
 بسبب الأحداث الأمنية في العراق –أيران تأجل تصدير الغاز للعراق مرة أخرى 

 تزويدينص الأتفاق علا قعت إيران والعراق اتفاقا تبدأ طهران بموجبه تصدددددددير الغاز إلا العراق و 2013في عام 

من خلال خط  وديالالتغذية ثلاث محطات كهرباء في بغداد  مليون متر مكعب من الغاز يومًيا 25العراق بدددددددددددد 

ي ف البصدد ة جنوا العراق إلا مدينة يمتد خط أنابيب ثان كان الأتفاق الأولي لأنشدداءأيضددا  هناك -الأنابيب الجديد 

نابيب علاكذلك في حينها  العراق، ووافق 2013عام  ناء خط أ لإيراني الغاز الطبيعي ب لأراضددددد   ا الذي يمر عبر ا

لكن بعد مرور عامين لم تبدأ عملية التصدددددددير بعد بالشدددددكل  -مليار  $10بتكلفة ع و   المشدددددالا سدددددوريا العراقية 

 المطلوا. 

ني المتدهور في المناطق سددباا أهمها هو الو ددأ الأمأصدددير من الجانب الأيراني له عدة التأجيل المتكرر في الت

ها مرمن المفروض أن يالتي  غاز في قل ال ية  – خط ن جاب ية أي نب أمن له جوا تأجيل  بال يالا.  القرار  غداد ود حدود ب

ر, دلتفويت الفرصددة علا المجاميأ الأرهابية من أسددتغلال اللط الناقل والأسددتيلاء علا جزء من كميات الغاز المصدد

 أتلاذ مثل هذا القرار. ل كافيوهذا بحد ذاته يعتبر سبب 

بعد تسدددددارع  -لم يكن الأول, ففي سدددددبتمبر أيلول العام الماضددددد   راق علماً أن هذا التأجيل في تصددددددير الغاز للع

الأحداث الأمنية وتدهورها وسددديطرة تن يم داعل الأرهابي علا مسددداحات من الأراضددد  العراقية, أيضددداً كان أحد 

 أسباا التآجيل آنذاك. 

مليون  100أيران  من عقود التجهيز لمحطات الكهرباء العراقية كانت قد جهزت العراق بأكثر من من  من جانب أخر

. وكان هناك أتفاق مش وع تصدير 2014نفس الشهر من العام  – 2013لتر من وقود الديزل, للفترة من الشهر الثامن 

 مليون لتر أيضاً من وقود الديزل للفترة اللاحقة.  900نحو 

امل فيعتبر ع –تجهيز محطات الكهرباء في بغداد وديالا لحاجة البلد  وتأثيراته علا الناحية الأقتصددددددادية أما من

معطل كبير في تجهيز الطاقة الكهربائية للمناطق التي تغذيها هذه المحطات في بغداد وديالا وبالأخص في 

 فصل الصيف. 

لأ ددطرابات في أسددتيراتيجية بناء البنية التحتية للمنشددأت هذا المو ددوع يثير الجدل مرة ثانية في مسددألة التأخر وا

التي تعمل علا أنتاج الغاز ومواد البيتروكيمياويات والمشتقات النفطية في بلد يزيد بطاقته  –النفطية في العراق 

 الأنتاجية والأحتياط ما تمتلكه ايران. 

معدل إنتاج الغاز في  - سددوء الأدارة لهذا القطاعللتو دديف في  من خلال قراءة في معدلات الأنتاج للغاز في العراق

مقمق يومياً  1,115حوالي  2007 – 2003خلال فترة اللمس سدددددنوات  –وكله من الغاز المصددددداحب تقريباً  –العراق 

مليون قدم مكعب يوميا لذلك يصدددددنف العراق من  700اي حوالي  ٪64مليار متر مكعب سدددددنوياًق يحرق نحو  11.4)

مليار  4.447معدلات حرق الغاز . اما الغاز المهدور فقد ارتفأ الا  دولة في العالم من حيل 20 ددددمن ثالل اعلا 

. وهذا يعني ان الغاز المسددوق لايشددكل سددوى 2009مليون متر مكعب في اليوم عام  986والغاز المعاد حقنه يبلغ 

 .2009مليار عام  16.577صل الا و ذيمن اصل اجمالي انتاج العراق من الغاز الطبيعي ال 7%

زمة وتصددددبف آ –في اسددددتيراتيجية الأسددددتيراد والأعتماد عليها سدددديزيد من تفاقم آزمة الوقود في العراق الأسددددتمرار 

ستنزاف للزين النقد ويشكل خلل في ت   –مستدامة  صادية وهدر في مقدرات الدولة وأ عرض البلد لأ طرابات أقت

 . واستثمارها الموازنة العامة

عادة الن ر في برامج تطوير وأن يه يجب ا غاز عل تاج ال شدددددداء المحطات والمنشددددددأت النفطية التي تعمل علا أن

لنلرج من مآزق أسددتيراد مشددتقات النفط والغاز من خارج  وأسددتثماره بالشددكل الصددحيف كذلك المنتجات النفطية. 
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