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عني  لقياءو دفي  نبوءة رفسنجاني حول مستقبل العملية السياسيية فيي العي ا  استوقفتني 

 :2003مجلس الحكم االنتقالي في عام 

أنييتم القيييتم ثكييل عقلكييم علييت دييي اي معتميي ي  عليكييا حتييت فييي امييور م الج  ييية "

التافكة، ماذا لو تع ضت دي اي لحملة عسك ية م  الغي   دفقي ق قوتكيا التيي 

 "تعتم دي عليكا؟ أي  ستولوي دجوهكم؟

جاءق منطقية التوجه داالست اتيجية، خاصة ثعي  معانياة االعتمياي فيي صيناعة الطاقية 

بي يل  ثاسيتخ امه فيي حينيه دالتيي تيم التوجيه  الكك ثا ية علت استخ ام الغيا  االي انيي

ثالخطييية الوقوييييية  اضيييط ارم دم قيييت ثعييي  تييينخ  د ارة الييينفا ثتنفيييي  الت اماتكيييا

 2009يراسة ج دى فيي عيام  المشت  ة مع د ارة الكك ثاء، دالمباش ة حينكا ثإع اي

دالج يي ة عليت الغيا  الطبيعيي المسيتوري مي  لتجكي  ثعض المحطاق الغا يية العاملية 

 .  لفت ة مح ية ال تتجاد  الخمس سنواقدي اي د

شاء خا انبيو  لنقيل الغيا  الطبيعيي دنيراسة الج دى الفنية داالقتصايية لمش دع  دي

العي ا  مبنيية اساسيا عليت مقارنية الكليغ التشيغيلية لنتيا  الطاقية عليت  دلتم  دي اي 

 لفيية االنبييو  ياخييل االراضييي  دلييتة دضييافاع المختلفيية للوقييوي د لييغ الصيييانة، نييواأل

ثكميياق ايا  يبيعيي تصيل  لتجكي  المحطياق الغا يية فيي المنطقية الوسيطتالع اقية 

عم توسعت ال راسة الحقيا لنشياء خيا عياي   مليوي ق م مكعب قياسي ثاليوم.  800 دلت

 دليتتصيل  ية ثكميياق مي  الغيا  الطبيعييلتجكي  المحطاق الغا ية في المنطقة الجنوث

ثعي  التينخ  ديفاء د ارة النفا الت اماتكيا  دلحي  مليوي ق م مكعب قياسي ثاليوم 1000

شييكاليتكا مييع دفييي اسييت مار الغييا  الطبيعييي المصيياحب فييي جوليية التيي اخي  االدلييت د
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نتيييا  الطاقييية ثكميييياق الغيييا  الطبيعيييي دشييي  ة ثييي يتل ثت دلييييوم لتجكيييي  محطييياق 

 المطلوثة.

اليي م يحيي   دلقيي  تيينخ ق د ارة اليينفا فييي اسييت مار الغييا  المصيياحب لنتييا  اليينفا 

مليييوي قيي م مكعييب قياسييي فييي اليييوم دلحيي   تاثيية هيي و  1700ثكمييياق  بييي ة ثمقيي ار 

تيا  الغيا  الطبيعيي الحي  دنالسطور، دتنخ ق أيًضا في اسيت مار الحقيول الغا يية فيي 

، دالي م ليم يكتميل 2014تاجيه فيي عيام دنطيا ضم  ث نيام  جيوالق التي اخي  المخ

لغاية تاريخيه ايضياً.  دقي  ارتيبا هي ا التينخي  ثت  يي  د ارة الينفا فيي سياسيتكا عليت 

قطيياع االسييتخ ا  النفطييي ميي  خييتل جييوالق التيي اخي ، داهملييت تطييوي  قطيياع 

، تيا  الطاقية الكك ثا ييةدنصناعة المشتقاق النفطيية لتلبيية الحاجية التشيغيلية لمحطياق 

