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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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املستخلص
من البديهي أن حتتل مصادر الطاقة األحفورية والسيما النفط اخلام احملور الرئيس يف ميزان 
الدويل، وتدور حوله  املستوى  اقتصادية وجيوسياسية وأمنية على  له من أمهية  ملا  العاملية،  الطاقة 
الصراعات للسيطرة على احتياطاته من جهة، وزايدة عمره االفرتاضي من جهة أخرى؛ لذا تنبع 
أمهية البحث من كون النفط اخلام يف حمافظة البصرة ميثل السلعة االسرتاتيجية الوحيدة تقريباً اليت هلا 
القدرة التنافسية يف األسواق الدولية؛ وبذلك استند البحث إىل فرضية مفادها أن مستقبل نضوب 
النفط يف احملافظة يعتمد على عوامل داخلية من أمهها كمية االحتياطيات، ومستوى اإلنتاج اليومي، 
أو  البحث  فرضية  قبول  إىل  التوصل  وهبدف  اخلارجية.  العوامل  عن  فضاًل  احمللي،  واالستهالك 
رفضها، فقد ُقّسم على ثالثة حماور، واُختُتم مبجموعة من االستنتاجات كان من أمهها قبول فرضية 

البحث وهي أن مستقبل نضوب النفط يف حمافظة البصرة يعتمد على عوامل داخلية وخارجية. 
الكلمات الدالة:

نضوب النفط، مناذج النضوب، العمر االفرتاضي، الدولة الريعية، التنويع االقتصادي.

م�صتقبل ن�صوب النفط يف حمافظة الب�صرة
أ.د. هيثم عبد هللا سلمان*

* قسم إدارة وتسويق النفط - كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز
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  Oil Depletion in Basra Governorate: Future Vision

By: Prof. Dr. Haitham Abdullah Salman

Department of Oil Management and Marketing 

College of Industrial Management for Oil and Gas

Basrah University for Oil and Gas  

   

Abstract:

It is an axiomatic matter that fossil fuel resources, particularly crude 
oil, occupied a major hub in the global energy balance. This is due to its 
internationally economic, geopolitical and security importance, where 
many conflicts are existed for controlling oil reserves on the one hand, and 
the increase of level of its virtual life on the other hand. The significance of 
this paper comes from the role of crude oil in Basra governorate as a unique 
strategic commodity, which bosses competitiveness in the world market. 
Therefore, the hypothesis stated that the future of depletion of crude oil in 
Basra is depended on internal factors, such as oil reserves quantities, daily 
production level, and domestic consumption and export quotas, as well as 
external factors.   

      However, in order to accept or reject the research hypothesis, the 
paper has been divided into three sections in addition to the conclusion. The 
study proved that the future of oil depletion is related to internal and external 
factors. 

Keywords: 

Oil depletion, depletion models, virtual life, renter countries, economic 
diversification. 
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املقدمة:
مما ال ريب فيه أن للنفط أمهية اسرتاتيجية من املنظور االقتصادي والسياسي واألمين ومن 
الذاتية واملوضوعية؛ ملا له من خصائص فنية كثرية، فضاًل عّما ميثله من مصدر رئيس  الناحيتي 
للطاقة لتحريك معظم أوجه نشاط التنمية االقتصادية. بيد أن منظمات الطاقة الدولية ووكاالهتا 
تتوقع أن تزداد أمهيته تلك طاملا بقي حمافظاً على أسعاره املعتدلة اليت حتقق أعلى املنافع االقتصادية 
سواًء للمستهلكي أم للمنتجي، إذ إن ارتفاع أسعار النفط إىل مستوايت قياسية مل تشهدها أسواق 
النفط العاملية من قبل سيولد آاثراً سلبية على استهالكه، من قبيل التوسع إبنتاج مصادر الطاقة 
املتجددة ذات التكاليف املرتفعة، واستخراج مصادر الطاقة اليت كانت غري جمدية اقتصادايً، فضاًل 

عن التوجه حنو مصادر الطاقة غري التقليدية.
نضوبه؛  واقع  على  يعتمد  البصرة  حمافظة  يف  النفط  مستقبل  أن  يتبي  سبق  ملا  وأتسيساً 
تعتمد على كمية  نضوبه  واقع  املؤثرة على  فالعوامل  عليه؛  املؤثرة  العوامل  اختالف  نتيجة  وذلك 
االحتياطيات النفطية، ومستوى اإلنتاج اليومي، وأسعار مصادر الطاقة، غري أن هذه العوامل تعتمد 
على عوامل خارجية ال ميكن التنبؤ مبستوى حدوثها، ومن مث مبعدل منو إنتاجها وكميته، ومنها إنتاج 
الطاقة املتجددة، والطاقة غري التقليدية، والطاقة غري اجملدية اقتصادايً، فضاًل عن العوامل اليت قد 
تفرض دولياً بشأن استقالل إقليم كردستان الذي جرى احلديث عنه خالل األشهر السابقة وغريها.  

فرضية البحث: 
استند البحث إىل فرضية مفادها: أن مستقبل نضوب النفط يف حمافظة البصرة يعتمد على 
عوامل داخلية من أمهها كمية االحتياطيات، ومستوى اإلنتاج اليومي، واالستهالك احمللي، فضاًل 

عن العوامل اخلارجية اليت ال ميكن التنبؤ هبا.
أمهية البحث:

تنبع أمهيته من أن النفط اخلام يف حمافظة البصرة ميثل السلعة االسرتاتيجية الوحيدة تقريباً اليت 
هلا القدرة التنافسية يف األسواق الدولية. 

مشكلة البحث:
تتمحور مشكلة البحث يف أن النفط اخلام ميثل املورد الوحيد لتمويل املوازنة العامة للعراق 
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بنحو عام وحمافظة البصرة بنحو خاص، ومن مث فإن مستقبل اقتصاد حمافظة البصرة يعتمد كثرياً 
على العمر االفرتاضي لنضوب النفط فيها.   

أواًل: اإلطار املفاهيمي لنضوب النفط اخلام 
تعريف النفط وأمهيته االسرتاتيجية . 1

لقد تعدد مفهوم النفط تبعاً ملقصد مريديه، فالكيمياوي والفيزايوي واجليولوجي واالقتصادي 
العلمية، ولكن املشهور عنه هو “ترسبات حتت سطح  والسياسي عرفه كيفما يتفق مع خلفيته 
 200 قبل  املمتدة  اجليولوجية  األحقاب  خالل  وحتوهلا  احليوية  الكتل  دفن  من  انشئة  األرض 
من  معقد  مزيج  أنه  على   )Petroleum( البرتول  أو  النفط  عّرف  وقد  األخرية”)1(.  مليون سنة 
اهليدروكاربوانت السائلة واملركبات الكيمائية اليت حتتوي على اهليدروجي والكربون، ويتكّون طبيعياً 
يف خزاانت الصخور الرسوبية. وأصل مصطلحه من اللغة الالتينية املكونة من مقطعي مها كلمة بيرتا 
)Petra( اليت تعين الصخر وكلمة أوليوم )Oleum( اليت تعين النفط وتستخدم كلمة أويل )Oil( يف 
الغالب)2(؛ وهذا ال يعين ابلضرورة عدم وجود مفاهيم أخرى للنفط، فالنفط هو أهم مصدر طاقة 
يف العامل، وقد ُعّد سلعة اسرتاتيجية ال يستطيع أي جمتمع صناعي وصل إىل درجة تصنيع عالية 
االستمرار من دونه، وأنه جيب ضمان توفره ولو ابلقوة العسكرية أن اقتضى األمر، إذ يقول أحد 
خرباء الشؤون العسكرية واألمنية: »بي مجيع املوارد ... ما من شيء أكثر إاثرة للصراع بي الدول 
يف القرن الواحد والعشرين من النفط«)3(؛ وهلذا أدركت الوالايت املتحدة األمريكية األمر منذ زمن 
بعيد أبن إمداد النفط سيكون حامساً يف الصراعات املستقبلية متاماً كما كان يف احلربي العامليتي؛ 
ومن هنا جاء اهتمامها يف منطقة اخلليج)4(، بيد أن أهم ما يؤخذ على أمهية النفط االسرتاتيجية 

