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عن املركز

عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، 
مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي 
السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو 
عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة 

هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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املقدمة
اليت  البالد  للنفط، وهو إحدى ثروات  البديلة  الطاقة  الطبيعي من أهم مصادر  الغاز  يعدُّ 
الرؤية  غياب  إىل  ذلك  ويعود  العراق؛  اقتصاد  خيدم  مبا  تُوّظفنْ  ومل  األمثل  االستغالل  تستغل  مل 
االستثمارية، وسوء التخطيط، وعدم التنسيق بي املؤسسات املعنية، وانعدام وجود االستثمارات. 

إن أمهية ثروة الغاز الطبيعي يف أي بلد أتيت من كونه مصدراً مهّماً للطاقة احلرارية وامليكانيكية 
والكهرابئية يف خمتلف القطاعات، وكونه الوقود األنظف واألقل تلواثً للبيئة، فضاًل عن كونه مادة أولية 
للصناعات البرتوكيمياوية وإلنتاج املبيدات، وهو يساعد كذلك على منو ربع الطاقة املستهلكة يف العامل.

ويُقدَّر احتياطي العراق من الغاز بـ )137( ترليون قدم مكعب، وأييت ابملرتبة العاشرة عاملياً، 
ومن املمكن أن يكون سادس أكرب مورد للغاز العامل إذا ما اُستُثمرت احتياطياته بنحو صحيح، ومل 

حيظ الغاز الطبيعي ابالهتمام الكايف استثمارايً من قبل احلكومة. 
وقد آن األوان إلعطاء هذا املورد احليوي قدراً من االهتمام والتخطيط ملشاريع مستقبلية 
التحويلية وتصدير  الصناعات  لعدد من  أولية  الكهرابئية، وكمادة  الطاقة  توليد  والسيما يف جمال 

الفائض منه، وميكن االستفادة من التجارب الدولية العربية يف هذا اجملال كمصر وقطر.
وتتمثل الرؤية املستقبلية لقطاع الطاقة بتحقيق االستغالل األمثل لثروات البالد من االحتياط 
النفطي والغازي واملوارد الطبيعية، وإجياد مصادر متجددة وبديلة للطاقة من خالل تنمية القطاع 

الصناعي، وأتمي استقرارية عالية للمنظومة الكهرابئية ملواجهة الطلب املتزايد للطاقة مستقباًل.
م على احملاور اآلتية: وبغية حتقيق هدف البحث ُقسِّ

احملور األول: صناعة الغاز الطبيعي يف العراق: حملة أترخيية.
احملور الثاين: واقع احتياطي الغاز الطبيعي وإنتاجه يف العراق.

استثمار الغاز الطبيعي في العراق: ضرورة تنموية 
أ.د. كريم سالم حسين الغالبي*

* جامعة القادسية / كلية اإلدارة واالقتصاد
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احملور الثالث: معّوقات االستثمار يف الغاز الطبيعي واملعاجلات املقرتحة.
احملور الرابع: مستقبل صناعة الغاز الطبيعي يف العراق.

اخلامتة.
احملور األول: صناعة الغاز الطبيعي يف العراق: حملة أترخيية

مهم  مصدر  وهو  لالنبعااثت،  إصداراً  واألقل  األنظف  الوقود  أبنه  الطبيعي  الغاز  ميتاز   
للطاقة احلرارية وامليكانيكية والكهرابئية يف قطاعات اقتصادية حيوية كالنقل، والصناعة، والكهرابء، 
واإلسكان، فضاًل عن كونه مادة أولية للصناعات البرتوكيمياوية، وإلنتاج املبيدات ومواد اإلنتاج 

الزراعي؛ وابلتايل يـَُعدُّ أهم مصادر الطاقة البديلة للنفط.
الغاز الطبيعي على حنو حمدود يف أواخر اخلمسينيات، غري أن  بدأ االهتمام ابستخدام   
االهتمام الواسع ابستغالله وتصنعه مل يبدأ يف العراق إال يف هناية عقد السبعينيات. وعلى الرغم من 
ما ميتلكه العراق من ثروة هائلة من الغاز الطبيعي املصاحب إلنتاج النفط اخلام والغاز احلر، إال أن 
إنتاج الغاز الطبيعي املسوق ال يتناسب وحجم اإلنتاج اإلمجايل واالحتياطي املؤكد، وما تزال صناعة 
الغاز يف العراق تعاين من ختلف وتدٍن يف قدرهتا على حتويل الغاز الطبيعي إىل منتجات غازية )عبد 

الرضا،2012(.
أواًل: تطور صناعة الغاز الطبيعي يف العراق: 