مميا  خاصة ثع  تض ر أ ب  مصافي الع ا  في ثيجي م  قبل  م  ياعل االرهاثيية،

ب ملييوي 4-3استي اي الوقوي الخفييغ االكا ادييلب ثمقي ار ا دلتاضط ق د ارة النفا 

لت  في اليوم لصالح د ارة الكك ثاء لتشغيل ثعض المحطاق الغا يية الج يي ة. دسيب ب 

ب مليييار يدالر سينوياً متنتييية ميي  اسييتي اي 2 ار اذلي  خسييارة العيي ا  مي  موا نتييه ثمقيي

دقوي ال ي ل للكك ثاء دم  االنخفيا  القسي م لنتيا  المحطياق الغا يية ثسيبب عي م 

  فاءة التشغيل ثالنفا الخام اد الوقوي ال قيل  ب ا ل ع  الغا  الطبيعي.

دال تيي ال صييناعة المشييتقاق النفطييية االسييت مارية اامضيية دمت نحيية ثسييبب منافسيياق 

داستحواذاق الكتل السياسية، الي م انعكيس سيلبا عليت تيوفي  مشيتقاق الوقيوي ثننواعيه 

ثالكمياق المطلوثة دالتعويض عنكا قس اً ثالتجكي  ثالنفا الخام  بي يل ايي  اقتصيايم 

م  تص ي و دتعظييم االيي اياق النفطيية التيي تقلصيت تا  الطاقة الكك ثا ية ث ال دنفي 

   ثسبب انخفا  اسعار النفا عالميا.

سبب التوسع في الطلب علت الغا  الطبيعي هو اعتماي ثناء المحطاق الغا يية ذاق  دي

األحجييام الكبييي ة، دذليي  ثسييبب انخفييا  تصيياريغ المييياو فييي نكيي م يجليية دالفيي اق 

، الي م تطل يب تبنيي سياسية ج يي ة دداضيحة اضييدمن  تسعيناق الق ي المدرداف هما 

تا  الطاقة الكك ثا ية خاصة ثع  تج ثية المحطياق الغا يية الكبيي ة دنلمستقبل مشاريع 

في نكاياق الق ي الماضي م  ختل م   ة التفاهم المع دفة ثآليية الينفا مقاثيل الغي اء 

ق الغا يية الكبييي ة يراسيياق الجي دى الفنيية داالقتصييايية للوحي ا دليتة دضيافدالي داء، 

يا داعتمايهيا يدراق دضيافعن  توسيعكا نحو الي دراق الم  بية التيي ال تتطليب دقيويا 
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خطية د ارة الكك ثياء الم   يية  تب ي  مغلقة ثتكنولوجييا متطيورة، د ميا استع ضيتكا

دالمق ميية ميي  قبييل الشيي  ة  2010الموسييعة الصييايرة فييي شييك  تشيي ي  ال يياني عييام 

لتيي حي يق سياسيتكا ا ،Parsons Brinckerhoff ك هيو االستشارية ثارسين  ث ن

اساسا ثع م التوسيع فيي اعتمياي المحطياق البخاريية ثسيبب انخفيا  اليوارياق الما يية 

شياء ت  ييا مشياريع السي دي فيي دنلنك م يجلة دالف اق المقلقية دالح جية عليت ضيوء 

جنييو  شيي   االناضييول، دلكييوي العيي ا  ثليي  المصييب، دلوصييول مناسيييب المييياو فييي 

مسييتوياق الحيي دي التشييغيلية اليي نيا للمحطيياق البخارييية  دلييتحوضييي يجليية دالفيي اق 

خاصة في المنطقتي  الوسطت دالجنوثية، ال م عليت ضيوءو تيم تح يي  مواقيع دسيعاق 

ي يييتم تنفييي ها دفقيياً للخطيية الما ييية لييو ارة اليي م فييي حينكييا، المحطيياق البخارييية التيي

شياء نداعتماي المحطاق الغا ية الكبي ة لل درة الم  بة ذاق الكفاءة العالية دس عة ال

 دانخفا   لفكا االست مارية دحتت التشغيلية.  