ومستقبله هو ما أييت)5(:
- وكالة الطاقة الدولية، ادخار املوارد: تقاانت النفط والغاز من أجل أسواق الطاقة املستقبلية، ترمجة: مظهر ابيريل، الطبعة األوىل،   1

املنظمة العربية للرتمجة، وآخرون، بريوت، كانون الثاين 2011، ص: 39.
- دليل إحصاءات الطاقة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وكالة الطاقة الدولية، لوكسمبورغ، 2005، ص: 73.  2

http//www.iea.org/stats/docs/statistics_manual_arabic.pdf
- أاين رتليدج، العطش إىل النفط: ماذا تفعل أمريكا ابلعامل لضمان أمنها النفطي؟ ترمجة: مازن اجلنديل، الطبعة األوىل، الدار   3

العربية للعلوم، بريوت، 2006، ص: 17.
- مايكل كلري، دم ونفط أمريكا وإسرتاتيجيات الطاقة: إىل أين؟ ترمجة: أمحد رمو، الطبعة األوىل، دار الساقي، بريوت، 2011،   4

ص: 284. 
- سحر قاسم حممد، اآلليات الواجب توفرها النتقال العراق من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق، املديرية العامة لإلحصاء   5

واألحباث، البنك املركزي العراقي، بغداد، كانون األول 2011، ص: 10.
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•  أنه حتّول من سلعة جتارية عاملية يتاجر فيها العامل إىل أحد األصول املالية مثل األسهم أو 	
العمالت؛ وهذا التحول يؤدي إىل تعرض النفط لتقلبات حادة يف األسعار نتيجة للمضاربة 

على أسعاره.
•  أن التغرّي املناخي املصاحب الستخدام النفط سيشكل ركناً مهماً يف سيناريوهات مستقبل 	

النفط. 
الصناعية  الدول  استجابة  مبدى  مرهون  النفطية  الدول  اقتصادات  مستقبل  فإن  مث  ومن 
ابلعاملي املذكورين آنفاً؛ وعلى الرغم من أن الدول النفطية هلا خربة كبرية يف األسواق النفطية، 
لكنها ال تستطيع -ابلضرورة- التأثري على أسعاره. وهو أمر جيعلها ال متتلك القدرة على التحكم 
مبدخوالهتا النفطية )ليس كما يف الدول الرأمسالية اليت تستطيع زايدة دخلها عن طريق الضرائب 
األخذ  مع  األحيان.  أغلب  يف  تقليصها  ميكن  ال  أساسية  مصروفاهتا  تكون  بينما  والرسوم()6(، 
ابحلسبان أن أوبك مل تعد متحكمة يف سعر النفط بعد اآلن، ونذهب بعيداً أبن ال أحد يتحكم 
به)7(، وهو أمر جيعل العوامل التقليدية اليت كانت تؤثر على أسعار النفط العاملية تتغري من حيث 

القوة والتأثري يف آن واحد.  
مفهوم نضوب النفط اخلام ومراحله. 2

مما ال ريب فيه أنه مهما بلغت احتياطيات النفط املؤكد ومهما اكتشفت احلقول النفطية 
اجلديدة فال بّد أن ينفد يف يوم من األايم. وميكن أن نفرق بي مفهومي للنضوب، مها)8(: األول: 
األرض،  ابطن  من  متاماً  النفطي  االحتياطي  انتهاء  به  ويقصد  للنفط  الفيزايئي  املادي  النضوب 
واآلخر: النضوب االقتصادي التقين للنفط ويقصد به تراجع استهالك النفط دون أن ينتهي مادايً؛ 
بسبب فقدانه للجدوى االقتصادية على حساب ارتفاع اجلدوى االقتصادية ملصادر الطاقة األخرى. 
وهذا يرتبط بعوامل تقنية واقتصادية وبيئية وغريها، ويعتمد مفهوم نضوب النفط اخلام بنحو عام 
عن  فضاًل  واستخراجه،  اخلام  النفط  استكشاف  هبا  مير  اليت  التأرخيية  املراحل  من  جمموعة  على 

- حممد رمضان، تقلبات أسعار النفط ولعنة املوارد واحلاجة إىل امليزانية الصفرية، سنيار كابيتال، متوز 2012، ص: 7.  6
http://blogs.mubasher.info/sites/default/files/oilpricebhvr.pdf

- كينيث س. ديفيس، ما بعد النفط: منظوراً إليه من ذروة هابرت، ترمجة: صباح صديق الدملوجي، الطبعة األوىل، املنظمة   7
العربية للرتمجة، وآخرون، بريوت، 2009، ص: 81. 

- د. عدانن جابر، العرب وعصر ما بعد النفط، الطبعة األوىل، دار عالء الدين للنشر والتوزيع والرتمجة، دمشق، 2004، ص:   8
.71
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إنتاجه، ومن بي أهم مراحله هي)9(:
• هوبريت              	 ماريون كينغ  مرة  ألول  هبا  اندى  اليت   )Peak Oil( النفطية  الذروة  مرحلة   

)Marion King Hubbert( يف العام 1956 الذي عرفها على أهنا مفهوم جيولوجي-
إنتاجه  وجيولوجياً، ويبدأ  أعلى نسبة ممكنة تكنولوجياً  النفط  إنتاج حقل  بلوغ  جغرايف يعين 
بعدها ابالخنفاض بسبب عدة عوامل جيولوجية، منها اخنفاض الضغط يف احلقل إثر اخنفاض 
املخزون. وهذه الذروة مرتبطة نظرايً حبجم االحتياطي املتبقي يف احلقل، إذ إهنا حتصل عادة 

حينما يكون احلقل استنفد حنو نصف خمزونه على األقل.
•  مرحلة اهلضبة املسطحة )Flat plateau( وهي املرحلة اليت يستقر هبا اإلنتاج على املستوى 	

نفسه بغض النظر عن أي زايدة يف االستثمارات والكلفة.
•  مرحلة النضوب )Depletion( وهي املرحلة اليت يبدأ هبا اإلنتاج ابالخنفاض، وبعد مدة 	

قصرية من ذلك تصبح االستثمارات اجلديدة يف عملية اإلنتاج غري مرحبة اقتصادايً؛ بسبب 
تناقص كمية النفط املباعة من احلقل، وبعدها تصل إىل مرحلة تصبح فيها االستثمارات املطلوبة 
إلنتاج النفط أكرب من مردود اإلنتاج نفسه مما يؤدي إىل توقف استغالل احلقل على الرغم من 

وجود احتياطي نفطي متبق فيه.
موجودة  تزال  ما  منه  هناك كميات كبرية  أوجه ستكون  العاملي  النفط  إنتاج  يبلغ  وحينما 
وأعلى كلفة)10(؛  إما أقل جودة وإما أصعب استخراجاً  يف ابطن األرض، لكن معظمه سيكون 
وهو أمر جيعل من التقدم العلمي والتقين املسؤول املباشر سواًء للتوسع يف استخراج النفط اخلام 
وإنتاجه وعملياهتما أم للرتشيد يف استهالكه ورفع كفاءته. فالتقنية توفر إمكاانت هائلة حلماية البيئة 
واحلفاظ على الطاقة، فضاًل عّما تتيحه من إضافات لزايدة التحسينات التقنية عن طريق البحث 
والتطوير)11(؛ وذلك نظراً للدور الرئيس للعلم واإلبداع يف التأثري على عوامل عرض الطاقة والطلب 
عليها. بيد أن أهم ما ينبغي التنبه إليه يف التقنية املستخدمة الستكشاف النفط اخلام واستخراجه 

- طوين صغبيين، األزمة األخرية معضلة الطاقة والسقوط البطيء للحضارة الصناعية، الطبعة األوىل، الدار العربية للعلوم انشرون،   9
بريوت، 2011، ص: 43-42. 