شهد عقد السبعينيات خطوات جادة الستثمار الغاز يف العراق وذلك من خالل بناء   
عدة مشاريع صناعية مهمة منها معمل األمسدة والورق وحمطات كهرابء يف البصرة، وحمطات كهرابء 
الناصرية، واهلارثة، وخور الزبري، والنجف، واحللة، وجممعات األمسدة، والبرتوكيمياوايت، واحلديد 
الغاز  تصدير  املّدة  هذه  وشهدت  وكبيسة.  والنجف،  السماوة،  يف  السمنت  ومعامل  والصلب، 

والسوائل الغازية من الرميلة إىل الكويت ودول اجلوار األخرى )موسى، 2016: 38(.  
ومع اندالع احلرب العراقية–اإليرانية شهدت حتول معظم منشآت النفط والغاز يف البصرة   

إىل مواقع عسكرية، وأُوِقَفت االستثمارات النفطية، وتدّمرت بعٌض منها.
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وأتيت االنتكاسة األخرى يف بداية عقد التسعينيات )حرب اخلليج الثانية( وفرض العقوابت   
االقتصادية على العراق اليت دامت لغاية 2003، أدت إىل عزل صناعة النفط والغاز العراقية عن 

العامل، وهجرة املالكات النفطية، ومثلت حقبة االنتكاس والتدهور لصناعة الغاز يف العراق. 
ويف عام 2008 شهد قطاعاً النفط والغاز تطوراً ملموساً من خالل توقيع مذكرات تفاهم   
النفط  البصرة، وتنفيذ عدة جوالت من تراخيص  الغاز املصاحب يف  مع شركة )شل( الستثمار 
النفطي خالل  اإلنتاج  انعكس على زايدة  مما  العراق؛  توقيع عدة عقود يف جنوب  أسفرت عن 
املدة 2011-2017، بلغ 4.55 مليون برميل ابليوم وتصدير )3.273( مليون برميل/ يوم. أما 
الغاز الطبيعي املصاحب بلغ إنتاجه )2702( مقمق )مليون قدم مكعب قياسية(، والغاز احملروق 

)1531( مقمق يف حزيران 2017 )وزارة النفط، 2017(.
وجتاوزت الكميات احملروقة يف املدة )2011-2015( األلفي مليار قدم مكعب تقدر   

قيمتها أكثر من )15( مليار دوالر )موسى، 2016: 13(.
شركات  أتسيس  حيث  من  خاّصاً  اهتماماً  الصناعة  هذه  شهدت  األخرية  اآلونة  ويف   
مواقع  إىل  وتوزيعه  الغاز  لنقل  التحتية  البىن  واستكمال  عاملية  غاز  مع شركات  ومشاريع مشرتكة 
االستهالك، وهناك جوالت تراخيص الستكشاف حقول غاز جديدة، ودراسات، وخطط لتصدير 

الغاز الفائض.
نتائج  أنه مل يسفر عن  الغاز، إال  التقدم احلاصل يف جمال صناعة  الرغم من هذا  وعلى   
ملموسة على أرض املواقع، إذ ما تزال التحدايت كثرية، وما يزال أكثر من 1.5 مليار قدم مكعب 
من الغاز حيرق يومياً يف جنوب العراق يف عام 2016؛ وهذا يعين فقداانً وهدراً يف الثروة الوطنية 
للبلد وخسائر مادية وبيئية، ما جعل صناعة الغاز الطبيعي يف العراق تتسم ابلتخلف، على الرغم 
من وجود احتياطيات كبرية تشكل نسبة مهمة من االحتياطي العاملي من الغاز الطبيعي، ومن أبرز 
العوائق قدم التكنولوجيا اليت تستخدمها منشآت صناعة الغاز الطبيعي؛ مما أدى إىل عدة مشكالت 
يف اإلنتاج واملعاجلة، والعجز عن توفري الطاقة الكهرابئية الالزمة وقدم خطوط األانبيب الناقلة للغاز 

الطبيعي، فضاًل عن مشكالت الفساد واملايل واإلداري.
ومن اجلدير ابلذكر أن شركة غاز البصرة هي املنتج الوحيد للغاز السائل يف العراق )أكثر   
من 150 ألف أسطوانة يف اليوم(، وتساعد يف توفري الغاز اجلاف الذي يزود حمطات توليد الطاقة 
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الطبيعي  الكازولي  املكثف  الطبيعي  الغاز  سائل  تصدير  على  أقدمت  وقد  ابلغاز،  تعمل  اليت 
يف  مرة  ألول  البرتوكيمياوايت  يف  تستخدم  اليت  مكعب  مرت  آالف   )10( بكمية   )C5plus(
أتريخ العراق. وتعمل وزارة النفط على وضع خطة مع شركة غاز البصرة بثالثة حماور لتصدير الغاز، 
يتضمن احملور األول املكثفات، واحملور الثاين الغاز السائل )غاز الطبخ(، واحملور الثالث تصدير الغاز 
اجلاف؛ وهذا يعدُّ بداية لتطوير القدرات االقتصادية للشركة، ومورداً جديداً يضاف إىل مصادر 

