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نفط البصرة بني ضخامة االحتياطات واهلدر يف املوارد

نفط البصرة بين ضخامة االحتياطات والهدر في الموارد
د .يحيى حمود حسن *

I.امللخص التنفيذي:
1.تتميَّز القدرة التصديرية لنفط البصرة َّ
أبنا ذات ارتباطات دولية تتعلَّق يف السوق اخلارجية؛
إال أنَّه يتطلَّب من شركة التسويق العراقية زايدة أرابح تصدير النفط اخلام العراقي يف أسواق النفط
الدولية ،عن طريق حتقيق نوع من التوازن يف التوزيع اجلغرايف لصادراته إىل مناطق االستهالك الرئيسة
يف العامل.
2.يُ ُّ
تلوث البيئة مبختلف مراحلهما اإلنتاجية واالستهالكية
عد النفط والغاز من أهم مصادر ُّ
يف حمافظة البصرة ،إذ للنفط أتثري ملحوظ على الناحية البيئية واالجتماعية؛ لذا تظهر واحدة من
أصعب األمور يف جماالت التنمية ،وهو حتقيق تنمية سريعة من دون أضرار بيئية.
3.ال توجد إجراءات حكومية ُّ
حتد من ارتفاع مستوايت التلوث ،وتقلِّل من االنبعااثت يف
ِ
ِ
تشجع مصادر الطاقة املتج ّددة؛ ممَّا يزيد خطورة التلوث يف حمافظة
اإلنتاج ،وال توجد سياسة ّ
البصرة .كما تفتقر مصايف العراق إىل وجود أقسام خاصة لقياس مدى تلوث عناصر البيئة املاء،
واهلواء ،والرتبة ،والعمل يف ُّ
التحكم يف مصادر هذه امللواثت؛ لتكون درجاهتا يف حدود املسموح به
من قبل منظمات محاية البيئة.
 4.فيما يتعلَّق أبموال إيرادات البرتودوالر ،ومبا َّ
أن البصرة املدينة األكثر إنتاجاً للنفط يف
العراق ،إذ تنتج أكثر من ( )3مليون برميل يومياً ،ونفرض حبدود ( )3مليون دوالر يومياً ،وعليه
يكون إيرادات احملافظة يف السنة حبدود ( )32.400مليار دوالر سنوايً ( 90مليون دوالر
شهراي× 360يومياً).
5.إيرادات مصايف البصرة )تبلغ طاقة تكرير مصفى البصرة حبدود  150ألف برميل يومياً(،
وال َّ
بد من إعادة نظر ابالمتيازات املمنوحة إىل احملافظة وختصيصاهتا ،خصوصاً َّأنا تعاين من التلوث
أكثر من غريها من احملافظات.
* جامعة البصرة -كلية اإلدارة واالقتصاد.
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6.حتسني اإلجراءات احلكومية يف طريقة التعامل مع قضية أموال البرتودالر ،وحل املعضلة
البريوقراطية يف عرقلة مترير األموال املخصصة إىل احملافظة بوصفها من احملافظات املنتجة للنفط.
7.ميتاز النفط العراقي اخلام ابرتفاع نسبة الكربيت فيه ،ممَّا يتطلَّب معاجلته قبل عرضه يف
السوق ،وتفتقر املصايف العراقية إىل وجود أقسام خاصة لقياس مدى تلوث عناصر البيئة (املاء،
واهلواء ،والرتبة) ،والعمل يف ُّ
التحكم يف مصادر هذه امللواثت لتكون درجاهتا يف حدود املسموح به
من قبل منظمات محاية البيئة ،وهنا ال َّ
تتحملها احملافظة
بد من الرتكيز على التبعات الصحية اليت َّ
جراء االستخدام اجملحف للبيئة.
َّ
II.املقدمة:
متثِّل حمافظة البصرة واحدة من أهم الركائز االقتصادية يف العراق ،فهي متتلك احتياطي
نفطي ضخم ميثِّل ( )70%من القدرة اإلنتاجية يف البالد ،كما َّأنا تضم أكرب مصايف التكرير
اإلسرتاتيجية ،فضالً عن َّأنا انفذة البالد املائية صوب اخلليج ،وحبر العرب ،واحمليط اهلندي ،والبحر
األمحر .ويتجه حنو ( )25%من إمجايل إنتاج النفط العراقي إىل االستهالك احمللي ،و( )5%إىل
حمطات الكهرابء اليت تستهلك النفط اخلام اخلفيف ،و( )20%إىل مصايف التكرير للحصول
على املشتقات النفطية ،مثل( :البنزين ،والنفط البيض ،وزيت الغاز ،وزيوت التشحيم ...إخل) اليت
تستهلك حملياً ،وتقوم شركة توزيع املنتوجات النفطية بتوزيع املشتقات على حمطات الوقود( .)1وتُ ُّ
عد
البصرة من أوائل املدن اليت ُشيِّدت فيها مصايف النفط يف العراق ،ومن بني الدول اليت بنت مص ًفى
يف الشرق األوسط ،إذ ترجع بداية نشاط صناعة التكرير يف العراق إىل عام  ،1927حينما شيَّ ِ
دت
املصفى األول يف الوند .وجرى -يف سنة  -1953تشييد مصفى املفتية يف مشال مدينة البصرة،
ومن َثَّ مصفى الشعيبة غرب مدينة البصرة يف نيسان عام  .)2(1974تقوم هذه املصايف يف إنتاج
املنتجات النفطية ،وهي كاآليت( :النافثا ،والنفط األبيض ،ووقود الطائرات ،وزيت الغاز ،وزيت
الوقود).
ويبلغ اإلنتاج من حقول البصرة حوايل ( )3,25مليون برميل ابليوم من طاقة العراق
اإلنتاجية ،وحبدود ( )70%من إمجايل إنتاج العراق أتيت خباصة من الرميلة الشمايل واجلنويب
 .1وزارة النفط العراقية ،مكتب املفتش العام ،تقرير الشفافية األول ،ص.10 9-
 .2منظمة األقطار العربية للبرتول ،مستقبل صناعة التكرير ،1975 ،ص .175
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( 1,4مليون برميل ابليوم) ،وغرب القرنة ( 550,000برميل ابليوم) ،والزبري ( 403,000برميل
ابليوم) ،وجمنون ( 198,00برميل ابليوم) ،وهنران عمر ( 63,000برميل ابليوم) ،واللحيس
( 30,000برميل ابليوم).
III.اإلمكانيات االقتصادية حملافظة البصرة:
تُ ُّ
عد البصرة من أغىن املدن يف العامل ،ابمتالكها مورداً نفطياً ضخماً ،والذي ميكن توضيحه
عن طريق املؤشرات اآلتية:
أوالً :االحتياطات النفطية :يُ ُّ
عد معرفة احلجم احلقيقي للثروة النفطية وخواصها مثل الكثافة
النوعية ،واحملتوى الكربييت أمراً مهماً؛ لتحديد األمهية االقتصادية ،إذ يتمتَّع العراق ابحتياطيات
نفطية مؤَّكدة كبرية تبلغ ( )148.4مليار برميل ،وحيتل املرتبة الرابعة عاملياً بعد فنزويال والسعودية
وإيران بنسبة تبلغ حوايل ( )11,5%من إمجايل االحتياطيات العاملية لعام  .)3(2020متتلك
البصرة أكرب احتياطي نفطي ابلعراق تقدَّر حبوايل ( )102.5مليار برميل بنسبة ( )70%من
إمجايل احتياطي العراق ،تتوزَّع على ( )15حقالً ،منها مثن حقول منتجة ،وسبعة ما زالت تنتظر
التطوير ،وتضم أكرب مخسة حقول نفطية عمالقة ( )Super Giantsيف العراق هي( :الرميلة
الشمالية ،والرميلة اجلنوبية ،وجمنون ،وغرب القرنة ،والزبري) .وهذه احلقول هي:
 .1حقل الرميلة الشمالية :هو من احلقول العراقية العمالقة ،وميتد من غرب مدينة البصرة
متجهاً جنوابً ،وهو اتسع حقل نفطي عاملي ،ويوجد فيه أجود أنواع النفط ،بكثافة ( )35درجة،
وأبعاد احلقل ( )43طوالً و( )13عرضاً.
ويُ ُّ
عد هذا احلقل أول حقل استغل ابالستثمار الوطين؛ ألنَّه من احلقول املؤَّكد وجود النفط
فيها بكميات كبرية ،وقد بدأت ألول مرة عمليات احلفر فيه يف  15متوز عام  ،1970وكان موعد
إنتاج النفط وتصديره من هذا احلقل يف عام  1972من قبل شركة النفط الوطنية ،وأجنز مد
أنبوب تصدير النفط من حقل الرميلة الشمايل إىل ميناء الفاو عام  1972بطاقة ( )18مليون
طن سنوايً ،وبطول (138كم) وقطر ( 28عقدة)(.)4
 .3منظمة األقطار العربية املصدرة للنفط تقرير األمني العام السنوي ،العدد ،47الكويت ،2020 ،ص.112
 .4وزارة النفط العراقية ،دليل شركة نفط اجلنوب ،البصرة ،2007 ،ص.1
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 .2حقل الرميلة اجلنوبية :يقع هذا احلقل يف اجلنوب الغريب للبصرة يف قضاء الزبري ،وهو
امتداد حلقل الرميلة الشمالية ،ويدخل جزؤه اجلنويب يف دولة الكويتَّ ،أما أهم مميزات احلقل
وخواصه أنَّه يصنَّف من احلقول العمالقة الكبرية ،إذ يبلغ احتياطيه حنو ( )8مليار برميل ،وهو
من النوع املتوسط اخلفيف بكثافة( )35درجة ( ،)APIوحمتوى الكربيت ( .)0.02%بدأ
اإلنتاج منه عام  ،1954ويُ ُّ
عد من أكرب احلقول النفطية املنتجة يف جنوب العراق ،ويعمل هذا
احلقل بواسطة الرفع االصطناعي( .)5يعاين من قلة إدخال التطور التقينَّ ،أما يف اجلانب الكوييت
فقد اعتمدت تقنيات حديثة الستغالل حقوهلا الشمالية املشرتك مع العراق ،وقد ازداد اإلنتاج
من حقلي الرطكة.
 .3حقل الزبري :يقع هذا احلقل جنوب غرب البصرة يف قضاء الزبري ،وميتد ابجتاه خور
الزبري ،ويصل إىل مشال مدينة سفوان ،ومبسافة كيلومرت واحد عنها ابجتاه الشمال حىت يصل إىل
ضفاف هور احلمار ،ويبلغ متوسط طول احلقل ( )45كيلو مرت ،ومتوسط عرضه (13كم)،
وبذلك تكون مساحته الكلية (585كم مربع) .ويوجد النفط على عمق من ()2000-3300
مرت(.)6
يُ ُّ
عد حقل الزبري من احلقول الكبرية املنتجة يف العراق ،وهو من احلقول العمالقة الكبرية ،وأول
ِ
ف وطُِّوَر يف املدينة من قبل شركة نفط البصرة عام  ،1948وقد أنتج النفط بكميات
حقل ا ْكتُش َ
جتارية يف زبري 1/عام  ،1949وهو من النوع اخلفيف املتوسط ( ،)API 36ويتوفَّر فيه غاز
مصاحب بكثرة .ونسبة الكربيت ( ،)0.02%وقد دخل ضمن جولة الرتاخيص األوىل.
 .4حقل هنر عمر :يقع (30كم) مشال غرب البصرة يف مدينة اهلارثة ،وميتد احلقل
ملسافة حوايل (40كم) طوالً ،و(25كم) عرضاً ،وخيرتق هنر شط العرب ،بدأ اإلنتاج منه يف عام
 ،1975وتبلغ كثافة النفط فيه ( )API 30-40خفيف املتوسط.
 .5حقل جمنون :يقع مشال حمافظة البصرة غرب مدينة القرنة حىت احلدود مع إيران ،وتغ ِطّي
منطقة حقل (أهوار) ،إذ يقع يف جزر متفرقة داخل هور احلويزةُِ ،
وسّ َي حقل جمنون هبذا االسم؛
لتوفِّر احتياطيات نفطية مؤكدة ضخمة ،وهو من احلقول (سوبر العمالقة) ،إذ تقدَّر احتياطياته
 .5شركة نفط اجلنوب ،استعراض أداء املكامن املنتجة للعام  ،2007البصرة .2008
 .6وزارة النفط العراقية ،دليل شركة نفط اجلنوب ،البصرة ،2007،ص.18
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بـني ( )20-25مليار برميل يف مساحة صغرية وقريبة جداً من سطح األرض ،ويتدفَّق تدفُّقاً ذاتياً
ِ
ِ
ف تركيب جمنون عام 1973؛ نتيجة
بقوة الغاز املصاحب ،ممَّا يقلّل من تكاليف اإلنتاج ،وا ْكتُش َ
للمسوحات الزلزالية اليت قامت هبا شركة (سي ،جي ،جي) الفرنسية حلساب املقاول شركة برتوابس
( )Petro Barsالربازيلية.
وغُلِ َقت هذه اآلابر بسدادات من اإلمسنت -بعد احلرب العراقية اإليرانية عام -1980
بصورة مؤقتة؛ للحفاظ عليها ،ولقد منحت احلكومة العراقية بعد اتفاقية النفط مقابل الغذاء حق
تطوير هذا احلقل جملموعة الشركات الفرنسية ،وأهم هذه العقود مع شركة (تواتل) الفرنسية(.)7
واستطاعت شركة نفط اجلنوب خبربات حملية -بعد هناية حرب  -2003من إعادة
العمل يف اإلنتاج ،ومن املشكالت اليت يواجهها إنتاج هذا احلقل هو انتشار حقول األلغام األرضية
القابلة لالنفجار حول هذا احلقل؛ ممَّا يتطلَّب إزالتها ،ويرفع تكاليف تطوير هذا احلقل.
 .6حقل غرب القرنة :يقع يف قضاء املدينة حنو (65كم) مشال غرب البصرة ،ويُ ُّ
عد
من أكرب احلقول النفطية يف العراق ،وهو من النوع فوق العمالق ،وتبلغ أبعاده (50كم) طوالً،
و(12كم) عرضاً .ولقد ارتفع تقدير احتياطي حقل غرب القرنة بني ( )20-24مليار برميل،
إىل ( )40مليار برميل ،ممَّا رفع احتياطي العراقي ككل ،وميثِّل هذا احلقل االمتداد الشمايل حلقل
الرميلة الشمالية.
 .7حقل اللحيس :يقع على مسافة (90كم) جنوب غرب مدينة البصرة ،وبدأ العمل فيه
منذ عام  1972من قبل شركة النفط الوطنية العراقية ( ،)INOCوهو من النوع اخلفيف املتوسط
( )API 32جرى تطويره من شركة نفط اجلنوب .وتبلغ أبعاده (25كم) طوالً ،و(10كم)
عرضاً(.)8

