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إدارة معلومات الطاقة األمريكية ...تحليل موجز للعراق
نظرة عامة
العراق هو ثاين أكرب منتج للنفط اخل��ام يف أوب��ك وميتلك خامس أكرب احتياطي مؤكد للنفط
اخلام يف العامل.
العراق هو ثاين أكرب منتج للنفط اخلام يف منظمة البلدان املصدرة للبرتول (أوبك) بعد اململكة
العربية السعودية ،وحيمل خامس أكرب احتياطي مؤكد للنفط اخل��ام يف العامل بعد فنزويال والسعودية
وكندا وإيران ،ومعظم احلقول الرئيسة املعروفة يف العراق تنتج النفط أو يف مرحلة التنمية ،على الرغم
من أن الكثري من موارده اهليدروكربونية املعروفة مل تستغل بالكامل ،وتقع مجيع حقول النفط املعروفة
يف العراق يف املناطق الربية ،وان أكرب احلقول يف اجلنوب هلا تكاليف استخراج منخفضة نسبيا بسبب
اجليولوجيا غري املعقدة ،ولتعدد احلقول العمالقة ،ولوقوع احلقول يف مناطق غري مأهولة نسبيا مع أرض
مستوية ،وملقربة احلقول من املناطق الساحلية.1
يعيد العراق تطوير احتياطياته من النفط والغاز الطبيعي بعد سنوات من العقوبات واحلروب،
فقد ارتفع إنتاج النفط اخل��ام يف ال�ع�راق بنحو  1.5مليون برميل يوميا على م��دى السنوات اخلمس
املاضية ،بعد ان إزداد من  2.6مليون برميل يوميا يف عام  2011إىل ما يقرب من  4.1مليون برميل
يوميا يف عام  ،2015وتشمل هذه التقديرات النفط املنتج يف إقليم كردستان العراق ،املنطقة الشمالية
الشرقية شبه املستقلة يف العراق وال�تي حتكم من قبل حكومة إقليم كردستان ،لقد ارتفع اإلنتاج يف
البالد مبعدل أبطأ مما توقعته احلكومة العراقية على مدى العقد املاضي بسبب ضعف البنية التحتية يف
اجلنوب ،وتعطل االمدادات يف الشمال ،والتأخري يف منح العقود ،ومع ذلك ،ازدهر انتاج العراق يف
عام  ،2015بزيادة ما يقرب من  700الف برميل يوميا مقارنة مع عام  ،2014وهذا ميثل أكرب زيادة
خالل عام ،منذ انتعاش انتاج العراق يف عام  2004بعد بدء احلرب على العراق.
وعلى الرغم من منو اإلنتاج مبستوى شبه قياسية يف ع��ام  ،2015خفضت احلكومة العراقية
أهداف إنتاج النفط يف املستقبل وقللت من خططها االستثمارية ،وجياهد العراق ملواكبة حصته من
املدفوعات لشركات النفط العاملية الكربى العاملة يف حقوهلا النفطية ،ان اخنفاض أسعار النفط اخلام
إىل جانب احلرب ضد الدولة اإلسالمية يف العراق والشام مشال العراق واليت بدأت يف منتصف عام
 2014تسبب يف منو عجز ميزانية العراق بشكل كبري يف عام .2015
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يعتمد اقتصاد العراق بشكل كبري على عائدات النفط ،ففي عام  ،2014شكلت عائدات تصدير
النفط اخلام  % 93من إمجايل اإليرادات احلكومية يف العراق ،وفقا لصندوق النقد الدويل ( .)IMF 2ويف
ع��ام  ،2015حصل ال�ع�راق (باستثناء إقليم كردستان) على ما يزيد قليال عن  49مليار دوالر من
عائدات تصدير النفط اخل��ام ،وه��ذا املبلغ أق��ل مما ك��ان عليه يف ع��ام  ،2014على الرغم من الزيادة
الكبرية يف حجم الصادرات.3
الشكل  :1البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي يف العراق

النفط والسوائل األخرى
حيتوي العراق على  % 18من احتياطي النفط اخلام املؤكد يف الشرق األوسط وما يقرب من
 % 9من إمجايل االحتياطيات العاملية ،وان معظم حقول النفط الرئيسة املعروفة يف العراق تنتج أو يف
مرحلة التنمية ،على الرغم من أن الكثري من املوارد اهليدروكربونية املعروفة ال تستغل بالكامل.
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االحتياطيات
ووفقا جمللة النفط والغاز ( ،)OGJاحتوى العراق على  143مليار برميل كاحتياطي من النفط
اخل��ام املثبت يف هناية ع��ام  ،2015وه��و ما ميثل  % 18من االحتياطيات امل��ؤك��دة يف منطقة الشرق
األوس��ط وما يقرب من  % 9من االحتياطيات العاملية ،ليحتل املرتبة اخلامسة يف العامل ،4ان موارد
العراق غري متوزعة بالتساوي عرب االراض��ي الطائفية والدميغرافية ،وترتكز معظم امل�وارد النفطية والغاز
الطبيعي يف املناطق الشيعية يف اجلنوب واملنطقة الكردية يف الشمال ،مع القليل من املوارد املعروفة يف
مناطق األقلية السنية يف وسط وغرب العراق.
وميلك العراق مخسة حقول عمالقة (واليت حتتوي على أكثر من  5مليارات برميل من احتياطيات
النفط) يف اجلنوب واليت متثل حوايل  % 60من جمموع احتياطي البالد .5ويقدر ان  % 17من احتياطي
النفط يقع يف مشال العراق قرب كركوك واملوصل وخانقني ،6وان السيطرة على حقوق االحتياطيات ميثل
مصدرا للخالف بني االكراد واجلماعات األخرى يف املنطقة ،وقدرت وكالة الطاقة الدولية ( )IEAأن
إقليم كردستان العراق حيتوي على  4مليارات برميل من االحتياطات املؤكدة ،7اال ان تقدير حكومة
إقليم كردستان أعلى من ذلك بكثري ألنه يتضمن موارد غري مؤكدة ،اذ تقدر حكومة إقليم كردستان
أهنا حتتوي على  45مليار برميل ،8على الرغم من أن هذا الرقم مل يتم التحقيق به بشكل مستقل
وعلى األرجح ان يتضمن بعض املوارد يف املناطق املتنازع عليها وخاصة يف كركوك.
إدارة القطاع
تشرف وزارة النفط يف بغداد على تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي واإلنتاج يف مجيع احناء
العراق عدا األراضي الكردية من خالل الشركات العاملة :شركة نفط الشمال ( )NOCوشركة نفط
ال��وس��ط ( )MDOCيف املناطق الشمالية وال��وس�ط��ى ،وش��رك��ة نفط اجل�ن��وب ( ،)SOCوش��رك��ة نفط
ميسان ( )MOCيف املناطق اجلنوبية.
وام��ا يف إقليم كردستان ال�ع�راق ،ف��إن حكومة اإلقليم م��ع وزارة امل �وارد الطبيعية تشرف على
التطوير واالنتاج يف حقول النفط والغاز .ان شركات النفط العاملية الكربى نشطة جدا يف العراق ،مبا
يف ذلك يف إقليم كردستان العراق ،اذ تعمل شركات النفط العاملية يف إط��ار عقود اخلدمات التقنية
( )TSCSالنافذة يف العراق ،واليت وقعت مع وزارة النفط يف بغداد ،وختضع التفاقات تقاسم اإلنتاج
والتصنيع اليت وقعت مع حكومة اإلقليم ،على مر السنني ،عمل ضغط حكومة إقليم كردستان لتوقيع
اتفاقيات تقاسم اإلنتاج مع شركات النفط العاملية على تصاعد التوتر مع بغداد ،مما جعل الوضع غري
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مريح بالنسبة لبعض شركات النفط العاملية اليت تعرضت لضغوط يف مناسبات خمتلفة وبذلك اجربت
على احلد من استثماراهتا يف االقليم.9
اإلنتاج
بلغ متوسط إن�ت��اج النفط اخل��ام يف ال�ع�راق م��ا ي�ق��رب م��ن  4.1مليون برميل يوميا يف عام
 ، 2015أكثر ب  700الف برميل من مستوى اإلنتاج يف عام ( 2014الشكل  ،)2ومن الكمية
املنتجة يف عام  ،2015مت إنتاج ما يقرب من  3.6مليون برميل يوميا يف جنوب العراق يف ظل
احلكومة املركزية يف بغداد ،وأنتج  450الف برميل يوميا مشال العراق ،معظمها يف احلقول اليت
تديرها حكومة إقليم كردستان والباقي يف احلقول اليت تديرها شركة نفط الشمال العراقية (بغداد).
يف جنوب العراق ،حيث إنتج ما يقرب من  % 85من النفط يف البالد يف عام  ،2015ساهم
رفع مستوى تطوير البين التحتية (حمطات الضخ وخطوط االنابيب ومرافق التخزين) وإدخال حتسينات
على نوعية اخل��ام يف زي��ادة اإلنتاج ،يف حزيران عام  ،2015بدأ العراق بتسويق نفط البصرة الثقيل،
والذي سوق تقليديا كنفط خام خفيف ،قبل هذا التمييز ،حد العراق من اإلنتاج من احلقول النفطية
املنتجة للنفط الثقيل للحفاظ على احلد األدىن من معايري النفط اخلام اخلفيف للبصرة ،وعندما بدأ
العراق بتسويق نفط البصرة الثقيل بشكل منفصل عن نفط البصرة اخلفيف ،كان البلد قادرا على زيادة
اإلنتاج يف احلقول املنتجة للنفط الثقيل وحتسني نوعية نفط البصرة اخلفيف ،ويف مشال العراق ،حيث
مت إنتاج  % 10املتبقية من نفط العراق يف عام  ،2015زادت حكومة إقليم كردستان من قدرة خط
أنابيبها املستقل ،مما أتاح زيادة انتاج.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة ان منو انتاج العراق سيتباطأ يف عام  2016بسبب ان قيود امليزانية
قد تدفع احلكومة العراقية ألن تطلب من شركات النفط العاملية العاملة يف جنوب احل��د من خطط
اإلنفاق ،وتشهد حكومة إقليم كردستان أيضا قيودا يف امليزانية واليت تتسبب يف تأخري الدفع لشركات
النفط العاملية ،وهذا ميكن أن يسهم أيضا يف تباطؤ منو اإلنتاج.
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الشكل  :2إمجايل اإلنتاج واالستهالك النفطي وغريه من السوائل يف العراق

