البترول :أهميته ،مخاطره وتحدياته
الدكتور بيوار خنسي هولندا 5002/

 :المقدمة
ورد فً التارٌخ القدٌم أن سفٌنة نوح علٌه السالم قد تم تؽطٌتها من الداخل والخارج بالقطران-القٌر االسود ،كما كان الفراعنة ٌستخدمون
نوعا من البٌتومٌن فً تحنٌط جثث موتاهم لحفظها من التحلل  ،واستخدموا البترول فً األضاءة بدلٌل العثور على مصباح قدٌم به بقاٌا
جافة من الزٌت الخام فً مناجم الذهب بوادي الحمامات فً مصر،واستخدموا البترول كدواء لؤلمراض الجلدٌة والروماتٌزم وآآلم
األسنان والقروح والحروق ،واستخدموا فً الحروب( النفط الحارق) كسالح ،كما عرؾ البترول فً العراق ومصر ومنطقة الجزٌرة
.؛حٌث وصؾ الرحالة االٌطالً( ماركو بو) كٌؾ كان البترول ٌنقل على ظهر الجمال من مناطق بحر قزوٌن الى بؽداد لؤلتجار فٌه
ان حاجة االنسان الى مصادر الطاقة وتنوع إستعماالتها قد ادت الى االهتمام بالمناطق التً تتواجد فٌها تلك المصادرخالل تارٌخ نشوء
االمارات واالمبراطورٌات التً نشبت خاللها حروب وؼزوات وجدت خاللها الكثٌر من المصادر الطبٌعٌة،منها (ٌنابٌع المٌاه المعدنٌة
ومنابع الرشوحات النفطٌة)  ،إستقرت قوات الؽزات على مواقع تلك المصادر واستعملوها( كوسابل لمعالجة االمراض واالوببة) .وكانت
كردستان واحدة من اهم المناطق الؽنٌة بتلك المصادر مما جذب إنتباه الؽزات والمحتلٌن الٌها ،السٌما خالل حكم االمبراطورٌة العثمانٌة
 ،مع نشوء وتطور الثورة الصناعٌة فً أوربا لفت إنتباه تلك الدول الصناعٌة البحث عن النفط فً منطقة الشرق االوسط بحكم عالقاتهم
مع الدولة العثمانٌة وزٌادة اهتمامهم فً توسٌع التجارة التً دفعتهم الى إنشاء طرق المواصالت تربط االقالٌم بعضها البعض
تعود إكتشاؾ البترول الى عام  9586الذي تم فٌه حفرأول ببر بترولً فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً بنسلفانٌا على ٌد( ادوٌن
درٌك) ،وقد تطوراستعمال البترول بعد ذلك وخصوصآ بعد أن تم إختراع آلة األحتراق الداخلً فً عام  9695وأصبح البترول ٌستعمل
لتسٌٌر السٌارات  ،وانتشرت تلك المحركات بسرعة فابقة .وبدخول العقد الثانً من القرن العشرٌن خطا االنسان بالبترول لٌدخل به عالما
جدٌدا فً القوة والسٌطرة ،ففً صٌؾ  9691تحولت البحرٌة البرٌطانٌة بالكامل الىالبترول ،مما أدى الى تحول الحرب العالمٌة االولى
الى حرب بٌن االنسان واآلالت بفعل البترول هذا ٌرجع الى اهمٌة البترول الى درجة أن وصفه ربٌس الحكومة الفرنسٌة أنذاك بان ( كل
).قطرة من البترول تعادل قطرة من الدم
كان تارٌخ البترول ومسٌرته خالل القرن العشرٌن بكامله عالم ٌفٌض باألحداث وٌرتبط أرتباطا وثٌقآ بالصراعات  .البترول هو أهم
موضوع فً عالمنا المعاصر سٌاسٌآ واقتصادٌا وسٌظل للبترول دابما الكلمة العلٌا فً صراعات العالم السٌاسة واالقتصادٌة ،لقد نجح
البترول بخصابصه الفرٌدة لٌؽزو العالم والسٌطرة علٌه  ،ووهب البشرٌة حٌاة جدٌدة .سٌطرة االنسان على البترول فً مراحلة البدابٌة
لؤلستعمال وعندما تطورت صناعة البترول وفتحت له االسواق العالمٌة أصبح األنسان أسٌرآ فً إحتٌاجاته ومتطلباته خاضعآ للبترول،
إضافة الى المضاعفات التً نجمت من التدخل المفرط للبشرٌة فً الطبٌعة من استؽالل الموارد الطبٌعٌة ومنها البترول الذي ادى الى
اختالل نظام التوازن البٌبً لكوكب االرض ،حٌث تشٌر العلماء بان( النظام االٌكولوجً لؤلرض كان فً توازن من خلق الخالق لصالح
االنسان وكان االرض فً تناسق ودقة محكمة تتناسب وحٌاة االنسان والحٌوان والنبات على سطح االرض رؼم االعاصٌر والبراكٌن
والزالزل وما طرأ على االرض خالل تارٌخ تطورها  ،وتجا ذلك كله بؤمر من الخالق العلٌم جل جالله وهو القابل فً كتابه عز وجل(
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لقد تؽٌرت نمط الحٌاةعلى االرض واصبحت البشرٌة تعتمد على البترول ومشتقاته فً سبٌل الحٌاة حتى فً توفٌر الؽذاء مما جلب مع
هذا التؽٌر مخاطر كثٌرة تهدد صحة االنسان والبٌبة ومصادر الحٌاه( الماء ،الهوا والتربة) بفعل تعمق مخاطر تلوث البٌثة نتٌجة
االستخدام المفرط لمصادر الطاقة ومنها البترول  ،وفً نفس الوقت ٌتواجد تحدٌات خطٌر قد تإدي ذلك الى تراجع االقتصاد العالمً
وبالتالً تراجع مسٌرة تطور الحٌاة البشرٌة  ،وهذا ما ٌدعونا جمٌعا وخاصة المهتمٌن بؤهمٌة ومخاطر وتحدٌات البترول فً الوقوؾ
علٌه بجدٌة من أجل استؽالل البترول بشكل ٌإمن ضمان تطور التنمٌة المستدامة وهذا هو فحوى الدافع الذي دفعنً فً أعداد هذا الكتاب
لٌستلح شعبنا بهذا العلم والذي بواسطته ٌمكن إتخاذ االجراءات الفعالة فً تسخٌر البترول لخدمة االنسان ولتالفً مخاطر وتحدٌات
 .البترول