 .7وزارة النفط العراقية ،شركة نفط اجلنوب ،تقرير موجز عن حقل جمنون ،هيئة احلقول ،من دون عام ،ص.2
 .8وزارة النفط العراقية ،دليل شركة نفط اجلنوب ،البصرة ،2007،ص.19
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خريطة  .1املؤشرات النفطية يف حمافظة البصرة

 .8حقل الطوبة :يقع يف مدينة البصرة ،اكتشفته شركة نفط البصرة عام  1959ابحتياطي
يبلغ ( )5,1مليار برميل طورته شركة نفط اجلنوب ،من النوع املتوسط بكثافة (.)API 28
 .9حقل صبة :اكتشفته شركة النفط الوطنية العراقية عام  1970ابحتياطي يبلغ حنو
مليار برميل .ويقع يف مدينة البصرة يف اجلنوب الشرقي.
 .10حقل اجلريشان :اكتشفته شركة نفط البصرة عام  1959ابحتياطي يبلغ حنو ()70
مليون برميل ،ونفطه من النوع اخلفيف املتوسط .API 32
 .11حقل أرطاوي :اكتشف عام  1948من قبل شركة نفط البصرة حيتوي على حنو
مليار برميل نفط خام مؤكد .وهــو من احلقول البكر( .)Virgin fieldونفطه من النوع الثقيــل
احللو (.)API 21
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 .12حقل سيبة :هو من احلقول الغازية ،ويقع جنوب شرق البصرة ،وميتد إىل الشمال
الشرقي ابجتاه شط العرب ،ويبلغ طوله (21كم) ،وعرضه (13كم).
 .13حقل صفوان :يعرف أيضاً ابسم قبة صفوان ،ويقع جنوب غريب مدينة البصرة يف
قضاء الزبري قرب احلدود العراقية الكويتية ،ونفطه من النوع الثقيل احللو ،وحيتوي على كميات جيدة
ِ
ن خط أانبيب بطول ( )20ميالً؛
من الغاز املصاحب ،وهو من احلقول املشرتكة مع الكويت .وبُ َ
لنقل الغاز من حقل صفوان إىل حمطة رئيسة ملعاجلة الغاز.
 .14حقل اللحيس :يقع حقل اللحيس إىل الغرب من مدينة البصرة ،وأغلب الغاز
املصاحب للنفط ،وحيرق كمية قليلة منه تضخ بواسطة أنبوب خمصص هلذا الغرض إىل حقل الرميلة
الشمالية ملعاملته وكبسه ،ويوجد خزاانن للجراين يف احملطة سعة كل خزان ( )5000مرت مكعب،
فضالً عن اعتماد حمطة اللحيس على التوليد الذايت للكهرابء ،ويضخ النفط اخلام املنتج إىل مستودع
الضخ يف الرميلة الشمالية ،ومنه إىل املوانئ للتصدير .وطاقة اللحيس اإلنتاجية قليلة مقارنةً بكمية
املقرر تطوير احملطة؛ لرفع سقف إنتاجها إىل ( )100ألف برميل يف اليوم .
االحتياطي ،ومن َّ
 .15حقل الراجي :يقع يف مدينة البصرة ،اكتشفته شركة نفط البصرة عام 1956
ابحتياطي يبلغ حنو ( )302مليون برميل .ونفطه من النوع املتوسط اخلفيف ( ) 31APIغري
منتج حالياً.
جدول  .1حقول النفط يف حمافظة البصرة
احلقل
-1الرميلة
الشمالية
-2الرميلة
اجلنوبية

االحتياطيات اإلنتاج
اتريخ
كثافة النفط احملتوى
املؤكدة
االكتشاف
جهة
(ألف برميل ( )APIالكربييت %
االكتشاف
(مليار برميل) يوميا)
 1958شركة نفط البصرة

9

538

 35درجة

0.2%

 1953شركة نفط البصرة

8

648

35

0.2%
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احلقل

االحتياطيات اإلنتاج
اتريخ
كثافة النفط احملتوى
املؤكدة
االكتشاف
جهة
(ألف برميل ( )APIالكربييت %
االكتشاف
(مليار برميل) يوميا)

-3الزبري

 1949شركة نفط البصرة

9

403

36

-4هنر عمر

 1949شركة نفط البصرة

6

63

43-22

1973

شركة برتو براس
الربازيلية

25

198

32

-6غرب القرنة 1973

شركة لوك اويل
الروسية

39

550

42

-7اللحيس

 1961شركة نفط البصرة

4

49

32

-8الطوبة

 1959شركة نفط البصرة

1.5

25

28

-9الصبة

 1970شركة النفط الوطنية

1

غري منتج

36

0.70

غري منتج

32

0.80

غري منتج

24

0.2

50

25

30,4

33

غري منتج

31

-5جمنون

-10اجلريشان  1959شركة نفط البصرة
-11ارطاوي
-12السيبا
-13صفوان
-14غرب
اللحيس
-15الراجي
اجملموع

