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 4 من 1صفحة  الغاز العراقي رجدلية أستثما ن الهنين عبد الحسي

 

ن  ن الهني    استثمار الغاز جدلية *:  عبدالحسي 
 
 العراق

 

كوثيقة ذات مصداقية  من الصعب ان تجد   لغاز واالحتياطي من اعن حاجة العراق الفعلية  عالية تخبر

ي المثبت وامكانية استثمار ال
 
اء  غاز العراف ي تزيد مناألرقام بينما يتداول بما يسىم الخبر

 المتضاربة الت 

ي تحيط بهذا الملف بحسن نية او ربما بشكل مقصود 
اختالفات لكن المؤكد لدينا ان هناك   الضبابية الت 

ي 
 
كة  ات وثائقنا الرسمية وبي   اإلحصائيجدية بي   ما نسمعه او نقرأه ف ة السنوية لشر العالمية ومنها النشر

وليوم )  ي تقدم احصاءات سنوية عن قطاع الطاقة بكلBPبريتش بب 
ي جميع  ( الت 

 
انواعه واستخداماته ف

  .   أنحاء العالم

  بالحقيقة الطريق العلىمي الصحيح لوضع خططهو  ةالدقيق  األرقامعىل  من محاوالت التعرفالهدف ان 

اد الذي يحمل ابعادا من االستجزئيا أو كليا التخلص اىل الغاز ثم  التحول من وقود ملوث للبيئة ب 

ي  اقتصادية
 
ها  اشتباك السياسة بهذا القطاع لكن مهما كان حجم المدى المتوسط والبعيد  و سياسية ف وتأثب 

اف من ان العراق سلبا عليه  ي ان يكون طرفا مؤثرا  قد  فانه البد من االعب 
 
اهدر الكثب  من الفرص السانحة ف

ي صناعة الغاز العالمية ,
 
ة العضوية اىل لالنضمام كدولة كاملدعوة    2005عام  للعراق وجهت فمثال  ف

عام أسس الذي ت (GECF Gas Exporting  Countries Forum)  منتدى الدول المصدرة للغاز

ة نفطية ان العراق دول منمة العراقية آنذاك رد الحكو  فكان,  مقرا له يتخذ من العاصمة القطرية و  2001

ك احتياطيا واعدا من الغاز و هناك ان العراق يمتل حينها  تؤكد  ت روسيا بينما كان هوان الغاز ليس اولوية ل

ي المنتدى هي اقل من العراق من حيث ا
 
ي المنتدى دول ف

 
ومع ذلك لم نستفد  الحتياطي اصبحت عضوا ف

ي الدعوة  بصفة عضو مراقب لنقبل االنضمام   2012عام نا  عدنا ان لكن المفارقة   من النصيحة ولم نلتر

ي غينيا االستوائيةخالل االجتماع الوزاري الرابع عشر لدول 
 
  .  المنتدى الذي عقد ف

ي تقديراته ,  رغمو 
 
يبق   الواقع يقول انه فأنالجدل حول ما يمتلكه العراق من خزين غازي والمبالغة ف

اد اكبر من  ي اليوم ( مقمق )مليون قدم مكعب قياسي  1000بحاجة اىل استب 
 
من الخارج لثالث سنوات ف
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 4 من 2صفحة  الغاز العراقي رجدلية أستثما ن الهنين عبد الحسي

ي حالة تمكن
 
وزارة النفط من تنفيذ كامل خططها المرسومة عىل الورق وهي ان تصل  تقادمة عىل األقل ف

ي نهاية عام  3500السعات اإلنتاجية اىل الهدف المرسوم و هو 
 
هي فرضية صعبة و  2022مقمق/ يوم ف

وقراطية ثقيلة  ي ظل بب 
 
ي ان العراق سيتمكن  ةلو صحت هذه الفرضي و  التحقيق ف

من استثمار  فهذا يعت 

ي المكامن الغازية اضافة اىل استثمار الغاز المصاحب لتوفب  الجزء األكبر جزء كبب  من اال 
 
حتياطي المتوفر ف

ي تقدر  من الحاجة الفعلية للغاز الطبيعي الجاف
ي  مقمق/يوم 4500بـ  الت 

 
 وهذه الكمية تقابل , 2023ف

المصممة للعمل  ميكا واط من الطاقة الكهربائية المنتجة من مجموع السعات التوليدية 18000انتاج 

  الوقود  ام او زيت الغاز او زيتستخدام النفط الخيتم ايقاف ا عىل أمل انفقط  بوقود الغاز الطبيعي 

ي  وأبداله بالغاز 
ية بنسبة ال تقل ترتفع كفاءة الوحدات التوليد من الناحية واالقتصادية اناألمر الذي يعت 

المضافة لتحسي   االنفاق عىل الصيانة و كلف استخدام المواد الكيمياوية  فضال عن انخفاض % 20عن 

