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ِ
ِ
يم
َصدَ َق اهللُ ال َع ُّل ال َعظ ُ
سورة املائدة  :اآلية ()3

املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
ّ

ِّ
الرشعي للعتبة الع ّباس ّية املقدّ سة
املتول
ّ
العلمي
املرشف
ّ
ّ
اهلاليل
عمر
ّ
الشيخ ّ

رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالم ّية واإلنسان ّية
رئيس التّحرير

ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ
اهل ْيأة االستشار ّية

ّبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم الز ّ
اليارسي/بيت احلكمة/بغداد.
أ.د .عبد اجل ّبار ناجي
ّ

احلمدانـي /ك ّل ّية الرتبية /جامعة بغداد.
أ.د .طارق نافع
ّ

أ.د .حسن عيسى احلكيم/الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة/النّجف األرشف.

اليارسي/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ .د .فاخر هاشم سعد
ّ
أ.د .جميد محيد جاسم/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

العيداين/عضو اهل ْيأة العلم ّية يف جامعة املصطفى/
حممد جايد
ّ
أ.م.د .حممود ّ
قم املقدّ سة.

مدير التّحرير

السعد
أ.م.د .عامر عبد حمسن ّ
ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة

سكرتري التّحرير

حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التّحرير

التبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .حسني عيل املصطفى/ك ّل ّية ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد/ك ّل ّية ّ
أ.د .رحيم حلو ّ

التب ّية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .شكري نارص عبد احلسن/ك ّل ّية ّ
التبية/جامعة ميسان.
أ.د .نجم عبد اهلل
املوسوي/ك ّل ّية ّ
ّ
احللفي/ك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة.
أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد قاسم نعمة/ك ّل ّية ّ
أ.م.دّ .
التبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .عامد جغ ّيم عو ّيد/ك ّل ّية ّ
العبادي /ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .صباح عيدان
ّ
البديري/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عيل جميد
ّ
تدقيق ال ّلغة العرب ّية

حممد حسن مطر
د .طارق ّ
تدقيق ال ّلغة اإلنجليزية

األستاذ املساعد هاشم الزم كاطع
اإلدارة املال ّية

سعد صالح بشري

اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل ّ

الطباعي
التّصميم واإلخراج
ّ
العيل
ّ
حممد شهاب ّ

�ضوابط ال ّن�شر يف جم ّلة (تراث الب�صرة)
َ
يرس جم ّلة (تراث البرصة) ْ
الرصينة عىل وفق
أن
تستقبل البحوث والدّ راسات ّ
ُّ

الضوابط اآلتية:
ّ

ْ -1
يقع موضوع البحث ضمن اهتاممات املج ّلة وأهدافها (تُعنى بقضايا
أن َ

البرصي).
الرتاث
ّ

ْ -2
العلمي
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ
وخطواته املتعارف عليها عامل ّي ًا.
ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق بحجم) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص
ِ
َ
كلامت البحث بحدود ( )1000-5000كلمة،
يكون عد ُد
مدمج) ،(CDعىل أن
ِ
بخط)ْ ،(Simplified Arabic
ومكتوب ًا ّ
متسلسالً.
الصفحات ترقي ًام
وأن تر ّقم ّ
ِ
ُ
ْ -4
ّ
وملخص البحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية،
البحث
عنوان
أن ُيقدّ َم
وبحدود ( )350كلمة.

ْ -5
الصفحة األوىل ِمن البحث عىل عنوان واسم الباحث/
أن
حتتوي ّ
َ

األريض أو املحمول،
الوظيفي ،ورقم اهلاتف
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان
ّ
ّ

اإللكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف صلب
والربيد
ّ
أي إشارة إىل ذلك.
البحث ،أو ّ

ْ -6
أن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث ،وتُراعى األصول العلم ّية املتعارفة

الصفحة).
يف التوثيق ،واإلشارة بأن
تتضمن( :اسم الكتاب ،رقم ّ
ّ

ْ -7
يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف
أن َّ

حالة وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة
األلفبائي
عن قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
ألسامء الكتب أو البحوث يف
املجلت ،أو أسامء املؤ ّل َ
ْ -8
والصور وال َّلوحات عىل أوراق مستق ّلة ،و ُيشار يف
أن تُطبع اجلداول
ُّ

أسفل ّ
الشكل إىل مصدرها أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
ِ
ْ -9
للمرة
ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
السرية العلم ّية للباحث إذا كان ُ
ٍ
ٍ
األوىلْ ،
ندوة ،وأنّه مل ُينرش
مؤمتر أو
وأن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قدْ قدّ م إىل
قامت بتمويل
ضمن أعامهلا ،كام ُيشار إىل اسم أ ّية جهة علم ّية أو غري علم ّية
ْ
البحث أو ساعدت يف إعداده.

ْ -10
أن ال يكون البحث منشور ًا ،وال مقدّ م ًا إىل أ ّية وسيلة نرش أخرى.

تعب
تعب مجيع األفكار املنشورة يف املج ّلة عن آراء كاتبيها ،وال ّ
ّ -11

بالضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة
ّ
ملوجبات فنّ ّية.

رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد
 -12ختضع البحوث لتقويم
ّ
علمي ّ

البحوث إىل أصحاهبا ،سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم املا ّدة املرسلة للنرش خالل مدّ ٍة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

بُ -ي َطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقو َ
وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
مون
َ
ج -البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تُعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحدّ دة كي يعملوا عىل إعدادها
هنائ ّي ًا للنّرش.

َ
بذلك م ْن دون رضورة إبداء أسباب
د -البحوث املرفوضة ُيب ّلغ أصحاهبا

الرفض.

 -#يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ن ُِش فيه بح ُثه ،ومكافأة

مال ّية.

ُ -13يراعى يف أسبق ّية النرش:

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب -تاريخ تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج -تاريخ تقديم البحوث ك ّلام يتِ ُّم تعدي ُلها.
د -تنويع جماالت البحوث ك ّلام أمكن ذلك.

 -14تُرسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

مقر املركز عىل العنوان اآليت:
) ،(Basrah@alkafeel.netأو تُس ّلم مبارشة إىل ّ

بغداد/حي الغدير/مركز تراث البرصة).
(العراق/البرصة/شارع
ّ
و ّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.

ُ
كلمة العدد

بِ ْس ِم اهللِ ا َّلر ِ
الر ِح ْي ِم
محن َّ
منذ ِ
كانت البرص ُة ُ -
القدَ م -ملتقى القوافل التّجار ّية؛ بسبب موقعها
إذا
ْ
الوقت ِ
ِ
نفسه ملتقى األفكار وال ّثقافات؛ األمر الذي
اجلغرايف املتم ّيز ،فهي يف
ّ
كانت وما تزال ّ
جعل هلا  -فض ً
حمل
ال عن وظيفتها التّجار ّية -وظيف ًة ثقاف ّية
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
وتنوعٍ.
إعجاب
وانبهار؛ ملا ات ْ
ّسمت به من ثراء ّ
كانت العقل ّية البرص ّية مه ّيأة متام ًا للتّفاعل
السامءْ ،
نجم رسالة ّ
وعندما سطع ُ
ِ
ِ
وأفكار ِه ،وكان ملسجد البرصة
وقيمه
يب مع نور مبادئ اإلسالم
والتّعامل اإلجيا ّ
ِ
ال ّ
واحلضاري ،حتّى صارا منه ً
لكل
الفكري
الرفد
ّ
ّ
وم ْربدها الدّ ور الفاعل يف ّ
املعريف القائم عىل االبتكار واالنفتاح.
املتط ّلعني إىل التأ ّلق والبناء
ّ
ِ
كل هذا َ
ّ
شك يف ّ
للبرصة تراث ًا ضخ ًام مليئ ًا باملحامد واملفاخر ،وال ّ
أن
جعل

خاص ّية اجلذب واالستقطاب ،حتّى غدا
التّمصري قدْ أضفى عىل هذا املكان
ّ

ّ
ولطلب العلم ،ومل ْ تك ْن البرص ُة متط ّفل ًة
حمج ًا ملح ِّبي احلضارة والتقدّ م
فيام بعد ّ
ِ
عقول علامئها انبثقَ الكثري من
كانت دائ ًام منبت ًا للمعارف ،وم ْن
عىل املعرفة ،بل
ْ

العلوم.

الساسة الذين تو ّلوا أمرها ،ومم ّ ْن
ومع هذا ،فقدْ
ْ
عانت البرص ُة كثري ًا من ّ

َ
مقر ٌر ْ
كانوا حيوك َ
جراء
أن
يكون عليه ،وم ْن ّ
عم هو ّ
حيرفوا املسار ّ
ُون الفت َن لكي ّ

َ
قت اخلطوة األوىل
ذلك
ملحة للمعاجلة والتّصويب ،وقدْ حت ّق ْ
ْ
ظهرت حاجة ّ

ِ
عيل؛ إ ْذ أعاد -بعد فتنة اجلمل -للتّاريخ
عىل طريق
اإلصالح عىل يد اإلمام ٍّ
ٍ
ٍ
وعطاء،
وطيبة وكر ٍم
بأنم أهل عل ٍم
السليم ،وو ّلد لدى البرص ّي َ
ني قناع ًة ّ
مساره ّ
جيب ْ
ّ
تتجسد يف خدمة الدّ ين
أن تكون يف حم ّلها املناسب؛ لكي
وأن هذه القيم ُ
ّ
ِ
املهمة التي قام هبا اإلمامْ ،
أن جعل ملسجد
واأل ّمة ،وكان م ْن بني األعامل ّ
ال عن وظيفته العباد ّية؛ ّ
البرصة وظيفة ثقاف ّية ،فض ً
ألن الثقافة أساس الوعي،
ّ
وأن الوعي مفتاح النّجاح.