تأثري داعش على قطاع النفط العراقي
شنت الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داع��ش) هجوما على العراق يف أوائ��ل حزيران عام
 ،2014وسيطروا على املوصل ،احد أكرب املدن يف الشمال ،وعلى مدن اخرى يف وقت الحق ،وقد
أث��ر داع��ش على عميات االن�ت��اج والتكرير يف مش��ال ال�ع�راق (ب��دون اخ��ذ إقليم كردستان ال�ع�راق لعني
االعتبار) ،لكنه مل يؤثر على اإلنتاج والصادرات اجلنوبية اليت مثلت حنو  % 95من جمموع صادرات
النفط اخلام العراقية يف  ،10 2014كما ومل يؤثر داعش تأثريا كبريا على اإلنتاج يف إقليم كردستان مشال
العراق ،على الرغم من ان القتال كان قريبا جدا من احلقول املنتجة ضمن ح��دود حكومة اإلقليم،
وخصوصا خورمالة قبة وشيكان ،اال ان بعض شركات النفط ختلت عن مشاريع التنقيب وهذا ما قد
يؤخر التنمية املستقبلية.
خالل النصف الثاين من شهر حزيران عام  ،2014هاجم داعش مصفاة بيجي النفطية ،اكرب
مصفاة يف العراق ،مما تسبب وقف العمل يف املصفاة ،وتسبب إغالق مصفاة بيجي يف وقف اإلنتاج
التجاري يف مشال العراق (بدون إقليم كردستان العراق) ،وكان اجلزء العراقي من خط انابيب العراق
(كركوك) تركيا (جيهان) قد تضررت بشدة بعد أن خرب من قبل مسلحني ،وقد توقف عن العمل منذ
شهر أذار عام  ،2014ونتيجة إلغالق كل من مصفاة بيجي وخط االنابيب ،افتقرت شركة الشمال
النتاج النفط (حقول كركوك وباي حسن) إىل منفذ جتاري كبري لعدة أشهر.
سيطرت داع��ش يف البداية على بعض حقول النفط العراقية الشمالية الصغرية ،مب��ا يف ذلك
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عجيل ،ومحرين ،وحقل القيارة ،وبلد ،وعني زال��ة ،والبطمة ،والنجمة ،ولكن داع��ش خسر يف وقت
الح��ق السيطرة على بعض تلك احلقول نتيجة للضربات اجلوية ال�تي تقودها ال��والي��ات املتحدة واليت
بدأت يف أوائل شهر أب عام  ،11 2014وقد كان حقل عجيل ،بسعة  28000برميل يوميا ،احد
املصادر الرئيسة لداعش يف العراق ،ولكنها تعرضت للقصف يف أب عام  ،2014مما تسبب يف أضرار
كبرية لغرفة التحكم يف احل�ق��ل ،12كما وس��رق��ت داع��ش أيضا النفط م��ن صهاريج التخزين وخطوط
األنابيب وحمطات الضخ ،وتشري التقديرات إىل أنه قد يصل إىل  3.0مليون برميل يوميا ،13حاليا،
يعتقد ان داعش ينتاج كمية صغرية من النفط يف حقل القيارة مشال العراق.14
خطط تطوير احلقول
يسعى العراق اىل تطبيق برنامج طموح لتطوير حقوله النفطية وزي��ادة إنتاجها ،وبعد جولتني
من الرتاخيص بني عامي  2008و  ،2009وقعت وزارة النفط العراقية عشرة عقود خدمات تقنية
طويلة األجل ( )TSCمع شركات النفط العاملية لتطوير أو إعادة تطوير العديد من احلقول النفطية
العمالقة ،وال�تي ينتج معظمها بالفعل ،ومع ذل��ك ،فإن خطط التنمية هذه يف حال تغري مستمر يف
الوقت احلاضر بسبب األزمة االقتصادية يف العراق واليت نتجت بسبب اخنفاض أسعار النفط واحلرب
املستمرة ضد داعش.
وال يزال العراق يقلل من سقف طموح أهدافه ،عندما مت التوقيع على  ،TSCsوضع العراق
وشركات النفط العاملية أهداف إنتاج أولية طموحة لل  12حقالً نفطياً ،ليبلغ جمموع االنتاج الذي
خططوا له أكثر من  12مليون واملقرر ان يكتمل حبلول عام  ،2017ومع ذلك ،فإن العقود قد مت
إع��ادة التفاوض عليها إىل مستويات أكثر تواضعا ،ورمب��ا سيخفض العراق أهدافه مرة أخ��رى ،وبعد
خفض هدف االنتاج إىل حنو  9.0مليون برميل يوميا حبلول  ،15 2015ومن احملتمل ان خيفض العراق
من هدف االنتاج ليصل اىل  6.0مليون برميل يوميا اذا واصلت أسعار النفط باالخنفاض.16
ويف إقليم كردستان العراق ،خفضت حكومة اإلقليم أيضا من أهداف اإلنتاج الطموحة ،ففي
وقت سابق ،عزمت حكومة االقليم على زيادة الطاقة االنتاجية وسعة خطوط األنابيب لتصل اىل 1.0
مليون برميل يوميا حبلول هناية عام  2015أو أوائ��ل عام  ،17 2016ومع ذل��ك ،فإن حكومة إقليم
كردستان هتدف االن اىل الوصول اىل هذه النتيجة بنهاية عام  ،2016وقد تأخر هذا املشروع نتيجة
هلجوم داعش وعدم الدفع لشركات النفط العاملية مما جيعل حتقيق هذا اهلدف غري حمتمل.
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قيود البنية التحتية
الصادرات اجلنوبية
يف عام  ،2015وسع العراق من الضخ ال�بري والبنية التحتية للتخزين يف اجلنوب ،وسيكون
على العراق االستمرار يف توسيع بنيته التحتية يف اجلنوب الستيعاب منو اإلنتاج ،كما ووسع العراق
أيضا قدرة منشآت التصدير اجلنوبية يف السنوات األخرية من خالل إضافة على ثالثة موانئ أحادية
بالقرب من موانئ البصرة وخور العمية ،وخيطط العراق أيضا إىل االستمرار يف زيادة القدرة التصديرية
لتلبية أهداف اإلنتاج الطموحة ،ان ثالثة موانئ احادية قبالة ميناء البصرة تعمل حاليا ،مت تثبيت ميناء
أحادي رابع يف أوائل عام  2015ولكنه ليس قيد التشغيل ،ومن املقرر اضافة ميناء خامس يف عام
 ،2016لدى هذه املوانئ القدرة على حتميل  900000برميل يوميا لكل منها ،على الرغم من أن
عمليات التحميل الفعلية عادة ما تكون أقل من ذلك بكثري ،وأضافت هذه املوانئ األحادية قدرات
