’s largest flares reduction project, 
have been commenced on Wednesday”.
The statement added: “ the project will 
be in a joint venture with South Gas 
Company holding (51%) of its shares, 
Mitsubishi (5%) and Shell (44%)”, to be 
the largest gas producing company in the 
World. 
The term of the signed contract will be 
25 years. The Joint Venture captures as-
sociated gas that is currently being flared 
from three oil fields in southern Iraq – 
Rumaila, West Qurna 1 and Zubair. 
Iraq has estimated natural gas reserves 
totaling 112.6 trillion cubic feet, the 10th 
largest in the world. However, the esti-
mates indicate that Iraq’s losses from gas 
flaring could amount to billions of dollars 
annually.
The shell statement reported Mr. Ali 

Khudair, South Gas Company Direc-
tor General said: “Basrah produces only 
around 1 billion cubic feet a day of associ-
ated gas and some 700 million cubic feet 
are being flared, which is wasting millions 
of dollars of the country’s resources every 
day. 
Mr. Khudair added “Partnering with 
world class companies like Shell and 
Mitsubishi will help Iraq fulfil its goal of 
developing its gas infrastructure to elimi-
nate flaring and provide fuel to the Iraqi 
industry, power generation as well as in-
come to the state.”
Under the agreement signed with the 
Iraqi Ministry of Oil, BGC will sell pro-
cessed gas to state-owned South Gas 
Company. BGC will be dedicated to the 
rehabilitation and upgrade of the current 
facilities to put them back to work safely 
as well as building new assets which is ex-
pected to increase the production capac-
ity from a current 400 million cubic feet 
per day to 2 billion cubic feet per day.
Shell said that since the signing of the 
agreements at the end of November, 
2011, Shell and South Gas Company 
have increased the production capacity of 
gas from 240 million cubic feet per day to 
400 million cubic feet per day in addition 
to carrying out training programs for the 
working cadre and giving them lessons 
to raise their standard of realization and 
safety in the fields; more than 8500 train-
ing program have been finished.
The Company added that a number of 
significant projects have already begun 
such as the new gas energy station in 
Khur Zubair and the gas pressure stations 
in the North Rumaila as well as supplying 
pressure machines to reduce gas flaring in 
zubair field.
“The birth of this joint venture is a clear 
testament to the determination of the 
Iraqi government to develop the coun-

try’s energy sector and a true reflection 
to the significant improvement in the 
security situation that is stimulating 
investments in Basra.” Basrah Gas Co. 
Managing Director Gasser Hanter said 
in a statement. He confirmed; “Our main 
goal is to utilize the free gas resources 
in Iraq to use them and supply the Iraq 
People with the necessary recourses of 
clean energy and at the same time reduc-
ing damages inflicted on the environment 
due to gas flaring in Basra”. 
The Manager of Shell in Iraq Hanz Ni-
jkamp “has expressed his pleasure to see 
this project has come true, promising 
that they will supply Basra Gas Company 
with technology, finance and the best in-
ternational activities with an experienced 
cadre that will help building the required 
abilities in all the fields of the project 
which will complete the long term ex-
perience of South Gas Company in Iraq, 
which will in its turn produce more en-
ergy to the Iraqi People”. 
The Project has started to process small 
amounts of raw gas in the middle of 2012. 
Now, it produces gas that can be used in 
power plants in addition to producing 
LPG which will decrease the need of Iraq 
to import fuel.

The Iraqi Oil Ministry confirmed that 
the Strategic Joint Declaration between 
Iraq and Turkey on the export of oil 
stipulates that the source of hydrocar-
bon resources of Iraq is the Federal 
Ministry of Oil and the Oil Marketing 
Company “SOMO”.
A statement by the ministry received by 
Iraqi News (IraqiNews.com) cited that 
“Iraqi oil marketing company assured 
that the strategic announcement be-

tween Iraq and Turkey signed between 
the two countries in 19/9/2010 stipu-
lates that the sole sovereign authority in 
the export of hydrocarbon resources of 
Iraq is the Iraqi Oil Ministry and Feder-
al Oil Marketing Company (SOMO).”
The general director of the Oil Mar-
keting Company Falah Jasim al-Ameri, 
said that “Article 2, paragraph 4 of the 
amendment to the Convention above 
states that [the pipeline system, reser-
voirs and other facilities of the Iraqi - 
Turkish pipeline dedicated to transport 
and load crude oil coming from Iraq 
exclusively].”
The joint declaration was signed by the 
Iraqi Oil Minister at the time, Hussain 
al-Shahristani and the Turkish Energy 
Minister Taner Yildiz on 19/9/2010.
The Deputy Secretary General of the 
Patriotic Union of Kurdistan, Barham 
Salih, appreciated the Convention on 

the export of oil from Kurdistan to Tur-
key.
Saleh said in a press statement that “The 
Convention that took place between 
Iraqi Kurdistan Region and Turkey in 
the field of oil exports from the region 
to Turkey is an important step and evi-
dence of cooperation between the two 
sides.”
He pointed out that “This agreement is 
of great benefit for Iraq and the region 
because the Turkish economy is an im-
portant economy in the region and this 
agreement will strengthen all areas of 
the Iraqi economy,” stressing that “The 
export of oil from the region to Turkey 
is an important step for the region, Iraq 
and Turkey as well.”
It is said that Kurdistan Region started 
since last year the export of oil to Tur-
key through trucks amid objections 
from the Iraqi Federal Government. 