إن هذا احلراك املتم ّيز الذي شهدته البرصة ُ
ّ
وسارت عليه
منذ ذلك الوقت،
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
وحماوالت لل ّطمس
وحتريف
تشويه
يسلم من األوجاع ،بني
ْ
فيام بعد -مل ْشعرت
مر ْت به املدينة م ْن مصائب وأحداث؛ لذا ،فقدْ
ْ
والتّهميش؛ نتيجة ملا ّ

ووجدت رضور َة
البرصي،
التاث
العتبة الع ّباس ّية املقدّ سة باملسؤول ّية إزاء كنوز ّ
ْ
ّ
ِ
ِ
اجلهد إلزاحة الغبار ع ْن وجهه النّاصع ّ
نور ُه يف اآلفاق م ْن
بذل
ليظل يبعث َ
فقامت بتأسيس
غري من ِّغصات ،وتقديمه إىل األجيال؛ لينتفعوا به عل ًام وعمالً،
ْ
(مركز تراث البرصة) ،الذي أخذ عىل عاتقه إحياء تراث هذه املدينة املِعطاء،
والتّعريف به.

لقدْ سعى هذا املركز ُ
صني
منذ بداية تأسيسه يف استقطاب الباحثني
املتخص َ
ّ

ني ّ
البرصي ،فأقام النّدوات ،وأصدر املطبوعات ،وأعدّ الربامج
بالشأن
املعن ّي َ
ّ

يات عطائه ملموس ًة لدى اجلميعّ ،
ولعل
السبيل،
فأضحت جت ّل ُ
ْ
ِّ
املتنوعة يف هذا ّ
اخلطوة الرائدة التي سعى إليها املركز هي إصدار جم ّلة علم ّية حمكّمة باسم جم ّلة

البرصي عىل وفق منهج ّية
التاث
(تراث البرصة)؛ ليتسنّى للباحثني دراسة ّ
ّ

العلمي ،وستكون
علم ّية رصينة ،وسيجدُ الباحثون ضا ّلتهم بام ُيثري نتاجهم
ّ
هذه املج ّلة اجلرس الذي ُي ُ
األكاديمي.
وصل املركز بالوسط
ّ

إن طموحنا لكبري يف ْ
ّ
أن تتسارع خطوات هذه املج ّلة إىل األمام عىل طريق

ُ
تتساوق مع القدي ِم عىل
الرصانة العلم ّية ،وما تتط ّلب ُه م ْن د ّقة وأمانة وحداثة،
ّ

طريق االرتقاء.

إن أبواب جم ّلتنا مفتوحة ّ
ّ
الثر ،أينام
لكل األقالم املح ّبة هلذه املدينة ولرتاثها ّ

العلمي يف
فسينهمر العطا ُء
األول قدْ م ّثل ّأو َل الغيث،
ْ
كانت ،وإذا كان العدد ّ
ُّ
ُ

إن شاء اهللّ ،-اللحقة ْ
األعداد ّ
يتبي يف هذا العدد (الثاين) ،الذي
ولعل ذلك ما ّ
ُ
سنحوك
الباحثني ا ّلذين هبم
نسجت ثيا َبه أقال ُم
نقدِّ ُمه للقارئ الكريم ،وقدْ
ْ
َ

َ
للعلو واالرتقاء.
خيوط النّور سبب ًا
ِّ

ِ
ُ
ّ
بمداد العلامء والباحثني،
(تراث البرصة) هي الفسيل الذي ُيسقى
إن جملة
نخيل البرصة ،وليعطي بلح ِ
ِ
ل ُيصبح ْ
العل ِم الذي
بني
إن شاء اهلل -نخل ًة شاخم ًة َُ َ َ
طب البرصيِ ،
ِ
ِ
الر ِ
َ
ُ
والسداد.
وم ْن اهلل نستمدُّ
ّ
العون َّ
سيكون لون ًا م ْن ألوان ُّ
العاملني
رب
َ
واحلمدُ هللِ ِّ

هيأ ُة التّحرير

ٌ
ق�صيدة ت�ؤ ِّرخ �سنة �صدور جم ّلة (تراث الب�صرة) املحكّمة

الفيحاء ِس ْم ُط ن ِ
ُضار
البرص ُة
ُ
حترس جيدها
َجذىل
الكواكب وهي ُ
ُ

ِ
األمصـار
زادت به ُحسن ًا عىل
ْ
ِ
ِ
ِ
األنوار
قالئد
بالفاتنات
ِ
األطهــــــــــار
ِمن َهدي س ّيدنا أيب

فأسس مركز ًا
قدْ
أعلن ّ
َ
(الصـايف) َّ
ِ
ِ
عصـرنا
املهديُ ،ح ّج ِة
مولد
يف
ِّ
ِ
ّ
ِّ
سخاء ُه
اهلالل
كف
سأخط يف
َ
ألوان الع ِ
ِ
ِ
طاء جم ّل ٌة
بني
ِم ْن
َ
ِ
َت هلا
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ّ
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احللفي
�أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ

�ص البحث
ملخّ ُ
تُركِّز هذه الدّ راسة عىل معرفة اجلذور التّارخي ّية الكتشاف واستثامر النّفط يف

تضم أكرب احلقول النّفط ّية العراق ّية ،وأكثرها عدد ًا؛ إ ْذ يبلغ
مدينة البرصة ،التي
ُّ

احتياطي البرصة من النّفط نحو ( )93مليار برميل من جمموع احتياطات العراق

النّفط ّية البالغة ( )142مليار برميل.

لقدْ كان ّأول امتياز منحتْه احلكومة لرشكة نفط العراق لغرض استثامر نفط

البرصة هو يف عام (1938م).

مه ّيتها
قصة ّ
ويتناول البحث بالتّفاصيل ّ
تطور النّفط يف هذه املدينة ،وأ ّ

االقتصاد ّيةُ ،
منذ عقود االمتيازات ،ولغاية 2013م.
تضمن البحث املباحث اآلتية:
ولذلك ّ
تارخيي.
 .1مشهدٌ
ٌّ

ّفطي.
 .2اتّفاق ّي ُة نفط البرصة،
ّ
وتطورات املوقف الن ّ
الوطني املبارش ،وموقع نفط البرصة.
االستثامر
.3
ُّ
ُ
ُ
احلقول النّفط ّي ُة يف البرصة واملوانئ النّفط ّية.
.4
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Abstract
The present paper focuses on oil discovery and
investment in Basrah which contains the highest number
of oilfields and also the biggest oil reservoirs. Basrah
reserve crude oil amounts to 93 billion barrels out of the
total Iraqi reserves that amount to 142 billion barrels. The
first oil concession granted by the Iraqi government to Iraq
Oil Company to invest in Basrah was in 1938.
The paper elaborates on the history of oil industry
development in Basrah since 1938 up to 2013 highlighting
Basrah economic importance. The paper covers the
following sections:
1. Historical review
2. Basrah oil agreement and the developments of the oil
situation.
3. National direct investment of oil in Basrah.
4. Oil fields in Basrah and Iraqi ports.
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احللفي
�أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ

مقدمة
ّ
السومر ّيون  -وهم سكّان البرصة القدماء( -القار) لطالء
لقدْ استخدم ّ

ترسب املاء إىل داخلها ،واملعروف ّ
ينز من شقوق
أن القار الذي ّ
زوارقهم؛ ملنع ّ
األرض هو أحدُ األد ّلة عىل وجود النّفط.

كانت البرصة ّ
ني الذين احت ّلوها يف سنة (1914م)،
ولقدْ
ْ
حمط أنظار الربيطان ّي َ
ٍ
كانت
بغزارة يف هذه املدينة ،التي
وكانت لدهيم معلومات عن وجود النّفط
ْ
ْ

ني ،فاصطحبوا معهم جيولوج ّي ًا هند ّي ًا ُيدعى (باسيكو)،
والية تابعة للعثامن ّي َ
ني فيام بعد بوجود النّفط يف البرصة.
أخرب الربيطان ّي َ

حصلت رشكة نفط البرصة ( )BPCعىل امتياز ملدّ ة
ويف عام (1938م)،
ْ
ٍ
ٍ
شاسعة لوالية
أراض
( )75سنة يف تنقيب واستكشاف واستخراج النّفط ضم َن
تضم جنوب العراق بأكمله.
البرصة ،التي ُّ

َ
توالت
ثم
وكان ّأول احلقول
ْ
املستكشفة هو حقل ّ
الزبري يف سنة (1947م)ّ ،
ٍ
نفطي ٍ
هائل.
حوض
االستكشافات النّفط ّية يف هذه املدينة التي تطفو عىل
ٍّ
سنتطرق يف هذا البحث إىل إمكانات البرصة النّفط ّية ،وإسهاماهتا يف
ّ

الصادرات النّفط ّية العراق ّية وعوائد النّفط ،وتاريخ استكشاف النّفط فيها ،من
ّ
خالل املباحث اآلتية:
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ُ
تارخيي.
األول :مشهدٌ
املبحث ّ
ٌّ