الباب األول
خام البترول
البترول:
البترول هو سابل ٌتكون أساسآ من الهٌدروكربونات وكذلك نسبة صؽٌرة من الكبرٌت واالوكسجٌن والنتروجٌن  ،تتكون وتتجمع فً
باطن االرض وتظل فً مكانه الى ان ٌخرج الى سطح االرض بفعل العوامل الطبٌعٌة كالشقوق -الفوالق أو الكسور االرضٌة أو
ٌستخرجها االنسان بحفر اآلبارٌ .وجد البترول فً الطبٌعة إما فً حالة صلبة أو شبه صلبة كعروق االسفلت ،أو ٌوجد فً حالة سابلة
كخام البترول أو فً حالة ؼازٌة ،الؽازات الطبٌعٌةٌ .تنوع إنتاج حقول البترول  ،منها ما ٌنتج خام البترول مختلطآ بقلٌل من الؽازات
.الطبٌعٌة،ومنها ما ٌنتج أساسآ من الؽازات الطبٌعٌة مع قلٌل من خام البترول أو بدونه كحقول الؽازات الطبٌعٌة
تختلؾ درجة ؼلٌان المنتجات البترولٌة عن بعضها البعض  ،فلكل هٌدروكربون درجة ؼلٌان خاصة ترتفع كلما زاد عدد ذرات الكربون
فً المركب  ،وهذا هو أساس عملٌة تكرٌر البترول لفصل مركباته عن طرٌق التسخٌن والتقطٌرعلى هٌبة قطفات للمركبات الؽازٌة ثم
:السابلة ثم الصلبة ،حٌث ٌتبخر كل مركب بترولً عند مستوى معٌن من درجات الحرارة المبوٌة كاآلتً
ٌتبخر البنزٌن فً حدود ٌ ، 099 -89تبخر الكٌروسٌن ما بٌن ٌ ،598 -989تبخر وقود الدٌزل عند 959الى  ،589تتبخر الزٌوت
الخفٌفة عند  ، 109 -589تتبخر الزٌوت الثقٌلة عند  ، 169-109أما الزٌوت المتبقٌة فً تبخر عند درجات حرارة أعلى من  899درجة
.مبوٌة
ٌقاس خام البترول عادة بالبرمٌل االمرٌكً وهو ٌساوي حوالً (  10كالونا )امرٌكٌا أو حوالً (  985,651لتر) ،وٌقاس خام البترول
أٌضآ بالمتر المكعب وهو ٌوازي(  8,0565من البرمٌل) وهو االسلوب المتبع فً فرنسا وألمانٌا .كذلك ٌوزن البترول الخام بالطن ،
وهناك ثالثة أنواع  :الطن القصٌر ٌساوي  0999رطل أنكلٌزي ،الطن الطوٌل ٌساوي  9,90من الطن القصٌر،الطن المتري ٌساوي
 9,9905من الطن القصٌر او  6510طنآ طوٌآلٌ ،تبع الوزن دابما فً عملٌات التكرٌر والنقل .تقاس الؽازات الطبٌعٌة بالقدم المكعب
وٌتم القٌاس عند درجة حرارة  89درجة فهرنٌت وضؽط  91,45من الرطل على البوصة .المتر المكعب من الؽازات الطبٌعٌة ٌساوي
 58,598.من القدم المكعب
تنقسم مستخرجات البترول الى ثالثة مجامٌع .هٌدروكربونات ؼازٌة مثل المٌثان والبٌوتان .هٌدركربونات سابلة مثل جزٌبات الكازولٌن،
البنزٌن والكٌروسٌن .هٌدركربونات صلبة مثل شمع البارافٌن واالسفلتٌ .تم فصل المكونات الثالثة عن بعضها البعض خالل عملٌة
تكرٌر البترول على هٌبة قطفات تنفصل كل منها عند درجات حرارة معٌنة وباألستعانة ببعض المواد الكٌمٌاوٌة كعوامل مساعدة لهذا
االنفصال بواسطة التقطٌر
خامات البترول:
ٌتكون خام البترول من خلٌط من المشتقات البترولٌة( االسفلت ،زٌت الوقود ،الكٌروسٌن والبنزٌن) التً تختلؾ نسبها إختالفآ بٌننآ من
خام الى آخر وبؤختالؾ هذه النسب تتواجد االنواع المختلفة من خام البترول فً العالم التً ٌمكن تمٌزها عن بعضها بسهولة باللون او
الكثافة النوعٌةٌ .ختلؾ خام البترول من حٌث اللون من االسود الى البنً والىاالخضر والىالكهرمانً  ،اما من حٌث الكثافة ٌختلؾ خام
البترول منها ما ٌقرب من كثافة المٌاه ،كلما قلت درجة كثافة خام البترول كان ذلك دلٌآل على ارتفاع نسبة المشتقات الخفٌفة كالبنزٌن مما
ٌرتفع ثمن خام البترول وبالعكس .الى جانب كثافة البترول هناك اعتبارات اخرى مثل(ارتفاع نسبة الكبرٌت ،الشوابب االخرى) فً
تحدٌد قٌمة خام البترول ،تنخفض قٌمة خام البترول اذا كان ٌحتوي على نسبة عالٌة من الكبرٌت ألن تكرٌر الخام ٌحتاج عندبذ الى إنشاء
وحدات خاصة لفصل الكبرٌت عن البترول وعن مشتقاته  ،واذا تم احتراق البنزٌن الذي ٌحتوي على الكبرٌت سوؾ ٌإدي الى تلوث
الجو بؽازات الكبرٌت الخانقة ،كما ان وجود المواد الشمعٌة فً خام البترول تجعل الخام ٌتجمد بسرعة فً درجات الحرارة المنخفضة
وعندبذ ٌتعذر نقله باألنابٌب ألنه ٌتحول الى كتلة صلبة من الشمع.