 1948شركة نفط البصرة
شركة ايراب
1977
الفرنسية
 1984شركة النفط الوطنية

1

1974
 1956شركة نفط البصرة 0.302
105 ----------

40

21

0.2%
0.24%

0.5%

ِ
ب اجلدول ابالعتماد على:
املصدرُ :رتّ َ

 .1د .حيىي محود حسن ،معطيات السياسة النفطة يف العراق ،مركز العراق للدراسات،
 .2ابسل حممد نوري وآخرون ،تصنيف املخزون النفطي العراقي ،شركة نفط اجلنوب ،دائرة احلقول  ،1992،صفحات متفرقة.
 .3شركة نفط اجلنوب ،استعراض أداء املكامن املنتجة لعام .2015
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َّ
إن أهم أنواع النفط اخلام يف البصرة الذي ختتلف درجة كثافتها ( )APIبصورة كبرية
هي (:)9
 .1خام البصرة :ينتج من حقول الرميلة الشمالية واجلنوبية والزبري وفيه ثالثة أنواع من
النفط هي:
 أ البصرة اخلفيف ( 34درجة ،نسبة الكربيت.)0.3%-0.27% بالبصرة املتوسط ( 30درجة ،ونسبة الكربيت .)0.26% ج البصرة الثقيل ( 22-24درجة ونسبة الكربيت.)0.34%وميزج هذه النفط؛ لغرض التصدير نوعية واحدة (مزيج البصرة) ،وهو عاد ًة مبعدل
( )32درجة ( )APIونسبة احملتوى الكربييت ( ،)0.2%ويباع خام البصرة على أساس
نفط اخلليج (ديب ،وعمان)؛ َّ
ألنا أقرب من حيث احملتوى الكربييت والكثافة .كما يسوق خام
البصرة اخلفيف إىل السوقني األمريكية واألوروبية بصورة كبرية ،كما يسوق بنسبة أقل إىل سوق
ِ
الشرق؛ َّ
مالءمةً كبريًة
ألن مواصفات هذا اخلام (الكثافة ،واحملتوى الكربييت ،وغريها) ومالئمة َ
للمصايف العاملة يف تلك األسواق.10
وتوثر درجة فروقات النوعية بني النفط املراد تسعرية على قيمة صادرات النفط العراقي،
إذ كلما كانت درجة الكثافة عالية ارتفع السعر والعكس صحيح ،إذ َّ
إن النفط ذا الكثافة
العالية ينتج مشتقات خفيفة أكثر من النفط ذي الكثافة األقل ،وكلما اخنفضت نسبة الكربيت
يف النفط اخلام انعكس ذلك إجيابياً على سعره والعكس صحيح.
IV.إنتاج النفط يف حمافظة البصرة
مع اإلمكاانت النفطية الكربى للعراق ،فإنَّه يبدو هناك طاقات نفطية معطَّلة وقاصرة ال
يستغل منها بصورة منتجة ،وترتَّكز على احلقول الرئيسة هي( :حقل الرميلة يف اجلنوب ،وحقل
جمنون ،وغرب القرنة ،والزبري ،وهنران عمر).
 .9وزارة النفط العراقية ،مكتب املفتش العام ،تقرير الشفافية الثالث ،مصدر سابق ،ص.14
 .10وزارة النفط العراقية ،مكتب املفتش العام ،تقرير الشفافية الثالث ،مصدر سابق ،ص.14
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تبلغ الطاقة اإلنتاجية العراقية حوايل ( )4,5مليون برميل ابليوم ،بطاقة تصدير ()3.5
مليون برميل ابليوم (بضمنه النفط املهرب) .ابملقارنة مع ( )3.5مليون برميل ابليوم ،وهو ما كان
ينتجه العراق يف متوز .1979
يبلغ اإلنتاج من حقول البصرة حوايل ( )3,25مليون برميل ابليوم من طاقة العراق اإلنتاجية
حبدود ( )70%من إمجايل إنتاج العراق أتيت خباصة من الرميلة الشمايل واجلنويب ( 1,4مليون برميل
ابليوم) ،وغرب القرنة ( 550,000برميل ابليوم) ،والزبري ( 403,000برميل ابليوم) ،وجمنون
( 198,00برميل ابليوم) ،وهنران عمر ( 63,000برميل ابليوم) ،واللحيس ( 30,000برميل
ابليوم).
V.الصادرات النفطية العراقية
يتجه معظم إنتاج النفط العراقي حنو التصدير بنسبة أكثر من ( )75%من إمجايل إنتاج
النفط اخلام العراقي ،بواقع ( )3,25مليون برميل يومياً عام  ،2022ويرجع ذلك إىل اخنفاض
استغالل النفط اخلام يف الصناعة التحويلية ،واخنفاض االستهالك احمللي ،إذ َّ
إن مستوى التصدير هذا
ما يزال دون املستوى املطلوب ،ودون القدرة املتاحة نظراً إىل ضخامة احتياطيات العراق النفطية،
واالخنفاض النسيب لالستهالك احمللي للمشتقات النفطية ،واعتماد االقتصاد العراقي اعتماداً رئيساً
على الصادرات النفطية.
َّأما اجتاه صادرات النفط العراقي فتتميَّز القدرة التصديرية َّ
أبنا ذات ارتباطات دولية تتعلَّق
يف السوق اخلارجية ،إال أنَّه يتطلَّب من شركة التسويق العراقية زايدة إرابح تصدير النفط اخلام
العراقي يف أسواق نفط الدولية ،عن طريق حتقيق نوع من التوازن يف التوزيع اجلغرايف لصادراته إىل
مناطق االستهالك الرئيسة يف العامل ،فقد متيَّزت بتنويع اجتاه الصادرات مبا حي ِّقق أعلى فائدة مالية
يف األسواق الرئيسة الثالث( :السوق األمريكية ،والسوق األوروبية ،والسوق اآلسيوية «الشرق
األقصى») ،وميكن توضيح اجتاه صادرات النفط العراقي إىل هذه األسواق على النحو اآليت:
1 .السوق األمريكية :وتضم دول أمريكا الشمالية واجلنوبية حيث يصدر نفط خام البصرة اخلفيف
إىل تلك السوق (شركات أمريكية ،وكندية ،وبرازيلية) ،ويباع إىل شركات متتلك مصايف تكرير
منتشرة يف السوق األمريكية ،ويصدر خام البصرة اخلفيف إىل السوقني األمريكية واألوروبية
12
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بصورة واسعة وكبرية؛ َّ
ألن مواصفات هذا اخلام من حيث الكثافة ،وحمتوى الكربيت ،واألمالح
تفضل خام البصرة اخلفيف.
مالئمة عموماً هلذه األسواق ،وهذا ما جعل املصايف يف أمريكا ِّ
2 .سوق الشرق األقصى :متثِّل السوق اآلسيوية ،وتُ ُّ
عد الصني ،واهلند ،والياابن ،واتيالند أهم
الدول املشرتية يف هذه السوق ،فضالً عن بعض الشركات العاملية مثل شركة شل ،وشركة
شيفرون اليت متتلك مصايف يف تلك املنطقة ،وهذه السوق ذات مردود جم ٍز للنفط العراقي (خام
البصرة اخلفيف)؛ لقرهبا اجلغرايف من املوانئ العراقية.
3 .السوق األوروبية :يصدَّر نفط خام البصرة اخلفيف إىل أورواب عرب رأس الرجاء الصاحل ،وعن
طريق قناة السويس ،لكن تصدير خام البصرة غري مفضَّل من الناحية االقتصادية؛ بسبب
ارتفاع تكاليف النقل مقارنة بنفط خام كركوك الذي يصدَّر عرب ميناء جيهان عرب البحر
عد قلَّة الكميات املصدرة إىل السوق األوروبية خسارَة ٍ