الدخل.
املهّم لتاليف أو  النفط  الطبيعي املصاحب إلنتاج  الغاز  العمل على استثمار  ينبغي  وهنا   
تقليل حرقه عن طريق املشاركة مع الشركات العاملية إلنتاج الغاز اجلاف والغاز السائل الكازولي 
اسرتاتيجية  وضع  وضرورة  املكثفة،  الغازية  احلقول  بتطوير  احلّر  الغاز  استثمار  وكذلك  الطبيعي، 
الثروة الطبيعية وتصديرها يف إطار الدعم  البلد إلنتاج هذه  صناعية خاصة ابلغاز الطبيعي تؤهل 

املأمول هلذا القطاع.
ويُّعد مشروع شركة غاز اجلنوب ابلتعاون مع شركة )شل( النفطية اهلولندية ملعاجلة الغاز   
املصاحب للنفط من ثالثة حقول نفطية كبرية )هي كلٌّ من الرميلة، وغرب القرنة، والزبري( األكرب 
سبعة  العراق  يكلف  الذي  النفط  املصاحب الستخراج  الغاز  احرتاق  لتقليل  العامل  يف  نوعه  من 

مليارات وثالمثئة مليون دوالر سنوايً من احلقول اجلنوبية فقط.
وعلى وفق تقرير الطاقة األمريكية أييت العراق ابملرتبة العاشرة على مستوى العامل من حيث   
االحتياطي املؤكد من الغاز الطبيعي املصاحب والغاز احلر ويتواجد 70% منه يف حمافظة البصرة. 

ومن املؤمل أن تشهد صناعة الغاز يف العراق تطوراً كبرياً خالل السنوات املقبلة ابالجتاه   
الذي يؤدي إىل سد متطلبات الطلب احمللي فقط، وإمنا إىل إجياد فائض معد للتصدير إىل الدول 
اجملاورة واألسواق العاملية والسيما بعد جوالت الرتاخيص اليت أحيلت مبوجبها احلقول الغازية الثالثة 

)السيبة، واملنصورية، وعكاش( إىل عدد من الشركات األجنبية )عبد الرضا، 2012: 1(.
ويف هذا السياق حققت شركة غاز البصرة تقدماً ملموساً يف اسرتجاع كميات أكرب من   
الغاز احملروق يف حقول النفط جنوب العراق، حيث بلغ متوسط ما اُسرتِجع على مدار األشهر 
التسعة األوىل لعام 2016 حوايل 600 مليون قدم مكعب / اليوم، إال أن كميات الغاز احملروق 
ما تزال مرتفعة، إذ متثل حنو 60% من اإلنتاج الكلي للغاز يف العراق، وتستهدف شركة غاز البصرة 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

8

الوصول بكميات الغاز املسرتجع إىل 700 مقمق بنهاية عام 2016 )التقرير، 2016: 235(.
احملور الثاين: واقع احتياطي الغاز الطبيعي وإنتاجه يف العراق

يشارك الغاز الطبيعي بنحو ربع الطاقة املستهلكة يف العامل، وهو الوقود األنظف واألقل   
لالنبعااثت، وهو مصدر مهم للطاقة احلرارية والكهرابئية وامليكانيكية يف قطاعات الصناعة، والنقل، 

والكهرابء، واإلسكان. 
بنحٍو صحيح، مثل:  الطاقة واستثمارها  الدول ابستغالل هذه  العديد من  اهتمت  وقد   
روسيا، وقطر، وإيران، فضاًل عن كونه مادة أولية للعديد من الصناعات البرتوكيمياوية، ومبيدات 
احلشرات، ومواد اإلنتاج الزراعي، وهو ميّثل أهم مصادر الطاقة البديلة للنفط، وأقل أنواع الوقود 
تكلفة إلنتاج الطاقة. ويرجع أتريخ الغاز املصاحب يف العراق على املستوى التجاري لعام 1927 
حينما اُكتِشف النفط يف حقل اباب كركر يف حمافظة كركوك من قبل شركات النفط األجنبية الذي مل 

هتتم ابستثماره آنذاك، ومنذ ذلك احلي يُهدر هذا املورد حرقاً.
وقد بدأ االهتمام الفعلي ابلغاز يف السبعينيات من القرن املاضي، واستمر بناء املشاريع   
اجلديدة حىت السنوات األوىل من عقد الثمانينيات منها مشروع غاز اجلنوب بطاقة )1050( مقمق 

يف اليوم، مث مشروع غاز الشمال وإنشاء شبكة نقل وطنية للغاز.
أما يف اجلانب الصناعي فقد بُِنيت حمطات كهرابء الناصرية، واهلارثة، وخور الزبري، والنجف،   
واحللة، وجممعات األمسدة، واحلديد والصلب، يف خور الزبري، ومعامل السمنت يف السماوة والنجف 