ُ
ّفطي فيها.
املبحث ال ّثاين :اتّفاق ّية نفط البرصة،
ّ
وتطورات املوقف الن ّ
ُ
الوطني املبارش ،وموقع نفط البرصة.
املبحث ال ّثالث :االستثامر
ّ
ُ
الرابع :احلقول النّفط ّية يف البرصة ،واملوانئ النّفط ّية.
املبحث ّ

تراث الب�صرة
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احللفي
�أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ

ُ
املبحث الأ ّو ُل
تاريخي
م�شه ٌد
ٌّ
إن النّفط سلعة اسرتاتيج ّية قبل ْ
ّ
ُسمى
أن يكون سلعة جتار ّية ،فالدّ ول التي ت ّ

مت بصورة دراماتيك ّية ( )Dramaticalyبفضل استخدام
اآلن بـ(املتقدّ مة) ،تقدّ ْ

خاصة جمال النّقل.
النّفط يف خمتلف املجاالتّ ،

تحت للغرب لرؤية
ولقدْ
كانت احلرب العامل ّية األوىل هي النّافذة التي ُف ْ
ْ

العميل
السحر ّية ،التي نقلتْه إىل حضارة جديدة تزخر بالتقدّ م
السلعة ِّ
هذه ِّ
ّ
وكانت بريطانيا العظمى-آنذاك -تعرف متام ًا ّ
(الرجل
والتكنلوجي،
ْ
أن ّ
ّ
املريض)(الدّ ولة العثامن ّية) ،التي ُّ
حتتل مساحات شاسعة من الدّ ول العرب ّية،

أضحت سبب ًا رئيس ًا من أسباب خت ّلف العامل الذي حتت ُّل ُه،
وهتيمن عىل ثرواهتا،
ْ
الغرب عىل إسقاطها.
ف
بل هي مركز التخ ّلف؛ ولذلك حتا َل َ
ُ

وعند احتالل بريطانيا العراق يف العام (1916م) ،الذي كان -آنذاك-
ٍ
ٍ
ُ
الربيطاين ،وهو
اجليش
اصطحب
تابعة للدّ ولة العثامن ّية،
واليات
جمموعة
َ
ُّ
جيتاح األرايض العراق ّية ابتدا ًء من الفاو يف العام (1916م) ،بعث ًة جيولوج ّي ًة
ُ
ُ
حيمل معه معدّ ات استكشاف ّية
اهلندي(باسيكو) ،وكان
اجليولوجي
يرت ّأسها
ُّ
ُّ
خاصة إذا كان قريب ًا من
بسيطة -آنذاك -متكِّنه م َن االستدالل عىل وجود النّفطّ ،

سطح األرض ،وبعدما عسكر الربيطان ّي َ
بالتحري
الرجل
ِّ
ون يف البرصة ،قام هذا ّ
ِ
َّ
وجود روائح
وألن هذه املنطقة زاخرة بالنّفط مع
الزبري؛
عن النّفط يف صحراء ّ
ِ
ُ
ني بوجود النّفط يف أرايض
تنبعث م ْن
باطن األرض ،أخرب (باسيكو) الربيطان ّي َ
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الزبري(.)1
خاصة يف منطقة ّ
والية البرصةّ ،

للش ِ
كات
الرجوع إىل تاريخ االمتيازات النّفط ّية التي ُم ْ
نحت ّ
وينبغي هنا ّ

ّلت يف العام (1921م) ،أي :بعد
األجنب ّية من قبل احلكومة العراق ّية التي تشك ْ

ِ
الشكات
االحتالل
بخمس سنوات؛ وذلك لغرض معرفة كيف ّية استثامر تلك ّ

لنفط العراق واستغالله ،ومنه نفط البرصة.

ٍ
ٍ
قوى
جدال
منحت احلكومة العراق ّية بعد
ففي سنة (1925م)،
ْ
طويل مع ً
ٍ
التك ّية(*) ملدّ ة
معارضة يف الربملان ،إجاز َة استغالل نفط العراق لرشكة النّفط ّ
ٍ
عيت باسم (رشكة نفط
الشكة إىل
رشكة أخرى ُد ْ
حتو ْ
لت هذه ّ
( )75سنة ،وقدْ َّ
تضم مصالح بريطان ّية وفرنس ّية وهولند ّية وأمريك ّية ،وهذه
العراق ( ،))lpcالتي ُّ
ٍ
ٍ
ُ
متساوية يف نفط العراق ،مقدارها (،)%23،75
بنسب
متتلك حصص ًا
الشكات
ّ
فض ً
األرمني (كولبنكيان) ،واجلدول رقم()1
ال عن نسبة ( )%5لرجل النّفط
ّ

ُي ِّبي هذه احلصص.

حص ًة مع ّين ًة من النّفط مع بضعة
ْ
وكانت ّ
الشكات تدفع للحكومة العراق ّية ّ

ٍ
سنتات عن ِّ
والصادرات واألسعار ،بوصفها
كل
برميل ،وهي تتحكّم باإلنتاج ّ
رشكات احتكار ّية.

ٍ
لقدْ َ
نفطي يف العراق سنة (1927م) يف حقل كركوك
اكتشاف
كان ّأو ُل
ٍّ
فرت ّأول ٍ
بئر يف (بابا
العمالق (ذو
احتياطي للنّفط بمقدار16مليار)؛ إ ْذ ُح ْ
ّ
الز ِ
ٍ
يت األسود
گرگر) ،عندما تد ّفق النّفط اخلا ّم هناك ،وصعد
كعمود ضخ ٍم من ّ

لعرشات األمتارَ ،
ني الذين تفاجأوا بالتد ّفق
ني الربيطان ّي َ
فقتل اثنني من اجليولوج ّي َ
اهلائل ،فكانا قربانني لنفط العراق!
تراث الب�صرة
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احللفي
�أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ

ّنت رشكة نفط العراق من إمتام بناء ّ
السنوات ّ
خط
اللحقة ،بعدما متك ْ
ويف ّ
ٍ
شحنة
تصدير ّأو ِل
السور ّية ،جرى
ُ
أنابيب النّفط يف كركوك إىل بانياس يف املوانئ ّ
الشكة
ِم َن النّفط
العراقي سنة (1934م) ،ويف إطار نظام االمتيازات تتمتّع ّ
ّ
األجنب ّية بحقوق اختيار األرايض العراق ّية لالستكشاف ،وحتديد مستويات

والصادرات واألسعار(.)2
اإلنتاج ّ

ُ
املبحث ال ّثاين
فطي يف الب�صرة
ا ّتفاق ّية نفط الب�صرة ،وتط ّورات املوقف ال ّن ّ
كانت بمنزلة النّافذة التي
بدأت أوىل خطوات استثامر نفط البرصة ،التي
ْ
ْ

ٍ
ٍ
هائل
نفطي
حوض
الشكات عىل نفط هذه املدينة ،التي تطفو عىل
أط ّل ْت منها ّ
ٍّ
الشكة اجلديدة (رشكة نفط البرصة) (،)BPC
ْ
وعقدت احلكوم ُة العراق ّية مع ّ
ٍ
ٍ
رت
امتياز ملدّ ِة ( )75سنة،
واملتفرعة من رشكة نفط العراق ،عقدَ
وملساحة ُقدِّ ْ
ِّ

تضم مدن ميسان
بنحو ( )%54من املساحة الك ّل ّية للبرصة ،بوصفها والي ًة
ُّ
والساموة -آنذاك ،-ومناطق ُأ َخر يف وسط وجنوب
والنّارص ّية والدّ يوان ّية
ّ
يضم ثالث واليات فقط ،هي :بغداد والبرصة واملوصل ،تابعة
العراق؛ إ ْذ كان ُّ
اإلداري للمدن بعد سنوات
للدّ ولة العثامن ّية ،وبعد االحتالل جرى التّقسيم
ّ

والضائب،
السابقة نفسها ،فيام يتع ّلق بمدّ ة االمتياز ّ
طوال ،وبرشوط االتّفاق ّيات ّ
نوي ،الذي ُحدِّ َد بحدود
الس ّ
عدا بعض االختالفات التي تكمن يف مقدار اإلجيار ّ

( )200ألف جنيه ذهب ًا عند بدء عمل ّيات التّنقيب واالستكشاف(.)3
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اجلدول رقم ()1

حصص ّ
التك ّية عام (1912م)()%
الشكاء يف رشكة النّفط ّ

ّ
ال�شركة

ال ّن�سبة املئو ّية

الشكة اإلنكليز ّية الفارس ّية
ّ -1

% 50

األملاين
 -3املرصف
ّ

%20

الشكة امللك ّية اهلولند ّية
ّ -2

()4

%20
%5

األرمني كولبنكيان
-4
ّ
التك ّية.
للشكة ّ
• تبقى نسبة (ّ )%5

تأمني الن ِ
ِ
ِ
ولقدْ َ
اإليراين م ْن ِق َبل اجلنرال (مصدّ ق) يف العام
ّفط
لقرار
كان
ِّ

احلكومات العرب ّي ُة
بدأت
(1951م) ،تأثريه املبارش عىل املنطقة بأرسها؛ إ ْذ
ُ
ْ
فطالبت بعقد اتّفاق ّيات مضاعفة األرباح،
الشكات االحتكار ّية،
ْ
تضغط عىل ّ
بدالً من اتّفاق ّيات االمتيازّ ،
خشيت من ّاتاذ
وأن احلكومة الربيطان ّية -أيض ًا-
ْ