املتوسط ،تُ ُّ
مهمة الستهالك النفط،
سوق َّ
قد ال تستطيع إعادة التصدير إليها يف املستقبل بصورة كبرية بعد إجراء صيانة األانبيب الناقلة؛
بسبب السياسة اليت تتبعها الدول األوروبية يف تقليل استهالك النفط ،فضالً عن تفضيل
الدول األوروبية الشراكة مع دول املغرب العريب ويف مقدمتها ليبيا ،والعالقات مع دول االحتاد
السوفييت السابق ،ممَّا يقلِّل حصة العراق يف هذه السوق.
أن الكمية املصدرة ألسواق أمريكا هي الكربى ،ويرجع ذلك إىل َّ
الحظ َّ
أن الكمية املص ِّدرة
يُ َ
إليه من نفط البصرة اخلفيف تعاين من مشكالت أقل نسباً ،تليها سوق الشرق اليت يصدر إليها
ٍ
مصاف يف الصني ،واهلند ،وكوراي اجلنوبية .مث
هب إىل
النفط العراقي عرب ميناء البصرة ،ومعظمها تَ ْذ ُ
التحسن النسيب حلقول كركوك.
السوق األوروبية اليت ازدادت كمية النفط املصدرة إليها بعد
ُّ
VI.القدرة التكريرية يف البصرة
تُ ُّ
عد صناعة التكرير من الصناعات التحويلية اإلسرتاتيجية يف البصرة ،إذ ساعد وجود النفط
بكميات كبرية فيه على إعطاء صناعة التكرير األولوية بني الصناعات ،وضرورة اإلفادة من املوارد
املتاحة يف البصرة ،واليت متنح صناعة التكرير ميزة تنافسية قد ال تتوفر يف عديد من الدول مثل
توفر النفط اخلام ،ووجود قوى عاملة مدربة ،وامتالك مرافق ساندة ،كخطوط األانبيب ،وموانئ
التحميل والتفريغ ،فضالً عن القيمة املضافة اليت حتصل عليها عن طريق حتويل النفط إىل مشتقات
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قابلة للتصدير بدالً من تصديره كمادة خام.
يتجه حنو ( )25%من إمجايل إنتاج النفط العراقي إىل االستهالك احمللي ،و( )5%إىل
حمطات الكهرابء اليت تستهلك النفط اخلام اخلفيف ،و( )20%إىل مصايف التكرير؛ للحصول
على املشتقات النفطية مثل( :البنزين ،والنفط البيض ،وزيت الغاز ،وزيوت التشحيم ...إخل) اليت
تستهلك حملياً ،وتقوم شركة توزيع املنتوجات النفطية بتوزيع املشتقات على حمطات الوقود(.)11
يُ ُّ
عد العراق من بني أوائل الدول اليت بنت مص ًفى يف الشرق األوسط ،إذ ترجع بداية نشاط
صناعة التكرير يف العراق إىل عام  ،1927حينما شيَّ ِ
دت املصفى األول يف الوند .وجرى -يف سنة
 -1953تشييد مصفى املفتية يف مشال مدينة البصرة ،ومن َثَّ مصفى الشعيبة غرب مدينة البصرة
يف نيسان عام  .)12(1974تقوم هذه املصايف يف إنتاج املنتجات النفطية ،وهي على النحو اآليت:
(النافثا ،والنفط األبيض ،ووقود الطائرات ،وزيت الغاز ،وزيت الوقود) ،ويوجد يف حمافظة البصرة
مصفيني ،مها:
 .1مصفى املفتية :أ ِ
ُنش َئ يف سنة  1953يف مشال مدينة البصرة على هنر شط العرب
جنوب العراق ،وهو مصفى صغري بطاقة إنتاجية قدرها ( )4.5ألف برميل يومياً .وكان املصفى
ميسرة ،ويُ َّ
غذى من حقل الزبري،
يتألَّف من وحدتني إنتاجيتني؛ لتكرير النفط اخلام أبجهزة تكرير َّ
إذ َّ
إن اهلدف من إنشائه هو لسد حاجة الطلب املتزايد على املنتجات النفطية من النافثا ،والبنزين،
والنفط األبيض ،وزيت الغاز ،وزيت الوقود.
 .2مصفى الشعيبة :الذي بدأ اإلنتاج فيه عام  1974غرب مدينة البصرة بطاقة إنتاجية
قدرها ( )70ألف برميل يف اليوم ،ويف عام  1976أنشأت وحدة التكرير الثانية ،وبطاقة إنتاجية
قدرها ( )70ألف برميل يف اليوم ،وبدأ اإلنتاج الفعلي هلا عام  ،1979قامت شركة سنام بروجييت
اإليطالية إبنشاء مصفى الدهون عام  1977بطاقة إنتاجية ( )100ألف طن سنوايً ،وأجنز
املشروع عام  1982اتبع إىل مصفى البصرة ،ومن أهم منتجاته زيوت السيارات الديزل ،والبنزين،
وزيت التورابين ،والرتوس ،واهليدروليك ،وغريها .وبذلك أصبحت الطاقة اإلنتاجية الكلية ملصفى
البصرة بـ( )140ألف برميل يف اليوم ،إال َّ
تعرضه لعمليات ختريبية ،ممَّا َّأدى إىل اخنفاض اإلنتاج
أن ُّ
 .11وزارة النفط العراقية ،مكتب املفتش العام ،تقرير الشفافية األول ،مصدر سابق ،ص.10 9-
 .12منظمة األقطار العربية للبرتول ،مستقبل صناعة التكرير ،1975 ،ص .175
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ويلب إنتاج املصفى حاجة املنطقة اجلنوبية املتزايدة من املنتجات
فيه إىل
( )98ألف برميل يف اليومِّ .
()13
يتزود ابلنفط اخلام من حقلي الزبري والرملية ،على إثر توقُّف مصفى املفتية يف البصرة
النفطية َّ .
عام 1973؛ بسبب قدم وحداته ويسره .يتوقَّف معدل زايدة استهالك املشتقات النفطية على
متغريات عديدة ،من ِ
أمهّها( :منو الناتج احمللي اإلمجايل ،وعدد السكان ،وأسعار املشتقات النفطية،
وعدد السيارات ،واملكائن ،واآلالت ،ومستوى درجة احلرارة)َّ .أدى تنامي االستهالك النفط؛
الزدايد عدد السكان ،وارتفاع مستوى املعيشة يف العراق ،وارتفع عدد السيارات بصورة كبرية ،ما
َّأدى إىل زايدة الطلب على خمتلف أنواع الوقود) ،إىل حتمية زايدة قدرة التكريرية؛ لتواكب زايدة
الطلب على املشتقات النفطية كلها.
يعتمد العراق تقريباً اعتماداً رئيساً على النفط؛ لتلبية احتياجاته من الطاقة األساسية حبوايل
( )93%من إمجايل استهالك الطاقة يف العراق مع إشراك نسبة قليلة للغاز الطبيعي حبوايل (،)5%
يف حني تغطي الطاقة الكهرومائية ( )2%من إمجايل االستهالك .ويذهب أغلب استهالك العراق
من الطاقة إىل قطاع النقل بنسبة ( ،)53%يليه قطاع الصناعة ( ،)20%ومن َثَّ الكهرابء
بـ( )13%يف حني يستحوذ قطاع السكن وجتارة على نسبة املتبقية حبوايل ( .)14%يتوقَّع أن
ينمو استهالك الطاقة بقوة يف العراق لغاية 2030؛ النتعاش االقتصادي ،ومنو السكان السريع،
وارتفاع استخدام السيارات ،إذ يتوقَّع أن يرتفع الطلب األساسي على الطاقة إىل أكثر من ضعف
لغاية  ،2030وينمو مبعدل سنوي يبلغ ( ،)3.3%وسيبقى النفط الوقود املهيمن ،إال َّ
أن حصة
الغاز ستزداد(.)14

