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كل شيء يف احلياة تقريباً هو مسألة وجهة نظر، مبا يف ذلك التطورات يف صناعة النفط 
والغاز. ابلنسبة لألشخاص الذين سيبدأون يف دراسة تدفقات النفط العاملية، فسيكون من البديهي 
أن يعتمد العراق إىل حد كبري على آسيا لالستفادة من صادراته النفطية الوفرية. لقد بلغ متوسط 
حصة آسيا يف الصادرات العراقية من نفط البصرة )اخلفيف أو الثقيل( %80 يف عام 2020، وهو 
تقدم كبري مقارنة بـــــ %60 يف عام 2017، و %65 يف عام 2018، و%71 يف عام 2019. 
لقد غرّي املشهد السائد يف Plus OPEC إىل تغيري االستقاللية الثنائية للصادرات العراقية من 
قبل، لدرجة أنه على الرغم من التخفيضات الكبرية لإلنتاج يف العراق يف صادرات النصف الثاين 

من عام 2020 إىل آسيا، فإهنا ابلكاد حتركت.
الرسم البياين 1. صادرات العراق من النفط اخلام إىل آسيا يف 2021-2017 )مليون 

برميل لكل يوم(

العراق يخسر سوق النفط األوروبية
فيكتور كاتونا *

*   خبري يف جملس الشؤون الدولية الروسي ، ومقره حالياً يف بودابست.
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ابلرجوع إىل حتركات التجارة املرتبطة أبورواب يف 2016-2015، إبمكان املرء أن يالحظ 
أن خام البصرة اخلفيف كان أساسياً يف مجيع أحناء القارة القدمية. إذ استقبل ميناء روتردام 2-3 
اليوانن وإيطاليا وإسبانيا  املتوسطة يف  التكرير  من انقالت نفط خام ابنتظام، واستقبلت مصايف 
وأماكن أخرى انقلة النفط )سويس ماكس( احملّملة بنفط البصرة اخلفيف. كان إدخال نفط البصرة 
الثقيل يف صيف 2015 سبباً يف إطالق عمليات الشراء بي احلي واآلخر من اليوانن وإيطاليا 
وإسبانيا؛ فضاًل عن الطبيعة املتقطعة لصادرات كركوك )إما ابخلام الكردي وإما من دونه( ابجتاه 
البحر األبيض املتوسط. خالل الفرتة 2018-2016، أدت جمموعة العوامل املذكورة آنفاً إىل 
ارتفاع متوسط االستهالك األورويب الشهري للخامات العراقية إىل 30-25 مليون برميل -0.8

0.9 مليون برميل يف اليوم. 
الرسم البياين 2. حصة آسيا يف إمجايل الصادرات العراقية يف 2021-2017 )نسبة مئوية(

تبلغ حصة أورواب اليوم نصف ما كانت عليه قبل 4-3 سنوات من حيث القيمة املطلقة. 
ومع ذلك، فقد ارتفعت حصة آسيا من الناحيتي املطلقة والنسبية. وقد تطرقنا ابلفعل إىل األرقام 
النسبية، ولكن األحجام املطلقة ال تقل داللة عن ذلك، فقد أصبحت آسيا أكثر أمهية للعراق على 
الرغم من اخنفاض متوسط الصادرات السنوية من 3.43 مليون برميل /اليوم يف عام 2018 إىل 
2.94 مليون برميل / اليوم يف عام 2020. بلغ متوسط الصادرات العراقية إىل آسيا -مبا فيها 
صادرات كركوك- 2.3 مليون برميل / اليوم العام املاضي – استوردت الصي واهلند وحدمها على 
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ما يقرب من 2 مليون برميل / اليوم ، 1.05 مليون برميل / اليوم و 0.9 مليون برميل / اليوم 
على التوايل.

أدى تقسيم تدفق خام البصرة اخلفيف إىل نوعي جديدين خام البصرة املتوسط الذي ميتلك 
 API نفس مواصفات خام البصرة اخلفيف القدمي من حيث النوعية، وخام البصرة اخلفيف اجلديد
34 الذي وصل أخرياً إىل كثافته املعلنة رمسياً؛ مما دفع العراق حنو االرتباط بنحو أكرب مع آسيا. 
إال أن خام البصرة املتوسط –أي خام البصرة اخلفيف القدمي الذي API 29 مل يشهد سوى 3 