وكبيسة، ومشاريع أخرى.
وشهدت الثمانينيات تصدير الغاز اجلاف والسوائل الغازية من الرميلة إىل دولة الكويت،   

وكذلك ُصدِّر الغاز السائل بواسطة احلوضيات إىل دول اجلوار األردن، وسوراي، وتركيا.
أواًل: االحتياطي املؤكد: 

يبلغ االحتياطي املؤكد من الغاز الطبيعي حوايل )3694( مليار مرت مكعب عام 2016، 
العريب، و)3.8%( من  االحتياطي  قدرها )6.8%( من  وبنسية  اخلامسة عربياً  املرتبة  بذلك  حمتاًل 
احتياطي دول األوبك و)1.88%( من االحتياطي العاملي للغاز الطبيعي يف العام نفسه )التقرير، 

.)129 :2016
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ويشكل الغاز املصاحب ما نسبته )83%( من االحتياطي، فيما يشكل الغاز احلّر ما نسبته 
)17%( )احللفي، عبد الرضا، 2013: 135(. أما جغرافياً فتوزع االحتياطيات يف املنطقة اجلنوبية 
اجلدير  الوسطى والشمالية حوايل )40%(. ومن  املنطقة  املصاحب يف  الغاز  بنسبة )60%( من 
االقتصادية  املوارد  األساسية الستخدام  واملعايري  املؤشرات  من  يعد  االحتياطي  أن حجم  ابلذكر 

وتنظيمها. 
فإنه أييت ابملرتبة  الطبيعي،  الغاز  الكبرية من  االحتياطيات  لتلك  العراق  امتالك  ويف ضوء 
اخلامسة عربياً بعد كلٍّ من )قطر، والسعودية، واإلمارات، واجلزائر(، والعاشرة عاملياً )روسيا، وإيران، 
وقطر، والسعودية، وأمريكا، واإلمارات، ونيجرياي، وفنزويال، واجلزائر(، ويصل إىل املرتبة )57( عاملياً 
من حيث اإلنتاج، وإذا ما استغل العراق هذا املورد بنحٍو كفوء وأمثل فبإمكانه أن يتصدر مراتب 

متقدمة من حيث اإلنتاج والتصدير.
وتعود زايدة حجم االحتياطي من الغاز الطبيعي ابألساس إىل زايدة االستكشافات، والتوسع 
يف الرقع االستكشافية والسيما بعد جولة الرتاخيص، ودخول الشركات العاملية يف ذلك؛ إذ يوجد 
يف العراق عشرة حقول للغاز احلر، مخسة منها تقع شرق العراق ومشال شرقه، وحتتوي على حوايل 
11 تريليون قدم مكعب )حنو 300 مليار مرت مكعب(، كاحتياطي اثبت، وحيتوي كل من حقل 
صّبة )جنوب البصرة( وحقل عكاس )يف الصحراء الغربية قرب احلدود السورية( على ما يزيد على 
)2( تريليون قدم مكعب )حنو 100 مليار مرت مكعب( من االحتياطي الثابت لكل منهما )زيين، 

.)1 :2010
وتقدر  تبدو كبرية جداً،  فهي  املكتشفة  احملتملة وغري  الغازية  العراق  إمكانيات  بشأن  أما 
بصيغة  هي  منها  مكعب  قدم  تريلون   )164( أن  ويعتقد  مكعب،  قدم  تريليون   )332( حبوايل 
غاز حّر )Free Gas(، يف حي أن الباقي تقدر بنحو )168( تريليون قدم مكعب فهو غاز 
مصاحب )associated Gas(؛ ونظراً لكون الغاز الطبيعي املصاحب يف العراق يشكل أكثر 
من )70%( من الغاز الطبيعي يف العراق، فإن إنتاج الغاز يف العراق يتأثر بصورة رئيسية إبنتاج النفط 

)عبد الرضا، 2012: 1(.
اثنياً: إنتاج الغاز الطبيعي: 

بدأ إنتاج الغاز الطبيعي يف العراق مع إنتاج النفط اخلام عام 1927 الذي كان حُيَرُق من   
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الالزمة لذلك؛  التكنولوجيا  قبل الشركات االحتكارية حبجة عدم إمكانية استغالله، وعدم توافر 
وبعد تعديل أسعار النفط يف بداية السبعينيات وسيطرة احلكومة على املوارد النفطية بدأ االهتمام 