منحنياق الطليب عليت الطاقية الكك ثا يية المتضيمنة فيي الخطية استق اءاق ثناًء علت د

ثحيي دي  2020ب يكييوي حمييل ذردة الطلييب فييي عييام 2030-2011الم   ييية للفتيي ة ا

الوقييوي الغييا م لتشييغيل القيي راق الم سسيية ميكيياداي، اليي م يتطلييب تيينمي   25000

دليكيوي حميل  مليوي ق م مكعيب قياسيي يومييا، 6000تا  الغا ية ثكمية نلمحطاق ال

 ميكياداي، 40000ثحي دي  2030ذردة الطلب ايضا علت الطاقة الكك ثا يية فيي عيام 

مليوي ق م مكعب قياسي في الييوم  8000الغا م ثكمية وقوي التي يتطلب فيكا تنمي  ال

 تا  الغا ية فقا.ن ح  أينت لتشغيل  افة محطاق ال

دعلت ضوء م شي اق تينخ  د ارة الينفا فيي تينمي  تجكيي  الغيا  الطبيعيي لمحطياق 

 2007، قييي مت د ارة الكك ثييياء عييي ة مقت حييياق فيييي عيييام تيييا  الطاقييية الكك ثا ييييةدن

السييت مار حقييول المنصييورية دالسيييبة دعكييا  الغا ييية لصييالح د ارة الكك ثيياء.  لييم 

شياء مصيافي دنتوافق د ارة النفا علت ه و المقت حاق في حينكا دال علت اي ها مي  

ص اع الوقييوي المتخصصيية الخفيفيية  ونكييا ميي  اختصيياأنييوصييغي ة متخصصيية ثإنتييا  

عمييل د ارة اليينفا.  حيييت أح جييت سياسيية د ارة اليينفا الب نييام  ال منييي لتشييغيل 

تا  الطاقة الكك ثا ية دحسيب الخطية الوقوييية دالت اماتكيا ثتيوفي  الكميياق دنمشاريع 

المطلوثيية ميي  الغييا  الطبيعييي ليكييوي مت امنيياً مييع ث نييام  تنفييي  دتنصيييب المحطيياق 
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كا عليت ثي ا ل دقيوي الغيا  الطبيعيي دتبعاتكيا الغا ية مما تسبب في االضط ار ثتشيغيل

 الفنية داالقتصايية. 

ديييت  هي يية المستشيياري  فييي ر اسيية الييو راء دقيي  جيياء هيي ا الوضييع ثييال ام ميي  

 االست اتيجية الوينيية المتكاملية للطاقية فيي ال ياني عشي  مي  شيك  ح يي اي مي  عيام
، د ي ل  لتصيحيح 2030، دالتي هي فكا رسيم سياسية نفطيية ج يي ة دلغايية عيام 2012

مساراق الصناعة النفطيية التك ي يية دصيناعة الغيا  ثشيكل خياص دثميا يتناسيب ميع 

خطا دمشاريع ش  اءها في قطاع الطاقة دالصناعة. دثال ام م  اصي ارها دتوجييه 

ب، لم يتم اعتمايهيا مي  قبيل 2013مايس عام  13ر يس مجلس الو راء ثاعتمايها في ا

 عن  م اجعة عقويها لجوالق الت اخي  للنفا دالغا . د ارة النفا لغ   تقويمكا 

الموعييو  ي االحتيييايي نثييدحسييب ثيانيياق د ارة اليينفا لقيي  استع ضييت االسييت اتيجية 

 131 ثحي ديحسيب ثيانياق د ارة الينفا الغا يية النفطيية د فيي المكيام  للغيا  الطبيعيي

لإلنتيا  ت ليوي ق م مكعب االحتيايي للغا  المصياحب  98.3منكا  ت ليوي ق م مكعب

تييا  الغييا  دندي  ميي  االحتيييايي االجمييالي للغييا  الطبيعييي.  75نسييبة   النفطييي ليم ييل

مليوي ق م مكعب قياسي في الييوم، تحي   منيه  ميياق  2800المصاحب حاليا ثمق ار 

قية  ك ثا يية مي  تيا  يادنمليوي ق م مكعب قياسي في اليوم ده ا يكافئ  1700ثمق ار 

تييا   مييياق مي  اليينفا الخييام دنميكييا داي ديكييافئ ايضيا  6000محطياق اا ييية ثسيعة 