10- ريتشارد هاينربغ، غروب الطاقة اخليارات واملسارات يف عامل ما بعد البرتول، ترمجة: مازن جنديل، الطبعة األوىل، الدار العربية 
للعلوم، بريوت، 2006، ص: 27. 

11- د. هيثم عبدهللا سلمان، مؤشرات الطاقة املستدامة يف دول اخلليج العريب، جملة التنمية الصناعية العربية، العدد )63(، املنظمة 
العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الرابط، كانون الثاين 2007، ص: 138.
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هو جيب أن تتوافر فيها الشروط اآلتية)12(: 
أن تكون ذات كلفة مناسبة.- 1
أن تكون سهلة االستيعاب واالستعمال وغري معقدة ومن مث قابلة للتطويع.- 2
 أن تالئم الظروف احلياتية والبيئية واملرحلة التأرخيية.- 3
 أن تكون قابلة للتقدم والتطور وغري مقيدة وال مشروطة.- 4

ومما تقدم فإن التقنية جيب أن تكون سليمة بيئياً وليست جمرد تقنية فردية، بل هي عبارة عن 
جمموعة نظم تشمل املعرفة الفنية، والسلع، واخلدمات، واملعدات، واإلجراءات التنظيمية واإلدارية 
وتطويره)13(؛  التقنية  املؤسسية يف جمال  القدرات  وبناء  واملادية،  البشرية  املوارد  وتنمية  والتشريعية، 
وذلك لعدم حتول عوائد ريع النفط من الدول املنتجة له إىل الدول املنتجة للتقنية؛ وبذلك تنحسر 
اإلفادة العظمى من إطالة العمر االفرتاضي للنفط اخلام بِيِد من ميتلك التقنية، ال بِيِد من ميتلك 
اخلام  النفط  امتياز الستكشاف  أكرب  صاحبة  تقنياً  املتقدمة  الدول  تصبح  مث  ومن  النفط،  مورد 
واستخراجه؛ وابلتايل ستنخفض عوائد صادرات الدول النفطية إىل أدىن مستوايهتا بسبب مشاركة 
الدول املتقدمة تقنياً بريعها من النفط اخلام، وهو أمر حييل الدول النفطية من مالكة له إىل خازنة، 
فضاًل عن حتّول دوهلا من الدول الريعية اليت تعتمد يف جزء رئيس من إيراداهتا على النفط واملصادر 
الطبيعية األخرى)14(، إىل دول شبه ريعية تعتمد يف جزء يسري من إيراداهتا على النفط؛ وبذلك تفقد 

ميزهتا الريعية وتصبح العوائد النفطية هلا ذات طابع هامشي.
وعلى العكس من ذلك ما تزال النظرية االقتصادية الرأمسالية ويف مقدمتها نظرية آدم مسيث 
مصبوغة  اآلن  )Jean Baptist Say( حىت  ساي  اببتسيت  وجان   ،)Adam Smith(
ابلفيزايء القدمية وميكانيكية نيوتن )Newton( أبن لكل فعل ردَّ فعل مساوية؛ وبذلك قاربوا 
عملية ضبط السوق آبلية تصحيح مستمرة بي العرض والطلب، وهو املنطق نفسه املطبق على 
12- د. سعود غايل صرب، نقل وتطويع التكنولوجيا يف الوطن العريب مع اإلشارة للتجربة الياابنية بعد احلرب العاملية الثانية، جملة 

التنمية الصناعية العربية، العدد )30(، املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الرابط، كانون الثاين 1997، ص: 94.
للتنمية  العربية  املنظمة  العدد )43(،  العربية،  الصناعية  التنمية  البيئية، جملة  التكنولوجية واجلوانب  التنمية  الزرقا،  د. حممد   -13

الصناعية والتعدين، الرابط، نيسان 2001، ص: 88.
14- عمر الرزاز، من الريع إىل اإلنتاج: الطريق الصعب حنو عقد اجتماعي عريب جديد، يف النمو االقتصادي والتنمية املستدامة 
يف الدول العريب األبعاد االقتصادية، جمموعة مؤلفي، الطبعة األوىل، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة، 2013، 

ص: 170.
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استغالل املوارد الطبيعية، فإذا أصبحت هذه املوارد اندرة فستزداد أسعارها عند البيع؛ مما يشجع 
جديدة.  موارد  إلجياد  أو  املتبقية  املوارد  استغالل  تسهل  جديدة  تقنيات  ابستعمال  املستثمرين 
وابالستناد إىل هذه النظرية تُعدُّ املوارد غري قابلة للنضوب ومتاحة دائماً ابلسعر الصحيح)15(. بيد 
أن ذلك ال يعين ابلضرورة عدم وجود نظرية نضوب النفط اخلام، وإمنا تؤكد وجود مناذج نضوب 

متعددة.
مناذج نضوب النفط اخلام. 3

لقد أهتم خرباء النفط والطاقة من اجليولوجيي والسياسيي واالقتصاديي يف عام 1973 
مبا سيؤول إليه االقتصاد العاملي بعدما تتكرر حالة أزمة الطاقة العاملية يف املستقبل، حيث ركزوا 
منذ ذلك الوقت يف دراسة الزمن املتبقي لنضوب النفط اخلام الذي يُعّد أهم مصادر الطاقة العاملية 
رواد  الذي جعل  األمر  والنقل واالستهالك؛  االستخدام واالستخراج  من حيث  وأكثرها نضوجاً 
الطاقة والرعيل األول هلا أن يضعوا بعض النماذج لنضوب النفط اخلام يف املستقبل وكان ومن أمهها:

• 	 Harold Hotelling Model أمنوذج هارولد هوتلنك 
إن أول من حبث مسألة اإلنتاج األمثل للموارد الناضبة هو االقتصادي األمريكي هوتلنك 
يف حبثه املوسوم بـ »اقتصاد املوارد الناضبة« عام 1931، إذ فسر ألول مرة املوارد الناضبة وكيفية 
حدوثها، وذكر أن سعر املورد الناضب جيب أن ينمو مبعدل مساٍو ملعدل سعر الفائدة السائد يف 
السوق؛ وذلك ألن احتياطيات املورد الناضب ستنخفض بنحو اثبت مبرور الزمن ابفرتاض سيادة 
ظروف سوق املنافسة التامة)16(؛ وهو بذلك أول من أشار إىل مفهوم صايف القيمة احلالية للمورد 
الناضب املقابل لصايف القيمة احلالية للنقود اليت تدّل على احلفاظ على قيمة النقود يف املستقبل مبا 

يساوي سعر الفائدة، وقد استند األمنوذج إىل جمموعة من االفرتاضات وهي كاآليت)17(:
حالة اليقي، ألن االحتياطيات حمدودة، ونسبة الزايدة يف االكتشافات املستقبلية قليلة، وطبيعة . 1

السوق مستقرة، فضاًل عن حالة اليقي لطلب النفط املستقبلي.
15- جريمي ريفكن، اقتصاد اهليدروجي بعد هناية النفط: الثورة االقتصادية اجلديدة، ترمجة: د. ماجد كنج، الطبعة األوىل، دار 