 .13منظمة األقطار العربية للبرتول ،مستقبل صناعة التكرير ،1975 ،ص .175
14. International Energy Agency(IEA), World Energy Outlook 2005, Middle East,
and North Africa Insights ,2006,P379. WWW. International Energy Agency.Org.
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VII.االستثمار أبسلوب جوالت الرتاخيص
شهدت حمافظة البصرة استثمارات كبرية يف اجملال النفطي ،ومتمثلة جبوالت الرتاخيص،
وميكن توضيحها:
 .1جولة الرتاخيص األوىل.
لقد عرض لالستثمار يف اجلولة الرتاخيص األوىل يف  29حزيران  2009ستة حقول منتجة
من أضخم احلقول النفطية العراقية هي :حقل الرميلة(الشمايل واجلنويب) ،وحقل الزبري ،وحقل غريب
القرنة املرحلة( ،)1وثالثة حقول يف ميسان( :بزركان ،وأبو غرب والفكة) ،وحقل ابي حسن،
وحقل كركوك ،وحقلني للغاز مها :حقلي غاز عكاس (ابألنبار) ،واملنصورية (يف دايىل).
َّ
إن اهلدف من هذه اجلوالت هو استقطاب االستثمارات األجنبية اليت ستساعد على
تطوير الصناعة النفطية ،ورفع مستوى اإلنتاج إىل ( )4-4.5مليون برميل يف اليوم ابستخدام
األساليب التقليدية يف اإلنتاج ،ومن َثَّ زايدة الطاقة اإلنتاجية إىل حوايل ( )6.0مليون برميل يف
اليوم ابستخدام أساليب االستخالص املدعم .فضالً عن زايدة إنتاج الغاز احلر ألغراض االستخدام
يف التوليد الكهرابئي ،وتصدير الفائض( .)10وميكن توضيح احلقول املعروضة يف هذه اجلولة،
والشركات املتقدمة لالستثمار عن طريق بياانت جدول (.)2
 أحقل الرميلة :فاز ائتالف شركيت (بريتش برتوليوم ،) BP،والنفط الوطنية الصينية (سينوكتعهد هذا االئتالف أبنَّه سريفع اإلنتاج من (( 950ألف برميل
 ،) CNPCوبناءً على ذلك فقد َّ
يومياً؛ ليصل إىل ( )2,850مليون برميل يومياً ،بعد أن وافقت على السعر الذي حدَّدته الوزارة
البالغ ( )2دوالر عن كل برميل إضايف يـُنـْتَج ،إذ يُ ُّ
عد حقل الرميلة أكرب حقل نفطي يف العراق،
وأكرب احلقول العراقية املكتشفة(.)12
 بحقل غرب القرنة املرحلة(ُ :)1وقِّ َع العقد يف كانون الثاين  ،2010إذ حصلت شركة(أكسون موبيل) ،وشركة شل الربيطانية اهلولندية على عقد لتطوير حقل غرب القرنة املرحلة(،)1
وهو اثلث أكرب حقل يف العراق .ويقدَّر احتياطه بنحو ( )8.7مليار برميل نفط .ومن املتوقَّع أن
يزيد اإلنتاج يف هذا احلقل إىل ( )2,325مليون برميل يف حال جناح املشاريع .ومتلك (أكسون-
16