ابستخدام الغاز )عبد العايل، 2013: 57(.
للمدة  واالستهالك  الطبيعي  الغاز  من  الفعلي  اإلنتاج  حجم   )1( اجلدول  من  ويّتضح   
)2003-2015(، فقد بلغ متوسط حجم اإلنتاج للمدة )2003-2010( )14515( مليون 
م3، خصص لالستهالك )7864( مليون م3؛ أي: ما نسبته )54%( يستثمر من الغاز املنتج وما 
تبقى حيرق يف اهلواء. مث تزايدت الكميات املنتجة من الغاز الطبيعي؛ نتيجة التوسع يف االستكشافات 
النفط اخلام حىت بلغ )23458( مليون م3 عام 2015، ُخصص  وزايدة الكميات املنتجة من 
لالستهالك )8852( مليون م3، أي: إن نسبة استثمار الغاز الطبيعي املنتج تراوحت بي )%38-
54%( للمدة )2003–2015(، وابملقابل بلغت نسبة الكمية احملروقة من الغاز الطبيعي حوايل 
)62%( يف عام 2015، وهي نسبة مرتفعة نسبياً، وأييت العراق يف املرتبة )57( عاملياً من انحية 
اإلنتاج )التقرير، 2015: 15(. ويوضح الشكل )1( اجتاهات تطور كل من الكميات املنتجة 

واملستهلكة واحملروقة من الغاز الطبيعي للمدة 2015-2003.
جدول )1(

إمجايل إنتاج احتياطي استهالك الغاز الطبيعي يف العراق للمدة )2015-2003(
احتياطي الغاز الطبيعي السنة

)مليار مرت مكعب(
اإلنتاج )مليون 

مرت مكعب(
االستهالك )مليون 

مرت مكعب(
احملروق )مليون 

مرت مكعب(
نسبة االستثمار 

%
نسبة الكمية 

احملروقة

متوسط املدة 
2010-200331701451578646651%54%46

201131581869289919701%48%52
2012369420496852011976%42%58
2013369421386895412432%42%58
2014369421853898212871%41%59
2015369423458885214606%38%62

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، اجملموعة اإلحصائية السنوية 2016، بغداد، 2016، ص: 250.
منظمة الدول العربية املصدرة للنفط، التقرير األمي العام السنوي )43(، الكويت، 2016، ص: 130. 
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2015 3694 23458 8852 14606 38% 62% 
 .250: ، ص2016، بغداد، 2016حصائية السنوية المجموعة اإلحصاء، المصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإل

 . 130: ، ص2016(، الكويت، 43مين العام السنوي )منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، التقرير األ

 
 
 
 
 
 

 
 .2015-2003الطبيعي للمدة  ( اتجاهات تطور كل من الكميات المنتجة والمستهلكة والمحروقة من الغاز1الشكل )

 

زيادة الكميات المنتجة من الغاز ل( %38لى )إنسبة استثمار الغاز الطبيعي تراجع  ويعود
( دولة 20على )أ وعدم معالجته، ويقع العراق من ضمن ثالث  2015في عام الطبيعي المصاحب 

 (.2012في العالم من حيث معدالت حرق الغاز )عبد الرضا، 
ذ بلغت حصة إيعتمد العراق اعتمادا  متوسطا  على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات الطاقة، و  

لف برميل أ( 150يستهلك العراق نحو )و ، % من استخدام الطاقة19الغاز الطبيعي في العراق نحو 
 متدن  وهو رقم  ،لف برميل مكافئأ( 790جمالي استهالك الطاقة البالغ )إيوم من  مكافئ نفط /

ن يستهلكان من الغاز الطبيعي حوالي لتيوالسعودية ال، ماراتلى بعض الدول الخليجية كاإلإلقياس با
(، 79: 2016)التقرير،  2016لف برميل مكافئ نفط / يوم على التوالي لعام أ( 1865، و1450)
متطلبات لتلبية ف حسب اعتمادها على الغاز الطبيعي النفطية صنتن هناك ثالث فئات من الدول إذ إ

الجزائر، و مارات، اإلو قطر، و على الغاز الطبيعي )كالبحرين،  ا  ساسيأ ا  ولى تعتمد اعتماداأل ،الطاقة فيها

0
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(مليون متر مكعب)االنتاج 

(مليون متر مكعب) االستهالك 

(مليون متر مكعب)المحروق 

الشكل )1( اجتاهات تطور كل من الكميات املنتجة واملستهلكة واحملروقة من الغاز الطبيعي للمدة 2015-2003.

الغاز  املنتجة من  الطبيعي إىل )38%( لزايدة الكميات  الغاز  ويعود تراجع نسبة استثمار 
الطبيعي املصاحب يف عام 2015 وعدم معاجلته، ويقع العراق من ضمن اثلث أعلى )20( دولة 