مكونات خام البترول:

تتواجد مكونات خام البترول بالحالة السابلة (مشتقات البترول  ،الحالة الؽازٌة( الؽازات) ،المعادن الثقٌلة والمواد االخرى.
هناك عدة انواع من مشتقات البترول السابلة واؼلبها خطرة على الصحة اذا ازدادت عن تركٌز الحد المسموح
مشتقات البترول
نافتا البترول .سابل شفاؾ له رابحة تشبه رابحة الكازولٌن ،وتركٌزالحد المسموح به للتعرض هو  899جزء فً الملٌون والحد الخطر
على الصحة هو  99أالؾ جزء من الملٌونٌ ،دخل الجسم عن طرٌق الربتٌن أو بتالمس  ،اعراضه هً الدوخة والصداع والؽثٌان وتهٌج
.اؼشٌة العٌون مع جفاؾ وتشقق الجلد
كٌومٌن .سابل شفاؾ ذو رابحة عطرٌة  ،الحد المسموح به للتركٌز فً الجو 89جزء من الملٌون .والحد الخطر هو  5آآلؾ جزء من
.الملٌون ٌ ،سبب االؼماء وتهٌج أؼشٌة العٌون والتهاب الجلد
سٌكوهكسان .سابل شفاؾ له رابحة حلوة،تركٌزه المسموح هو  599جزء من الملٌون وٌكون خطرا اذا وصل التركٌز الى 99آآلؾ جزء
.من الملٌونٌ ،سبب تهٌج الجهاز التنفسً والعصبً والتهاب الجلد
سٌكوهٌكسٌن .سابل شفاؾ ذو رابحة عذبة شدٌد الذوبان فً الماء ،التركٌز المسموح به هو  599جزء من الملٌون والخطر هو99آآلؾ
.جزء من الملٌونٌ ،سبب تهٌج العٌون والجلد والدوخة
داٌكلوروبنزٌن .سابل شفاؾ أو أصفر شاحب له رابحة عطرٌة ،تركٌز الحد المسموح به هو  89جزء من الملٌون وٌصبح خطرا اذا
.وصل تركٌزه الى 9499جزء من الملٌون ٌتسبب فً تدمٌر انسجة الكبد والكلً والجلد والعٌون
زاٌلٌن.سابل شفاؾ له رابحة عطرٌة ،تركٌزالحد المسموح به هو  999جزء من الملٌون وٌصبح خطرا اذا وصل تركٌزه الى  99آآلؾ
.جزء من الملٌون ،تسبب الدوخة ،التهٌج العصبً ،فقدان الشهٌة ،الؽثٌان  ،القا  ،ألم البطن والتهابات جلدٌة
تولوٌن .سابل شفاؾ له رابحةعطرٌة ،الحد المسموح به هو099جزء من الملٌون والخطر هو  0999جزء من الملٌونٌ،سبب امراض
.الكبد والكلً والجلد والجهاز العصبً
نٌتروبنزٌن .سابل زٌتً ٌتراوح لونه بٌن االصفر الفاتح والبنً الؽامق له رابحة تشبه رابحة تلمٌع االحذٌة،الحد المسموح به هو  9جزء
من الملٌون وٌصبح خطرا اذا وصل تركٌزه الى 099جزء من الملٌون ٌ،سبب فقدان الشهٌة،تهٌج األعٌن ،التهاب الجلد ،االنٌمٌا  ،الؽثٌان
.وعسر الهضم
هٌكسان .سابل شفاؾ له رابحة تشبة رابحة الكازولٌن الحد المسموح به هو  899جزء من الملٌون وٌصبح خطرا اذا وصل تركٌزه الى
 8.آآلؾ جزء من الملٌون  ،تسبب الصداع والؽثٌان ،ضعؾ العضالت ،التهاب الجلد وااللتهاب الربوي وتهٌج العٌون
الؽازات  .هناك تقرٌبا ثالثة أنواع من الؽازات  ،الؽازات خانقة أو الؽازات الملهبة أو الؽازات السامة .الؽازات الخانقة هً متعددة مثل
.ؼاز( الهٌدروجٌن ،المٌثان ،ثانً أوكسٌد الكربون) وهً جمٌعها تحل محل قدر من الهواء فً جو العمل مما ٌقلل نسبة ؼاز االوكسجٌن
الؽازات الملهبة مثل( الكلور ،الفلور) تسبب تهٌجا والتهابا بؤنسجة الجلد والمسالك التنفسٌة وتآكل االنسجة مما ٌإدي الى موت الخالٌا.
ٌتعرض العاملون لؽاز الكلور فً الصناعات البتركٌمٌابٌة مثل صناعة البالستٌك وكذلك ؼاز الفلور ٌتعرض له العاملون فً البترول
والبالستٌك .اما الؽازات السامة فمن أمثلتها( ؼاز أول أوكسٌد الكربون  ،وؼاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن) ،أعراض تسمم ؼاز اول اوكسٌد
الكاربون تظهرعلى صورة اجهاد مع االرتباك الذهنً وفقدان القدرة على التركٌز وفقدان الوعً .اما ؼاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن فانه
ٌ.إثرعلى المركز التنفسً بالمخ