الضغط ّ
عبي ،مع تصاعد املطالبات من
العراق خطوة مماثلة خلطوة إيران حتت ّ
الش ّ
العراقي برضورة تأمني نفط العراق  -آنذاكُ -أسو ًة باجلارة إيران،
داخل الربملان
ِّ
فأبلغت احلكوم ُة الربيطان ّية احلكومة العراق ّية استعدادها لدخول مفاوضات
ْ
حصة العراق م ْن أرباح النّفط.
جديدة لتعديل ّ

وافقت (رشكة نفط العراق) عىل
ويف ال ّثالث من نيسان من العام (1951م)،
ْ
ٍ
مقدار ال ّ
يقل عن معدّ ل
تعديل معدّ ل مورد العراق يف الط ِّن الواحد م َن النّفط إىل
تراث الب�صرة
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ّ

وأقر جملس الوزراء
والسعود ّيةّ ،
مورد النّفط يف الدّ ول املجاورة ،مثل :إيرانّ ،

الرابع من نيسان (1951م) ،األُسس التي تقوم عليها املفاوضات(.)5
العراقي يف ّ
ّ

فطي قبل ثورة (ّ /14
ُ
متوز1958/م)
�أ-
املوقف ال ّن ُّ
تم عقد اتّفاق ّية مضاعفة األرباح مع رشكة نفط
ويف العام (1952م) َّ

الشكة
البرصة ،وهي عبارة عن اقتسام أرباح استخراج النّفط
العراقي بني ّ
ّ
حدثت يف بداية العام
كانت هناك تظاهرات يف البرصة
واحلكومة العراق ّية ،وقدْ
ْ
ْ

اضطر ْت رشكة ()BPC
(1952م) ،مطالب ًة بتعديل اتّفاق ّيات االمتياز ،بحيث
ّ
ثم جرى تعديله إىل ( )%50من أرباح
إىل منح احلكومة ثلث صايف األرباحَّ ،

احلق عىل رشكتي نفط
وتم
تعميم هذا ّ
ّ
الشكة ،ت ُ
ُ
ُدفع إىل احلكومة العراق ّيةَّ ،
ّنت احلكومة  -كذلكِ -من ْ
أن حتصل عىل
املوصل والعراق فيام بعد( ،)5ومتك ْ

الضائب،
مبل ٍغ قدره ( 20ألف جنيه) ذهب ًا سنو ّي ًا من ّ
الشكة مقابل اإلعفاء من ّ
حص ٍة من النّفط اخلام املستخرج من نفط البرصة ،عين ًا أو نقد ًا ،تساوي
مع أخذ ّ

(ِّ )%12٫5
لكل سنة.

بأن تُنتج ما ال ُّ
الشكة ْ
يقل عن
ْ
تعه ٍد من ّ
وحصلت احلكومة  -كذلك -عىل ّ

( )80مليون ط ٍّن من النّفط سنو ّي ًا ،اعتبار ًا من ( /1كانون الثاين1956 /م)،

حصة احلكومة ل ْن َّ
الشكة َّ
تقل عن ( )20مليون جنيه ذهب ًا سنو ّي ًا،
وتتعهدُ ّ
بأن ّ
ّ
خالل سنتي (1954 ،1953م) ،ول ْن َّ
تقل عن ( )25مليون جنيه ذهب ًا لسنة
وكل ٍ
(1955م)ُّ ،
سنة تيل ذلك.
دت احلكوم ُة العراق ّي ُة م ْن مطالبها عىل رشكة نفط البرصة نتيجة
وص ّع ْ
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نفط ْ

ٍ
للضغوط ّ
أسهمت فيها
تظاهرات
خاصة يف العام (1956م) ،بعد
الشعب ّية،
ْ
ّ
ّ
العمل ّية والقوى ّ
خاصة
اجتاحت
الشعب ّية األُ َخر ،التي
ْ
شوارع البرصةّ ،
َ
النّقابات ّ
الشكة عىل ْ
تؤسس مدارس تدريب ّية مهن ّية
يف شارع (دينار) ،فات ْ
ّفقت مع ّ
أن ّ

ني عىل صناعات النّفط املختلفةْ ،
بالصف
لتدريب وتأهيل العراق ّي َ
وأن ّ
تتعهد ّ
مخسني طالب ًا عراق ّي ًا يدرسون يف اجلامعات الربيطان ّية سنو ّي ًا،
من حصصها عىل
َ

أن ال يزيد عددهم عن ( )250طالب ًا يف ّ
عىل ْ
كل املدّ ة(.)7

فطي بعد ثورة (ّ /14
ُ
متوز1958 /م)
ب-
املوقف ال ّن ُّ
وكانت ثورة (/14متّوز1958/م) تعبري ًا عن إرادة ّ
العراقي يف
الشعب
ْ
ّ
السياس ّي ُة
امللكي املوايل لربيطانيا؛ ولذلك
اخلالص من احلكم
ْ
بادرت القياد ُة ّ
ّ

والترصف بام
حق العراق يف اسرتجاع ثروته النّفط ّية،
اجلديد ُة للعراق إىل انتزاع ّ
ّ
حي ِّقق رفاهية ّ
الشعب ،وتنويع مصادر الدّ خل والتّقدّ م
االقتصادي ،ولذلك فقدْ
ّ

والشكات االحتكار ّية.
توت ْ
ّرت العالقة بني احلكومة الوطن ّية ّ

الرغم من وجود مفاوضات بينهامّ ،إل ّ
إن هذه املفاوضات شاهبا
وعىل ّ
ِ
ٍ
وقامت احلكومة ّ
اخلاصة
لدراسة األحكا ِم
خطوات
باتاذ
الكثري ِم َن التع ّثر،
ْ
ّ
واملشكالت الن ِ
ِ
باالتفاقي ِ
خاصة ّ
إن احلكومة العراق ّية
ّامجة عنها،
ات النفط ّية
ّ
ّ
ودعت
توافرت لدهيا معلومات عن ضخامة االحتياطات النّفط ّية يف البرصة،
ْ
ْ

فض املشاكل العالقة بينهام ،وقدْ
ّ
الشكات إلجراء مفاوضات جديدة يف سبيل ِّ
نت اآليت(:)8
تضم ْ
ّ

 -1احتساب كلفة إنتاج النّفط لضامن حقوق العراق.
تراث الب�صرة
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ّ

 -2طريقة احتساب األسعار التي ُتدَّ د بموجبها عوائد احلكومة العراق ّية.
الشكات.
 -3إلغاء احلسومات التي تأخذها ّ

الشكات يف لندن ،وإرشاف احلكومة
ني يف جمال إدارة ّ
 -4تعيني مدراء عراق ّي َ
عىل النَّفقات.

الشكات.
 -5التّعريف الت
ّدريبي لوظائف ّ
ّ

ّ -6
الشكات عن املناطق غري املستغ ّلة.
ختل ّ

خاصة يف حقول:
الشكات،
 -7التّنازل عن الغاز
الطبيعي الذي حترقه ّ
ّ
ّ
والرميلة ،وكركوك.
ّ
الزبريُّ ،

 -8منح األفضل ّية لناقالت النّفط العراق ّية يف شحن النّفط اخلام وتصديره.
الشكات بام ال ُّ
يقل عن (.)%20
 -9إسهام العراق يف رأس مال ّ
حصة العراق من عوائد النّفط.
 -10زياد ُة ّ

 -11إزالة احليف الذي حلق بالعراق نتيجة لعدم توازن أحكام االتّفاق ّيات.
دول ُأ َخرِ ،
الشكات ُتاطل وتراوح بام متتلكه من جتارب يف ٍ
ومن
واستمر ْت ّ
ّ

الشكات خالل مدّ ة
واملحاسبي وغري ذلك،
القانوين
اخلرباء يف املجال
ْ
وجلأت ّ
ّ
ّ

املفاوضات إىل خفض معدَّ الت اإلنتاج ،وكذلك األسعار ،يف العام (1960م)،

جلأت احلكومة
بمنزلة ُأسلوب ضغط عىل احلكومة .وبعد فشل املفاوضات
ْ

العراق ّية يف العام (1962م) إىل إصدار قانون رقم ( )80لسنة (1962م)،
كانت خاضعة
تم بموجبه سحب( )%99٫5من األرايض العراق ّية التي
ْ
الذي َّ

الشكات النّفط ّية ،عىل وفق اتّفاق ّيات االمتياز؛ بسبب عدم قيام
لعمل ّيات ّ
الرميلة،
الشكات باستغالهلا،
ْ
ّ
وأبقت هلا احلقول قيد اإلنتاج ،مثل :جنوب ُّ
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نفط ْ

والزبري ،وكركوك ،وعني زالة.
ُّ

تضم َن هذا اإلجراء تأسيس رشكة (النّفط الوطن ّية العراق ّية) ،الذي
لقدْ
ّ

وافتتحت
الوطني املبارش،
صدر يف شباط (1964م) ،والتي تُعدُّ بادر ًة لالستثامر
ْ
ّ

وكانت
الرميلة(،)*()9
كذلك فرع ًا يف البرصة؛ إ ْذ
ْ
ْ
بارشت بعمل ّيات اإلنتاج يف حقل ُّ
الشكة يف البرصة ،وهي حقول :بزركان ،أبو
حقول حمافظة ميسان تابعة لفرع ّ
الرميلة.
ثرب ،والفكّة،
ْ
وقامت ّ
الشكة بحفر عرشات اآلبار يف حقل ُّ

املبحث ال ّث ُ
ُ
الث
الوطني املبا�شر ،وموقع نفط الب�صرة
اال�ستثمار
ّ
رشعت وزارة النّفط بافتتاح فر ٍع لرشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية يف البرصة بتاريخ
ْ

(1969/6/16م) ،باسم( :املدير ّية العا ّمة لرشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية /فرع
البرصة).