شحن كان اجلنوب حباجة إليها يف الوقت الذي تعمل فيه موانئ البصرة وخور العمية بأقل بكثري من
قدرهتا بعد حتمل ثالث حروب وضعف الصيانة.18
مشروع ضخ مياه البحر املشرتك
ان زيادة إنتاج الكمية املخطط هلا يتطلب أيضا زيادة كبرية يف الغاز الطبيعي و  /أو يف حقن
املياه للحفاظ على ما يكفي من الضغط املكمن لزيادة معدالت االسرتداد وزيادة انتاج النفط ،وقد
ربط العراق الغاز الطبيعي بعملية إعادة احلقن ،ولكن حاليا يتم حرق الكثري من الغاز الطبيعي .وفقا
ل  ،Cedigazكان العراق رابع أكرب دولة من حيث إحراق الغاز الطبيعي يف العامل يف عام ،2014
بعد روسيا وإيران وفنزويال ،19ويعمل العراق مع شركائه الدوليني والبنك الدويل للحد من حرق الغاز،
وستكون أولوية الغاز األوىل هي لتوليد الكهرباء.
ي�ع�ت��زم ال �ع �راق ع�ل��ى االع�ت�م��اد ب��ال��درج��ة األوىل ع�ل��ى ح�ق��ن امل�ي��اه ل�ل��وص��ول إىل أه ��داف اإلن�ت��اج
املستقبلية .اذ تضطلع شركة نفط اجلنوب العراقية ( )SOCمبشروع ضخ مياه البحر املشرتك ()CSSP
الذي تقدر تكلفته ما بني  4مليارات و  6مليارات دوالر ،والذي يستلزم معاجلة مياه البحر من اخلليج
العريب ومن مث نقله عرب خطوط األنابيب إىل مرافق إنتاج النفط ،سيضخ  CSSP 7.5مليون برميل
يوميا من املياه حبلول هناية املرحلة االوىل وسيصل إىل  12مليون برميل يوميا حبلول هناية املرحلة الثانية،
على الرغم من أن كمية املياه قد تتغري تبعا ألهداف اإلنتاج اليت يتفاوض بشأهنا ،وسريسل املاء ملا ال
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يقل عن مخسة حقول جنوب البصرة وحقل واحد يف حمافظة ميسان ،عموما ،تتطلب حقول النفط
اجلنوبية العراقية الكربى ضخ برميل ونصف من املياه النتاج برميل من النفط.20
ومل يتضح م�تى ستبدأ املرحلة االوىل م��ن  ، CSSPلكنها على األرج��ح ل��ن تكمل قبل عام
 ،2018مع بعض التقديرات اليت تشري اىل اهنا قد تنتهي يف عام  ،21 2020بدأ التخطيط لCSSP
يف عام  ،2009وكان من املقرر أن يبدأ يف عام  ،2013ليقدم  12مليون برميل يوميا من املياه حلقول
النفط الرئيسة يف اجل�ن��وب ،22وق��د مت تأخري الوقت املتوقع لبدء املشروع ع��دة م�رات نتيجة لتغيري يف
اإلدارة ،والتأخري اإلدارية ،والعقبات التمويلية ،مت تعيني شركة إكسون موبيل يف البداية لقيادة مشروع
 ،CSSPاال ان ذلك مل حيدث بسبب خطط استثمار اكسون يف إقليم كردستان العراق واخلالفات
ح��ول ت�ق��دي�رات التكاليف ،وق��د منحت الشركة اهلندسية االمريكية  CH2Mهيل الح�ق��ا منصب
مستشار يف املشروع يف كانون االول عام .2012
ان وضع  CSSPاحلايل ال يزال يف حال تغري مستمر ،وطلبت شركة نفط اجلنوب العراقية أن
تقوم شركة إكسون موبيل وشركة برتوتشاينا (إحدى الشركات التابعة ملؤسسة البرتول الوطنية الصينية-
سي ان يب سي) باملساعدة يف متويل املشروع وتوفري اخلربة ،وجتري املفاوضات بني شركة نفط اجلنوب
والشركتني لتحديد الدور الذي سيلعبانه يف حتريك  CSSPاىل االمام ،ويف الوقت نفسه ،تقوم شركتان
لتصاميم الواجهة األمامية اهلندسية ( )FEEDبالعمل على ضخ املياه ومعاجلة املرافق الربية والبحرية
من البصرة وخلطوط األنابيب اليت ستنقل املاء إىل حقول النفط الربية.23
الكهرباء
ان صناعة النفط والغاز يف العراق هي أكرب عميل صناعي للكهرباء يف العراق ،أن الزيادات
الكبرية يف إنتاج النفط يتطلب أيضا زيادات كبرية يف جمال توليد الطاقة الكهربائية ،ومع ذلك ،يسعى
العراق جاهدا ملواكبة الطلب على الكهرباء لنقصها يف مجيع أحناء البالد ،وستكون هناك حاجة كبرية
لتطوير قطاع الكهرباء لتوفري الطاقة اإلضافية ،إن التأخري يف حتقيق األه��داف املتوقعة قد يعين عدم
كفاية امدادات الطاقة لتلبية املطالب املتوقعة لقطاع النفط.
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صادرات الشمال
تقع معظم خ�ط��وط أن��اب�ي��ب النفط اخل��ام ال�ع�راق�ي��ة الرئيسة يف ال�ش�م��ال ولكنها التعمل حاليا
(اجل ��دول  ،24)1وق��د ع��ان��ت خ�ط��وط األن��اب�ي��ب ه��ذه م��ن أض �رار ك�ب�يرة بسبب ال�ص�راع��ات واحل ��روب،
وستستغرق إعادة التأهيل سنوات واستثمارات كبرية .لقد توقف اجلزء العراقي من خط انابيب العراق
تركيا ( )ITعن العمل يف شهر أذار عام  2014بعد عدة هجمات من قبل املسلحني ،ونظرا للبيئة
غري املستقرة للغاية على طول خط األنابيب ومدى ضررها ،فإنه من غري املرجح أن تستأنف العمليات
يف املستقبل املنظور.
حاليا ،ان خطوط األنابيب التصديرية الرئيسة الوحيدة اليت تعمل يف مشال العراق مها خطوط
األنابيب اليت أنشاهتا حكومة إقليم كردستان وشركاؤها الدوليون :خط األنابيب الرئيس حلكومة إقليم
كردستان خط أنابيب  / DNOطاوكي ،وكالمها يتصالن خبط أنابيب تركيا اىل ميناء جيهان ،وهناك
ع��دة خطوط أنابيب أصغر حتمل النفط اخل��ام من حقول أخ��رى إىل األن�ب��وب الرئيس حلكومة إقليم
كردستان.
اجل��دول  :1وضع خطوط األنابيب الرئيسة املستخدمة لتصدير النفط اخلام املنتج يف العراق (مبا يف
ذلك منطقة إقليم كردستان)
اسم  /وصف اجتاه خط األنابيب