National Exploration Com-
pany succeeded in imple-
menting a lot of seismic sur-
veys in most of the oil fields 
won in licensing rounds.
The company confirmed that 
“the size of oil reserves is 
heading towards an increase.”
Karim Hattab Jaafar said: 
“The announcement of the 
Ministry of Oil to increase 
its reserves to 150 billion 
barrels does not come from 
a vacuum, but there are joint 
activities between national 
Explorations Company and 
international companies to 
conduct seismic surveys as 
well as studies and assess-
ments.” 

The Chairman of the Board 
of Directors of Sumed Com-
pany in Suez  Abda Saad 
said: “It was agreed with the 
officials of the Iraqi Ministry 
of Oil to start supplying oil 
to Sumed terminals in Suez 
at the end of May”.
He added “It was agreed 
with the officials of the Min-
istry of Oil to export 4 bil-
lion barrels to Sumed Com-
pany in Ain Sukgna which 
was visited by the experts 
and engineers of the Iraqi 
Ministry of Oil during their 
three- day- visit to Sumed 
Company in Suez.”

Shell Announces Commencement of Operations of 
the world’s largest flares reduction project.

The Strategic Declaration between Iraq and Turkey 
Stipulates that the Only Source of Oil is Ministry and 

“SOMO”

National explorations: Iraq is on the verge 
of a significant increase in oil reserves Egypt: Iraqi oil to 

reach the Egyptian 
Sumed Terminal 
at the End of May
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BP has signed a deal with Iraq to 
build a new terminal at the port of 
Khor al-Zubair  as a the OPEC mem-
ber seeks the assistance of interna-
tional oil companies to develop its 
outdated infrastructure. 
A spokesman at the General Com-
pany for Ports of Iraq, told Reuters 
that the company had signed a five-
year contract with BP this week to 
build the new terminal, replacing an 
outdated one, and that the company 
had officially taken over the site on 
Tuesday.
BP has refused to give the financial 
details of the project. 
Anmar Al-Safi said:“BP will help Iraq 
build an advanced terminal to receive 

refined oil product shipments and 
also to export products in future … 
BP will pay around $7 for each cu-
bic meter of imported and exported 
refined products through this termi-
nal.“
Iraq depends on imports to meet the 
demand on oil production such as 
benzene while its oil refineries suffer 
from problems.
In 2009, BP and China’s CNPC a 
service contract to develop Rumaila 
filed- the gem of the Iraqi oil indus-
try- whose reserves are estimated 17 
billion barrels and which currently 
produces 1,35 million barrels a day or 
more than third the total production 
of Iraq which amounts to 3 million 

barrels a day. 
The contract is one of a series of con-
tracts that Iraq has granted to foreign 
companies which would increase the 
capacity of oil production in Iraq to 
more than four times to be 12 million 
barrels a day which makes it  compete 
with the Saudi oil giant. 
A BP spokesman said the initial phase 
to build the new terminal at Khor al-
Zubair would involve using an exist-
ing import facility and improving ef-
ficiency to bring in higher volumes 
of oil products.
“The facility will be constructed over 
a number of phases and we expect 
that imports will commence in 12 to 
18 months’ time,” he said.

Maisan Oil Company is working to construct a 
new oil export pipeline with a design capacity 
that reaches to one million barrels a day to satisfy 
the expected increases of oil production from its 
fields. The Director General of the Company, En-
gineer Ali Maarij said that the Chinese Company 
that is developing Halfaya field will construct 
the new export pipeline project, while Maisan 
Oil Company will follow up the performance 
procedures and approve the budgets and work 
programs.  It is worth mentioning that the Chi-
nese company has been developing Halfaya field 
since 2010. It has completed the first phase with 
a production of 100 thousand barrels a day. Mr. 
Maarij said that the new export pipeline which 
it is expected to be commenced during the first 
months of the next year and it will be executed 
within 360 days will have a design capacity that 
reaches to one million barrels a day, 272 kilome-
ter in length and 42 inch in diameter. He said that 
it will extend from the fields of the province in 
the point when the two export lines of Bazergan 
and Halfaya meets to the storage tanks in AlFaw 
in Basra province. He said that the project in-
cludes the installation of five cathodic stations to 
protect the pipeline from erosion and eight elec-
tric valves to cross the rivers, as well as the instal-
lation of a middle pumping station, a metering 
system to count the amounts of the exported oil, 
a central control unit in Halfaya and a substation 
in Bazergan filed and another in Faw. The Direc-
tor of Maisan Oil Company said that the con-
struction of the new pipeline is to catch up the 
great increases in oil production from the fields 
of the province which witnesses development 
operations. The new pipeline does not cancel 
the current pipeline through which produced oil 
from the province fields is exported but its design 
capacity does not accommodate the increases in 
the production in the next years. Maisan oil fields 
produce 217 thousand barrels a day after the ad-
dition of more than 100 thousand barrels in the 
first phase of Halfaya development in last June. It 
is hoped that production reaches a million bar-
rels a day after the completion of the develop-
ment operations at the beginning of 2017.