ٍ
قناعة من ّ
ون العراق ّي َ
لقدْ كان اجليولوج ّي َ
أن احتياطي البرصة من النّفط
ون عىل

اخلام ُيعادل نحو( )%70من احتياطي العراق  -آنذاك -وما زال كذلك(.)10

املخصصة هلا،
الشكة يف البرصة ويف األرايض
ولغرض توسيع عمل ّيات ّ
َّ

مؤسسة
ْ
عقدت احلكومة العراق ّية مم ّثل ًة برشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية اتّفاق ًا مع ّ

الشكة باألجهزة
السوفيت ّية يف حزيران (1969م) لتزويد ّ
(مثينو اكسبورت) ّ
اللزمة لعمل ّياهتا احلقل ّية ،وكان ِمن ّ
واملعدّ ات واخلربة الفنّ ّية ّ
اللفت للنّظر
ويتسو َ
يتجو َ
خاصة
لون
الروس وهم
قون يف البرصة -آنذاكّ -
ّ
ّ
مشاهدة اخلُرباء ُّ
تراث الب�صرة
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السبعين ّيات من القرن املايض.
يف مطلع ّ
ويف متّوز (1969م) ُو ِضع احلجر األساس ملرشوع تطوير واستثامر حقل
الرميلة ّ
االحتياطي
يضم نحو ( )10مليارات برميل نفط من
الشام ّيل ،الذي
ّ
ُّ
ُّ
وتقرر ْ
الوطني يف احلقول
أن تبدأ عمل ّيات االستثامر
ّ
املؤكّد ،ومن النّفط اخلفيفَّ ،

استعادتا
املذكورة؛ لكونه من احلقول العراق ّية العمالقة ،وهو من األرايض التي
ْ

احلكومة العراق ّية بموجب القانون (()80لسنة 1962م) ،التي مل ْ تُستثمر من
قبل رشكة نفط البرصة املحدودة(.)11
واملهم هناِ ،ذكْر ّ ِ
ُ
إدخال
السوفيت ّية هو
أهم بنود االتّفاق مع ّ
الشكة ّ
أن م ْن ّ
ّ
النّفط اخلام بوصفه عنرص ًا أساس ًا ُيمكن استعامله لتسديد معظم تكاليف

ويضم األجهزة واملعدّ ات التي يستوردها،
املشاريع التي ين ّفذها اجلانب اآلخر،
ّ

ٌ
الصناعة النّفط ّية العراق ّية،
مفعول
ما جيع ُلها اتّفاق ّية مقايضة ،هلا
مزدوج يف تطوير ّ
ٌ
وفيتي ،وعمل ّية التنمية؛ إ ْذ جرى
الس
ّ
وتطوير العالقات االقتصاد ّية مع اجلانب ّ

ّ
وفيتي -آنذاك.-
الس
للصداقة بني العراق
توقيع اتّفاق ّية ّ
ّ
واالتاد ّ

وصلت ميناء البرصة ّأول ح ّفارة
بعد ذلك ،وبتاريخ (1970/2/10م)،
ْ

الرميلة ّ
بلغت كُلفتها ()600٫000
الشام ّيل،
ْ
يمتلكها العراق للعمل يف حقل ُّ

ُ
ويصل العمق الذي تبلغه عند احلفر ستّة عرش ألف قدم()12؛ ولذلك َ
كان
دوالر،
ِ
الصفحات.
البدَّ م ْن توثيق هذا احلدث هنا يف هذه ّ

وللمرة األوىل عمل ّيات احلفر يف البئر األوىل
بدأت
ويف ( )15متّوز (1970م) ْ
ّ
الرميلة ّ
الشام ّيل من ِق َبل اتّفاق ّية مو َّقعه بني رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية
يف حقل ُّ
ٍ
تم إنجاز
يف البرصة
ومؤسسة ( كيمو كومبلكس) اهلنغار ّية ،وخالل عا ٍم واحد َّ
ّ
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نفط ْ

وإكامل ( )4آبار نفط ّية يف هذا احلقل وإعدادها لإلنتاج.

وللمرة
رشعت رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية يف البرصة-
وبعد ذلك،
ْ
ّ
األوىل -بعمل ّيات احلفر يف ٍ
ّفطي ،وبأجهزهتا
بئر
نفطي من قبل مالك ّ
الشكة الن ّ
ّ

ومعدّ اهتا ،وكان ذلك حدث ًا تأرخي ّي ًا(.)13

بالذكر هناّ ،
ومن اجلدير ّ
أن االمتياز الذي منحتْه احلكومة العراق ّية لرشكة

بلغت مساحته نحو ( )246٫000كيلومرت ًا
نفط البرصة يف العام (1938م)
ْ

مر ّبع ًا ،اسرت َّد ْت منه رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية بموجب القانون ( )80لسنة

اخلاصة للبرصة.
(1961م) نحو ( )99٫5من األرايض
ّ

كتاتوري وعمل ّياته
ويف العام (1987م)؛ ونتيجة حلروب النّظام الدّ
ّ

املنحل) َّ
ّ
حل رشكة النّفط
العراقيّ ،قرر (جملس قيادة ال ّثورة
التخريب ّية لالقتصاد
ّ
العراق ّية ِّ
بكل تشكيالهتا ،ودجمها بمركز وزارة النّفط ،واستحداث رشكة نفط
ّ
ورشعت االستكشافات النّفط ّية بموجب قراره رقم
الشامل ،ونفط اجلنوب.
ْ

خاصة ّ
وإن
للسيطرة عىل موارد النّفط للمصالح ّ
الض ّيقة للنّظام املبادّ ،
(ّ )276
ضت لألرضار الفادحة أثناء احلرب العراق ّية اإليران ّية،
تعر ْ
املنشآت النّفط ّية قدْ ّ

العراقي من ( )3٫7مليون برميل ،إىل ّ
أقل من مليون برميل
وتراج َع إنتاج النّفط
َ
ّ

بالذكر هناّ ،
يف الثامنين ّيات من القرن املايض .ومن اجلديد ِّ
أن حقبة التسعين ّيات
شهدت تصاعد ًا لف ّعال ّيات ونشاطات رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية يف البرصة؛
ْ
الرميلة ّ
الشاميل بمراحله الثالث وصوالً إىل طاقة
إ ْذ
ْ
أنجزت مراحل استثامر حقل ُّ

السنة من النّفط اخلام ،أي :نحو ()500
إنتاج ّية مقدارها ( )42مليون ط ّن يف ّ

ألف برميل(*).
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ّ

ّوسع يف وتائر العمل؛ إ ْذ ُب ِدئ باحلفر وتوسيع املنشآت
تزامن ذلك مع الت ّ

والسكن
وتطوير البنى التّحت ّية ملواقع ّ
الشكة ،مقرون ًا ذلك بتوفري اخلدمات ّ

السبعين ّيات
والعناية ِّ
ّفطي .ويف ّ
الص ِّح َّية للعاملني ،واستحداث مركز التّدريب الن ّ
ّأرخيي بتأميم عمل ّيات رشكة نفط البرصة اململوكة من
 أيض ًا -صدر احلدث التّ

الشكات
مؤسسة كولبنكيان .ويف العام (1975م) ّأم ْت احلكومة حصص ّ
قبل ّ
أصبحت مجيع احلقول العراق ّية يف البرصة تابعة
الفرنس ّية والربيطان ّية ،وبذلك
ْ

استكملت احلكومة تأميم كامل
لرشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية آنذاك .وبذلك
ْ

حصتي رشكة نفط العراق واملوصل يف حزيران
ال ّثروة الوطن ّية بعد ما َّأم ْت ّ
ٍ
ٍ
الشكات االحتكار ّية وحكوماهتا،
مفاوضات شا ّق ٍة
(1972م) بعد
وطويلة مع ّ
وكان لوقوف ّ
وفيتي  -آنذاك -مع ّ
ملموس يف
أثر
الشعب
الس
ٌ
العراقي ٌ
ّ
ّ
االتاد ّ
بالرغم من ّ
أن هذا املوقف كان أيديولوج ّي ًا؛ بسبب التّنافر يف
إنجاح التّأميمُّ ،
ّ
وفيتي يف أثناء احلرب الباردة بينهام.
الس
السياس ّية بني الغرب
ّ
واالتاد ّ
ال ّثوابت ّ

الشكات
هذا ويتم ّيز نفط البرصة باملم ّيزات اآلتية ،ما جعله حتت أنظار ّ

األجنب ّية واملستثمري َن:

التبة.
 -1سهولة االستخراج؛ لكونه قريب ًا من سطح ُّ
 -2نوع ّية ج ّيدة منخفضة الكربيت (.API )30-40