يف العامل من حيث معدالت حرق الغاز )عبد الرضا، 2012(.
بلغت  إذ  الطاقة،  متطلبات  لتغطية  الطبيعي  الغاز  على  متوسطاً  اعتماداً  العراق  ويعتمد   
حصة الغاز الطبيعي يف العراق حنو 19% من استخدام الطاقة، ويستهلك العراق حنو )150( ألف 
برميل مكافئ نفط / يوم من إمجايل استهالك الطاقة البالغ )790( ألف برميل مكافئ، وهو رقم 
متدٍن ابلقياس إىل بعض الدول اخلليجية كاإلمارات، والسعودية اللتي يستهلكان من الغاز الطبيعي 
)التقرير،  لعام 2016  التوايل  على  يوم   / نفط  برميل مكافئ  ألف  حوايل )1450، و1865( 
2016: 79(، إذ إن هناك ثالث فئات من الدول تصنف حسب اعتمادها على الغاز الطبيعي 
النفطية لتلبية متطلبات الطاقة فيها، األوىل تعتمد اعتماداً أساسياً على الغاز الطبيعي )كالبحرين، 
وهي  الطبيعي  الغاز  على  رئيسياً  اعتماداً  تعتمد  والثانية  الكويت(،  واجلزائر،  واإلمارات،  وقطر، 
)تونس، ومصر، والسعودية(، والفئة الثالثة الدول اليت تعتمد اعتماداً متوسطاً على الغاز الطبيعي 

)كالعراق وسوراي( اليت تقل فيها حصة الغاز الطبيعي عن )33%( من استخدام الطاقة.
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احملور الثالث: معوقات االستثمار يف الغاز الطبيعي واملعاجلات املقرتحة
أواًل: التحدايت: 

تشري بعض الدراسات إىل أن اخلسائر االقتصادية حلرق الغاز الطبيعي املصاحب يف العراق   
بلغت حنو )1.5( مليار قدم مكعب يومياً، ويقع العراق يف املرتبة الرابعة عاملياً من حيث كميات 

الغاز احملروقة، إذ بلغت نسبة احلرق أكثر من 62% لعام 2015. 
وهذا يعين أن أكثر من نصف الغاز املنتج جيري حرقه بكميات كبرية بداًل من تصديره أو   
استهالكه؛ مما يعطي انطباعاً على عدم وجود القدرة على معاجلة الغاز الطبيعي واستغالله ابلنحٍو 
األمثل، والسيما أن العراق يستورد كميات كبرية منه من البلدان اجملاورة لسد احلاجة احمللية، وإذا 
ما أجرينا املقارنة أيضاً بي االحتياطي واملنتج من الغاز الطبيعي فإهنا تشري إىل عدم وجود أمثلية 
الستغالل الغاز الطبيعي )موسى، 2010، ص: 303(، وهذا يعكس حجم التخلف الذي تعاين 

منه صناعة الغاز الطبيعي واخلسائر االقتصادية النامجة عن حرقه فضاًل عن االضرار البيئية.
ويرجع كل ذلك إىل غياب الرؤية االستثمارية وسوء التخطيط وعدم التنسيق بي الوزارات   

املعنية، وهناك حتدايت عديدة تواجه قطاع الغاز الطبيعي يف العراق نذكر منها:
1.التقادم الفين للمنشآت العاملة يف جمال الغاز الطبيعي، والسيما تكنولوجيا املعاجلة احلقلية 
للغاز الطبيعي املصاحب وتكنولوجيا حمطات كابسات الغاز؛ مما أدى إىل خلق عدة مشكالت يف 

اإلنتاج واملعاجلة ومواصفات الغاز املسّوق )عبد الرضا، 2012، ص: 18(.
ارتفاع  ابملقابل  الطبيعي،  الغاز  منشآت  وتطوير  لتأهيل  الكافية  األموال  2.عدم ختصيص 

تكلفة املنظومة املتكاملة للغاز اليت تصل إىل حنو )25( مليار دوالر )موسى، 2016(.
3.انقطاع التيار الكهرابئي املستمر عن الشركات وعدم توافر مولدات كهرابئية كافية لتشغيل 

املصنع، مما يقلل من كمية اإلنتاج املقررة ويضاعف ساعات العمل.
4.ضعف التنسيق بي الشركات العاملة يف القطاع التوزيعي لوزارة النفط وضعف السيطرة 

على عمليات التجهيز والتسعري واملطابقة )عبد الرضا، 2012، ص: 20(.
5.قدم خطوط األانبيب الناقلة للغاز الطبيعي وضعف السيطرة واإلشراف؛ مما يؤدي إىل 
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تّسرب الغاز الطبيعي املسّوق وحدوث حرائق.
6.كثرة العطالت امليكانيكية الكهرابئية وتقادم األجهزة واملعدات؛ مما ينعكس سلباً على 

عملية الصيانة الدورية والسنوية.
ومن مث ضخه  وكبسه،  الطبيعي  الغاز  تصنيع  تعيد  من شأهنا  اليت  التحتية  البىن  7.تدمري 

ابألانبيب نتيجة احلروب والعمليات العسكرية يف العقود املاضية.
ولغرض االستفادة من هذه الثروة الوطنية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي نقرتح بعض املعاجلات 
املمكنة يف هذا اجملال اليت من شأهنا أن تشاركة مشاركة متواضعة يف احلد من املشكالت، واملعوقات 