املوقع

السعة(برميل يوميا) احلالة

فيشخابور
(احلدود العراقية
الرتكية) اىل
ميناء جيهان
(تركيا)

جنوب
تركيا

 1،500،000يعمل خط أنابيب ينقل النفط
املنتج يف مشال العراق
إىل ميناء جيهان الرتكي.
اهنا متصلة خبط االنابيب
الرئيس حلكومة إقليم
كردستان ،ويتكون خط
األنابيب من خطني
متوازيني.

القسم الرتكي
خط انابيب
العراق إىل
تركيا (.)IT
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خط أنابيب خورمالة دوم
اىل فيشخابور
حكومة
إقليم
كردستان
املستقل
املتصل خبط
أنابيب تركيا

مشال
العراق

700،000

يعمل حيمل النفط اخلام املنتج
من خورمالة قبة ويرسل
أيضا النفط اخلام من
احلقول اجملاورة ،مبا يف
ذلك طق طق ،وتعمل
حكومة إقليم كردستان
لزيادة سعة خط
االنابيب.

خط انابيب حقل طاوقي
 -DNOاىل فيشخابور
حكومة
إقليم
كردستان
املتصل خبط
أنابيب تركيا

مشال
العراق

200،000

يعمل

خط أنابيب ينقل
النفط املنتج يف حقل
طاوكي الذي تديره
شركة  DNOاىل
فيشخابور ،ومن هناك
يرتبط خبط أنابيب
تركيا للتصدير يف ميناء
جيهان ،ستسعى
 DNOوشركاؤها
لتوسيع قدرة خط
االنابيب.

مشال
العراق

600،000

كان خط األنابيب هدفا
ال
يعمل هلجمات مسلحة وتوقف
عن العمل يف شهر أذار
عام  ،2014وكانت قدرة
خط األنابيب أقل بكثري
من الطاقة االمسية هلا قبل
إغالقها ،وقد بلغ متوسط
صادرات النفط اخلام من
خط األنابيب 260000
برميل يوميا يف عام .2013

القسم
العراقي
(بغداد) من
خط انابيب
العراق تركيا
()IT

كركوك اىل
فيشخابور
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خط أنابيب كركوك اىل
كركوك -بانياس (سوريا)
وطرابلس
بانياس /
(لبنان).
طرابلس

خط
األنابيب
االسرتاتيجي

كركوك اىل
اخلليج العريب

مشال
العراق

700،000

جزء من خط االنابيب
ال
يعمل يرتبط بسوريا ،ويذهب
جزء اخر إىل لبنان،
مت إغالق خط أنابيب
من الثمانينيات إىل عام
 ،2000مث اغلق مرة
اخرى يف عام 2003
بعد تعرضه ألضرار.

مشال اىل
جنوب
العراق

800،000

خط أنابيب هذا ينقل
ال
يعمل خام كركوك الشمايل
إىل ميناء البصرة اجلنويب
والعكس بالعكس ،ان
جزء خط األنابيب من
البصرة إىل كربالء يعمل
ويرسل اخلام إىل مصايف
بغداد.

جنوب العراق جنوب  1،650،000القسم مت حتويل اجلزء الذي
خط
العراقي مير عرب اململكة العربية
االنابيب اىل ميناء املعجز العراق
السعودية لنقل الغاز
ال
العراقي مع يف السعودية واململكة
يعمل الطبيعي إىل حمطات
العربية
السعودية
توليد الطاقة (انظر
السعودية
العربية
اململكة العربية السعودية
()IPSA
.)CAB
املصدر :إدارة معلومات الطاقة االمريكية ،دليل املواقع العربية للغاز والنفط ،والشركة النروجيية،
وجينيل للطاقة ،وبوتاس (شركة أنابيب البرتول).
استهالك النفط والتكرير
يف عام  ،2015استهلك العراق  770الف برميل يوميا من النفط والسوائل األخرى ،اخنفض
استهالك النفط يف العراق ،والذي منى مبعدل سنوي قدره  % 7يف الفرتة  ،2004-2013قليال يف
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ع��ام  2014وم��رة أخ��رى يف ع��ام  2015ويعزى ذل��ك اىل هجوم داع��ش ع��ام  2014يف مش��ال العراق
والذي أدى إىل إغالق أكرب مصفاة يف العراق ونقص حاد يف الوقود يف مشال العراق ،يستمد العراق
اكثر الوقود من مصافيه النفطية احمللية اليت يغذيها النفط املنتج حمليا ،ويستورد العراق عادة حوايل 100
الف برميل يوميا من املنتجات البرتولية ،25كما حيرق العراق النفط اخلام مباشرة يف حمطات الطاقة ،ويف
عام  ،2015بلغ متوسط حرق النفط اخلام  168الف برميل يوميا (انظر اىل قسم الكهرباء)
إمج��ايل ط��اق��ة التكرير يف ال�ع�راق أك�ث��ر م��ن  1.0مليون برميل يوميا (اجل ��دول  ،26)2وختتلف
تقديرات طاقة التكرير ألن القدرة الفعالة (ما هو متاح لالستخدام يف الواقع) قد اخنفض إىل ما هو
أقل من الطاقة االمسية يف العديد من املصايف ،قبل هجوم داع��ش يف شهر حزيران عام  2014على
مصفاة بيجي ،كانت طاقة التكرير الفعالة يف العراق (مبا يف ذلك يف إقليم كردستان العراق) تقريبا
 800الف برميل يوميا ،ولكن مع توقف مصفاة بيجي ،يقدر إمجايل قدرة العراق الفعالة اآلن بأقل
من  600الف برميل يوميا.
تنتج املصايف العراقية زي��ت ال��وق��ود الثقيل اكثر مما هو مطلوب حمليا ،وال تنتج ما يكفي من
ٍ
مصاف جديدة وتوسيع قدرات بعض
املنتجات املكررة األخرى مثل البنزين ،وخيطط العراق لبناء أربع
املصايف احلالية لتخفيف النقص احمللي ويف هناية املطاف تصدير املنتجات املكررة ،ان املصايف اجلديدة
املخطط هلا والتوسيعات ستضيف  800الف برميل يوميا لطاقة التكرير ،27وسيتم االنتهاء من معظم
هذه املشاريع يف وقت ما بعد عام  ،2018وختطط جمموعة ك��ار ،وهي شركة خاصة تعمل يف أكرب
مصفاة نفط يف إقليم كردستان العراق ،لبناء مصفاة جديدة يف حمافظة نينوى بسعة تصميمية تقدر ب
 60الف برميل يوميا كما هو خمطط له.28
اجلدول  :2مصايف النفط املوجودة يف العراق
مصفاة

مالحظات

الطاقة التصميمية( برميل يوميا)

شركة مصايف الشمال
بيجي

310،000

بيجي ال تعمل ومدمرة بشكل
خطري ،وكانت القدرة الفعالة
 230برميل يوميا قبل هجوم
داعش يف حزيران عام .2014
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كركوك

30،000

الصينية

30،000

حديثة

16،000

القيارة

16،000

كسك

10،000

جمموع مصايف الشمال

412،000

شركة مصايف الوسط
الدورة

210،000

النجف

30،000

السماوة

30،000

الديوانية

30،000

جمموع مصايف الوسط

290،000

القدرة الفعالة هي  140الف
برميل يوميا

شركة مصايف اجلنوب
البصرة

210،000

ميسان

30،000

الناصرية

30،000

جمموع مصايف اجلنوب

270،000

جمموعة كار (كردستان
العراق)
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كلك (قرب أربيل)

القدرة الفعالة هي  80الف
برميل يوميا وخيطط إلضافة 95
الف برميل يوميل لقدرة املعاجلة
حبلول عام .2018

80،000

جمموعة قيوان (كردستان
العراق)
بازيان (قرب السليمانية)

القدرة الفعالة هي  20الف
برميل يوميا ،وخيطط إلضافة 66
الف برميل يوميا لقدرة املعاجلة
حبلول عام .2018