الفارايب، مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم، بريوت، 2009، ص: 97. 
16- روبرت أي بنديك، مناذج أسواق املوارد وتفسري سلوك سعر املوارد، ترمجة: سامر املطليب، جملة النفط والتنمية، العدد )2(، 

بغداد، 1984، ص: 56. 
17- د. حيىي محود حسن، سوق النفط العاملية وانعكاساهتا على السياسة النفطية العراقية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية اإلدارة 

واالقتصاد، جامعة البصرة، 2010، ص: 11.
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السعر . 2 فإن  متناقصة ابالحتياطيات، ومن مث  دالة  الفعلية  اخلام  النفط  استخراج  تكاليف  إن 
الفعلي يرتفع مع اخنفاض كمية االحتياطيات؛ بسبب تزايد ندرته، أي إن أسعار املوارد تزداد 
تضاؤل  مع  الندرة  وريع  احلدية  التكاليف  الرتفاع  نتيجة  وذلك  الزمن؛  مرور  مع  ابستمرار 

احتياطي املورد.
إن سعر الفائدة اثبت يف األسواق، وإن أثر التقدم التقين حمدود.. 3
إن سيادة سوق املنافسة التامة تعجل من نضوب املورد خالل زمن حمدد؛ ألن زايدة اإلنتاج . 4

تؤدي إىل خفض األسعار.
وبناًء على ما سبق ميكن أن نورد بعض املالحظات وهي: أن فرض سيادة سوق املنافسة 
التامة هو سوق افرتاضية ال ميكن توفري شروطها، وإن حمدودية االحتياطيات قد أمهلت مصادر 
الطاقة املتجددة وغري التقليدية، وإن ثبات التقدم التقين قد أمهل هو اآلخر حالة اإلبداع يف البحث 

العلمي والتطور التقين يف جماالت املسح الزلزايل واإلنتاج يف املناطق غري املعروفة سابقاً.
• 	Marun King Hubbert Model أمنوذج ماريون كينغ هوبريت 

لقد ُعّد ماريون كينغ هوبريت أحد أفضل علماء اجليوفيزايء املعروفي يف العامل خالل املدة 
املمتدة ما بي اخلمسينيات والسبعينيات من القرن املاضي؛ بسبب إعالن توقعه عام 1949 الذي 
نّص على أن حقبة الوقود املستخرج من األرض ستكون قصرية جداً، مث حلقها بدراسة عام 1956 
امتدت لعدة سنوات توقع فيها أبن ذروة اإلنتاج النفطي للوالايت املتحدة األمريكية سيحصل ما 
بي عامي 1966 و1972، وحدثت الذروة احلقيقية إلنتاج النفط عام 1970، ولكن مل يعلن 
عنها حىت عام 1971)18(، فضاًل عن تقدميه تصوراً لتطور أسعار النفط. إذ بّي أن سعر النفط 
اخلام وكميته املنتجة مها دالة للنضوب، وأن الثروة النفطية ال بد هلا من أن تصل إىل النضوب يف 
هناية األمر، وأن الشكل املالئم لوصف مسار إنتاج النفط مع مرور الزمن أيخذ شكل منحىن يشبه 
التوزيع الطبيعي،  اجلرس )Bell( الذي عرف مبنحىن هوبريت)19(؛ وهو أمر جعله أيخذ منحىن 
وتكون سنة بلوغ الذروة هي السنة اليت يكون فيها نصف املخزون النفطي األصلي قد استخرج.  

18- ريتشارد هاينربغ، انتهت احلفلة سراب النفط: النفط، واحلرب ومصري اجملتمعات الصناعية، ترمجة: أنطوان عبدهللا، الطبعة 
األوىل، الدار العربية للعلوم، بريوت، 2005، ص: 144-141. 

19- د. حيىي محود حسن، مصدر سابق، ص: 20.
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اثنياً: واقع نضوب النفط اخلام يف حمافظة البصرة
احتياطيات النفط اخلام. 1

يعتمد تقدير كمية االحتياطيات على املعايري املادية واالقتصادية، فمن الناحية املادية تتمثل 
الناحية  اجلودة. ومن  املوارد والسيما  استغالل  والقدرة على  )التنقيب(  احلقول  الكمية يف حتديد 
األخرى يتم احتساب احلقول القابلة لالستخدام يف ظل الظروف االقتصادية الراهنة االحتياطيات 
املؤكدة فقط؛ فمفهوم االحتياطيات مفهوم قابل للتطوير)20(. ومن العوامل املؤثرة على نضوب النفط 
اخلام هو كمية االحتياطيات املؤكدة منه، فكلما ارتفعت يف ظل ثبات الكميات املنتجه، ارتفع 
معه العمر االفرتاضي للنضوب، ويبدو واضحاً أن الشركات النفطية ليس من مصلحتها من الناحية 
املالية أن تكتشف احتياطيات أكرب مما تتطلبه آفاق بضعة عقود، وهكذا فإن االحتياطي مفهوم 
مرن ال يعتمد على اجليولوجيا فقط، وإمنا كذلك على التقنية واألسعار واسرتاتيجية اإلعالن لدى 

الشركات واحلكومات)21(.
فمن مالحظة بياانت اجلدول رقم )1( يتبي أن االحتياطيات النفطية يف العراق قد ارتفعت 
من 30 مليار برميل عام 1970، إىل 100 مليار برميل عام 1990، مث إىل 112.5 مليار برميل 
عام 2000 حىت عام 2009، وعلى الرغم من عدم وجود عمليات استكشافية جديدة يف عام 
2010)22(، إال أن االحتياطيات النفطية قد ارتفعت إىل 142.3 مليار برميل عام 2010، مث إىل 
148.4 مليار برميل عام 2016؛ وذلك نتيجة إعادة تقييم املكامن النفطية حبسب ما صرحت به 
وزارة النفط العراقية، بيد أن بعض احملللي يرجعون سببها إىل اإلفصاح عن االحتياطيات احلقيقية 
السرية  الطبيعية يف منظمة أوبك، واالبتعاد عن  اإلنتاجية  النفطية للحصول على حصته  للموارد 
اليت انتابت األرقام احلقيقية لالحتياطيات النفطية إاّبن النظام املباد، فضاًل عن بعض االكتشافات 
يف إقليم كردستان واملناطق الغربية من العراق والسيما يف حمافظة األنبار وغريها. وعند مقارنة عدد 
اآلابر احملفورة مع املساحة اليت يتواجد فيها النفط اخلام يف العراق، يظهر أهنا منخفضة، إذ توجد 
بئر واحدة لكل 29 كيلومرتًا)23(، وهو أمر يدل على أن هناك إمكاانت كبرية من الثروة النفطية غري 

20- لودوفيك مون، الطاقة النفطية والطاقة النووية احلاضر واملستقبل، ترمجة: مارك عبود، الطبعة األوىل، مدينة امللك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية، وآخرون، الرايض، 2014، ص: 43.  

21- جان ماري شوفالييه، معارك الطاقة الكربى، ترمجة: مليس عزب، الطبعة األوىل، كتاب العربية، الرتمجة )4(، الرايض، 2009، ص: 241.
22- التقرير اإلحصائي السنوي 2013، منظمة أوابك، الكويت، 2013، ص: 20.