المعادن الثقيلة والمواد االخرى
ٌصاب العمال فً صناعات البترول بالتسمم المزمن ببعض المعادن الثقٌلة والمواد الصناعٌة االخرى نتٌجة التعرض لها على صورة
أتربة أو أدخنة أو أبخرة تتطاٌر فً جو العمل وتنتج االصابة عن طرٌق التنفس أو بترسبها على الجلد ،ومن ابرز تلك المعادن الثقٌلة
:هً
.الرصاص .اعراض التسسمم بالرصاص فقرالدم واالمساك  ،شلل االعصاب الطرفٌة ،الصداع  ،الرعشة والتهاب الكلٌتٌن
الزببق .تسبب التهاب الفم واللثة مع ظهور خط رمادي ازرق على اللثة وزٌادة إفراز ا للعاب  ،الؽثٌان،رعشة وحركات ؼٌر إرادٌة فً
.الرأس واللسان والشفتٌن والٌدٌن والساقٌن مع صداع وتؽٌرات فً الشخصٌة،فقر الدم ،سرطان الجلد  ،تضخم الكبد والتهاب الكلى
النٌكلٌ .سبب النٌكل التهابات وقروح وتقشر الجلد مع فقدان النشاط البدنً والعقلً  ،التهابات ربوٌة ،بل أحٌانآ ٌإدي الى سرطان فً
.الربة
 .الكبرٌتٌ .صاب العامل بقصر التنفس والتهاب أؼشٌة المسالك التنفسٌة ،فقدان حاسةالشم وسرعةالتعب
الفسفور .اعراض التسمم هً ضٌق الصدر والصداع ،آآلم االسنان وخلخلتها وسقوطها ،التهاب وتؤكل عضمة الفك  ،الضعؾ العام ،
.فقدان التوازن والرعشة
رابع كلورٌد الكربونٌ .سبب التهابات فً االؼشٌة المخاطٌة باألنؾ والعٌن  ،الؽثٌان واسهال وفقدان الشهٌة  ،الصداع واضطراب النظر
وفقدان االتزان واالرتباك ،التهابات فً الكلٌة والصفراء والكبد والجلد.

العمليات االساسية لصناعة للبترول:

تبداء العملٌات االساسٌة للبترول بؤستخراج البترول من االبار ثم نقله خالل أنابٌب الى موانا لتصدٌره عبر ناقالت البترول فً البحر أو
.نقله بالمركبات فً البر(موقع الحقل) ثم تكرٌر البترول وتوزٌعه أو تخزٌنه أو استخدامه كمادة أولٌة فً الصناعات البتروكٌمٌابٌة
الصناعات البتروكٌمٌابٌة هً الصناعات التً تنتج مواد كٌمٌاوٌة من مصادر النفط أو الؽاز الطبٌعً ،وبناء على هذ ا التعرٌؾ تتكون
المواد البتروكٌمٌاوٌة إما من الكربون والهٌدروجٌن والكبرٌت المشتقة من هذٌن المصدرٌن ،أو بؤضافة عناصر اخرى الى هذه العناصر
كاألوكسجٌن والنتروجٌن والكلور ،ومن اهم المواد البتروكٌمٌابٌة األساسٌة األثٌلٌن والبروبلٌن والبٌوتلٌن  ،وعن طرٌق تصنٌع هذه
المنتجات ٌمكن الحصول علىعدٌد من المنتجات الصناعٌة االخرى كالمواد البالستٌكٌة وااللٌاؾ التركٌبٌة والمطاط الصناعً والمنظفات
.واألصباغ والعطرٌات وؼٌرها من المنتجات الكٌمٌاوٌة االخرى
بدأت صناعة البتروكٌماوٌات فً العشرٌنات من القرن الماضً بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وذلك باستخدام البروبٌلٌن الناتج من عملٌات
التكسر (للنافتا) ألنتاج بنزٌن السٌارات ،وبعد ها تم الحصول على االسٌتون،واعتمدت بعض الدول على الفحم ومشتقاته ألنتاج المواد
.الكٌمٌاوٌة
لقد حدث تطور هابل فً فهم كٌمٌاء البترول مع تقدم البحوث والطرق التكنولوجٌة وكذلك ادت النتابج المذهلة فً أستخدام العوامل
المساعدة ومعرفة ظروؾ العملٌات الصناعٌة الى التوصل لمعرفة المزٌد عن كنوز التً ٌحتوٌها البترول ومشتقاته ممما ادى الى إنتاج
المنتجات الجدٌدة التً لهاخواص تشابة مع الخواص الطبٌعٌة بدٌآل ( للحدٌد والخشب والزجاج والقطن ،والحرٌر والصوؾ والورق
والمعادن ..بؤل واحٌانآ تتفوق علٌها فً االستخدامات والعدٌد من التطبٌقات ،مما صارت صناعة البتروكٌمٌاوٌات مقٌاسآ ومإشرآ
.لحضارة الشعوب وتقدمها