34،000

( DNOالنرويج)
طاوكي

6،000

جمموع مصايف كردستان

120،000

1،092،000
جمموع مصايف العراق
املصدر :إدارة معلومات الطاقة األمريكية بناء على معلومات من دليل النفط والغاز العريب ،وشركات
مصايف الشمال واجلنوب ،وتقرير النفط العراقي ،و  ،DNOجمموعة استخبارات الطاقة.
القضايا بني حكومة إقليم كردستان وبغداد
خاضت حكومة اقليم كردستان ،اهليئة الرمسية احلاكمة للمنطقة شبه املستقلة يف مشال العراق
واليت تضم غالبية كردية ،نزاعات مع السلطات الوطنية حول قضايا متعلقة بالسيادة ،وقد القت خطة
شركة نفط الشمال العراقية ( )NOCلزيادة اإلنتاج يف حقل كركوك مشال العراق على حدود املنطقة
الكردية اع�تراض��ات من قبل حكومة إقليم كردستان ال�تي تصر على أن خطط التنمية يف ه��ذا اجملال
تتطلب التعاون مع وموافقة حكومة إقليم كردستان.
وعموما ،تصر وزارة النفط العراقية على أن مجيع العقود اهليدروكربونية جيب أن توقع مع احلكومة
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الوطنية ،وأن كل النفط املنتج يف منطقة إقليم كردستان جيب ان يتم تسويقه وشحنه عن طريق الشركة
العامة لتسويق النفط (سومو) ،ذراع العراق يف ما يتعلق بتصدير النفط العراقي ،ومع ذلك ،أصدرت
حكومة إقليم كردستان ق��ان��ون النفط وال�غ��از اخل��اص هب��ا يف ع��ام  2007يف ظ��ل غياب ق��ان��ون عراقي
وطين ينظم االستثمار يف النفط والغاز ،ويف أواخر عام  ،2011حتدت حكومة إقليم كردستان سلطة
احلكومة الوطنية عندما وقعت اتفاقات لتقاسم اإلنتاج النفطي مع شركة اكسون موبيل لتطوير رقعات
نفطية مشال العراق ،وبعضها تقع يف املناطق احلدودية املتنازع عليها ،وقد وقعت حكومة إقليم كردستان
عقود إضافية مع منتجي النفط الرئيسيني مثل شيفرون وشركة غازبروم وتوتال ،لقد انسحبت اكسون
موبيل من بعض مشاريعها يف العراق ،وال سيما مشروع ضخ مياه البحر املشرتك ،وكانت احلكومة
العراقية قد طلبت من الشركة االختيار بني مشاركتها يف حقل غرب القرنة االوىل ومشاريعه يف حكومة
إقليم كردستان ،وقد طلب من مؤسسة البرتول الرتكية (تباو) االنسحاب من مشاركتها يف امتياز الرقعة
 9اليت مت منحها خالل جولة الرتاخيص الرابعة بسبب خالفات بشأن مشاركة تركيا يف مشاريع الطاقة
حلكومة إقليم كردستان.
وقد اهنارت االتفاقات السابقة لتصدير النفط بشكل مستقل عرب البىن التحتية العراقية اململوكة
للدولة يف االراضي الكردية بسبب خالفات حول املستحقات ،واملشاكل األمنية ،والتأخري يف بناء البنية
التحتية املطلوبة لنقل كميات النفط اليت وعد هبا ،وشكلت صادرات النفط املباشر من حكومة إقليم
كردستان مسألة خالف أخرى ،وقد قامت حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط اخلام واملكثفات إىل
تركيا وإيران عن طريق الشاحنات ،ويف أيار عام  ،2014بدأت حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط
اخلام عرب خط أنابيب مستقل بين حديثا إىل ميناء جيهان الرتكي.
اإلنتاج الشمايل
ان انتاج النفط يف مشال العراق هو موضوع مثري للجدل بسبب النزاع املستمر بني احلكومة
املركزية يف بغداد وحكومة إقليم كردستان حول املوارد النفطية اهلائلة يف كركوك ،وقد تصاعدت حدة
التوتر واالرت�ب��اك ح��ول اإلن�ت��اج الشمايل منذ هجوم داع��ش يف ع��ام  ،2014وقبل ع��ام  ،2014انتج
العراق (بغداد) معظم النفط يف الشمال ،وخاصة يف حقل كركوك (افانا وبابا كركر) وحقل باي حسن،
جنبا إىل جنب مع احلقول الصغرية األخرى ،ومع ذلك ،بعد إغالق خط أنابيب العراق تركيا يف شهر
أذار عام  2014ومصفاة بيجي يف حزيران من نفس العام ،افتقر اإلنتاج الشمايل اىل منافذه التجارية
التقليدية ،ونتيجة لذلك قامت حكومة إقليم كردستان بالسيطرة على العمل يف حقل افانا ،وهو جزء
من حقل كركوك ،وحقل باي حسن يف متوز عام  ،2014وبدأت يف تصدير النفط عرب خط أنابيب
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مستقل بين حديثا ويتصل مبيناء جيهان الرتكي (اجلدول  ،)1خالل هذا الوقت ،واصلت شركة نفط
الشمال العراقية العمل يف بعض احلقول الشمالية ،على الرغم من أن اإلنتاج والتصدير يتم عرب خط
أنابيب حكومة إقليم كردستان واليت تقوم بالتسويق ايضا.
كما وب��دأت حكومة إقليم كردستان بنقل بعض النفط اخلام يف ميناء جيهان الرتكي لسومو
يف أواخ��ر ع��ام  2014وفقا التفاق مت بني بغداد وحكومة إقليم كردستان يف ديسمرب كانون االول
عام  ،2014وقد وافق اجلانبان على ما يلي )1( :تعطي حكومة إقليم كردستان  250الف برميل
يوميا من النفط اخلام املنتج يف أراضيها لسومو يف ميناء جيهان لتسويق النفط اخلام )2( ،يقوم العراق
(بغداد) بتصدير  300الف برميل يوميا من خام كركوك عرب خط انابيب حكومة إقليم كردستان إىل
ميناء جيهان و ( )3يستأنف العراق (بغداد) دفع احلصة االحتادية حلكومة إقليم كردستان واليت من
شأهنا أن تصل إىل  % 17من املوازنة االحتادية للعراق ودفع رواتب قوات البيشمركة العسكرية واليت
تصل اىل مليار دوالر ،وكان اهلدف من االتفاق السماح لسومو بإستعادة السيطرة على تسويق جزء
كبري من صادرات النفط اخلام يف مشال العراق.
لقد اهن��ارت الصفقة منذ ذلك احلني ،واخنفضت خمصصات نفط حكومة إقليم كردستان إىل
سومو بشكل كبري يف شهر حزيران عام  ،2015وقد أعطيت آخر شحنه يف شهر أب عام ،2015
وب��دأت حكومة إقليم كردستان ببيع النفط بشكل مباشر ألهنا تلقت ما هو أقل بكثري من % 17
املخصصة هلا يف املوازنة االحتادية العامة من بغداد ،وردا على ذلك ،ويف شهر أذار عام  2016توقفت
املؤسسة الوطنية للنفط االحتادي بضخ النفط يف خط أنابيب حكومة إقليم كردستان بتوجيه من بغداد
يف حماولة لالستفادة من املفاوضات ح��ول تقاسم عائدات النفط مع حكومة إقليم كردستان ،لقد
انتجت احلقول اليت تديرها املؤسسة الوطنية للنفط ما بني  150و  200الف برميل يوميا ،واليت يتم
حاليا إعادة حقنها يف آبار النفط للحفاظ على إنتاج الغاز الطبيعي ملولدات الطاقة احمللية.29
صادرات النفط اخلام
يف عام  ،2015كانت اهلند أكرب مستورد للنفط اخلام العراقي ،أكثر قليال من الصني ،وجاءت
حوايل  % 85من صادرات النفط اخلام يف العراق من حمطات البالد اجلنوبية للتصدير على طول اخلليج
العريب يف عام  ،2015واليت تصدر نفط البصرة اخلفيف والثقيل ذو الدرجات املختلفة.
بلغ متوسطجمموع صادرات النفط اخلام العراقي  3.3مليون برميل يوميا يف عام  ،2015اكثر
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ب  0.7مليون برميل يوميا مقارنة بالعام السابق ،استنادا لقائمة لويدز لالستخبارات (بيانات ناقلة
 ،)APEXوبيانات من وزارة النفط العراقية (الشكل  ،30)3ان التوسع يف الضخ الربي والبنية التحتية