23- د. مايح شبيب الشمري، زمن راوي سلطان، اخليارات املتاحة أمام السياسة النفطية العراقية، جملة الغري للعلوم االقتصادية 
واإلدارية، العدد )23(، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، 2011، ص: 210.
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املكتشفة، وحتتاج فقط إىل عمليات استكشافية إلجياد حقول نفطية جديدة ميكن أن ترفع كمية 
االحتياطيات إىل معدالت ال سابق هلا، ومن املالحظ أن معدالت النمو الحتياطيات النفط اخلام 
يف العراق ال تعكس أي مؤشر يعتد به من الناحية االقتصادية؛ وذلك ألن النفط من املوارد الناضبة 
اليت تقّل ابالستهالك يف ظل إجراء العمليات االستكشافية الكبرية اليت حتققت خالل الستينيات 

والسبعينيات من القرن املاضي.  
اجلدول رقم )1( تطور االحتياطي النفطي املؤكد ومعدل منوه املركب يف العراق لسنوات خمتارة

معدل النمو )%(االحتياطي )مليار برميل( السنوات
197032......
198030- 0.6
199010012.8
2000112.51.2
2010142.32.4
2013145.30.7
2014145.30
2015142.1- 2.2
2016148.44.4

املصادر:
مجهورية العراق، وزارة النفط، دائرة الدراسات وللتخطيط، بياانت غري منشورة، بغداد، 2014.	 
التقرير اإلحصائي السنوي 2017، منظمة أوابك، الكويت، 2017، ص: 8.	 

أما من حيث توزيع كمية االحتياطيات النفطية حبسب التوزيع اجلغرايف حملافظات العراق، 
معظم  وأن  حقاًل،  ميتلك 80  العراق  أن  يبي  الذي   )2( رقم  اجلدول  بياانت  مالحظة  فيمكن 
وصلت  إذ  حقول،   10 البالغة  البصرة  حمافظة  حقول  يف  تركزت  املؤكدة  النفطية  االحتياطيات 
احتياطياهتا إىل حوايل 96.5 مليار برميل وبنسبة 66.4% يف إمجايل االحتياطيات النفطية البالغة 
145.3 مليار برميل عام 2014، فضاًل عن ضمها حقلي عمالقي مها حقل جمنون وحقل غرب 
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القرنة، فيما ضمت حقول حمافظة كركوك الـثمانية 13.9 مليار برميل وبنسبة بلغت 9.6% يف إمجايل 
االحتياطي النفطي، فيما ضمت حمافظات إقليم كردستان 3 حقول وهي خممور، طقطق، دمري داغ 
احنسرت احتياطياهتا البالغة 3.1 مليار برميل يف حمافظة أربيل فقط، فيما توزعت احلقول البالغة 
69 حقاًل املتبقية ما بي العاصمة بغداد وحمافظات الوسط واجلنوب األخرى اليت بلغت احتياطياهتا 

31.8 مليار برميل وبنسبة بلغت 21.9 %.
اجلدول رقم )2( توزيع االحتياطي املؤكد يف احلقول النفطية يف العراق لعام 2014 )مليار برميل(

 %االحتياطي أمساء احلقولعدد احلقولاحملافظة

10البصرة
غرب القرنة، الرميلة، جمنون، الزبري، 
الطوبة،  أرطاوي،  عمر،  ابن  هنر 

صبة، اللحيس، السيبة.
96.566.4

8كركوك
كركوك، مجبور، ابي حسن، خباز، 
قرة  خانوقة،  مور،  كور  محرين، 

جوق.
13.99.6

إقليم كردستان* 
3.12.1خممور، طقطق، دمري داغ.3)أربيل(

31.821.9.....69األخرى

145.3100.....80اجملموع
املصادر:
ضحى لعييب كاظم، األمهية االسرتاتيجية للنفط العراقي للمدة )1970-2010( دراسة يف اجلغرافية السياسية، رسالة دكتوراه 	 

غري منشورة، كلية االداب، جامعة البصرة، 2013، ص: 27.
شركة نفط اجلنوب، هيئة احلقول، البصرة، بياانت غري منشورة، 2015.  	 
* مل يتحصل الباحث على بياانت رمسية عن كمية االحتياطات النفطية يف إقليم كردستان لعام 2014 فاستعان ببياانت عام 	 

 .2006
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صادرات النفط اخلام. 2
متثل صادرات النفط اخلام املمول الرئيس للموازنة العامة يف العراق، حيث تتوزع الصادرات 
على ثالثة أجزاء، هي: حمافظة البصرة اليت حتتل املرتبة األوىل بكميات إنتاج النفط اخلام وتصديره، 

مث أتيت حمافظة كركوك ابملرتبة الثانية، وبعدها أتيت احملافظات األخرى.
ومن مالحظة بياانت اجلدول رقم )3( يتبي أن صادرات حمافظة البصرة من النفط اخلام 
تشكل نسبة 44.6 % يف إمجايل صادرات العراق النفطية البالغة 1.906 مليون برميل / يوم عام 
بنسبة  األخرى  احملافظات  أتيت  بنسبة 23.6%، وأخرياً  2010، يف حي جاءت حمافظة كركوك 
31.7%. إما من انحية التوزيع اجلغرايف للصادرات النفطية العراقية فقد اجتهت معظمها إىل األسواق 
اآلسيوية السريعة النمو)24(، إذ شكلت نسبة 50.6% يف إمجايل الصادرات النفطية العراقية لعام 

2010، فيما شكلت األسواق األمريكية نسبة 26.1% واألسواق األوربية بنسبة %23.3.  
اجلدول رقم )3( توزيع صادرات النفط اخلام من حمافظيت البصرة وكركوك وبقية احملافظات العراقية  

لألسواق العاملية لعام 2010
                                           الكمية: مليون برميل/ يوم

                                   النسبة: مئوية 

األسواق
اجملموعاحملافظات األخرىحمافظة كركوكحمافظة البصرة

%الكمية%الكمية%الكمية%الكمية
0.13415.70.10924.20.25542.10.49826.1األمريكية
0.62173.0000.34356.70.96450.6اآلسيوية
0.09611.30.34175.80.0071.10.44423.3األوروبية
0.85144.60.45023.60.60531.71.906100اجملموع
املصادر:	 
مجهورية العراق، وزارة النفط، شركة تسويق النفط )سومو(، بياانت غري منشورة، بغداد، 2011.	 
ضحى لعييب كاظم، األمهية االسرتاتيجية للنفط العراقي للمدة )1970-2010( دراسة يف اجلغرافية السياسية، أطروحة 	 

دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة البصرة، 2013، ص: 27.  

24- آفاق الطاقة يف العراق، وكالة الطاقة الدولية، ابريس، 2013، ص 24.
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/IEO_arabic_web.pdf
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العمر االفرتاضي لنضوب النفط اخلام وآاثره. 3
يُعّد مؤشر العمر االفرتاضي الحتياطيات النفط اخلام من املعايري املهمة سواًء من الناحية 
االقتصادية أم السياسية، فمن الناحية األوىل أنه يؤمن النقد األجنيب ألطول مدة ممكنه للدول اليت 
السياسي يف ظل  األمان  يوفر  الناحية األخرى هو  فيها، ومن  النفط  لنضوب  أطول مدة  متتلك 
اإلمكاانت املتناقصة الحتياطيات النفط العاملي)25(، بيد أن ما يهّم حمافظة البصرة يف وقتها احلاضر 
هو أتمي اقتصادها الريعي احملكوم ابإلدارة املركزية يف العاصمة بغداد بتوفري عوائد صادراهتا النفطية 
من جهة، وإيراداهتا النفطية احمللية من جهة أخرى، إذ إن أي خلل يف حساب تقديرات العمر 
االفرتاضي للنفط اخلام سيؤدي إىل التدين املتوقع يف اإلمدادات النفطية اليت ستساعد وبنحو كبري 
على احلد من قدرة احلكومة على احلفاظ على املستوايت احلالية للدعم يف كلٍّ من جماالت املياه، 
والطاقة والغذاء، واإلسكان، وغريها)26(، وحملافظات العراق كافة ومن بينها حمافظة البصرة. ويعرف 
العمر االفرتاضي للنفط اخلام على أنه املراحل واملخاطر والفرص منذ بداية استكشاف النفط اخلام 
يف الدولة وحىت نضوبه وانتهاء العمليات اإلنتاجية)27(، إذ كلما ضمنت الدولة عمراً افرتاضياً أطول 
للنفط اخلام تعّزز أمنها االقتصادي والسياسي، فقد انتهى الزمن الذي كان يقاس فيه مستوى حياة 
دولة ما مبستوى استهالك الطاقة، ويف مستشرف »اقتصاد رواد الفضاء« فإن أقل الناس استهالكاً 
هو الذي يعرف كيف حُيسن استخدام طاقته ويُعيد استخدام نفاايته؛ أي عليه االلتزام بسياسة 
تقشف رائد الفضاء ابالستهالك)28(، وعدم اإلسراف يف استهالكها، ال بقصد خفض استهالك 