نفط البصرة بني ضخامة االحتياطات واهلدر يف املوارد

موبيل) حصة ( ،)80%يف حني متلك (شل) حصة ( )20%الباقية ،وكما توضح بياانت
اجلدول(.)2
ج-حقل الزبري :فازت جمموعة شركات بقيادة شركة (أيين اإليطالية) ،وتضم شركة (كوركاز
الكورية) املؤتلفة مع شركة (أوكسيدنتال برتوليوم) األمريكية بعقد تطوير حقل الزبري؛ لرفع إنتاجه
من ( )195ألف برميل إىل ( )1.3مليون برميل.
قسمت على مراحل األوىل ما بني ثالث
وستكون مدة العقد ( )20عاماً قابلة للزايدةَّ ،
خمصصة لتطوير احلقول؛ للوصول إىل الطاقة اإلنتاجية
إىل سبع سنوات ،إذ ستكون هذه السنوات َّ
القصوى َوفْق ما حيتاجه كل حقل ،وتتكفَّل الشركة املستثمرة جبميع التكاليفَّ ،أما املرحلة الثانية
فهي احملافظة على إنتاج الذروة ملدَّة ترتاوح بني ( 7إىل  )10سنوات ،واملدَّة املتبقية هي اليت يرتاجع
فيها اإلنتاج ،وهو التسلسل الطبيعي ألي حقل ،وتعمل فيها على وقف تدهور اإلنتاج ،ويف املرحلة
الثانية تعمل على زايدة اإلنتاج َوفْق الكميات املثبتة يف العقد ،وتبدأ ابستيفاء األرابح عن كل كمية
إنتاج جديدة مضافة ،وبضمنها استيفاء كل تكاليف املعدات اليت أدخلتها الشركة املستثمرة اليت
ستصبح من ممتلكات العراق ،بعد مدة العقد البالغة ( )20سنة ،وستقوم الشركة األجنبية بتمويل
التطوير والتشغيل ،وتُ ْستَ َورد كلفها من النفط املنتج ،وستحقَّق مكافئة الشركة املقاولة بعد إنتاج نفط
إضايف فوق خط الشروع حمدَّد ،وستُ ْحتَ َسب َوفْق صيغة مرتبطة ابالستثمارات املالية املصروفةَّ .أما
بشأن املالكات العاملة يف احلقول فقد اشرتطت الوزارة على الشركات املستثمرة أن تكون هناك
هيئة؛ لتشغيل احلقول املستثمرة ،وإدارهتا على أن تكون نسبة العراقيني ( )85%من اجملموع الكلي،
واملتبقي أي :بنسبة ( )15%فيكون من الشركة املستثمرة.
 .2جولة الرتاخيص الثانية.
وبعد جولة الرتاخيص األوىل قامت وزارة النفط جبولة الرتاخيص الثانية يف  12كانون األول
مطورةَّ ،أما
 ،2009وعرض فيها عشرة حقول نفطية ،وحقل غازي يضم حقوالً مكتشفة وغري َّ
ويوضح
حقول حمافظة البصرة املشمولة هبذه اجلولة فهي حقول جمنون ،وغرب القرنة املرحلة (ِّ ،)2
تعه ِ
دت
اجلدول( )2هذه احلقول والشركات الفائزة ابلعقد والسعر الذي اتُِف َق عليه ،واإلنتاج الذي َّ
الشركة ابلوصول إليه ،وهو:
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حبصة  ،(60%وبرتوانس
 أحقل جمنون :فازت به ائتالف شركيت شل ((( shellاملشغل َّ ))petronasاملاليزية ( )40%بعد تقدميه عرضاً برفع سقف اإلنتاج إىل ( )1.8مليون برميل
يومياً ،وبسعر ( )1.39دوالر كل برميل إضايف ،ينتج فوق مستوى اإلنتاج احملدَّدة يف العقد.
ورِّج َح خمزونه أبكثر من ( )12.7مليار
وتصف التقارير هذا احلقل أبنَّه أحد أكرب احلقول ابلعاملُ ،
برميل من النفط .ويبلغ إنتاجه احلايل حبدود ( )46ألف برميل يومياً ،واحلقل مكتشف منذ هناية
ستينيات القرن املاضي.
 بحقل غرب القرنة املرحلة( :)2الذي يقدَّر احتياطيه النفطي حبوايل ()12.876مليار برميل ،وهو أضخم احلقول النفطية العشرة اليت عرضت يف جولة الرتاخيص الثانية ،ولقد
فازت به ائتالف يضم شركيت لوك أويل ) )Lukoilالروسية) املشغل حبصة  ،)85%وستات
أويل( )Statoilالنروجيية ( )15%بسعر ( )1.15دوالر للربميل الواحد ،لرفع الطاقة إنتاجية إىل
( )1.8مليون برميل يومياً .وتشارك لوك أويل يف هذا االئتالف بنسبة ( )85%فيما تبلغ حصة
شركة ستات النروجيية (.)15%
اُ ْختِري حقول اجلولة األوىل على أساس السرعة يف اإلجناز؛ َّ
ألنا حقول منتجة تعاين من
َ
تراجع مبستوى اإلنتاج ،يف الوقت الذي حيتاج فيه العراق إىل زايدة حجم وارداته بصورة سريعةَّ ،أما
طور.
تري فيها حقول مكتشفة منذ عقود ،وأمهلت من دون أن تُ َّ
الثانية ْ
فاخ َ
 .3جولة الرتاخيص الثالثة.
أعلنت يف 20تشرين األول من عام  2010عن جوالت تراخيص؛ لتطوير ثالثة حقول
غازية هي( :عكاز) يف األنبار ،و(املنصورية) يف دايىل ،و(السيبة) يف البصرة ،وحيتوي على ما يقدر
بـ ( )31مليار مرت مكعب ،واهلدف منه أن يكون العراق أحد الدول املهمة واملنتجة واملص ِّدرة
للغاز ،وميكن توضيح الشركة الفائزة ابجلولة يف اجلدول (َّ )2
أن جولة الرتاخيص الثالثة اخلاصة
ابحلقول الغازية ،فقد فاز حقل السيبة يف حمافظة البصرة إىل ائتالف تقوده الكويت للطاقة بنسبة
( ،)60%وشركة تباو  ))TPAOالرتكية ( 40%حصة التشغيل).
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جدول  .2العقود الفائزة يف جوالت الرتاخيص لتنقيب النفط والغاز وتطويرمها يف حمافظة البصرة
جولة الرتاخيص

حصة
االحتياطي
مستوى اإلنتاج الرسم لكل
الشركة الفائزة ابالستثمار
النوع
كات
الشر
احلقول
(مليار املستهدف برميل إضايف
الرتخيص
برميل)
%
ألف برميل يومياً (دوالر)

رميلة
جولة الرتاخيص األوىل ()2008

ائتالف شركيت برتش
برتوليوم الربيطانية BP

47.6%

النفط الوطنية الصينية
PCNP

46,4%

شركة سومو

6%

60%
اكسون موبيل
وشل الربيطانية اهلولندية 15%

غرب
القرنة 1شركة استكشافات النفط
25%
العراقية

الزبري

ائتالف شركة ايين
اإليطالية

32,8%

وشركة اوكسيدنتال
األمريكية

23,4%

وشركة كوراي للغاز

18,7%

الثانية ()2009

ائتالف يضم شركيت لوك
غرب
أويل الروسية
القرنة 2
وستات أويل النروجيية 15%
85%

جمنون

ائتالف شركيت شل

60%

وبرتوانس املاليزية

40%

نفط

17

نفط

نفط

نفط

نفط

2850

2825

4

12.8
12.7

1200

 2دوالر

1،90

2،00
دوالر

1,800

1,15

1,800

1,39
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الثالثة
()2010

سيبة

ائتالف تقوده كويت
انريجي

60%

و TPAOالرتكية

40%

قطعة9
الرابعة

املساحة

900
(
 )2012كم

100
غاز

(مليون قدم
مكعب)