ي الصعود مع زيادة انتاج ا معالوقود 
 
لطاقة األخذ بنظر االعتبار ان الحاجة لمزيد من الغاز سوف تستمر ف

ي الصناعة وغب   الكهربائية وتوسع استخدامه
 
ذي ان الهدف ال, لذلك ف ها من قطاعات اإلنتاج الحقيقية ف

يتم  2025ميكاواط عىل الغاز سنة  32000هو تشغيل  نا يجب ان نستهدفه بحسب البيانات المتوفرة لدي

ي تعتمد عىل الغاز كوقود وتحويل ممن لم يتحول   ( Simple Cycle)   انتاجها من الوحدات البسيطة
الت 

 (.  Combined Cycleاىل وحدات مركبة )   بعد منها

ي الحتياطي قف اال ي
 
ي عشر عالميا بـ ) Reserve)مثبت من الغاز  العراف

ي التسلسل الثان 
 
(  124.6( حاليا ف

كة )2021ترليون قدم مكعب قياسي حسب االحصائية السنوية لعام ) ي تصدر من قبل شر
( , BP( الت 

ي إلنتاج  ) نظريا ( وبــهدف التوضيح 
نا ان الغاز سيوجه للكهرباء فقط فانه يكق  الف ميكا واط  33اذا اعتبر

( عاما بمعدل 60تعمل بالغاز( لمدة ) تعتمد عىل حرارة وحدات بسيطة )وحدات مركبة  من الكهرباء

ط تحويل جميع المحطات الغازية اىل الدورة المركبة 5500استهالك  , لكن الواقع ان   مقمق يوميا بشر

ي الذي داد بشكل كبب  خالل العقود القادمة فضال عن التطور التكنولوجر  
يتوقع ان يقلب جميع  الكهرباء سب 

ي قطاع الطاقة الح
 
 .  سابات الحالية ف

النفط الخام حيث  إلنتاجمصاحب  غاز الغاز الطبيعي حاليا هو الجدير بالذكر ان اغلب انتاج العراق من  

مقمق/يوم  1500 اكبر من  مقمق/يوم يتم استثمار ومعالجة 3000اكبر من تبلغ معدالت االنتاج الحالية 

ي خور الزبب  ومجمع معالجة شمال 
 
كة غاز البرصة )مجمع المعالجة ف ي منشآت المعالجة ضمن شر

 
منه ف
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ي منشآت 
 
كة نفط الوسط ف كة غاز الشمال والمعالجة ضمن شر ي شر

 
الرميلة( وكذلك مجمع المعالجة ف

الذي يخصص كوقود مقمق/يوم من الغاز الجاف  900يزيد عن حقىلي بدرة واالحدب حيث يتم انتاج ما 

ي القطاع الصناعي 
 
لمحطات توليد الطاقة الكهربائية )مع وجود استعماالت اخرى حالية ومستقبلية ف

 ) وكذلك يتم انتاج ما معدله ,  مباشر للشبكة من دون معالجةبشكل من الغاز ضخ كمية والزال يوالزراعي

ول المسال ) 4300 لية ( والذي يوجه لالستخLPGطن/يوم من غاز البب   ما يزيد عن انتاجو دامات المب  

ة من الغاز بمعدل   ( , والمؤسف اننا الزلنا نحرقCondensedطن/يوم من المكثفات )  1240  كميات كبب 

ا جدا بالموارد   1500 يزيد عن  .  يستدعي معالجات الستثماره مقمق/يوم وهو ما يعد هدرا كبب 

ضنا  ي للغاز ن ااذا افب  ي انه سيصبحقد بدأ فعال  العرص الذهتر
   فهذا يعت 

 
 جشا

 
يتجاوز الخمسي    قد   زمنيا

 ل
 
ي  عرص البعده دخل نعاما ي نهاية استخدام , نظيفة الصديقة للبيئة طاقة المتجددة اللل الذهتر

وهذا ال يعت 

ته نقول ان عرص النفط بدأ يرسم نهايا انالنفط او بقية األنواع أألخرى من الوقود األحفوري وانما يمكن 

ي  ه لم ينضب الفحم الحجري بل انتىه عرص  ما مثل وتحّول العالم اىل عرص النفط بفعل التقدم التكنولوجر