الطاقة ومن مث التأثري السليب على اإلنتاج، وإمنا احلفاظ عليها من اهلدر.

25- هيثم عبدهللا سلمان، أمحد صدام عبد الصاحب، إمكاانت أوبك اخلليجية يف سوق النفط العاملية مع أشارة خاصة إىل النفط 
العراقي، جملة املستقبل العريب، العدد )358(، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 2008، ص: 43.

26- حالة املدن العربية 2013/2012: حتدايت التحول احلضري، الطبعة الثانية، برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
)املوئل( 2012، نريويب، كانون األول 2012، ص: 5.

http://www.unhabitat.org.jo/inp/Upload/13394_OptiARABIC_StateofArabCities_Edited_25_122012.pdf
27  Tullow Oil plc 2012 Corporate Responsibility Report, p10.
   http://www.tullowoil.com/files/pdf/tullow_the_oil_life_cycle.pdf 

28- لوي بويزو، الطاقة والبحران: دراسة حول إمناء الطاقي، ترمجة: أحسان سركيس، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 
دمشق، 1976، ص: 90.
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العراق  للنفط اخلام يف  العمر االفرتاضي  يتبي أن  ومن مالحظة بياانت اجلدول رقم )4( 
قد ارتفع من 27 سنة عام 1980 إىل 137 سنة عام 2014. فيما اخنفض العمر االفرتاضي له 
يف حمافظة البصرة من 160 سنة عام 2006 إىل 115 سنة عام 2014، وهو أمر يعكس أن 
االعتماد على حمافظة البصرة لوحدها يف إنتاج النفط اخلام سيضعها يف منطقة اخلطر من نضوب 
مثل  العربية  واملدن  الدول  بعض  عن  فضاًل  األخرى،  العراقية  احملافظات  من  سواها  قبل  نفطها 

الكويت، والسعودية، وإمارة أبو ظيب اإلماراتية، وغريها.  
إذ ترجح تقارير وزارة الطاقة األمريكية توقعاهتا بوصول إنتاج النفط العاملي إىل مرحلة الذروة 
يف مدة اقصاها عام 2015 ومن مث تبدأ مرحلة االحندار وصواًل إىل النضوب وزايدة األسعار بنحو 
كبري)29(، يف حي أخضع ريتشارد دونكان )Richard Duncan( يف دراسته ألربع وأربعي دولة 
أن تصل ذروة النفط يف العامل عام 2006، ويف الوالايت املتحدة األمريكية عام 1970، وكندا 
عام 2006، والعراق عام 2009)30(، فيما ذكرت دراسة هليثم عبدهللا سلمان أن يكون العراق 
قد بلغ إنتاج الذروة فيه وحبسب نظرية هوبريت منذ عام 2010، أي بعد 80 سنة من أول برميل 
نفط اكتشف فيه من عام 1930 شريطة أال تزيد احتياطاته يف السنوات املقبلة)31(، بيد أن اجلزم 
 Petar( بكميات موارد النفط اخلام أمر ابلغ التعقيد بسبب التطورات التقنية، إذ رسم بيرت مكاب
Mycab( من املسح اجليولوجي األمريكي )USGS( صورة ملورد النفط اخلام أبنه هرم مدفون يف 
األرض، فمعرفة املقدار الظاهر من اهلرم فوق األرض وقياسه يتبدل مع الوقت، ومع التطور التقين 

ميكن كشف مزيد من اهلرم)32(.           

29- د. فيصل محيد، النفط واحلرب واملدينة: مصري احلياة احلضرية إىل طريق مسدود؟، الطبعة األوىل، شركة املطبوعات للتوزيع 
والنشر، بريوت، 2007، ص: 75. 

30- ريتشارد هاينربغ، مصدر سابق، ص: 166-165. 
31- د. هيثم عبدهللا سلمان، اقتصادايت الطاقة املتجددة يف أملانيا ومصر والعراق، الطبعة األوىل، املركز العريب لألحباث ودراسة 

السياسات، بريوت، شباط/ فرباير 2016، صك 153.
32- جون روبرتس، مقدمة عن النفط، يف الرقابة على النفط: دليل الصحفي يف جمال الطاقة والتنمية، حترير: سفيتالان تساليك، 

آنيا شيفرين، ريفينيو ووتش، معهد اجملتمع املنفتح، نيويورك، 2005، ص: 48.
http://dev.revenuewatch.org/revenuewatch_archive/reports/072305ar_old.pdf
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اجلدول رقم )4( العمر االفرتاضي للنفط اخلام يف حمافظة البصرة لسنوات خمتارة
                                                                     اإلنتاج: مليون برميل/ يوم
                                                                       االحتياطي: مليار برميل

                                                                       العــمـــــــــــــر: ســـــنة 

السنوات
اجملموعاحملافظات األخرىحمافظة البصرة

العمراإلنتاجاالحتياطي العمر اإلنتاجاالحتياطي العمر اإلنتاج  االحتياطي
1980...2.7 ......0.3...303.027
1990...2.0......0.1...1002.1130
2000...2.0......0.7...112.52.7114
200665.81.313949.20.62251151.9166
201093.41.616048.90.7191142.32.3169
201496.52.311548.80.6223145.32.9137

املصادر:
- د. علي مريزا، العراق: الواقع واآلفاق االقتصادية، وقائع املؤمتر األول لشبكة االقتصاديي العراقيي للمدة )30 آذار- 1 	 

نيسان( 2013، بريوت، 2014، ص: 35.    
 	Merza_/04/2013/2/http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites

pdf.2013_Paper_Revised_S_Beirut _March
- د. هادي عبد االزيرج، انجي مزهر عبد الرمحن، الصناعة النفطية يف العراق، الطبعة األوىل، مطبعة شركة العدالة للطباعة 	 

والنشر، بغداد، 2009، ص: 56.
-  التقارير الشهرية إلنتاج النفط اخلام، هيئة العمليات، قسم القياسات وحركة النفط والغاز، شركة نفط اجلنوب، 2015. 	 