مخاطرصناعة البترول:

كانت صناعة البترول فً جمٌع مراحلها صناعة خطرة ،ومن هنا كان من المفروض ان تكون لها منذ البداٌة قواعدها واجراءاتها
الصارمة فً مجال حماٌة البٌبة من التلوث أو التسرب وتنفٌذ إجراءات السالمة فً التشؽٌل لحماٌة العاملٌن ووسابل االنتاج والحفاظ على
البٌبة المحٌطة .تعمقت مخاطر صناعة البترول فً ظل عملٌات التنمٌة والطلب المتزاٌد على استخدام البترول لتوفٌر احتٌاجات الطاقة
االولٌة كمنتجات بترولٌة وؼاز طبٌعً بحٌث وصل االمر الى ان البترول كان ٌوفر اكثر من %69من أحتٌاجات بعض الدول والسٌما
المكتظة بالسكان كما هو الحال فً مصر  ،باألضافة الى اهمٌة ودور البترول كمصدر ودعامة أساسٌة للدخل القومً فً الكثٌر من
.البلدان المنتجة له ،مما ازداد الوعً العام على ضرورة حماٌة البٌبة واالنسان وخاصة العاملٌن فً مجال الصناعة البترول من مخاطره
ٌتعرض العاملون فً النفط ألربعة انواع من المخاطر (،المخاطرالطبٌعٌة ،المخاطر الكٌمٌابٌة ،المخاطر اآللٌة ،المخاطر السٌكولوجٌة -
).النفسٌة
تكمن المخاطر الطبٌعٌة بتعرض العاملٌن فً مجال النفط الى التعرض للشمس اي للحرارة أثناء عملٌات الحفر فً العراء سواءفً
الصحراء او فً البحار .التعرض للضوضاء ،االهتزازات الناجمة من الحفر  ،التعرض لؤلشعاع الىجانب التعرض الى الضوء المبهر
).وللكهرباء فً عملٌات اللحام  .مسببة امراض عدٌدة مثل ( ضربة الشمس ،االنٌمٌا ،سرطان الدم ،سرطان الجلد ،عتامة عدسة العٌن
المخاطر الكٌمٌابٌة عن طرٌق الؽازات واالدخنة واالبخرة واالتربة التً تتصاعد فً جو العمل .تسبب الؽازات اضرارا بالؽة تصل الى
.حد االختناق وااللتهابات  ،قد تتسبب فً حرابق أوانفجارات ألن مستخرجات البترول مواد ملتهبة ومتفجرة
.المخاطر اآللٌة تتعلق بالعملٌات المتممة فً الورش الملحقة بالمنشبات البترولٌة بهدؾ صٌانة آآلتها
المخاطر النفسٌة تكمن فً عدم تكٌؾ العامل مع جو العمل المعزول عن االهل واالصدقاء فً اماكن ناببة بالصحراء او البحار مما ٌسبب
.للعامل الشعور بالؽربة والوحدة والضٌاع

الوقاية من مخاطر صناعة البترول:

من اجل تقلٌل مخاطرصناعة البترول على العاملٌن فً المشارٌع النفطٌة من الضروري مرعات ما ٌلً:
 .توفٌر اماكن السكن الصحً للعمال إضافة الى المرافق التً تجعل الحٌاة مقبولة فً الصحاري أو عند البحار والمناطق المهجورة 1-
.توفٌر وسابل الترفٌه والطعام الصحً ومٌاه الشرب النظٌفة والمالبس الواقٌة للعمال 2-
 .توفٌر وسابل نقل جٌدة لنقل العمال الى حقول البترول ومنشآت النفط 3-
.تنظٌم فترات العمل والراحة واالجازات االسبوعٌة والسنوٌة لتؽطٌة الشعور بالؽربة والحرمان الذٌن ٌعانون منه 4-
العناٌة بتظٌم وصٌانة مصافً النفط لمنع تسرب االبخرة والؽازات الى جانب إبعاد المصافً عن المدن واالماكن الزراعٌة حماٌة 5-
.للبٌبة المجاورة لمصافً البترول