اليت تواجه االستثمار يف الغاز الطبيعي ومنها:
1. ضرورة وجود منظومة اسرتاتيجية متكاملة الستثمار الغاز الطبيعي تقوم جبمعه من احلقول 

املنتشرة يف البالد من مشاله إىل جنوبه ومعاجلته.
احمللية  احلكومات  بي  جيدة  لعالقة  يؤسس  الذي  والغاز  النفط  قانون  إقرار  ضرورة   .2

واحلكومية االحتادية، وبي الشركات األجنبية والشركات احمللية.
3. االهتمام ابلثروة الغازية من قبل املؤسسات الدستورية، واحلاجة إىل وضع قانون مينع حرق 

الغاز، وتشجيع االستثمار يف بناء قطاع الغاز الطبيعي وتطويره.
الطبيعي وصناعته من خالل طرح عقود  الغاز  إنتاج  لتطوير  الشركات األجنبية  4. دعوة 

معيارية ختتلف عن عقود االستثمار يف قطاع النفط.
على  القائمة  الالحقة  الصناعات  لقطاع  األجنبية  االستثمارات  جذب  على  العمل   .5
من  الفائض  وتصدير  منها،  القائم  واألمسدة، وحتديث  الطبيعي كالبرتوكيمياوايت  الغاز  منتجات 

اإلنتاج كوهنا متتلك ميزة نسبية وعامل جذب قوايً.
التكنولوجيا  على  للحصول  األجنبية  ابلشركات  ابالستعانة  اجلنوب  غاز  شركة  أتهيل   .6
املتطورة واخلربة العاملية من خالل التعاقد يف االستشارة، والتصميم، والتنفيذ، والتطوير بواسطة عقود 

خدمة فنية )عبد الرضا، عبد العايل، 2015، ص: 106(.
7.االستفادة من جتارب بعض الدول يف هذا اجملال والسيما التجربة القطرية بصناعة الغاز 
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الطبيعي اليت متكنت من احتالل مراتب عاملية متقدمة يف إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره، علماً أن 
العراق يتمتع مبيزة نسبية على قطر يف تصدير الغاز الطبيعي عن طريق األانبيب من خالل الربط مع 

شبكات التصدير العربية القائمة )عبد الرضا، عبد العايل، 2015، ص: 107(.
إن  إذ  أتهيلها،  وإعادة  املصاحب  الطبيعي  الغاز  ملعاجلة  الالزمة  التحتية  البنية  تطوير   .8

صناعة الغاز الطبيعي مرتبطة بتطوير البنية التحتية بدرجة عالية قياساً مبصادر الطاقة األخرى.
احملور الرابع: مستقبل صناعة الغاز الطبيعي يف العراق

مستقبل  أوهلا:  رئيسية:  عوامل  ثالثة  على  الطبيعي  للغاز  الدولية  التجارة  مستقبل  يعتمد 
االستهالك العاملي من الغاز، واثنيها: التوزيع اجلغرايف لالحتياطيات املؤكدة منه، واثلثها: مستوى 
السعر مقارنة بتكاليف اإلنتاج والضخ ابألانبيب أو بتكاليف اإلسالة والنقل البحري )عبد هللا، 

.)12 :1999
إذ تشري الدراسات والتحليالت إىل وجود عالقة بي النمو االقتصادي واستهالك الطاقة، 
وابفرتاض أن معدل النمو االقتصادي العاملي حنو )2.8%( لغاية 2040 فإنه يتوقع أن ينمو الطلب 
عليه بنحٍو سريع ومبعدل )1.7%( نتيجة توقع استخدام الغاز لتوليد الطاقة الكهرابئية واألنشطة 
الصناعية مستقباًل، أي: إن الطلب على الغاز سيزداد إىل حنو )60%( من مصادر الطاقة حبلول 
إنشاء  اكتمال  عند  املؤكد  من  فإنه  العراق  مستوى  وعلى  )الرتكي، 2013، ص: 8(.   2040
الثالثة والرابعة وتوقع توسع رقعة االستثمارات يف  الرتاخيص  املشاريع اجلديدة واملثبتة يف جوالت 
الصناعات الغازية أن يتأهل البلد ليكون يف صدارة جمموعة البلدان املنتجة واملصدرة للغاز يف العامل 
مستفيداً من جتارب بعض البلدان اإلقليمية املنتجة للغاز كقطر وإيران اليت متتلك جتارب عاملية يف 