- هيئة التحرير، من أجل غد أفضل، قسم العالقات العامة شعبة اإلعالم، شركة نفط اجلنوب، 2015، ص: 7. 	 
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اثلثاً: العوامل املؤثرة على االجتاهات املستقبلية لنضوب النفط اخلام يف حمافظة البصرة
لن يكون النفط أول مورد طبيعي يصبح اندراً، ومن البديهي أن تنفد املوارد الطبيعية مجيعاً 
ما مل تتوسع عمليات االستكشاف، وميكن حصر العوامل املؤثرة بعوامل عدة ميكن حتليلها كعوامل 

خارجية ال ميكن التأثري عليها تتمثل ابآليت:
مدى التوسع إبنتاج مصادر الطاقة املتجددة. 1

لقد احتلت مصادر الطاقة املتجددة )الشمسية، والرايح، واملائية، والكتلة اإلحيائية وغريها( 
مكانة مهمة يف ميزان الطاقة العاملية، إذ ارتفعت أمهيتها النسبية يف إمجايل استهالك الطاقة العاملية 
من 5.4% عام 1970 إىل 10.02% عام 2016)33(؛ وذلك ألهنا حتقق مؤشرات الطاقة املستدامة 
املراكز  عن  والبعيدة  النائية  املناطق  يف  الكهرابئية  الطاقة  احتياجات  معظم  تليب  خالل كوهنا  من 
احلضرية، وهي صديقة للبيئة وغري ملوثة هلا، وحتفظ الطاقة الطبيعية من اهلدر، فضاًل عن أهنا تنشر 

ثقافة التقانة البيئية يف اجملتمع، وهو أمر جيعلها يف مصاف مصادر الطاقة يف املستقبل. 
وعلى ما ذُكر يتبّي أنه كلما توسع إنتاج الطاقة املتجددة اخنفض استهالك النفط عاملياً، 
ومن مث ينخفض الطلب العاملي على النفط اخلام، والسيما يف استخدام النفط اخلام إلنتاج الطاقة 
الكهرابئية، يف حي يقتصر استخدامه على وسائل النقل اليت يتوقع أن ينخفض استهالكها نتيجة 
مشاطرة الوقود احليوي له، وتوسع النقل العام ابلقطارات اليت تعمل على الطاقة الكهرابئية، فضاًل 
عن استخدامه كمواد أولية إلنتاج املنتجات الصناعية اليت يتوقع أن تنمو مبعدالت متزايدة؛ وعليه 
فإن مدة نضوب النفط يف حمافظة البصرة يتوقع أن ترتفع من 115 سنة لعام 2014 إىل بضع 
حول  مستقبلية  اجتاهات  سيولد  مما  النفط  على  العاملي  الطلب  الخنفاض  وذلك  أخرى؛  سنوات 
أسعار الطاقة، وهو أمر جيعل من حمافظة البصرة يف املستقبل حتظى ابقتصاد ريعي يفوق ما توقعته 
األوساط احمللية الرمسية والدولية يف ظل تطبيق مشروع البرتودوالر34*، ومن هنا فإن ضخامة اهلامش 
بي اإلمكانيات النفطية يف حمافظة البصرة من جهة، ومبستوايت إنتاج النفط فيها من جهة أخرى 
تضع عالمات استفهام كبرية أمام متخذي قرار االستثمار يف الصناعة النفطية، إذ تدعو هذه احلالة 
إىل التساؤل حول املدى اجملدي الذي جيب أن تقطعه احملافظة قبل صرف مزيد من التكاليف على 

33-(BP), Statistical Review of World Energy, June 2017.
   www.bp.com/ Statisticalreview.

 ، 34-* وهو مشروع ينص على ختصيص مخسة دوالرات للمحافظات املنتجة للنفط عن كل برميل ينتج وعن كل برميل يص�ىف
وعن كل 150 مرتاً مكعباً ينتج من الغاز الطبيعي.  
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عمليات االستكشاف والتنقيب عن النفط، فضاًل عن تكاليف صيانة الطاقات اإلنتاجية احلالية 
وتكاليف إضافة طاقات إنتاجية جديدة يف سبيل احلفاظ على استقرار األسواق النفطية العاملية، 
والتساؤل الذي يطرح نفسه هو على أي أساس ستمضي حمافظة البصرة يف زايدة طاقاهتا اإلنتاجية 
ذات التكاليف الباهظة وهي تعرف أن هناك عوامل تسعى إىل تقليل من مستورداهتا النفطية)35(، 
فضاًل عن أن هناك اجتاهات حملية يف هذه احلالة تفرض على حمافظة البصرة إنتاج الطاقة املتجددة 

لتنويع حافظتها من الطاقة، وحلماية البيئة من التلوث.
مدى إنتاج مصادر الطاقة غري اجملدية اقتصاداًي. 2

هي املصادر اليت مل تثبت بعد جدواها االقتصادية من حيث تكاليف إنتاجها، فضاًل عن 
مل حتدد بعد أتثريها البيئي على الطبيعة، أي أهنا مل تثبت يف كال املعيارين، ال معيار الرحبية التجارية 
 Hydrogen( اهليدروجي  طاقة  مصادرها:  أهم  ومن  واحلكومية،  االجتماعية  الرحبية  معيار  وال 
Energy(، وطاقة االندماج النووي  )Nuclear Fusion(، فضاًل عن طاقة احمليطات واملد واجلزر 
)Oceans & Tidal Energy(، ولكن أهم ما يؤخذ على هذه املصادر أهنا حتتاج إىل استثمارات 
كبرية جداً ال تنسجم مع أمهيتها االقتصادية يف ظل مقارنتها مع مصادر الطاقة املتجددة والطاقة 

غري التقليدية؛ مما جيعل التوسع يف إنتاجها خيضع إىل جمموعة من االعتبارات من أمهها: 
•  اكتشاف تقنيات متطور هلا إمكانية خفض إنتاج الطاقة املتولدة من هذه املصادر.	
•  التوسع يف برامج البحث والتطوير لتحديد أي من املصادر ميكن التوسع يف إنتاجها يف ظل 	

اإلمكاانت االستثمارية والتقنية املتاحة.
•  تعاظم احلاجة املاسة إلنتاج الطاقة يف ظل ندرة توفر مصادر الطاقة املتجددة والطاقة غري 	

التقليدية.
وميكن أن يشاع إنتاج مثل هكذا مصادر من الطاقة يف الدول اليت ال متتلك مصادر طاقة 
أحفورية بنحو مطلق مثل الياابن وفرنسا وغريها، فضاًل عن الدول اليت متتلك براءات االخرتاع يف 
تلك  واردات  ستنخفض  وبذلك  الدول؛  من  غريها  تفوق  اليت  واهلندسية  النانونية  العلوم  جماالت 

الدول من النفط اخلام، بيد أن ذلك ال يؤثر كثرياً على الطلب العاملي.  
35- منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول أوابك، االستثمار يف قطاع الطاقة يف الدول العربية: واقعه وآفاقه، اإلدارة االقتصـــــادية، 

الكويت، أيلول 2007، ص: 17.
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مدى إمكانية إنتاج مصادر الطاقة غري التقليدية. 3
تعرف مصادر الطاقة غري التقليدية أبهنا مصادر هيدروكربونية يتطلب إنتاجها تقنيات خمتلفة 
عن االجتاه السائد يف االحتياطيات احلالية املستثمرة)36(، واآلخر عرفها أبهنا مصادر طاقة إنتاجية 
اآلخر  وبعضها  تلواثً  تسبب  ال  بعضها  مركزة  إنسانية  أنشطة  بفعل  إليها  التوصل  أمكن  صناعية 
يتسبب يف حدوث مشكالت بيئية حبتة)37(، أي مبعىن إهنا مصادر طاقة جديدة ختتلف متاماً عن 
مصادر الطاقة التقليدية )النفط، الغاز، الفحم، النووي، املائي، الشمسي( اليت استخدمت جتارايً 
يف ضمن ميزان الطاقة العاملية سابقاً، ومن أهم أنواعها هي الصخر الزييت وحجر السجيل والقار 
بكميات  إنتاجها  إمكانية  بسبب  عاملياً؛  عليها  االهتمام  انصب  وقد  وغريها،  اإليثان،  وماءات 
هائلة جداً تضاهي يف بعض األحيان مصادر الطاقة التقليدية واملتجددة، فضاًل عن توافرها أبماكن 
بعيدة عن متركز املنتجي الرئيسي للطاقة التقليدية، وهو أمر يضعها يف توزيع جغرايف بعيد جداً عن 
الصراعات والنزاعات األمنية الدولية، ومن مث تُعّد مصادر طاقة آمنة توفر األمن القومي العاملي، 
بيد إن أهم ما يؤخذ عليها أن إنتاجها يتجاهل فيما تكون عليه تكاليفها اإلمجالية، فضاًل عما إذا 