توفٌر كل وسابل الوقاٌة من الحرٌق والتجهٌزات الالزمة لحماٌة العمال وخزانات تجمٌع البترول التً قد تتعرض للحرابق ،وٌجب ان 6-
تكون هناك مسافات مناسبة بٌن الخزان واآلخر لتؤمٌن وسابل الوقاٌة وهذا ما ٌجب عمله اٌضا بالنسبة لمستودعات الؽاز التً ٌجب ان
.تجهز بوسابل األطفاء اآللً وان تكون بعٌدة عن اماكن السكن والمدن
تجهٌز ناقالت البترول بكل وسابل الوقاٌة من الحرابق واالنفجارات مع مالحظة ؼسل الناقالت من الزٌوت بسبب تلوث مٌاه البحر 7-
.بالنفط
ٌ.جب تصمٌم منافذ نجاة وانقاذ داخل الناقالت وتزوٌد العاملٌن بها بؤدوات وقاٌة من الضجٌج ومن ؼازات البترول وأبخرته 8-
منع التدخٌن اثناء تفرٌػ الناقالت والحذر من ؼاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن السام وكذلك الحذر من انابٌب نقل البترول والؽاز من اآلبار 9-
.الى موانا التصدٌر سواء أكانت تحت االرض أو فوقها
ٌجب توفٌر وسابل التهوٌة فً معامل تكرٌر البترول لكً ال ٌتعرض العمال للتسمم بمركبات الكبرٌت والفانادٌوم والزرنٌخ وؼاز 10-
.اول اوكسٌد الكاربون وكبرٌتٌد الهٌدروجٌن
ٌجب عدم استعمال طرق الكنس الجاؾ لمنع انتشار ؼبار مادة االسبستوس التً تستعمل فً اعمال العزل الحراري وبعض االعمال 11-
الصناعٌة االخرى ،كما من الضروري حفظ مادة االسبستوس فً باالت مبطنة بالبالستٌك وان تحفظ فً اوعٌة محكمة االؼالق وتبدٌل
.ثٌاب العمل قبل مؽادرة مكان العمل
ٌستلزم ارتداء مالبس الوقاٌة مثل اؼطٌة الرأس والقفازات ونظارات اللحام وسدادات االذن للوقاٌة من الضوضاء والكمامات 12-
 .واالقنعة المضادة للبخرة والؽازات السامة وكذلك االحذٌة الخاصة
األهتمام بتوعٌة العمال بالندوات والملصقات لتعرٌفهم بمخاطر عملهم وطرق الوقاٌة الشخصٌة منها.اضافةالى توفٌر وسابل 13-
االسعاؾ بالمنشآت البترولٌة وتوفٌرالرعاٌة الصحٌة المهنٌة والعامة بها عن طرٌق جهود مشرفً االمن الصناعً واطباء السالمة المهنٌة
واجراء الكشؾ الطبً االبتدابً والدوري والتفتٌش عن اماكن العمل وقٌاس نسب الؽازات واالبخرة واالتربة بها حتى ٌمكن االحتفاظ بها
فً الحدود اآلمنة الى جانب العناٌة بالسجالت الطبٌة والتقارٌر واالحصابٌات لؤلمراض العادٌة واالمراض المهنٌة حتى ٌسهل متابعة
االحوال الصحٌة للعمال ومواجهة اي مخاطر مهنٌة.

الباب الثاني
مكانة البترول في العالم
أهمية البترول:

تكمن أهمٌة البترول فً عدة نواحً  ,أبرزها أوآل الناحٌة االقتصادٌة ،الناحٌة السٌاسٌة والناحٌة الحربٌة مما ٌجعل هذا المورد ٌرسم الى
حد كبٌر الخطوط الربٌسٌة للسٌاسة العالمٌة وستزداد اهمٌتها سنة بعد سنة  .ثانٌا تظهر اهمٌة البترول من خاصٌة االحكتار االنتاجً
واحتالل مناطق محدودة للجزء االكبر من التكوٌنات وتحكم عدد محدد من الشركات فً الجزء االكبر من االنتاج والنقل والتكرٌر وفً
خرٌطة تجارة البترول ،واخٌرا تخضع دراسة البترول فً تحدٌد مناطق االنتاج ،ثم تنقل الدراسة الى اهمٌة المورد البترولً وطرٌقة
استؽالله ومراحل الصناعة المختلفة التً تمر بها عملٌة االنتاج أبتداء من االستكشاؾ حتى تصل الى ٌد المستهلك االخٌر فً صورة
المشتقات والصناعات البتروكٌمٌابٌة المختلفة ،حٌث تم إنتاج أكثر من  189مادة كٌمٌابٌة مستخلصة أو مشتقة من البترول ،وتستعمل
الٌوم فً تحضٌر منتوجات عدٌدة ومختلفة تقدر بما ٌزٌد عن  9899صنؾ ،لذا ٌمكن القول بؤن منتوجات البترول ذات ضرورة قصوى
.فً متابعة األعمال السلمٌة لرفاهٌة البشر
تبداء بعملٌات االستكشاؾ أ التنقٌب  ،ثم تنقل الى عدد من المراحل  .مرحلة تقدٌر المخزون البترولً وتحدٌد خصابصه ،ثانٌآ ،مرحلة
.عملٌة االنتاج الفعلً ،وثالثآ ،النقل والتكرٌر والتوزٌع
كان االنتاج البترولً فً الدول النفطٌة ومنها الدول النفطٌة فً منطقة الخلٌج ومنها العراق الذٌن كانوا الٌمتلكون الخبرة او رأس المال أو
أسطول النقل او معامل التكرٌر األمر الذي ترتب علٌهم ( الدول النفطٌة) من جعل االنتاج بٌد شركة او عدده شركات ٌسهمون فٌها اكثر
).من مالك( الدولة
فتحت امرٌكا آبار بترولها لتموٌل معاركها ومعارك حلفابها فً الحرب العالمٌة الثانٌة ،وقد أعتمدت قوى الحلفاء على بترول امرٌكا
ومقابل ذلك خطط امرٌكا برنامجا سرٌا ٌركز على تكثٌؾ عملٌة المرور الى بترول الشرق االوسط والى أرث امبراطورٌة الدول
.االوروبٌة الؽربٌة (مثل فرنسا) كله فً مختلؾ انحاء العالم ،وكذلك أرث الدول التً تؤثرت ودمرت مدنها واقتصادها وقوتها العسكرٌة
أحدثت الحرب العالمٌة الثانٌة هزة عنٌفة فً العالم كله وتؽٌرات جذرٌة شملت كل انحاء العالم،مما احدثت هزة عنٌفة بدوره فً فكر
العالم وكٌانه وتركٌباته الثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة .برزت قوتات ربٌسٌتان فً العالم هما الوالٌات المتحدةاالمرٌكٌة
واالتحاد السوفٌتً السابق  .ظهرت فً االفق الشواهد التً تإكد على ان تلك القوتٌن سوؾ تبداء فً أخذ مواقع جدٌدة فً العالم بفعل هذا
التؽٌر الجذري فً موازٌن القوىالذي تٌطلب بدوره ضرورة تؽٌٌر مٌزان توزٌع الموارد الطبٌعٌة فً العالم( منابع البترول فً المرتبة
االولى)  ،توزٌع الموارد الطبٌعٌة بٌنهما كانت ؼٌر عادلة مما حدث تنافسا وصراعا حادا بٌنهما .برزت مالحم هذه التؽٌر بعد الحرب
مباشرة  ،حٌث حاولت كل من تلك القوتٌن من ان تسٌطر على منابع الموارد الطبٌعٌة ومنها البترول وكان لكل منهما مشروع خرٌطة
لخطوطه وحدوده.لقد أتفق القطبان فً مإتمر ( ٌالطا)أن تكون اوربا الشرقٌة فً دابرة نفوذ االتحاد السوفٌتً بنسبة ، %999واوربا
الؽربٌة فً دابرة نفوذ الوالٌات المتحدة بنسبة ، %999كما اتفقا على ان ٌكون النفوذ فً البلقان بنسبة %89لكل من الطرفٌن  ،أما
بالنسبة للشرق االوسط( منابع البترول) أعترؾ كل طرؾ بمصالح مشروعه للطرؾ االخر فً هذه المنطقة الؽنٌة بالبترول  ،وكانت
.امرٌكا ترى فً مخططها ان منابع البترول فً منطقة الشرق االوسط هو من نصٌبها بؤعتباها ورٌثة اوربا الؽربٌة
طلب روزفلت اعادة تقسٌم بترول الشرق االوسط الذي كانت برٌطانٌا تسٌطر على معظمه،وقد كتب روزفلت خطابا الى تشرشل ٌقول له
فٌه( اننً ال انظر بعٌن الحسد الى امتٌازات النفط البرٌطانٌة فً الشرق االوسط ولكنً ال اخفً علٌك ان الظروؾ المتؽٌرة فً العالم
أصبحت تفرض على الجمٌع مٌزانا جدٌدا-للعدل -فً توزٌع الموارد الطبٌعٌٌة) .سارع روزفلت فً عام 9618الى اللقاء بقادة الدول
الؽنٌة بالنفط فً منطقة الشرق االوسط ,تمهٌدا ألعالن قرار امرٌكا السٌاسً حول منطقة الشرق االوسط  ،وجهت بعدها وزارةالخارجٌة
االمرٌكٌة مذكرة رسمٌة الى الخارجٌة البرٌطانٌة ٌتلخص مضمونها فً رؼبة(توقؾ التدخل السٌاسً البرٌطانً الذي ٌعرقل امرٌكا عن
امتٌازات بترولٌة فً المناطق التابعة للسٌادة البرٌطانٌة ،زٌادة معدل استؽالل البترول فً الشرق االوسط حتى تتمكن امرٌكا من خفض
نسبة االستؽالل لبترولها لكً ٌظل هذا البترول المختزن احتٌاطا موفرا للمستقبل ،توصٌل منابع البترول وبخاصة السعودٌة والعراق الى

مٌاه الخلٌج او الى البحر االبٌض المتوسط بواسطة خطوط أنابٌب نقل البترول)،كما سارعت امرٌكا فً السٌطرة على طرق المواصالت
.من خالل الحصول على حقوق مرور فً دول (الدول المنتجة للبترول ومنها العراق) خاضعة للنفوذ البرٌطانً
سعت وتسعى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة للسٌطرة على اركان االقتصاد العالمً ألهداؾ اقتصادٌة وسٌاسٌة واستراتٌجٌة ،وفً مقدمة هذه
االركان هً الطاقة ومصادرها ( النفط) من خالل اٌجاد حلفاء لها تإمن من خاللها السٌطرة على منابع النفط وطرق امداده ووصوله الى
االسواق العالمٌة بؤسعار مناسبة،السٌما بعد احداث  99سبتمبر 0999وفً الوقت الذي ٌتوجه العالم نحو النظام العالمً الجدٌد الذي
بحاجة الى دٌمومة التطور االقتصادي فً العالم والذي ال ٌمكن تحقٌقه إآل بتؤمٌن مصادر تموٌله ( مصادر الطاقة) ومنها النفط بالدرجة
االولً الذي ٌتواجد أؼلب منابعه النفطٌة فً الدول النامٌة -العالم الثالث( دول منظمة اوبك  )%54,4وفً (حوض بحر قزوٌن  ،روسٌا
االتحادٌة  ،كندا ،المكسٌك ،الوالٌات المتحدة وؼٌرها من الدول) التً التزٌد احتٌاطها الكلً عن  %05من االحتٌاط العالمً للنفط ٌ .قدر
األحتٌاط النفطً للوالٌات المتحدة بحوالً( 00ملٌار برمٌل) ,اي حوالً  %0من االحتٌاط العالمً للنفط وٌتراوح مخزونها االحتٌاطً
.مابٌن ( 899-499ملٌون برمٌل ) والتً تستعمل فً االزمات النفطٌة حٌث ٌمكن ان تسد الفراغ اذا لم تستمر االزمة اكثر من شهر
القٌادة االمرٌكٌة الحالٌة قادمة من االوساط النفطٌة وتعرؾ اهمٌة النفط االستراتٌجٌة جٌدا وتحٌط بعالقات متطورة مع اوساط الصناعات
النفطٌة العالمٌة  ،بالرؼم من ان لواشنطن تارٌخ متوتر مع اوبك إآل انها تمكنت خالل العشرون سنة االخٌرة من انشاء عالقات وطٌدة مع
ابرز الدول ذات االحتٌاط النفطً الهابل  ,واهم دول اعضاء منظمة اوبك هً ( المملكة العربٌة السعودٌة  ،االمارات العربٌة المتحدة
،الكوٌت) ،وحان الوقت مع العراق الجدٌد ،وذلك من خالل تبنً انشاء نظام دٌمقراطً حلٌؾ لها ،تنطلق مواقفهما من المصالح المشتركة
بٌنهما ،ومن ابرزها اٌجاد الفرص الجٌدة للشركات النفطٌة االمرٌكٌة من السوق النفطٌة العراقٌة التً كانت تحت سٌطرة روسٌا االتحادٌة
وفرنسا قبل سقوط النظام البابد.