A New Pipeline to Export Maisam Oil Fields BP to Build New Port Terminal in the South of Iraq

4 5



Advertising and subscription in 
the journal Energy and Life

The sequence of articles in the magazine is 
subject to technical considerations
The journal welcomes articles and re-
search related to the course of the maga-
zine
Preferably up table materials (printed) by 
known methods
The magazine the right to rewrite and 
correct the information contained in the 
articles

email : energy_life12@yahoo.com 

mobile : 07703869369

Cheif Editter
Badi sh.

Cheif Administrative Board 
Engineer: Salah M. O.

Accredited by the Iraqi Jour-
nalists Syndicate number 1140

email : energy_life12@yahoo.com 

mobile : 07703869369

جمموعــة رشكــات النخبــة العراقيــة
Iraqi elite group of companies

 ال�صركة العراقية االأم و التي تعمل جنب اىل جنب مع جمموعة من ال�صركات، اإحدى هذه ال�صركات هي  ) �صركة النخبة العراقية للتجارة العامة ( و مقرها العراق - بغداد، و لها �صبكة 
ات�صاالت من خالل مكاتب �صركاتها يف ) دولة االإمارات العربية املتحدة و اململكة االردنية الها�صمية( اىل جانب املكتب الرئي�صي يف بغداد.

نحن على ثقة كاملة باأن التعاون امل�صرتك ملجموعة �صركاتنا معكم �صيفتح اآفاق م�صتقبلية للعمل يف خمتلف املجاالت التجارية، ال�صناعية و جمال املقاوالت يف العراق و دول اأخرى.
�صركة النخبة العراقية للمقاوالت العامة واال�صت�صارات الهند�صية املحدودة ، تاأ�ص�صت عام 1989 و م�صجلة بغرفة جتارة بغداد.مقرها بغداد و لها مكاتب يف دولة االمارات العربية .

  ان ل�صركتنــا االمكانيــة اجليــدة يف تنفيــذ امل�صاريــع املتكاملــة ) ت�صميم، جتهيــز، بناء و الن�صب( يف جمــال االأعمال الكهربائيــة، املدنية وامليكانيكيــة و ذلك من خالل الــكادر الهند�صي و 
الفنــي ل�صركاتنــا و الــذي لــه بــاع طويل يف هذه املجــاالت،  اإ�صافة اىل ذلك فــاأن لنا عالقتنا املتينة مــع العديد من ال�صــركات العاملية يف املجاالت اأعــاله و على �صبيل املثــال و لي�ص احل�صر 

)SIEMENS،، ABB SCHNEIDER....الخ(
    عالوة على ذلك، نود ان نبني باأن اإحدى �صركاتنا ) �صركة النخبة العراقية للتجارة العامة( قد عملت جنبًا اىل جنب مع �صركاتنا و فروعنا حتت نف�ص املظلة لـتاأمني املعدات الهند�صية 
الالزمة لتنفيذ م�صاريعنا مع كل اخلدمات الالزمة لها.  ان �صركتنا اآخذة على عاتقها يف الوقت احلا�صر عدة اعمال جتارية، �صناعية و اعمال مقاوالت يف العراق و لعدة جهات و بالتعاون 

مع �صركاتنا االخرى 

مكاتب خارج العراق
1- فرع  عمان – االردن

هاتف :5627951 – 6-- 00962
فاك�ص: 5627952 – 6 – 00962

comm@iraqielite.com  : بريد الكرتوين
OR iraqielite@yahoo.com 

–  املنطقة احلرة يف جبل علي – االمارات العربية املتحدة  2- فرع دبي 
dubai@iraqielite.com : بريد الكرتوين

OR iraqielite@yahoo.com 
 املكاتب يف العراق

1- فرع بغداد
هاتف :7788708 – 1-- 00964
هاتف :7760836 – 1-- 00964

 baghdad@iraqielite.com :بريد الكرتوين
 OR iraqielite@yahoo.com

 2- فرع الب�صرة
هاتف :423621 – 4-- 00964

info@iraqielite.com OR iraqielite@yahoo.com :بريد الكرتوين
 3- فرع اربيل
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Pipeline of Majnoon oil 

field

BP to Build New Port Terminal in the South of Iraq
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