للتخزين يف اجلنوب ادى اىل تسويق التحسينات يف نوعية خام البصرة اخلفيف والثقيلة كل على حدة،
ب��دءا من منتصف ع��ام  ،2015وزي��ادة سعة خط انابيب حكومة إقليم كردستان يف الشمال ،وكل
ذلك ساهم يف منو اإلنتاج يف العراق ،ويف عام  ،2015مت شحن حوايل  % 85من صادرات العراق
من حمطات التصدير اجلنوبية يف اخلليج العريب ،واليت تصدر نفط البصرة اخلفيف والثقيل ذو الدرجات
املختلفة (الشكل .31)4
ان آسيا (اهلند ،والصني ،وكوريا اجلنوبية) هي الوجهة الرئيسية اإلقليمية للنفط اخلام العراقي،
فقد استوردوا أكثر من نصف إمجايل الصادرات يف عام  ،2015فقد استوردت اهلند النفط اخلام من
العراق بشكل اكثر بقليل من الصني ،مما جيعل اهلند أكرب مستورد للنفط اخلام العراقي يف عام ،2015
أما خارج آسيا ،تعترب الواليات املتحدة أكرب مستورد للنفط العراقي ،على الرغم من أن هذا اخنفض
خالل العقد املاضي ،اذ استوردت الواليات املتحدة  229برميل يوميا من النفط اخلام من العراق يف
عام  ،2015اقل ب  % 70من ما استوردوه يف عام  ،2001وقد نتج النمو يف إنتاج النفط االمريكي
اىل تراجع كبري يف واردات الواليات املتحدة.
وتشمل تقديرات تصدير النفط اخلام يف االشكال  3و  4النفط اخلام التجاري فقط املنقول حبرا،
وتستبعد التقديرات النفط اخلام املنقول بواسطة الشاحنات وكميات التصدير الداخلية إىل تركيا عرب خط
أنابيب بري من ميناء جيهان ملصفاة كريكيال الرتكية قرب أنقرة ،ان القدرة االستيعابية خلط أنابيب جيهان
كرييكال هي  135الف برميل يوميا ،رغم أن حجم النقل اقل من هذا املعدل يف اغلب االحيان.32
الشكل  :3وجهة صادرات العراق من النفط اخلام احملمولة حبرا يف عام .2015

مالحظة :جمموع صادرات النفط اخلام  3.3مليون برميل يوميا ويشمل صادرات النفط اخلام
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احملمول حبرا فقط ،وليس النفط اخلام الذي يصدر عن طريق الشاحنات أو النفط اخلام املصدر بريا اىل
تركيا عرب خط أنابيب جيهان-كريكيال ،مصفاة قرب أنقرة.
املصدر :إدارة معلومات الطاقة األمريكية وفقا لبيانات استخبارات لويدز (بيانات ناقلة )APEX
الشكل  :4صادرات العراق الشهرية من النفط اخلام احملمول حبرا حسب املوقع من .2013-2015

مالحظة :تشمل الصادرات النفط اخلام احملمولة حبرا فقط ،وال يشمل النفط اخلام املنقول عرب
الشاحنات أو عرب خطوط األنابيب الربية.
املصادر :إدارة معلومات الطاقة األمريكية وفقا لوزارة النفط العراقية وقائمة لويد لالستخبارات (قاعدة
بيانات ناقلة .)APEX
الغاز الطبيعي
كان العراق رابع أكرب دولة يف العامل من حيث إحراق الغاز الطبيعي يف عام  ،2014ومت حرق أكثر
من نصف الناتج اإلمجايل من الغاز الطبيعي ،اال ان العراق بصدد اختاذ خطوات للحد من حرق الغاز
واستخدام موارد الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة وإعادة احلقن يف اآلبار لتعزيز استخراج النفط.
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االحتياطيات
حبوايل  112تريليون قدم مكعب ،اعترب العراق يف املركز  12عامليا يف ما يتعلق باحتياطات الغاز
املؤكودة يف العامل ،وفقا لـ .OGJ 33وترتبط حوايل ثالثة أرباع احتياطيات الغاز الطبيعي يف العراق مع
النفط ،والذي يقع معظمه يف حقول عمالقة يف اجلنوب.34
اإلنتاج واالستهالك
كان إمجايل إنتاج الغاز الطبيعي العراقي حوايل  771مليار قدم مكعب يف عام  ،2014وقد
مت احراق  454مليار قدم مكعب منها ،وفقا لنشرة اإلحصاء السنوي ألوبك يف عام  ،35 2014وقد
كان العراق رابع أكرب بلد من حيث إحراق الغاز الطبيعي يف العامل خلف روسيا وإيران وفنزويال،36
وق��د ك��ان يتم ح��رق الغاز الطبيعي لعدم كفاية خطوط ،وغريها من البىن التحتية لنقل وختزين الغاز
لالستهالك و  /أو التصدير ،ويستخدم الغاز الطبيعي الذي مل يتم حرقه يف الغالب إلعادة حقن آبار
النفط لتحسني معدالت استخراج النفط ،واستهلك العراق جتاريا ما يقرب من  32مليار قدم مكعب
من الغاز الطبيعي اجلاف يف عام  ،2012والذي كان يستخدم يف املقام األول يف قطاع الكهرباء.
للحد من حرق الغاز ،وقعت شركة غاز اجلنوب العراقية اململوكة للدولة ( )% 51اتفاقا مع الشركاء
رويال داتش شل ( )% 44وميتسوبيشي ( )% 5إلنشاء مشروع مشرتك جديد ،شركة غاز البصرة،
اللتقاط الغاز املشتعل يف ثالثة حقول كبرية ،حقل الرميلة النفطي وحقل غرب القرنة  1وحقل الزبري،
املشروع الذي سيستغرق  25عاما والذي تقدر تكلفته ب  17مليار دوالر يستلزم تطوير املرافق احلالية
وبناء مرافق جديدة وجتهيز املنشئات لزيادة قدرة معاجلة الغاز الطبيعي إىل ملياري قدم مكعب يوميا
حبلول  ،37 2018وقد حقق العراق ورويال داتش شل بعض التقدم حديثا لالستفادة من الغاز الذي
كان يتم حرقه من قبل يف حقل جمنون النفطي العمالق يف البصرة الذي تديره رويال داتش شل (45
 ،%يف شراكة مع شركة برتوناس املاليزية ( )% 30وشركة نفط ميسان العراق ( ،)% 25وابتداءً من
شباط عام  ،2016مت إرسال الغاز املصاحب املنتج يف حقل جمنون إىل مرافق املعاجلة يف البصرة إلنتاج
 300ميجاوات من الكهرباء لقطاع الطاقة الكهربائية يف العراق.38
وعلى امل��دى الطويل ،ي��درس امل�ش��روع املشرتك بناء منشأة تصدير الغاز الطبيعي املسال (،)LNG
ومشروع الغاز الطبيعي املسال يف البصرة ،ومبوجب هذه االتفاقية ،فإن الغاز املعاجل يذهب أوال إىل
شركة غاز اجلنوب لتوليد الطاقة ،وأي غاز ال يستخدم من قبل حمطات الطاقة العراقية ميكن تصديره
عن طريق حمطة للغاز الطبيعي املسال ،وان تنفيذ هذا االتفاق ضروري أيضا ملشاريع التنمية النفطية
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اجلديدة واليت من شأهنا أن تستخدم بعضاً من الغاز الطبيعي إلعادة حقنه.
واج��رى العراق جولة الرتاخيص الثالثة يف أواخ��ر عام  2010لثالثة حقول للغاز الطبيعي (العكاس،
واملنصورية ،وسيبا) مع م�وارد الغاز جمتمعة تشكل أكثر من  11ترليون قدم مكعب ،39ويقع حقل
عكاس يف اجلزء الغريب املضطرب من البالد ،حيث عطلت اهلجمات العمليات يف املاضي ،يف حزيران
عام  ،2014عطل هجوم داعش يف مشال العراق العمليات يف كل من حقول عكاس واملنصورية.
التصدير  /طموحات خط أنابيب
ال ت �زال خطط تصدير ال�غ��از الطبيعي مثرية للجدل ألن��ه ال�غ��از الطبيعي مهم حملطات الطاقة
الكهربائية يف العراق ،وقد أدى النقص يف الغاز اىل عدم توليد الكهرباء باملستوى األمثل يف العراق.
قبل ح��رب اخلليج  ،1991 - 1990ص��در ال�ع�راق الغاز الطبيعي اىل الكويت ،وق��د نقل الغاز من
حقل الرميلة عرب خط أنابيب يبلغ طوله  105ميل وسعته  400مليون قدم مكعب يف اليوم لتجهيز
مركز املعاجلة الرئيس يف الكويت ،االمحدي ،40وقد ناقشت وزارة النفط العراقية إحياء خط األنابيب
املوقوف ،ولكن ال توجد خطط حمددة ،وقد اخذت احلكومة العراقية أيضا بنظر االعتبار مقرتحات
بناء خط أنابيب عابر للقارات لتصدير الغاز الطبيعي إىل أوروبا عرب الدول اجمل��اورة ،ولكن ال توجد
خطط حمددة حىت االن.
الكهرباء
يف حني زاد العراق من قدرته على توليد الكهرباء على مدى السنوات القليلة املاضية ،تباطأ التوسع
يف توليد الكهرباء بسبب األزمة االقتصادية يف أعقاب احلرب ضد داعش واخنفاض أسعار النفط ،ان
استمرار التوسع أمر ض��روري ،ال سيما يف أشهر الصيف عندما ميكن أن تتجاوز ذروة الطلب على
الكهرباء قدرة التوليد بنسبة .% 50
بلغ إمجايل إمدادات الكهرباء يف العراق ما يقرب من  79مليار كيلوواط ساعة يف عام  ،2013وان
 69مليار كيلوواط ساعة منها ولد من حمطات الطاقة احمللية ومت استرياد أكثر من  9مليارات كيلوواط
ساعة من إيران وتركيا ،وقد منا صايف توليد الكهرباء يف العراق مبعدل سنوي قدره  % 15بني 2009-
 ،2013متعافيا من تراجع عام  2003يف توليد الكهرباء والذي ارتبط مع بدء احلرب على العراق.
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وعلى الرغم من أن التوليد يف العراق قد زاد ،اال ان خسائر التوزيع زادت ،ومن عام  2005إىل عام
 ،2013بلغ متوسطخسائر التوزيع  % 38من إمجايل إمدادات الكهرباء (الشكل  ،)5ان نظام التوزيع
العراقي ،خارج اقليم كردستان العراق ،تدهور بسبب سوء التصميم ،وقلة الصيانة ،وسرقة الكهرباء،
مما أدى إىل خسائر توزيع كبرية ،ومستويات جهد منخفض ،وقطع متكرر.41
الشكل  :5صايف توليد الكهرباء ،والواردات ،وخسائر التوزيع يف العراق