7,7

احتمال
الكويت للطاقة

جود
نفط

غري معروف

6،24

ِ
ابلسنة ملشاري ِع الغا ِز)
اإلنتاج (ألف برميل يومياً ملشاري ِع النفط وّ bcm
ِ
ب اجلدول من قبل الباحث ابالعتماد على:
املصدرُ :رتّ َ
1) International Energy Agency, Iraq Energy Outlook,
World Energy Outlook Special Report, www.iea.org ,2012,
p37.
( )2ضياء املرعب ،السياسة النفطية والرتاخيص ،احللقة الثالثة،
www.al-ghad.org/2009/09/01/exclusive-iraq-first-oil.bids
( )3جولة الرتاخيص تنتهي ابملوافقة على تطوير حقل الرميلة
. ar.aswataliraq.info/index.php?s=%D8%A7%D9%84/
( )4مهند الشيخلي ،جوالت تراخيص النفط العراقيةknol.google.com/k/،
./muhannad-alsheikhly
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 .4جولة الرتاخيص النفطية الرابعة.
أطلقت وزارة النفط العراقية جولة الرتاخيص النفطية الرابعة يف  11أيلول  2011اليت
تشمل تطوير املواقع االستكشافية اجلديدة البالغ عددها ( )12موقعاً استكشافياً سبعة منها
للغاز ،ومخسة مواقع للنفط ،وهذه املواقع موزعة على احملافظات العراقية( :نينوى ،وداييل ،وواسط،
والبصرة ،واملثىن ،والقادسية ،واببل،
ختتلف جولة الرتاخيص الرابعة عن جولة الرتاخيص األوىل ،والثانية ،والثالثة اليت أ ُْعلِ َن عنها
سابقاً؛ َّ
ألنا تتعامل مع رقع استكشافية -حمدودة املعلومات.-
َّ
طور ويـُنـْتَج؛ لتلبية
إن اهلدف من هذه اجلولة احتمالية اكتشاف الغاز يف املناطق احملدَّدة ،ويُ َّ
احلاجة احمللية للغاز يف توليد الطاقة الكهرابئية للمحطات اليت تعمل ابلغاز ،وكذلك الصناعات اليت
تعتمد على الغاز يف الوقود.
وكان العراق موافقاً على إنشاء مشروع مشرتك مع شركة (شل) لالستثمار النفطي يف
تطوير إمدادات البالد من الغاز الطبيعي يف أيلول  ،2008وكان حينها اثين اتفاق من نوعه مع
ووفْقاً لالتفاق سيمتلك العراق ( ،)51%يف
شركة أجنبية تربمه وزارة النفط بعد العام َ .2003
حني متتلك (شل) نسبة ( )49%من املشروع الذي يستثمر يف الغاز الطبيعي يف حمافظة البصرة
الغنية ابلنفط .ويرّكِز املشروع ابلدرجة األوىل على إنتاج حنو (( 700مليون قدم مكعب من الغاز
الطبيعي يف اليوم الواحد كمنتج اثنوي من استخراج النفط اخلام يف املنطقة(.)18
ستتميَّز مناذج عقود اجلولة الرابعة بعديد من التغيريات عن عقود اجلوالت الثالثة األوىل،
وسيُ ْحتَ َسب املبلغ الذي ستدفعه احلكومة هلذه الشركات عن كل برميل من النفط املنتج ،وصورة
خمتلفة يف العقود اجلديدة .إذ لن تدفع احلكومة للشركات رسوماً مقابل النفط املنتج من قبل
الشركات املتعاقدة مع الشركات صاحبة العقود ،تقوم احلكومة َوفْقاً للصيغة اجلديدة لألجور ابقتطاع
تكلفة العقود الفرعية من جمموع اإلنتاج ،ومن َثَّ دفع رسوم األجور عن الكمية املتبقية من اإلنتاج.
ومع املميزات الكثرية هلذه العقود يف االستثمار يف حمافظة البصرة اآلن؛ َّإل َّ
أن بعض الشركات
املستثمرة َّقر ِ
رت االنسحاب من تلك احلقول.
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VIII.التلوث البيئي يف جمال القطاع النفطي العراقي:
يُ ُّ
تلوث البيئة مبختلف مراحلهما اإلنتاجية واالستهالكية،
عد النفط والغاز من أهم مصادر ُّ
بتطور النشاط االقتصادي لإلنسان ،إذ تزداد احلاجـة إىل مصادر
إذ ارتبطت زايدة التلوث البيئي ُّ
التطور االقتصادي ،وخصوصاً يف اجلانب الصناعي .للنفط
الطاقة (نفط ،وغاز)؛ لكي تتسق مع ُّ
أتثري ملحوظ على الناحية البيئية واالجتماعية؛ لذا تظهر واحدة من أصعب األمور يف جماالت
التنمية وهو حتقيق تنمية سريعة من دون أضرار بيئية.
التلوث يف حمافظة البصرة أنَّه ال توجد إجراءات حكومية حتد من ارتفاع
وممَّا يزيد خطورة ُّ
ِ
ِ
تشجع مصادر الطاقة
مستوايت التلوث ،وتُقلّل من االنبعااثت يف اإلنتاج ،وال توجد سياسة ّ
املتجددة .كما تفتقر مصايف العراق إىل وجود أقسام خاصة لقياس مدى تلوث عناصر البيئة املاء،
واهلواء ،والرتبة ،والعمل يف ُّ
التحكم يف مصادر هذه امللواثت؛ لتكون درجاهتا يف حدود املسموح به
من قبل منظمات محاية البيئة(.)15
وما مير به العراق حالياً يف حماوالته اجلدية لزايدة صادراته النفطية والغازية ،وأتيت اآلاثر
السلبية للقطاع النفطي عن طريق الرتبة واألخبرة والغازات الاليت تنشر ملواثت خمتلفة ،مثل :صاعد
انبعاث غاز ( )co2اثين أوكسيد الكربون ،وأكاسيد النرتوجني ،والكربيت ،وكذلك انتشار دقائق
صلبة يف اهلواء احمليط .يُ ُّ
عد النفط العراقي من املرَّكبات اليت تتصف ابرتفاع نسبة املواد الكربيتية
الضارة بصحة اإلنسان ،ممَّا يتطلَّب القيام بوحدات اهلدرجة؛ لتخليص املنتجات النفطية من املواد
الكربيتية .ويُ ُّ
عد استهالك املشتقات النفطية مثل( :البنزين ،والغاز ،واملشتقات األخرى الناجتة عن
عمليات االستهالك ،والتكرير النفطي) من أهم مصادر تلويث اهلواء ،وابخلصوص غاز ()co1
أحادي أوكسيد الكربون ،ومن مصادر التلويث:
1 .حرق الغاز الطبيعي املصاحب لعمليات اإلنتاج النفطي :الذي ُْيَرق بشعالت خاصة بعد
عمليات التصفية الذي يُ ُّ
عد أهم مصادر التلوث اهلوائي.
2 .احلوادث والنشاطات اليت تصاحب إنتاجه وتشغيله ،مثل :االنفجارات الزلزالية أثناء إنتاجه
واحلفر ،تولد النفاايت امللوثة .ومثل أنواع الوقود األحفوري األخرى ،الذي يتسبَّب حبرق النفط
 .15حممد جواد ،النفط والبيئة كيوتو وابك إشكالية التضاد ،أخبار النفط والصناعة ،العدد ،2005 ،414ص.109
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يف انبعاث غاز اثين أوكسيد الكربون يف الغالف اجلوي ،وهو ما يساهم يف ظاهرة االحتباس
احلراري.
3 .عمليات تكرير النفط :تُ ُّ
عد مصايف النفط واحدة من أخطر مصادر التلوث البيئي يف العراق؛
لتعدُّد املواد اليت تـُتَعامل معها ،فهو يطرح مواد كربيتية ونيرتوجينية يف حاالت سائلة ،أو غازية،
وينطلق بعضها إىل اجلو من مداخن األفران ،وبعضها من حمابس تنفيس اخلزاانت ،وأجهزة
الضغط ،وقسم يصيب مصادر املياه من تلوث ،وذلك عن طريق ارتباط عمليات التكرير
النفطي ابستخدام كميات كبرية من املاء يف مراحلها املختلفة ،ويظهر التلوث بوجود غاز
األمونيا املذاب ،والكربيت ،واألمحاض العضوية ،ومعادن أخرى يف فضالت املاء املستخدم يف
ضخه إىل املصادر املائية؛ ممَّا يسبِّب تلوثها بتلك املعادن.
املصايف ،والذي يُعاد ُّ

ويتضاعف استهالك الوقود يف العراق تضاعفاً مضطرداً مع ازدايد وسائل النقل على
ملحة للوقوف على
الطرقات .ومع استهالك العراقيني ملاليني الرباميل من الوقود ،تصبح احلاجة َّ
النتائج اليت يسببها االختالل بشروط البيئة على اإلنسان واحليوان على ح ٍّد سواء.
 IX.مشروع (البرتودوالر) ومدى الفائدة منه؛ إلنعاش واقع حمافظة البصرة
تتحمله من اآلاثر السلبية النامجة عن
جاء مشروع البرتودوالر؛ إلنصاف هذه احملافظة ،وما َّ
إنتاج النفط ،ومنها تلوث البيئة ،واملعاانة الصحية األخرى ،ومع افتقارها إىل البىن التحتية الالزمة
لعملية اإلعمار ،والتنمية ،والنقص احلاد يف اخلدمات ،وارتفاع معدالت البطالةَّ ،
فإن انتفاعها
بثرواهتا هو حق مشروع هلا ،وحاجة ماسة يف الوقت نفسه؛ َّ
ألنا ما زالت حباجة إىل تنفيذ مشاريع
يف خمتلف اجملاالت للنهوض هبا من واقعها املرتدي ،والتقليل من معاانهتا ،والقيام حبمالت إعمار
وبناء تناسب مبا متلكه من ثروات وموارد.
استناداً للمادة ( -43أوالً) من قانون املوازنة اليت أقرها جملس النواب يف ()26/1/2010
نصت على ختصيص حصة عادلة من اإليرادات
ابألغلبية ،وأحكام املادة ( )121من الدستور واليت َّ
وتقرر أن َّ
يتول وزير املالية
احملصلة احتادايً لألقاليم ،واحملافظات مع األخذ بنظر االعتبار مواردهاَّ ،
حتويل مبلغ إىل ميزانية احملافظة املنتجة ،ما يعادل:
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•دوالر واحد عن كل برميل نفط خام منتج يف احملافظة املنتجة.
مكرر يف املصايف لكل حمافظة منتجة.
• دوالر واحد عن كل برميل نفط خام َّ
• دوالر واحد عن كل ( )150مرت مكعب من الغاز الطبيعي لكل حمافظة منتجة.
• ختصيص ( )5%من إمجايل اإليرادات املتحققة فعالً من املنافذ احلدودية (الربية ،واجلوية،
واملوانئ) ما عدا اإليرادات السيادية ملوازنة احملافظات احلدودية على َوفْق املادة (.)42