خاصة يف احلقول البكر.
يتّ ،
 -3تد ّفق ذا ّ
ٍ
الصخر ّية احلاوية للنّفط والغاز.
 -4عدم وجود تق ّعرات يف ال ّطبقات ّ
ُعيق حركة املوائع.
 -5غياب احلركات التكتون ّية التي ت ُ
 -6تكلفة زهيدة مقابل إنتاج البديل.
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 -7احتياط ّيات ضخمة ،بدليل ّ
الرميلة وحده ُيعدُّ ال ّثالث بعد أكرب
أن حقل ُّ
ٍ
حقل يف العامل(.)14
هذا ،فض ً
خاصة الغاز
الطبيعي بوفرة يف البرصة،
ال عن وجود الغاز
ّ
ِّ
الطبيعي املركَّز بنحو ()3٫1
العراقي من الغاز
االحتياطي
املصاحب؛ إ ْذ ُيقدَّ ر
ّ
ّ
ّ

حل ُّر
تريليون مرت مك ّعب،
واملقرر يف البرصة (  )1٫5تريليون مرت مك ّعب ،والغاز ا ُ
َّ
الغازي ،وحيتوي احلقل عىل ( )400مليار مرت مك ّعب من الغاز
السيبة
ّ
يف حقل ِّ
حل ِّر( ،)15وقدْ ُأ َ
حيل عىل رشكة نفط كويت ّية لتطويره واستثامره يف العام (2010م)
ا ُ
التاخيص ال ّثانية.
ضم َن جوالت ّ

ّفطي؛ إ ْذ ّ
ّ
إن أكثر من ( )%80من
وإن البرصة  -كذلك -هي ميناء العراق الن ّ

خاصة ميناء البرصة ،الذي استُثمر يف
النّفط
ب موانئها النّفط ّيةّ ،
يمر َع ْ َ
العراقي ُّ
ّ

العام (1976م) ،فض ً
ّفطي
ال عن ميناء (خور العم ّية) ،وقدْ ُج ِّه َز ميناء البرصة الن ّ
املنصة نحو ( )900ألف
منصات عائمة يف العام (2013-2012م) طاقة ّ
بأربع ّ
متطورة.
برميل مع وجود عدّ ادات إلكرتون ّية
ِّ

تضم ّ
كل األرايض البالغة رقعتها
ْ
وأصبحت رشكة نفط اجلنوب ذات مها ّم ُّ

يب حتّى مدينة حديثة يف ّ
الشامل
اجلغراف ّية نحو(183كم ،)2ومتتدُّ من اخلليج العر ّ

تضم أكثر من ( )67موقع ًا إلنتاج النّفط وكبس الغاز وحم ّطات
يب ،التي
الغر ّ
ُّ

ال عن حم ّطات ٍّ
الشكة أكثر من ( )13حق ً
حقن املاء ،فض ً
ال
ُدير ّ
ضخ وتقوية ،وت ُ
بي اجلدول رقم ( )2عوائد
نفط ّي ًا،
تضم أكثر من ( )860بئر ًا إنتاج ّي ًا( .)16و ُي ِّ ُ
ّ
ٍ
ٍ
ِ
موجزة ُيمك ُن
وبصورة
البرصة منه.
صادرات العراق من النّفط ،وصادرات
القولّ :
ّفطي الوحيد ،وهي
إن البرصة مدينة العراق النّفط ّية ،وميناء العراق الن ّ
تراث الب�صرة
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ّ

وتضم نحو
ُزو ُد املوازنة العا ّمة للدّ ولة بنحو ( )%80من العوائد املال ّية،
التي ت ِّ
ُّ
ٍ
الرابعة بعد أكرب
( )27ألف
تضم (رشكة نفط اجلنوب)ّ ،
الشكة ّ
منتسب ،وهي ُّ
رشكة ٍ
ِ
نفط يف العامل.
ِ
وبالرغم من ذلكّ ،
اإلمهال ،وتر ِّدي اخلدمات،
فإن البرص َة تُعاين من
ُّ
البيئي.
والتلوث
والص ّح ّي،
والتخ ُّلف
ّ
االقتصادي ِّ
ّ
ّ

ُ
املبحث ال ّرابع
ُ
احلقول ال ّنفط ّي ُة يف الب�صرة واملوانئ ال ّنفط ّية
�أ -احلقول ال ّنفط ّية يف حمافظة الب�صرة
ُ -1
الرميلة اجلنوب ّيةّ :
الرميلة بشطريه ّ
يب كان
الشاميل واجلنو ّ
إن حقل ُّ
حقل ُّ

ال حتّى سبعين ّيات القرن املايضّ ،إل ّ
ال متكام ً
حق ً
السيع،
إن إنشاء طريق املرور ّ

فس ِّمي احلقل القريب من احلدود
َش َط َر احلقل إىل نصفني :جنو ّ
يب ،وشام ّيلُ ،
يقع عىل اجلانب ّ
الشام ّيل من
بالرميلة اجلنوب ّية ،واحلقل اآلخر الذي ُ
الكويت ّية ُّ
ِ
ُ
(الرميلة ّ
يضم أربعة مكامن
بأكمل ِه
واحلقل
الشامل ّية).
ُّ
الرميلة ُّ
ال ّطريق شامل ُّ
نفط ّية ،وتُشري املصادر إىل ّ
للرميلة اجلنوب ّية نحو ( )7مليار
أن
االحتياطي املؤكّد ُّ
ّ

املتوسط بكثافة ( .API )35 -30وقدْ اكتُشف
برميل ،وهو من النّوع اخلفيف
ِّ
احلقل يف سنة (1952م) من قبل رشكة نفط البرصة.

ُ
الرميلة ّ
الشامل ّية :اكتُشف سنة (1953م) من قبل رشكة نفط
-2
حقل ُّ
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ويضم احتياطي مؤكَّد مقداره ( )10مليار برميل ،وجرى تطويره فيام
البرصة،
ُّ

بعد من قبل رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية.

وتُشري املصادرة يف رشكة الـ ( )BPونفط اجلنوب إىل ّ
اجليولوجي
االحتياطي
أن
ّ
ّ
للحقلني ُ
يصل إىل نحو ( )62مليار برميل؛ ولذلكّ ،
الرميلة ُيعدُّ من
فإن حقل ُّ

أكرب احلقول العراق ّية من حيث النّفط املوجود يف املكان (  ،)Oil in placeو ُينتج
غالب ًا نحو ( )4٫1مليون برميل هناية (2013م) ،فهو ال ّثاين بعد أكرب ٍ
حقل منتِ ٍج
سهم يف إنتاج ( )%40من إنتاج النّفط يف جممل احلقول العراق ّية
يف العامل ،و ُي ُ

( .)GDPتبلغ مساحة احلقل (1600كم.)2

ُ -3
حقل جمنون :اكتُشف من قبل رشكة برتوبراس ( )Petro-Brasالربازيل ّية

الشكة عن تطويره بعد نشوب احلرب
احلكوم ّية سنة (1976م) ،وقدْ خت ّلت ّ

وقامت رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية بتطوير
العراق ّية اإليران ّية سنة (1980م)،
ْ
وس ِّمي احلقل بـ(جمنون)؛ نتيج ًة
احلقل،
ْ
وأنتجت ّأول بئر نحو ( )4آالف برميلُ ،

لضخامة احتياط ّياته ( )48مليار برميل ،وفق ًا لبيانات رشكة نفط اجلنوب،

ويضم ( )13مكمن ًا؛ ولذلك فهو من أكرب
وتُقدَّ ر مساحة احلقل بـ(950م،)2
ُّ
وبلغت تقديرات
حقول النّفط يف العامل ،و ُينتج حال ّي ًا نحو ( )150ألف برميل،
ْ

تطويره نحو ملياري دوالر من رشكة (شل) ،ورشكة (برتوناس).

ويتم ّيز احلقل برسعة تد ّفق النّفط عند االستخراج( ،)Flowوالنّوع املوجود

املتوسط.
من النّفط يف احلقل من النّوع اخلفيف
ّ

ويقع شامل مدينة البرصة يف ناحية (النّشوة) ،وهو من احلقول الكربى

(.)virgin
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ُ
حقل غرب ال ُقرنة :يقع شامل البرصة إىل الغرب من مدينة ال ُقرنة،
-4

الروس ّية باكتشافه سنة (1972م)ّ ،إل ّ
إن
ْ
قامت رشكة (لوك أويل) (ُّ )Lukoil
الشكة خت ّل ْت عن تطويره بعد نشوب احلرب العراق ّية اإليران ّية بمدّ ة وجيزة.
ّ
تبي ّ
يضم نحو ()20
وبعد إعادة تقييم احتياط ّياتِه يف العام (2010م) َّ َ
أن احلقل ُّ
مليار برميل؛ ولذلك فهو من احلقول فوق العمالقة ( ،)Ultra Super Giant

السعود ّية بوصفه أكرب حقل يف العامل من حيث
وهو ُيضاهي حقل ّ
الغوار يف ّ
االحتياطي .ونفط احلقل من النّوع اخلفيف ( . API)24وقدْ جرى تطويره من
ّ

قبل رشكة نفط اجلنوب يف أواسط تسعين ّيات القرن املايض ،وأصبح ُينتج نحو

ثم إىل ( )450ألف برميل سنة
( )250ألف برميل سنة (2005-2004م)ّ ،
ِ
جمموعة
(2010م) ،وقدْ ُأحيل احلقل لتطويره بمرحلتيه األوىل وال ّثانية عىل

ٍ
رشكات روس ّي ٍة وأمريك ّي ٍة وهولند ّي ٍة وبريطان ّي ٍة؛ لضخامة احتياط ّياتُه .وهو من
احلقول البكر.