املصدر :إدارة معلومات الطاقة األمريكية.
يسعى العراق جاهدا لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية يف أثناء حرب العراق وفرتة ما بعد احلرب،
ومثل العديد من البلدان النامية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،يواجه العراق ارتفاعا حادا
يف الطلب غلى الطاقة ،ومن عام  2003إىل عام  ،2011كان انقطاع التيار الكهربائي يستمر من
 16إىل  22ساعة يوميا ،وعلى الرغم من أن أجزاء كثرية من العراق ،خارج اقليم كردستان العراق،
ال تزال تعاين من انقطاع الكهرباء وخاصة خالل فصل الصيف ،اال ان املشاكل قد قلت اىل حد ما
على الشبكة وخارج الشبكة لزيادة قدرة التوليد ،جنبا إىل جنب مع واردات الكهرباء من إيران ومن
مراكب الكهرباء الرتكية (حمطات توليد الكهرباء العائمة) يف اخلليج العريب.42
وقد جتاوزت ذروة الطلب يف الصيف عادة التوليد الفعلي مبا يقرب من  % 50مما تسبب يف انقطاع
التيار الكهربائي والذي قاد اىل اندالع احتجاجات وخاصة يف جنوب العراق ،43على االسر العراقية
والشركات االعتماد على املولدات اخلارجية اليت تعمل بالديزل خاصة ملعاجلة العجز ،مع تلك املوجودة
يف بغداد واليت توفر وحدها  1غيغاواط إض��ايف ،44وتظهر دراس��ة لقطاع الكهرباء يف العراق على أن
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حنو  40مليار دوالر قد فقدت من إي�رادات كل عام ألن البلد يفتقر إىل إم��دادات الكهرباء الالزمة
لتحفيز املزيد من النشاط التجاري من خمتلف القطاعات االقتصادية ،مبا يف ذلك الزراعة ،والتجارة،
والصناعة.45
حقق ال�ع�راق بعض ال�ت�ق��دم ل�زي��ادة ق��درة التوليد على م��دى ال�س�ن�وات القليلة امل��اض�ي��ة ،وي�ق��در املسح
االقتصادي للشرق األوسط أن قدرة توليد الكهرباء يف العراق (بغداد) قد وصلت اىل  9.3غيغاواط
يف هناية عام  ،46 2014زيادة من  7غيغاواط يف عام  ،47 2012ركزت مشاريع الكهرباء احلديثة يف
العراق على تركيب مولدات واليت مت شراؤها يف عام  2008لكنها بقت يف املخازن لعدة سنوات ،ففي
عام  ،2008اشرتى العراق  74مولد بسعة إمجالية قدرها  10.2غيغاواط ،ولكن مل حيرز أي تقدم يف
تركيب هذه املولدات حىت وقت قريب بسبب امليزانية ،واملقاوالت ،والصعوبات السياسية ،وقد مسحت
وزارة الكهرباء العراقية أيضا لشركات النفط األجنبية لبناء حمطات كهرباء صغرية المداد حقول النفط
والغاز الطبيعي بالكهرباء.
كما وحيرق العراق النفط اخلام بشكل مباشر يف حمطات الطاقة لتعويض املواد اخلام التقليدية احملدودة،
وقد زاد حرق النفط اخلام يف حمطات الكهرباء يف عام  ،2015اذ بلغ متوسط ما يتم حرقه يقرتب من
 223الف برميل يوميا خالل أشهر الصيف احلارة (متوز إىل ايلول) ،والذي كان اعلى ب  71برميل
يوميا من الكميات احملروقة خالل نفس الفرتة يف عام ( 2014الشكل .48)6
الشكل  :6حرق النفط اخلام يف حمطات الطاقة يف العراق