كانت تلك املصادر من الطاقة الصديقة للبيئة أو امللوثة هلا)38(.
وهكذا ميكن القول إن مصادر الطاقة غري التقليدية توفر خزيناً اسرتاتيجياً عاملياً من الطاقة، 
العاملية، يف  الطاقة  مستقبل  هتدد  اليت  التقليدية  الطاقة  نضوب  أزمة  حّل  يف  تساعد  أن  ميكنها 
ظل نشوب صراعات أمنية قاهرة يف مناطق الشرق األوسط والسيما يف دول اخلليج العربية، ويف 
مسارات اخلطوط البحرية التجارية، وهو أمر يستلزم مزيداً من اإلنفاق على محاية أمنها والسيما 
الوالايت املتحدة األمريكية اليت تنفق الكثري حلماية إمدادات الطاقة العاملية يف ظل تفاقم عمليات 
عملياهتا  الزدهار  آمنة  مالذات  هلا  توفر  اليت  اجلزر  من  ابلقرب  النفطية  احلامالت  على  القرصنة 
اإلرهابية، فضاًل عن مزيد من فرض العقوابت االقتصادية الدولية على الدول والشركات اليت تشرتي 
النفط اخلام املقرصن)39(، ومن مث فإن إنتاج مصادر الطاقة غري التقليدية يف دول غري منظمة إىل 

36- وكالة الطاقة الدولية، مصدر سابق، ص 42.
37- د. سنية حممد عبد الرمحن، الطاقة اجلديدة واملتجددة، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الرايض، 1993، ص: 33.

38- د. هيثم عبدهللا سلمان، د. حيىي محود حسن، اآلاثر البيئية للطاقة غري التقليدية دراسة حال: جملس التعاون لدول اخلليج 
للتنمية املستدامة والبيئة، وحتت عنوان مستقبل منظومة الطاقة واملياه والغذاء  العربية، وقائع املؤمتر الدويل اخلامس لإلحتاد العريب 
وتغري املناخ ابملنطقة العربية للمدة )15-16( آذار 2015، اإلحتاد العريب للتنمية املستدامة والبيئة، جامعة الدول العربية، جامعة 

القاهرة، 2015، ص: 29.
39- املصدر نفسه، ص: 29.
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مؤسسة نفطية متخصصة قد تساعد يف ختفيض أسعار الطاقة العاملية إىل مستوايت تنذر ببزوغ 
أزمة اقتصادية جديدة تدعى أبزمة أسعار الطاقة العاملية، ومن مث ستنخفض أسعار الطاقة التقليدية 
عاملياً، وستتأثر الصادرات النفطية يف حمافظة البصرة سلباً من ذلك التطور يف جمال إنتاج مصادر 

الطاقة غري التقليدية. 
اخلامتة

توّلد هذه الدراسة أفكاراً أساسية لوضع اسرتاتيجية جديدة حول مستقبل نضوب النفط يف 
العراق وحمافظة البصرة معاً؛ ألن معظم احتياطيات العراق النفطية تقع يف أراضي احملافظة، ومن مث 
ينبغي مراعاة مسألة تنويع الدخل والتحول التدرجيي حنو االقتصاد غري النفطي واالبتعاد عن الدولة 
الريعية على وفق املعايري االقتصادية والسياسية اليت ينبغي ملتخذي السياسة وصانعي القرار التنبه 
إليه، والدعوة إىل كتابة األحباث وتقدمي الدراسات هبذا الشأن احليوي الذي ميس اقتصاد العراق 
والبصرة ليس لألجيال احلالية فقط، ولكن األجيال القادمة اليت تضع يف أعناق كل فرد من اجليل 

احلايل. 
ومن هذا املنطلق أظهرت الدراسة قبول فرضية البحث وهي أن مستقبل نضوب النفط يف 
حمافظة البصرة يعتمد على عوامل داخلية من أمهها كمية االحتياطيات، ومستوى اإلنتاج اليومي، 
فيها  اخلام  النفط  نضوب  سيناريوهات  أن  بيد  اخلارجية.  العوامل  احمللي، فضاًل عن  واالستهالك 

تعتمد على:
 سيناريو انفصال إقليم كردستان من العراق.- 1
 سيناريو انفصال إقليم كردستان مع ضّم حمافظة كركوك.- 2
 سيناريو اقامة إقليم يف حمافظة البصرة.- 3
 سيناريو بقاء احلال على ما هو عليه اآلن.  - 4

وإن العمر االفرتاضي للنفط اخلام يف حمافظة البصرة بلغ 115 سنة عام 2014، وهو أقصر 
عمراً ابملقارنة مع عمر حمافظات اجلنوب مجيعاً البالغ 137 سنة وللمحافظات العراقية األخرى اليت 
بلغ عمرها االفرتاضي 233 سنة، ومن مث فإن احملدد الرئيس حبسب السيناريو الرابع هو ارجاع إدارة 
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حمافظة كركوك للحكومة املركزية، وتطوير صناعتها النفطية لتقليل االعتماد على حمافظة البصرة، 
جوالت  اتفاقيات  ومراجعة  عرضها،  املزمع  اجلديدة  الرتاخيص  جبوالت  العمل  إيقاف  فضاًل عن 
للقوى  تدخل  دون  من  للبلد  العليا  واملصلحة  العدالة  حتقيق  يضمن  مبا  املاضية  األربع  الرتاخيص 

اخلارجية اليت تفرضها الشركات النفطية األجنبية.  
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املصادر 
أواًل: املصادر العربية
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نفط . 10 شركة  األعالم،  شعبة  العامة  العالقات  قسم  أفضل،  غد  أجل  من  التحرير،  هيئة 
اجلنوب، 5102. 

• املؤمترات والندوات	
 1. علي مريزا، العراق: الواقع واآلفاق االقتصادية، وقائع املؤمتر األول لشبكة االقتصاديي 

العراقيي للمدة )30 آذار-1 نيسان( 2013، بريوت، 2014.    
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2013/04/
Merza_Paper_ Revised_S_Beirut _March_2013.pdf

2. هيثم عبد هللا سلمان، حيىي محود حسن، اآلاثر البيئية للطاقة غري التقليدية دراسة حال: 
جملس التعاون لدول اخلليج العربية، وقائع املؤمتر الدويل اخلامس لالحتاد العريب للتنمية املستدامة 
والبيئة، وحتت عنوان مستقبل منظومة الطاقة واملياه والغذاء وتغري املناخ ابملنطقة العربية للمدة )15-
16( آذار 2015، االحتاد العريب للتنمية املستدامة والبيئة، جامعة الدول العربية، جامعة القاهرة، 

.2015
• الرسائل واألطروحات اجلامعية 	
ضحى لعييب كاظم، األمهية اإلسرتاتيجية للنفط العراقي للمدة )1970-2010( دراسة . 1

يف اجلغرافية السياسية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة البصرة، 2013.  
حيىي محود حسن، سوق النفط العاملية وانعكاساهتا على السياسة النفطية العراقية، أطروحة . 2

دكتوراه غري منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، 2010.
اثنياً: املصادر األجنبية
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