جيي اء حيي   الم ييي  ميي   ألييغ ث ميييل يومييياً.  دي هيي ا يعنييي ن فًييا مسييتمً ا 194 ثمقيي ار

في ظل سياسة نفطية اي  داضيحة االهي ا  فيي الصيناعة الغا  الطبيعي المصاحب، 

ت لقطياع الطاقية فيي اجتماعياق لجنية الطاقية الو اريية النفطية ثعي ا ع  سياسة رسيم

 ،دم بتيية فييي الخطيية الوقويييية دالمتضييمنة فييي الخطيية االسييت اتيجية لييو ارة الكك ثيياء

 فقا علت قطاع االستخ ا  النفطي م  ختل جوالق الت اخي . ليكوي اهتمامكا

ت ليوي ق م مكعب، ديم ل نسيبة    32.7يق ر االحتيايي الموعو  للغا  الح  ثح دي 

مو عية فيي حقيول اعكيا ، المنصيورية، م  االحتيايي االجمالي للغيا  الطبيعيي  25

ملييوي  1500تا  يومي ثمق ار دنالخشم االحم ،  ورمور، السيبة، جمجمالب دثمع ل 

ميكيياداي ميي  الطاقيية  5000تييا  دنكييافئ قيي م مكعييب يوميييا ثعيي  اسييت مارو، داليي م ي

ثي ال مي  يعيم تنفيي  الخطية الوقوييية ميع د ارة الينفا دحسيب الب نيام  د  الكك ثا ية.
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ال مني لتجكي  الغا  الطبيعي م  مصايرو الوينية  ب يل ع  استي اي الغا  االي انيي 

نشيينتكا د ارة الكك ثيياء ميي  تخصيصيياتكا ألغيي   تشييغيل المحطيياق الغا ييية التييي 

تم االنحي ا  عي  تنفيي  الخطية الم   يية ليو ارة الكك ثياء فيي االعيوام االست مارية، 

ب ثسبب تي ختق سياسيية ف ضيت فيكيا عليت اليو ارة أرثعية 2019د 2015د  2014ا

ميكياداي لنتيا   10000تا  اا ية است مارية خاصة ثسعة اجمالية ثمقي ار دنمشاريع 

دالخيي د  عيي  السييياقاق الفنييية  ،عييي فقيياالطاقيية الكك ثا ييية تعمييل علييت الغييا  الطبي

دالقانونية التي دضعتكا الش  ة االسيكتلن ية يم ثيي أم المتعاقي ة ميع د ارة الكك ثياء 

مما  ،دالمتخصصة في ثناء المنكا  االست مارم لقطاع الطاقة الويني 2009في عام 

 ،اضييييط ق د ارة الكك ثيييياء ثعيييي  توقيييييع عقييييوي المشيييياريع االسييييت مارية االرثعيييية

تييوفي   مييياق الغييا  الطبيعييي  دلييت ،داللت اميياق تعاق ييية مييع الشيي  اق االسييت مارية

دالمخصصيية اساسيياً لتشييغيل محطاتكييا الغا ييية دأصييبحت م اميية علييت تجكييي  هيي و 

 ،ييي اي االسييتميةدالمحطيياق االسييت مارية الخاصيية ثالغييا  المسييتوري ميي  جمكورييية 

اع الوقيوي أنيويل محطاتكيا عليت دثالتالي اضيط ق د ارة الكك ثياء ثاالسيتم ار ثتشيغ

 الب يلة ثكفاءة منخفضة دثإتاحة اقل دثكلغ تشغيلية عالية.