ُ -5
حقل هنر ابن عمر :تعود تسمية احلقل إىل عبداهلل بن عمر بن عبد العزيز،

ني .اكتشفتْه رشكة نفط البرصة ( )BPCسنة
الذي ُس ِّم َي النَّهر باسمه أ ّيام األمو ّي َ

(1949م) ،وتبلغ كثافة النّفط فيه ( ، API)35-30ونفطه سهل االستخراج؛
لقربه من سطح األرض ،مساحته ( 200كم ،)2وخيرتق ّ
شط العرب.

ُ
حقل ال ّلحيس :اكتشفتْه رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية ( )INOCسنة
-6

(1972م) .يقع جنوب غرب البرصة ،تبلغ احتياط ّياتُه املؤكّدة نحو ( )4مليار
املتوسط بدرجة ( . API)32جرى تطويره من قبل
برميل ،وهو من النّوع اخلفيف
ّ

كوادر رشكة نفط اجلنوب ،و ُينتح -حال ّي ًا -نحو ( )160ألف برميل (2013م).
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ُ -7
حقل الزّبري :من احلقول العمالقة ،ويقع جنوب غرب البرصة يف أطراف

الزبري .تبلغ احتياط ّياته أكثر من ( )4مليار برميل ،ومساحته (558كم.)2
قضاء ّ

تم
اكتُشف من قبل رشكة نفط البرصة ( )BPCسنة (1948م) ،وهو ّأول حقل َّ
اكتشافه يف مدينة البرصة.

بلغ إنتاجه نحو ( )300ألف برميل (2012م) ،ونف ُط ُه من النّوع اخلفيف

الطبيعي املصاحب للنّفط،
املتوسط بدرجة ( ،API )34ويمتاز بضخامة الغاز
ّ
ّ
السبعين ّياتُ ،أ َ
حيل
وقدْ جرى تطويره من قبل كوادر رشكة نفط اجلنوب منذ ّ
ٍ
رشكات إيطال ّي ٍة وأمريك ّي ٍة وكور ّي ٍة جنوب ّي ٍة لتطويره ضمن جوالت
عىل جمموعة
التاخيص النّفط ّية سنة (2010م).
ّ

ُ -8
حقل ق ّبة صفوان :اكتُشف سنة (1984م) من قبل رشكة النّفط الوطن ّية

العراق ّية ،ويقع جنوب مدينة البرصة عىل مقربة من احلدود العراق ّية الكويت ّية،

تبلغ احتياط ّياته املؤكّدة نحو ( )200مليون برميل .جرى تطويره من قبل رشكة
نفط اجلنوب سنة (2008م)ُ ،ينتج -حال ّي ًا -أكثر من ( )50ألف برميل بدرجة

(.API)25

ُ -9
حقل ال ُّطوبة :اكتشفتْه رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية سنة (1984م)،

ويقع جنوب غرب البرصة ،تبلغ احتياط ّياته نحو ( )1٫5مليار برميل من النّفط

املؤكّد .جرى تطويره من قبل رشكة نفط اجلنوبُ ،ينتج حال ّي ًا نحو ( )30ألف

املتوسط اخلفيف (.API )28
برميل (2013م) من النّوع
ّ

ُ -10
يقع جنوب غرب البرصة ،اكتشفتْه رشكة النّفط الوطن ّية
حقل ص ّبةُ :

العراق ّية يف سنة (1970م) ،تبلغ احتياط ّياته املؤكّدة نحو مليار برميل من النّوع
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املتوسط ،بدرجة كثافة (. API)34
اخلفيف
ّ

ُ -11
السيبة :اكتشفتْه رشكة توتال ( )TOTALالفرنس ّية سنة (1961م).
حقل ّ

يقع جنوب البرصة ،متتدُّ مكامنه إىل منطقة الف ّيايض يف أيب اخلصيب ،وهو حقل
ُ

حر ( ،)Free-gasحيتوي عىل نحو ( )400مليار مرت مك ّعب ضمن جوالت
غاز ّ
التاخيص النّفط ّية سنة (2010م).
ّ

ُ -12
يضم نحو
حقل أرطاوي :اكتشفتْه رشكة نفط البرصة سنة (1948م)ُّ .

تم تطوير أحد مكامنه (مكمن الياممة) من قبل
مليار برميل من النّفط املؤكّدَّ .

نتج حال ّي ًا
وتم حفر عدّ ة آبار يف املكمنُ ،ي ُ
رشكة نفط اجلنوب سنة (2006م)ّ ،
الرطب والنّفط
تم نصب عازالت لغاز ّ
(2013م) نحو ( )45ألف برميل ،وقدْ ّ
الشكة ،وكذلك حم ّطة عزل الغاز.
ووحدة استخالص الكربيت من قبل كوادر ّ

ُ -13
السندباد :من احلقول البكر ،اكتشفتْه رشكة (برتوبراس) سنة
حقل ّ

يقع رشق مدينة البرصة ،قريب ًا من ّ
الشالمچة،
(1974م) ،وتركتْه بعد ذلكُ ،
تم تطويره من قبل رشكة
ثم ّ
وحيتوي عىل احتياط ّيات تصل إىل ( )2مليار برميلّ ،

نفط اجلنوب ،و ُينتج حال ّي ًا نحو ( )16ألف برميل من بئر واحدة ،وحيتوي عىل

الطبيعي.
كميات ضخمة من الغاز
ّ
ّ

 -14حقل راجي :اكتُشف سنة (1950م) من ِق َبل رشكة نفط البرصة ،وهو

غري ٍ
منتج حال ّي ًا؛ لنضوب نفطه املؤكّد البالغ ( )302مليون برميل -آنذاك.-

ويضم
 -15حقل جريشان :اكتشفتْه رشكة نفط البرصة سنة (1959م)،
ُّ
نحو ( )70مليون برميل عند اكتشافه .غري ٍ
منتج حال ّي ًا؛ لنضوب نفطه املؤكّد.
تبلغ كثافة النّفط فيه (.API )32
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اجلدول رقم ()2

صادرات العراق من النّفط اخلام ،ومنه صادرات البرصة (1980-1973م)

(مليون دوالر)
السنة
ّ
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

الصادرات اإلمجال ّية
ّ
6٫483
12٫996
16٫095
19٫383
23٫326
27٫702
39٫565
47٫562

البرصة
4٫800
9٫560
11٫700
16٫250
650٫9
100٫23
205٫34
300٫41

املصدر:
نوي
( )1من ّظمة األقطار العرب ّية املصدِّ رة للنّفط ،التقرير
الس ّ
اإلحصائي ّ
ّ

2001م ،أوابك ،الكويت :ص.203
( )2رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية/فرع البرصة ،التقارير املال ّية ،أعداد خمتلفة.

ب -املوانئ ال ّنفط ّية
تنفر ُد حمافظة البرصة بوجود املوانئ النّفط ّية للعراق ُ
منذ أربعين ّيات القرن

املايض ،وهناك ميناءان رئيسان ،مها(:)17
 -1ميناء البرصة (البكر سابق ًا)

بدأ العمل بإنشائه يف العام (1973م) من قبل رشكة (براون روث)()BRبعقد
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ّ

مع رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية ،واكتمل العمل به ،وأصبح جاهز ًا يف العام

(1975م) ،وبطاقة تصدير ّية تبلغ ( )6٫1مليون (ب/ي) ،وبأربعة أرصفة،
ووصلت طاق ُت ُه التّصدير ّية يف العام (2013م) إىل( )750٫1مليون (ب/ي).
ْ
ٍ
ٍ
فادحة نتيج ًة للحروب التي خاضها النّظام املباد،
ألرضار
تعرض امليناء
وقدْ َّ

ّنت م ْن تأهيله ،وبطاقة فائضة ،بكوادرها اهلندس ّية
لك ّن رشكة نفط اجلنوب متك ْ

بعد العام (2003م).

 -2ميناء العم ّية العميق

يب ،هبيأة جزيرة
ُأنشئ سنة (1959م) عىل عمق (24م) يف مياه اخلليج العر ّ

صناع ّية مث ّبتة عىل ركائز مغمورة يف املياه ،وهو يب ُعدُ عن ميناء الفاو نحو

(40كم) ،وقدْ دخل اخلدمة سنة (1962م) ،تبلغ طاقتُه التصدير ّية نحو ()1٫6

مليون (ب/ي).