ومبا َّ
أن البصرة املدينة األكثر إنتاجاً للنفط يف العراق ،إذ تنتج أكثر من ( )3مليون برميل
يومياً ،ونفرض َّأنا تنتج حبدود ( )3مليون دوالر يومياً ،أي :مبعىن آخر شهرايً يكون املبلغ حبدود
( )90مليون دوالر شهرايً( 3مليون دوالر× 30يومياً) ،وعليه يكون إيرادات احملافظة يف السنة
حبدود ( )32.400مليار دوالر سنوايً ( 90مليون دوالر شهرايً× 360يومياً) .وممَّا يزيد أمهية هذا
املورد هو ضخامة احتياطيات البصرة من النفط اخلام؛ ممَّا ميكنها من احلصول على إيراد مستمر.
يتضح َّ
أن مستوى تصدير هذا ما يزال دون املستوى املطلوب ،ودون القدرة املتاحة؛ نظراً
إىل ضخامة احتياطيات البصرة النفطية ،واالخنفاض النسيب لالستهالك احمللي للمشتقات النفطية.
َّأما إيرادات مصايف البصرة فتبلغ طاقة تكرير مصفى البصرة حبدود ( )150ألف برميل
يومياً ،وكذلك احلال ابلنسبة املنافذ احلدودية (الربية ،واجلوية ،واملوانئ) ،إذ تُ ُّ
عد البصرة ميناء العراق
تقسم
األوحد ،ومنفذه البحري الرئيس ،إذ يوجد يف العراق سبعة موانئ تقع كلها يف البصرةَّ ،
على أربعة منها موانئ جتارية؛ لتصدير السلع واستريادها( :ميناء املعقل ،وميناء أم قصر ،وميناء
أبو فلوس ،وميناء خور الزبري) ،هناك ثالثة موانئ نفطية هي خور العمية ،وميناء البصرة الكبري،
ِ
ب فيها إيراد إنتاج النفط يتضح مقدار اإليرادات اليت
ومستودع الفاو .وابلطريقة نفسها اليت ُحس َ
ميكن أن حتصل عليها البصرة ،يف حال استغالهلا بصورة مثلى.
وهذا ما يعطيها ميزة ابملقارنة مع احملافظات غري املنتجة للنفط للحصول على أموال البرتودوالر
خصصت خلدمتهم .خصوصاً َّ
اليت يفرتض َّأنا َّ
أن حمافظة البصرة األغىن بني مدن العراق ،هي أيضاً
األكثر تردايً يف اخلدماتَّ .
إن ما يعرقل استغالل هذه املوارد هو:
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 1سياسة احلكومة املركزية :مع مرور أكثر من ( )11عاماً على إطالق مشروع البرتودوالر؛َّإل َّ
أن عائدات هذا املشروع ما زالت حبيسة خزائن البنك املركزي العراقي الذي ينتظر إقرار آليات
صرفها ،وجعلت هذه العقبة احملافظات املنتجة تشكو من الروتني ،وبطء اإلجراءات اإلدارية من
قبل احلكومة املركزية لصرف مستحقاتنا كمحافظة منتجة للنفط.
وتضارب يف عمل وزاريت املالية والنفط اللت ِ
ني يتحمالن وزر ذلك؛ َّ
ألن وزارة النفط مل تشعر
وزارة املالية أبن تستقطع األموال املخصصة للبصرة من ميزانية البرتودوالر من عائدات النفط ،فضالً
عن البريوقراطية املستشرية يف مؤسسات الدولة تعرقل صرف هذه األموال يف أوقات مناسبة ،وعدم
وجود رغبة حقيقية لدى احلكومة االحتادية يف اإلسراع بصرف هذه األموال.
 2إجراءات احملافظة البصرة :تعاين احلكومة احمللية يف البصرة من تلك ٍؤ يف صرف املبالغالتخصيصات البرتودوالر؛ ألسباب فنية وإدارية وأخرى متعلِّقة ابحلكومة االحتادية ،و َّ
أن أبرز هذه
األسباب هو هذه التجربة اجلديدة ،وحتتاج إىل قواعد واضحة وتفصيلية وآليات حت ِّدد أوجه الصرف،
ِ
متخصصة للتعامل مع هذه األموال يف احلكومات احمللية ،وغياب ما يُعلن من مشاريع
وخربات
ّ
على أرض الواقع؛ نتيجة اإلدارة السيئة والفساد املتفشي ،ممَّا يعرقل تنفيذها ألي مشروع خدمي
يعوضها عن اإلضرار املرتتبة على إنتاج النفط .متنع هذه اإلجراءات املعقدة من تنفيذ املشاريع ،ومن
ِ
يؤدي إىل عدم تنفيذ أي مشروع حىت اللحظة
َثَّ إعادة األموال إىل احلكومة املركزية مرة أخرى ،ممَّا ّ
عن طريق استثمار عائدات البرتودوالر.
وعليه َّ
فإن مشروع البرتودوالر الذي وإن رأى النور على رفوف املسؤولني ،لكنَّه مل يُوجه
البصري ،فأمواله يف أدراج احملسوبية كما يقر بعض املسؤولني .ممَّا
ملشاريع إسرتاتيجية تُرفه املواطن
ّ
ِ
يؤدي إىل إرجاع األموال إىل امليزانية االحتادية إلخفاق حكوميت املركز والبصرة ابلتعامل معهاَّ .
وإن
ّ
املخصصة ملشاريع احملافظة من عائدات النفط مرشَّحة للعودة إىل امليزانية املركزية؛
مبالغ (البرتودوالر)
َّ
لفشل ختطيط احلكومتني املركزية واحمللية يف التعامل مع ملف املشاريع.
إذ َّ
تتحمله من اآلاثر السلبية
إن مشروع البرتودوالر قد جاء إلنصاف هذه احملافظات ،وما َّ
النامجة عن إنتاج النفط ،ومنها تلوث البيئة ،واملعاانة الصحية األخرى ،ومع افتقارها إىل البىن
التحتية الالزمة لعملية اإلعمار والتنمية والنقص احلاد يف اخلدمات ،وارتفاع معدالت البطالةَّ ،
فإن
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انتفاعها بثرواهتا هو حق مشروع هلا ،وحاجة ماسة يف الوقت نفسه؛ َّ
ألنا ما زالت حباجة إىل تنفيذ
مشاريع يف خمتلف اجملاالت للنهوض هبا من واقعها املرتدي ،والتقليل من معاانهتا ،والقيام حبمالت
إعمار وبناء تناسب مبا متلكه من ثروات وموارد لو امتلكتها بلدان أخرى لكانت مشاهد العمارات
وانطحات السحاب هي السائدة يف مناظرها.
َّ
تتحمله البصرة من التلوث البيئي ،إذ يُ ُّ
عد القطاع النفطي
إن هذه األموال هي تعويض ممَّا َّ
من أكثر اجملاالت أتثرياً على البيئة؛ لكثرة املواد الضارة ِّ
وتنوعها اليت تنطلق منها إىل اهلواء ،واملاء،
واليابسة ،ويرافق العمليات النفطية ملواثت خطرية تؤثِّر على نظافة البيئة وسالمتها .وممَّا يزيد من
خطورهتا هو َّ
أن النفط العراقي اخلام ميتاز ابرتفاع نسبة الكربيت فيه؛ ممَّا يتطلَّب معاجلته قبل عرضه
يف السوق ،وتفتقر املصايف العراقية إىل وجود أقسام خاصة لقياس مدى تلوث عناصر البيئة (املاء،
واهلواء ،والرتبة) ،والعمل يف التحكم يف مصادر هذه امللواثت؛ لتكون درجاهتا يف حدود املسموح
به من قبل منظمات محاية البيئة ،وتزداد امللواثت النفطية؛ للقصور يف استخدام التقنيات واملواد
النظيفة ،ومن َثَّ تُ ُّ
عد مصايف النفط يف العراق واحدة من أهم امللواثت البيئية يف املنطقة ،اليت تطرح
نسبة كبرية من الرصاص؛ فضالً عن طرح غاز اثين أوكسيد الكربون( )CO2امللوث للبيئة ،وغاز
كربيتيد اهليدروجني ( )H2Sالناتج عن حرق الغاز احملرتق ،إذ تفتقر املنشآت العراقية النفطية إىل
تقنية اصطياد هذه الغازات كما هو معمول يف كثري من الدول النفطية اجملاورة ،وحتويلها إىل مواد
صناعية ،أو حقنها إىل املكامن ،فمن املعروف َّ
أن هذه الغازات تسبِّب إمراضاً سرطانية وحاالت
احلساسية والربو وتشوهات يف األجنة لدى احلوامل.
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