ها، وعوامل اال  انتهاء عرص هيمنة النفط أي اننا قتصاد والبيئة وغب 
 
 لن نشهد نضوب النفط بل نشهد قريبا

ي سباب غب  المعلنة لو قد تكون احد األ عىل سوق الطاقة  , 
 
ق أألوسط لتوترات المستمرة ف   منطقة الشر

 والعالىمي بشكل عام بعدما تأكد أن اكبر 
 
ي تحديدا ي سوق الغاز األورونر

 
هو الرصاع حول السيادة ف

ي ثالث دول هي )روسيا وايران و قطر ( 
 
ي الكوكب مستقرة ف

 
ك حيث االحتياطات ف مع ايران قطر  تشب 

ي منافسة ثنائية ن اتتسابق كلتا الدولت و  س الممتد تحت مياه الخليجبحقل بار 
 
عىل استثمار أكبر كمية منه ف

 بعد األزمة  -)ودية ( مع روسيا، ويبدو أن محور الغاز الروسي 
 
ة خصوصا ق مكاسب كبب 

ّ
ي قد حق

اإليران 

ي انها هذا المحور. وتكمن  الخليجية القطرية وانضمام قطر اىل
 
%  48.5تمتلك  أهمية هذه الدول الثالث ف

ي العالم من احتياطي الغاز الطبيعي 
 
من إجماىلي احتياطي الغاز   ترليون مب  مكعب 95.5 بمجموع مقداره  ف

ي العالم البالغ 
 
وليوم 197الطبيعي ف كة بريتش بب   .    BPترليون مب  مكعب، بحسب بيانات شر

يكا  ي سوق  السؤال المهم هو هل يمكن للعراق ان يكون شر
 
 أن النفط لن يستمر باعتبار   العالىمي  الغاز ف

ي سوق الطاقة بكونه
 
ي  السلعة األهم ف

 
ي نقل  من خالل التعجيل ف

 
ي والمشاركة الفاعلة ف

 
استثمار الغاز العراف

ي العراقية والبدء بفتح مفاوضات مع قطر وايران وتقديم التسهيالت والعنارص 
الغاز عالميا عبر األراض 

وب تحت مياه الخليج وربط من خالل السفن او دراسة امرار انب بناء منصات الستقبال الغاز الجاذبة ل
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 4 من 4صفحة  الغاز العراقي رجدلية أستثما ن الهنين عبد الحسي

ي بشبكة الغاز داخل العراق وتطوير هذه الشبكة وتوسيعها لتكون قادرة عىل 
مصادر الغاز القطري واإليران 

ي معالجة الغاز الت األساليبمغادرة  , كذلك تلبية احتياجات العراق ونقل الغاز عبر العراق
 
قليدية ف

ي ا
 
بل استثمار هذه الحقول بشكل مباشر  عىل أألقل , ةالمنخفض اإلنتاجلحقول ذات سعات وتجميعه  ف

اوح بي   
ة بشبكة  50اىل  25موقعيا من خالل محطات كهرباء ذات سعات تب  ميكاواط وربطها مباشر

كات عالمية ابدت   السيما ان هناك وتجاوز الروتي    ( KV ) 132,33,11الكهرباء من خال خطوط  شر

ي تمثل رغبتها برسائل رسمية لتنصيب هذه المحط
ي جدوى اقتصادية نات الت 

 
استثمار الغاز ومنع  اجحة ف

 .  حرقه و توفب  قدرات كهربائية اضافية قليلة الكلفة بسبب قربــها من المستهلكي   

ي استثمار موار العالم يتقدم ولن ينتظر تباطئنا المؤكد لدينا هو ان 
 
و لن يطول   بسبب الكسل أو الفساد دنا ف

ى تحت وهي جيا التكنولو  الزمن حت  نرى  ي استثمار مكامن الغاز الكبر
 
تخترص المسافات و تقلل الكلف ف

, فهناك تطلعات علمية  كما هو أألمر حاليا   نوعا من الخيال العلىمي  الحديثالمحيطات وحينها لن يكون 

ة ة  من الناحية االقتصادية لكنها الزالت غب  مجدية  كبب  العلم  نفذ  فقد , فضال عن مخاطرها البيئية الكبب 

( حيث اعلنت اليابان ان البحوث والدراسات  ي
 عن فكرة استثماره وهو )الغاز المان 

 
 تماما

 
ي مجال كان بعيدا

 
ف

ي أعماق 
 
ي ماء متجمد ف

 
ي من قاع البحر وهذا النوع من الغاز يتواجد ف

توصلت اىل استخراج الغاز المان 

ت ضغط عال وحرارة منخفضة وينتشر بشكل واسع مب  وهو ينتج من اتحاد الغاز والماء تح 500تتجاوز الـ 

ي طبقة صلبة تشبه الزجاج أو الجليد
 
ي قاع البحار ف

 
ة من غاز الميثان الذي   ف ي تحتوي عىل كميات كبب 

الت 

 أو كليهما .  الضغط أو الحرارة  يتحرر من الماء عىل شكل فقاعات ضخمة مت  ما تتغب  عوامل

ي 
 
ي لرئيس الوزراء العراف

 )*( المستشار الفت 

. فو حقوق النشر مح ط  بإعادةح يسمظة لشبكة االقتصاديي   العراقيي    20صدر. اىل الم اإلشارةالنشر بشر

ين ثا ي تشر
  2021ن 
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