تيا  اا يية دنما هي الج دى مي  تنفيي  مشياريع الشي  اق االسيت مارية لمحطياق  ،اذي

في ثي ة اي  مكي ة است مارياً دفنياً داي  مكي ة تصميمياً لتعمل علت أنواع دقيوي ث يلية 

دلتستحوذ   ل  علت  ميياق الغيا  الطبيعيي المخصصية لمحطياق ع  الغا  الطبيعي 

 تا  الطاقية الغا يية العاملية دالمنفي ة مي  تخصيصياق د ارة الكك ثياء االسيت مارية،دن

ميكياداي عني   6000تاجيية ثمقي ار دنلتكوي الخسارة م  بة متنتية م  فق اي قي راق د

ل   خسييارة مالييية ثسييبب د يي  ،توقييغ تجكييي  الغييا  االي انييي ألسييبا  فنييية اد مالييية

االجحيا  فييي االلتيي ام التعاقيي م مييع الشيي  اق االسييت مارية لتسيي ي  قييوا م شيي اء ياقيية 

 -أد-دحسيب اسيلو  عقي  شي اء الطاقية اخي   ، ك ثا ية دث دي تجكي  ياقية  ك ثا يية

ملييوي قي م مكعيب يوميييا  1700ميع اسيتم ار حي   الغيا  المصيياحب ثكميياق  ،ايفيعب

ميكيياداي ميي  الطاقيية الكك ثا ييية المفقييوية ميي  جيي اء توقييغ  6000تييا  دناليي م يكييافئ 

تجكي  الغا  االي اني؟  لتستم  ثسببكا معاناة المواي  ديستم   يل االتكاماق ليو ارة 

 الكك ثاء دالتشكي  ثإنجا اتكا.



 
 

ي سياسات الطاقةأوراق 
 
 ف

 
 

 

 
ي السياسة النفطية العراقية؟ وحيد كريم

ي أم ف 
ي الغاز اإليران 

 6من  6 صفحة هل المشكلة ف 
 

د ارة اليينفا اعتميي ق فييي سياسييتكا لتطييوي  قطيياع اسييتخ ا  اليينفا الخييام د ييياية  دي

اعليت ياقياق متاحية مي  خيتل جيوالق التي اخي   دليتفقا لغ   الوصيول  تاجهدن

اليي تا االدلييت دعقييوي المشييار ة فييي االستكشييا  دالتطييوي  فييي جوليية التيي اخي  

ال اثعة، دع م اهتمامكا ثالصناعة النفطية المتم لة ثصيناعة المشيتقاق النفطيية دالغيا  

تيا  الطاقية دنتوقيغ علييه اساسياً دالتي تم ل ام  الطاقة القيومي داالسيت اتيجي الي م ي

ضييم  خطيية دقويييية تبيي أ ميي  عييام الكك ثا ييية دصييناعة البت د يميادييياق داالسييم ة، 

قي   هي و السياسية ديتاجيه فيي عقيوي جيوالق التي اخي .  دنعلت ضوء م احل  2014

تصيياميم المحطيياق الغا ييية فييي عقويهييا ثعيي  عييام اجبيي ق د ارة الكك ثيياء ثاعتميياي 

لت  افة أنواع الوقوي دحسب ما يتوف  م  دقيوي مجكي  مي  د ارة ثاشتغالكا ع 2003

النفا، ثال ام م  اي التشغيل علت الوقوي ال قيل أد النفا الخام اي  اقتصايم دثكفياءة 

اقيل.  دلكيي  ال ثيي يل لحيي  د مييال اسييت مار الغييا  المصياحب دتطييوي  الحقييول الغا ييية 

دننمييل خييي ا فييي  ي حينييه. ضييم  جييوالق التيي اخي   مييا دعيي ق ثييه د ارة اليينفا فيي

توجكاتكييا الحالييية ليقييا  الكيي ر فييي  مييياق الغييا  المصيياحب دالعمييل علييت ت جمتييه 

ية تنكي معاناة المواي  م  النق  فيي تجكيي و ثالكك ثياء، دضافثإنتا  ياقة  ك ثا ية 

 اميل الكميياق المنتجية مي  الغيا  الطبيعيي فيي الصيناعة  مي لتغطي الحاجية الوينيية 

تا  الكك ثاء لسنواق قايمة.  دليتك  فيكيا نبيوءة رفسينجاني رمييا مسيتقبلية لسياسية دند

 ع اقية دينية مستقلة في  افة قطاعاتكا. 

 

 )*( وزير الكهرباء العراقي األسبق
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