وباإلضافة إىل هذين امليناءين هناك:

ّفطي
 -3ميناء الفاو الن ّ
تم
ُأنجز يف بداية األربعين ّيات من القرن املايض ،بوصفه بناء جتار ّي ًا ،وقدْ َّ

اخلاص بتصدير النّفط من قبل رشكة نفط البرصة آنذاك ()BPC
بناء اجلزء
ّ
ناقلة ٍ
ِ
نفط امليناء
غادرت ّأو ُل
الزبري سنة (1948م) ،وقدْ
ْ
بعد اكتشاف حقل ّ
يتكون امليناء من أربعة أرصفة الستقبال النّاقالت
يف1951/12/19( :م)ّ .
الصغرية التي ال تزيدُ محولتُها عن ( )30ألف ط ّن ،وقدْ تو ّقف العمل به ُ
منذ
ّ
ٍ
سنوات لعدم صالح ّيته للتحميل.
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منصات التّحميل العائمة
ّ -4

بدأ العمل يف املوانئ العائمة يف البرصة بتاريخ2013/3/7( :م) ،وهناك

للعوامة الواحدة ( )800ألف (ب/ي)،
عوامات ،تبلغ ال ّطاقة التصدير ّية ّ
أربع ّ
ٍ
العوامة ( ،)SPM2وخالل ّ
أقل من شهرين جرى
وقدْ
ْ
رست ّأو ُل ناقلة فيها عىل ّ
عوامتني للنّفط ،وترسو عىل هذه
تصدير ( )363مليون برميل من النّفط من ّ

العوامات النّاقالت العمالقة التي تُقدَّ ر محولتُها بـ(2مليون ط ّن) ،وبمعدَّ ل َض ٍّخ
ّ
الساعة.
( )28ألف برميل يف ّ
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ّ

الهوامـ�ش
 -1ستيفن مهسيل لونكريك :العراق احلديث (1950-1900م) ،ترمجة :سليم طه
التكريتي :ص.343
ّ
ُ
العثامين للبنك
السلطان
(*) رشكة النّفط ُّ
التك ّية ،أ ِّس ْ
ست سنة (1912م) بفرمان من ّ
ّ
األملان العثامن ّي َ
َ
ون ببناء
إسرتليني؛ إ ْذ أغرى
مقدار ُه ( )80/000ألف جنيه
األملاين ،برأس مال
ّ
ُ
ّ
سكّة حديد بغداد -برلني.
Dog Harold Claes : The unibedstat and lraq : makink sense of the -2

oil Factor middle East Policg vol X11 No 4 Winter 2005 washington DC

US. pp. 48

الريع ّية يف العراق ،رسالة ماجستري :ص.55
 - 3خالد مطر مشاري ،مستقبل الدّ ولة ّ
- 4املصدر :جال دولوناي .جان ميشيل شاريل ،اجلانب ّ
خيص من البرتول ،ترمجة:
الش
ّ
الس ّيد (ط ،1القاهرة1987 ،م  :ص.)21
حممد سميح ّ
ّ
اإليراين وتداعياته عىل العالقات الدّ ول ّية
 -5وداد جابر غازي ،تأميم النّفط
ّ
(1953-1951م) ،اجلامعة املستنرص ّية ،مركز املستنرص ّية للدّ راسات الوطن ّية والدّ ول ّية:
الرابط. www.iasi.net\iasi:
ص ،3بحث عىل ّ
والسيادة الوطن ّية:
الس ّمك ،البرتول
السيطرة األجنب ّية ّ
العراقي بني ّ
ّ
حممد أزهر ّ
 -6دّ .
ص.63
الشق األوسط ،دورة أساس ّيات
األنباري ،اتّفاق ّيات النّفط
 -7د .عبد األمري
وتطورها يف ّ
ّ
ّ
صناعة النّفط والغاز ،أوابك ،الكويت1976 ،م :ص.20-19
األنباري :مصدر سابق :ص.21
 - 8د .عبد األمري
ّ
اجللبي ،النّفط وترسيم احلدود العراق ّية  -اإليران ّية ،عىل املوقع:
 - 9د .عصام
ّ
Htto:\\asharaqelarabi.org.uk\mu .sat\b-mushacat.3461.htm
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نفط ْ
السياسة النّفط ّية يف (احتالل العراق وتداعياته عرب ّي ًا وإقليم ّي ًا ودول ّي ًا)،
وكذلك املصدرّ :
بحوث ومناقشات النّدوة الفكر ّية ،مركز دراسات الوحدة العرب ّية ،بريوت.
الرميلة يف العام
(*)
ْ
بدأت رشكة النّفط الوطن ّية عمل ّياهتا النّفط ّية يف البرصة يف حقل ُّ
وجدت أنّه أكرب
(1968م)؛ وذلك لسهولة استخراج النّفط من هذا احلقل فوق العمالق؛ إ ْذ
ْ
وطني مبارش يف العراق ،ويف البرصة.
حقل للنّفط يف العراق -آنذاك -وهو ّأول استثامر
ّ
العراقي،
ّرصاوي ،االقتصاد
الرجوع إىل :د .ع ّباس الن
ّ
ّ
 -10للمزيد من التفاصيلُ ،يمكن ّ
(النّفط ،التنمية ،احلروب ،التدمري ،اآلفاق) (2010-1950م)( ،أطروحة دكتوراه)
حممد سعيد عبد العزيز ،دار الكنوز ،بريوت1995 ،م.
باإلنكليز ّية ،ترمجةّ :
 -11رشكة نفط اجلنوب ،تقرير :قسم العالقات العا ّمة ،شعبة اإلعالم ،بدون ترقيم.
السابق نفسه.
 - 12املصدر ّ
الشكة /قسم العالقات العا ّمة/اإلعالم.
 - 13رشكة نفط اجلنوب/أرشيف ّ
(*) هذه طاقة إنتاج ّية ،وليس إنتاج ًا ( الباحث ).
BP. The Rumaila story . Alghader Co. for Printing and Publishing -14
Basrah 2012.

خاصة يف نفط اجلنوب ،دائرة املكامن وتطوير احلقول ،حقل
 -15نفط اجلنوب ،دراسة ّ
السيبة2000 ،م.
ِّ
(كراس) ،قسم العالقات العا ّمة ،شعبة اإلعالم (2012م).
 -16رشكة نفط اجلنوب ّ
السنة التّاسعة ،أيلول (2013م) ،رشكة نفط اجلنوب،
 -17جم ّلة نفطنا ،العدد (ّ ،)56
العراقي :ص.31-30
موانئ التّصدير واالقتصاد
ّ
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ّ

امل�صاد ُر
 -1ستيفن مهسيل لونكريك :العراق احلديث (1950-1900م) ،ترمجة :سليم طه
التكريتي ،منشورات دار الفجر ،بغداد1988 ،م.
ّ
خاصة يف نفط اجلنوب ،دائرة املكامن وتطوير احلقول ،حقل
 -2نفط اجلنوب ،دراسة ّ
السيبة 2000م.
ِّ
(كراس) ،قسم العالقات العا ّمة ،شعبة اإلعالم (2012م).
 -3رشكة نفط اجلنوب ّ
الريع ّية يف العراق ،رسالة ماجستري ،مكتبة اإلدارة
 -4خالد مطر مشاري ،مستقبل الدّ ولة ّ
واالقتصاد ،جامعة البرصة2008 ،م.
اإليراين وتداعياته عىل العالقات الدّ ول ّية (-1951
 -5وداد جابر غازي ،تأميم النّفط
ّ
1953م) ،اجلامعة املستنرص ّية ،مركز املستنرص ّية للدّ راسات الوطن ّية والدّ ول ّية.
والسيادة الوطن ّية،
الس ّمك ،البرتول
السيطرة األجنب ّية ّ
العراقي بني ّ
ّ
حممد أزهر ّ
 -6دّ .
جامعة املوصل1980 ،م.
الشق األوسط ،دورة أساس ّيات
األنباري ،اتّفاق ّيات النّفط
 -7د .عبد األمري
وتطورها يف ّ
ّ
ّ
صناعة النّفط والغاز ،أوابك ،الكويت1976 ،م.
العراقي( ،النّفط ،التنمية ،احلروب ،التدمري ،اآلفاق)
ّرصاوي ،االقتصاد
 -8د .ع ّباس الن
ّ
ّ
حممد سعيد عبد
(2010-1950م)( ،أطروحة دكتوراه) باإلنكليز ّية ،ترمجةّ :
العزيز ،دار الكنوز ،بريوت1995 ،م.
السياسة النّفط ّية يف (احتالل العراق وتداعياته عرب ّي ًا وإقليم ّي ًا ودول ّي ًا) ،بحوث
ّ -9
ومناقشات النّدوة الفكر ّية ،مركز دراسات الوحدة العرب ّية ،بريوت.
 -10رشكة نفط اجلنوب ،تقرير :قسم العالقات العا ّمة ،شعبة اإلعالم ،بدون ترقيم.
الشكة /قسم العالقات العا ّمة /اإلعالم.
 -11رشكة نفط اجلنوب /أرشيف ّ
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امل�صادر الأجنب ّية

1- Dog Harold Claes : The unibedstat and lraq : makink sense of the
oil Factor middle East Policg vol X11 No 4 Winter 2005 washington DC
US. pp. 48
2- BP. The Rumaila story . Alghader Co. for Printing and Publishing
Basrah 2012.

عامة
م�صادر ّ
-1

Survey of economic and social Development In the EscwA

Region 2010 – 2011. p7

العراقي يف رشكة نفط اجلنوب،
ّفطي
ّ
حممد نوري وآخرون ،تصنيف املخزون الن ّ
 -2باسل ّ
دائرة احلقول1992 ،م.
الصناعة النّفط ّية يف العراق ،مركز
الرمحن وهادي عبد األزيرجّ ،
 -3ناجي مزهر عبد ّ
العراق للدّ راسات ،بغداد2009 ،م.
 -4وزارة النّفط ،مدير ّية احلقول ،بغداد.

ّ
املجلت

السنة التّاسعة ،أيلول (2013م) ،رشكة نفط اجلنوب ،موانئ
 جم ّلة نفطنا ،العدد (ّ ،)56العراقي.
التّصدير واالقتصاد
ّ

مواقع �إلكرتون ّية

اجللبي ،النّفط وترسيم احلدود العراق ّية  -اإليران ّية ،عىل املوقع:
 د .عصامّ

Htto:\\asharaqelarabi.org.uk\mu .sat\b-mushacat.3461.htm
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