شحنات مت تسليمها إىل أورواب يف عام 2021 حىت اآلن. 
هناك القليل من اخلرباء الذين يتوقعون حدوث أي انعكاس مفاجئ يف حمور العراق اآلسيوي. 
وإذا كان هناك أي شيء، فقد يصبح األمر أسوأ، إذ أن صفقة اخلمس سنوات العمالقة لسومو 
املدفوعة  أمريكي  دوالر  مليار   2 بقيمية  الصينية    Oil  Zhenhua شركة  مع   SOMO
مسبقاً قد تعثرت من اجلانب العراقي لكنها ما تزال جارية، رهناً بتسوية مجيع التفاصيل. مل يكن 
اختيار شركة Zhenhua مفاجئاً، فقد أقامت الشركة الصينية عالقة تعاقدية مع شركة سومو 
SOMO ألكثر من عقد من الزمان وأدارت شركة مشرتكة الصادرات العراقية، إال أهنا انسحبت 
اآلن بسبب قرار شركة تسويق النفط العراقية )سومو( يف إدارة مبيعات البصرة بنفسها. ومبوجب 
 SOMO على 4 مليون برميل يف الشهر من Zhenhua صفقة الدفع املسبق، حتصل شركة
)مل يتم حتديد التقسيم الشهري للصادرات اليت سيتم تقدميها حىت اآلن( وعلى الرغم من عدم وجود 
وجهات حمددة هلذه الرباميل )على عكس التعامالت العادية لشركة سومو( فإن جزءا كبريا منها 

سينتهي يف املصايف الصينية، كما هو احلال عموماً.
ومن املثري لالهتمام، أن السلطات العراقية تبنت التغيري متاماً، ويُقال إهنا تسعى إىل صفقات 
ختزين يف الصي وابكستان لتوفري املزيد من املرونة إلمداداهتا، على خطى أرامكو السعودية اليت 
لديها صفقات مماثلة يف الياابن وكوراي اجلنوبية. ويظل احتمال حدوث ذلك يف أي وقت قريب 
غامضاً إىل حد ما، وسيحتاج العراق إىل عدة سنوات على األقل من ارتفاع األسعار، وعدم نشوب 

حروب فيه. 
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الرسم البياين 3. حصة اهلند والصي يف الطلب اآلسيوي على النفط العراقي اخلام -2017
2021

استناداً إىل جغرافية احملطات اليت حتمل اخلام العراقي، جيب أن يكون هناك استثناء واحد 
ملحوظ للمحور العام حنو آسيا بتدفق صادرات نفط كركوك، والتحميل يف ميناء جيهان الرتكي. 
إن تكاليف الشحن املنخفضة الناجتة عن قرب جيهان من مصايف التكرير املتوسط املهيئة بنحو 
جيد للتعامل مع جودهتا وحمتواها العايل من الكربيت، تشري منطقياً إىل أن معظم صادرات كركوك 
ستنتهي يف أورواب. كان هذا هو احلال للعقد األول من القرن احلادي والعشرين، إذ كان متوسط 
حصة أورواب يف إمجايل صادرات كركوك يتأرجح دائماً بنحو %60. ويف فرتات نقص اخلام، مثل 
عام 2019 الثقيل ابخلالفات، ارتفعت حصة أورواب إىل ما يقرب من %70، وهي أعلى حصة 
هلا يف غضون العقد، ولكن منذ عام 2020 فصاعداً اخنفضت حصة القارة القدمية إىل ما دون 

املتوسط التأرخيي %56 يف عام 2020 واستمرت كذلك يف الربع األول من عام 2021. 
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الرسم البياين 4. صادرات كركوك يف 2021-2017 مقابل النسبة املئوية حلصة 
صادرات كركوك املتجهة إىل أورواب )مليون برميل يف اليوم(

إن إدراك االجتاهات اليت حتدث أمام أعيننا هو شرط أساس لتشكيل اسرتاتيجية التسويق 
اخلام بطريقة مثالية، والسلطات العراقية على دراية بذلك جيداً. يزداد اعتماد العراق بنحٍو متزايد 
قد  اليت  احملتملة  والتحدايت  املخاطر  مع كل  واهلند،  الصي  والسيما  اآلسيويي،  املشرتين  على 
ترتتب على ذلك. إن ركوب موجات النمو االقتصادي القوي أمر ضروري، ويف الوقت نفسه، قد 
تكون هناك احلاجة إىل وضع خطة طوارئ واقعية يف حال التوقف املفاجئ يف الطلب اآلسيوي 
يف املستقبل. لنأخذ مثااًل واحداً، إن اخلام اخلفيف اإليراين يشابه من حيث اجلودة خام البصرة 
اخلفيف، وإذا مُسح لطهران ابلعودة إىل أسواق النفط اخلام العاملية واتباع سياسة تسعري عدوانية، 

فقد تشعر شركة سومو SOMO بضغوط كبرية. 
املصدر: 

-Losing-Is-Iraq/Oil-Crude/Energy/com.oilprice//:https
twit-__?html.amp.Markets-Oil-European-In-Share-Market
true=impression_ter