املصدر :وزارة النفط العراقية.
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كما ويولد العراق الطاقة الكهرومائية من سد املوصل ،يقع على هنر دجلة مشال مدينة املوصل ،سيطر
داع��ش لفرتة قصرية على السد بعد احتالل اجملموعة للموصل يف حزيران ع��ام  ،2014ولكن قوات
البيشمركة الكردية واجليش العراقي استعادوا السيطرة على السد بعد فرتة وجيزة ،ويف أوائل عام ،2016
استأنف العراق إمداد الكهرباء واملياه من سد املوصل اىل مدينة املوصل ،اليت ال تزال حمتلة من قبل
مقاتلي داعش ،ان منسوب املياه يف السد يرتفع ويضع املزيد من الضغط على جدار السد ويزيد من
خطر االهنيار ،وقد خفف استئناف العمل يف السد من الضغط ،ووفقا لعدة تقييمات ،ان سد املوصل
معرض خلطر االهنيار الكارثي لبنائه على اجلبس القابلة للذوبان ،ومل يتم احلفاظ على السد بشكل جيد
منذ بدء احتالل داعش للموصل هلروب العاملني يف السد ،وهذا يزيد من خماطر االهنيار.49
ان توليد الكهرباء يف إقليم كردستان العراق كانت أكثر موثوقية من أج�زاء أخ��رى من العراق ،ومع
ذل��ك ،فإن األزم��ة االقتصادية يف العراق والنامجة عن احل��رب ضد داع��ش واخنفاض أسعار النفط أثر
على إمدادات الطاقة الكهربائية ،وبسبب عدم كفاية الغاز الطبيعي ،جهزت حكومة إقليم كردستان
الكهرباء مبعدل  8إىل  10ساعات يوميا ،وقد تفاقم الوضع يف اآلونة األخرية بسبب تعطل تدفقات
خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي من حقل خور مور الثنني من حمطات توليد الطاقة يف أربيل ومججمال،
وهذا ادى اىل انقطاع التيار الكهربائي لفرتات طويلة.50
هت��دف اخل�ط��ط الطموحة حلكومة إقليم ك��ردس�ت��ان اىل ال�ش��روع يف توسيع االن �ت��اج الكهربائي هبدف
مضاعفة طاقة توليد الكهرباء من  4غيغاواط إىل  8.6غيغاواط حبلول هناية ع��ام  ،51 2016ومع
ذلك ،مع األزمة االقتصادية احلالية حلكومة إقليم كردستان ،فمن غري احملتمل حتقيق هذا اهلدف حبلول
هناية عام .2016
خطط التنمية
وق��د وض��ع ال�ع�راق أه��داف��ا طموحة ج��دا يف املاضي ل�زي��ادة توليد الكهرباء ،ولكن مل يتم ال��وص��ول اىل
النتائج املطلوبة ،وق��د ح��ددت خطة وزارة الكهرباء العراقية الرئيسة للكهرباء هدفا لتثبيت 24.4
غيغاواط كقدرة توليد جديدة بني عامي  2012و  ،2017وهذه اخلطة مشاهبة السرتاتيجية العراق
الوطنية املتكاملة للطاقة (إنيس) ال�تي ص��درت يف ع��ام  ،2013واقرتحت إنيس زي��ادة ق��درة توليد يف
العراق (ب��دون كردستان العراق) بنسبة  22غيغاواط يف عام  2016من  7غيغاواط يف عام 2012
عن طريق إضافة البخار والغاز الطبيعي للمولدات اليت ميكن تشغيلها على زيت الوقود يف حال نقص
الغاز الطبيعي ،ان ال  22غيغاواط اإلضافية يف عام  2016كانت هي الالزمة لتلبية ذروة الطلب
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خالل فصل الصيف كما هو مقدر ،والذي يتضمن  % 15كهامش احتياطي ،52يعتزم العراق انفاق
 27مليار دوالر على األقل حبلول عام  2017على تطوير قطاع الكهرباء ،مع ما يقرب من نصف
التمويل املخصص لرتقية أنظمة النقل والتوزيع ،يأمل العراق أيضا بوقف استرياد الكهرباء حبلول هناية
عام  2016إذا مت إجراء هذه التوسعات ،ومع ذلك ،فإن العراق حمكوم باجلدول الزمين يف ما يتعلق
خبطة الكهرباء ،اذ ادى هجوم داعش الذي بدأ يف منتصف عام  2014جنبا إىل جنب مع اخنفاض
أسعار النفط املستمر اىل التأثري على العراق ماليا ،مما ادى اىل تباطؤ خطط احلد من انقطاع الكهرباء
واخنفضت ساعات تزويد الكهرباء.
ومثة مسألة رئيسة تواجه العراق اال وهي عدم وجود الغاز الطبيعي كوقود حملطات الكهرباء ،ومن
املتوقع أن يتم تغذيه خطة التوسع الكهربائي يف املقام األول عن طريق مولدات تعمل بالغاز الطبيعي،
ولكن معظم إنتاج الغاز الطبيعي العراقي احلايل يتم حرقه ،وستحتاج إىل أن تبىن خطوط أنابيب لنقل
الغاز الطبيعي ،واذا مل يتم ذلك فإن حرق الغاز سيستمر ،إىل حمطات توليد الطاقة يف املستقبل ،وقد
أثر تأخر البدء يف مشاريع شركة غاز البصرة والتأخر يف تطوير حقول النفط على خطط توسع الكهرباء
وقاد اىل عدم االلتزام باجلدول الزمين.
يف اآلونة األخرية ،حقق العراق بعض التقدم يف توسيع توليد الكهرباء ،ويف يناير كانون الثاين
عام  ،2016ودخلت حمطة النجيبية اليت مت جتديدها حديثا العمل مع قدرهتا اليت مت رفعها من 90
اىل  500ميغاواط ،ومع ذلك ،وقعت مشاكل يف حمطة النجيبية بعد وقت قصري من بدايتها اذ ادى
النقص يف امدادات الغاز الطبيعي الستخدام النفط اخلام لتشغيل احملطة بدال من ذلك ،وبعد أقل من
شهر ،تسرب الوقود من احد خزانات احملطة اىل هنر قريب.53
ومنذ شهر شباط ع��ام  ،2016يتم إرس��ال ال�غ��از الطبيعي املصاحب املنتج يف حقل النفط
العمالق جمنون إىل مرافق املعاجلة يف البصرة إلنتاج  300ميغاواط من الكهرباء يف العراق ،54ان هذا
املشروع جزء من خطة أكرب يف العراق الستخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بدال من إحراقه ،وال
سيما يف حقول النفط العمالقة يف اجلنوب.
لدى العراق صفقتني منفصلتني مع ايران السترياد الغاز اإليراين لتزويد حمطات الكهرباء يف مشال
وجنوب العراق ،ومبوجب االتفاق األول الذي وقع يف متوز عام  ،2013ستقوم اي�ران بتزويد العراق
بني  0.8مليار قدم مكعب يوميا و  0.9مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي لثالث حمطات
كهرباء يف حمافظات دياىل وبغداد ،وعلى الرغم من بعض التأخريات النامجة يف معظمها بسبب احلرب
مع داعش يف الشمال ،اال ان املشروع اكتمل تقريبا ،ومن املقرر ان تبدأ تدفقات الغاز الطبيعي قريبا،
وس��وف يرسل الغاز الطبيعي من إي�ران عرب خط أنابيب إىل حمطة توليد الكهرباء يف املنصورية واليت
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بنيت حديثا يف حمافظة دي��اىل ،وجي��ري حاليا العمل على متديد خط األنابيب ليصل اىل بغداد لنقل
الغاز الطبيعي اىل حمطتني للطاقة.55
ومت التوقيع على صفقة خط أنابيب ثان بني العراق وإيران يف نوفمرب تشرين الثاين عام ،2015
وسيهدف اىل شحن الغاز الطبيعي من إي �ران إىل حمطات توليد الكهرباء يف حمافظة البصرة جنوب
العراق ومن املقرر ان يقوم العراق بإسترياد  0.7مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي يف فصل
الشتاء و  1.2مليار ق��دم مكعب يوميا يف فصل الصيف من إي �ران على م��دى ست س�ن�وات ،ومع
ذلك ،فإن القيود املالية املدفوعة باخنفاض أسعار النفط واحلرب ضد داعش يف الشمال من احملتمل
ان تبطأ تقدم املشروع ،وقالت ايران ان بإمكاهنا إكمال العمل على خط أنابيب من جانبها حبلول
عام .56 2018
وحيتاج العراق إىل تطبيق إصالحات تنظيمية ومجركية وإعادة النظر يف دعم الكهرباء ملنع تزايد
الطلب يف املستقبل بشكل يتجاوز قدرات توليد الطاقة ،وقد مت اقرتاح قوانني جديدة لقطاع الكهرباء،
ولكنها تنتظر موافقة جملس ال ��وزراء ،وتقرتح القوانني اجل��دي��دة معدالت رس��وم اجلمركية عالية لكبار
املستهلكني ،ويقدر ان دعم الكهرباء يف العراق يصل اىل  % 5من الناتج احمللي اإلمجايل للبالد.57

مالحظات
البيانات الواردة يف النص هي أحدث البيانات املتاحة اعتبارا من  28نيسان عام .2016
مصدر هذه البيانات هو إدارة معلومات الطاقة االمريكية ما مل يذكر خالف ذلك.
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