جمال استثمار الغاز الطبيعي.
ومن املتوقع أن يكون للغاز الطبيعي يف العراق دوٌر يف احلد من هيمنة النفط على املوازنة 
تنفيذ  والسيما  إليها  يسعى  اليت  األهداف  حتققت  لو  فيما  مستقباًل  العراقية  والصادرات  العامة 
ابلتأكيد  احمللية؛ وهذا  أو  األجنبية  الشركات  قبل  من  تطويرها سواء  أو  إنشاؤها  املتوقع  املشاريع 
سيعتمد على التغلب على التحدايت واملعوقات اليت تواجه االستثمار يف الغاز الطبيعي؛ وهنا ينبغي 
الرتكيز على إعداد الدراسات واخلطط املتعلقة بتطوير خطوط النقل وأتهيلها، وإمكانية االستفادة 
من القدرات احمللية من خالل الشراكة األجنبية لتأهيل الكفاءات العراقية وتطويرها ونقل اخلربات، 
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مع ضرورة وضع اسرتاتيجية وطنية الستثمار العوائد يف جمال البنية التحتية )الراوي، 2016، ص: 
.)120

وإن دخول العراق يف اتفاقية التعاون املشرتك ملشروع نقل الغاز الطبيعي وتصديره -الذي 
يشارك فيه كل من مصر، وسوراي، واألردن، ولبنان- وما ميتلك من مرونة تسويقية، فضاًل عن 
)موسى،  ابليوم  مقمق   )45.0( إىل  تصل  طاقة  من  توافره  وما  والقائمة  اجلديدة  الغاز  أانبيب 

2016( سيجعل له أفقاً جديداً يف هذا اجملال.
وتشري التوقعات إىل أن الطلب على الغاز الطبيعي سيحتل مركز الصدارة بي موارد الطاقة 
األخرى، يف تقرير خاص حول آفاق الطاقة يف العراق، ويتوقع وصول حجم الطلب عليه مبقدار 
66 مليون طن مكافئ عام 2035؛ ليشمل نصف إمجايل الطلب على الطاقة خالل مدة التوقعات 
)Oil and Gas، 2011(، ومبتوسط معدل منو سنوي يقرتب من )10%( للمدة )2010-

.)2035
وإن أمام صادرات الغاز الطبيعي مستقباًل واعداً، إذ ميكن العمل على تشجيع مشروعات 
تصدير الغاز الطبيعي إىل دولة الكويت عن طريق إعادة أتهيل اخلط القدمي مث إىل اململكة العربية 
السعودية، ودولة اإلمارات العربية املتحدة عن طريق الربط مع مشروع “دولفي” اخلليجي، والعمل 
العريب إىل كل من األردن، وسوراي، ومصر،  الغاز  الربط مع مشروع خط  الوقت نفسه على  يف 
ولبنان، وأخرياً مع تركيا؛ وال بد من وضع خطط مستقبلية كفيلة إبيصال الغاز الطبيعي إىل أورواب 
عن طريق خط انبوكو؛ وذلك لكوهنا مستهلكاً رئيساً له )عبد الرضا، عبد العايل، 2015، 100(.

اخلامتة 
تلواثً،  الوقود األنظف واألقل  للنفط، وهو  البديلة  الطاقة  أهم مصادر  الطبيعي  الغاز  يُعدُّ 
وإحدى ثروات العراق اليت مل تستغل االستغالل األمثل ومل تُوّظف مبا خيدم االقتصاد الوطين، وإن 
أكثر من نصف الغاز املنتج حُيَرق؛ ويرجع ذلك إىل غياب الرؤية االستثمارية، وسوء التخطيط، 
للمشاريع  التحتية  البىن  العمل على ضرورة أتهيل  ينبغي  لذا  املعنية؛  الوزارات  التنسيق بي  وعدم 
مشاريع  إلقامة  والتخطيط  املصاحب،  الطبيعي  الغاز  مبعاجلة  وتطويرها  واخلاصة  القائمة  الغازية 
اسرتاتيجية  ووضع  ابستمرار،  هتدر  اليت  احملروقة  الكميات  من  التقليل  هبدف  أخرى؛  استثمارية 
متكاملة لتطوير الثروة الغازية واستغالهلا بنحٍو أمثل، مبا حيقق املنفعة لالقتصاد والتنمية املستدامة.
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النقل، وتشغيل حمطات  الطبيعي ومعاجلته، وتطوير شبكة  الغاز  مرافق مجع  إقامة  وتعدُّ   
الكهرابء اليت تعمل ابلغاز، وجتهيز الصناعات القائمة على منتجات الغاز الطبيعي من األولوايت 

امللحة اليت ينبغي أن تؤخذ ابحلسبان حي توسيع اإلنتاج. 
ونتطلع اليوم إىل أفق جديد ونقطة حتول حامسة يف مستقبل قطاع الغاز الطبيعي؛ كي مينح   
البالد فسحة مثينة لألمل، واالرتقاء السريع، وفاحتة لعهد جديد يقلص اعتماد االقتصاد الوطين على 

الريع النفطي، ويساعد على التنويع االقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للبلد. 
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