:طبٌعة االتفاقات البترولٌة

كانت طبٌعة االتفاقٌات البترولٌة التً تمت فٌما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن بٌن الشركات األحتكارٌة البترولٌة والدول صاحبة الثروة البترولٌة
ومنها العراق هً فً الحقٌقة ( اتفاقٌات من جانب واحد ،ألن دول المنطقة كانت واقعة تحت نفوذ دول تمتلك شركات البترول ،لذا قامت
شركات البترول من جانبها بصٌاؼة هذه االتفاقٌات التً ألزمت حكام المنطقة ومنها حكام العراق على التوقٌع علً االتفاقٌات النفطٌة
الطوٌلة األمد تحت ضؽط البوارج الحربٌة البرٌطانٌة،
وقعت الحكومة العراقٌة ثالثة اتفاقٌات طوٌلة االمد( لمدة  48سنة) ،االولى مع شركة نفط العراق البرٌطانٌة المحدودة  ،مدة إمتٌازها 48
سنة إعتبارا من  91آذار 9608وتنتهى فً سنة ، 0999والثانٌة مع شركة نفط الموصل البرٌطانٌة المحدودة  ،مدة أمتٌازها 48سنة
أعتبارا من  08ماٌس 9650وتنتهً سنة  ، 0994والثالثة مع شركة نفط البصرة البرٌطانٌة المحدودة  ،مدة أمتٌازها 48سنة أعتبارآ من
 59نوفمبر  9655وتنتهً فً سنة  ، 0995أضافة الى حصول شركة نفط العراق البرٌطانٌة عام  9659على امتٌاز فً أنشاء خط
أنابٌب نفط العراق الى الموانً البحرٌة.االؼرب من ذلك  ،اتصفت هذه االتفاقٌات بصفة الشمول التً كانت تؽطً جمٌع حدود القطر من
برٌة وبحرٌة ولم ٌبق بذلك أي مجال لدخول شركات اخرى الى القطر نفسه ،كما لم تعطً هذه االتفاقٌات اولوٌة للمواطنٌن للعمل فً
الشركة وذلك حتى تظل البالد معتمدة على الخبرة االجنبٌة وعلى الٌد العاملة المستوردة والتً كانت فً الؽالب اجنبٌة ،كما لم تلبً هذه
).الشركات من األهتمام على أقامة صناعة البترول فً البالد المنتجة للبترول
لجؤت اؼلب الدول المنتجة للنفط بسبب ضعؾ قدراتهم االدارٌة فً االجهزة الحكومٌة والقطاع الخاص الى التعاقد مع الشركات االجنٌة
لتنفٌد وتشؽٌل وصٌانة وادارةالمشروعات النفطٌة مما ساعدت على ترسٌخ التبعٌة واضعفت بدورها فرص نمو قدرات االدارة المحلٌة
للمشارٌع ،مهدت الطرٌق الى تعمٌق مصالح الشركات النفطٌة االجنبٌة على المدى الطوٌل مما استطاعت الى ذلك سبٌال ٌلتقً مصالحهم
مع مصالح بعض القٌادات البٌروقراطٌة وؼٌر البٌروقراطٌة من المنتفعٌن واالنتهازٌٌن  ،تمكنت الشركات النفطٌة من خاللها من ان
تمارس اقصى قدر ممكن من الحرٌة فً اتخاذ القرارات وفً اتباع قواعد التوظٌؾ والحوافز المناسبة وتطبٌق ما تراه من اسالٌب ووسبل
وانظمة ادارٌة مما سهل للشركات االجنبٌة فً الحصول على ارباح هابلة.لقد كانت العابدات النفطٌة الكبٌرة ٌعد جزء كبٌر منها الى الدول
 .الصناعٌة الكبرى فً هٌبة استثمارات وظل مردودها تحت سٌطرة هذه الدول وتحت تؤثٌر العوامل االقتصادٌة والسٌاسٌة

اخذت عملٌات االستكشاؾ البترولً تتزاٌد بعد الحرب العالمٌة االولى وظهرت قبٌل الحرب العالمٌة الثانٌة االهمٌة الكبرى للمناطق
النفطٌة ودورها االساسً فً التجارةالدولٌة وفً الصناعات وفً السٌاسة الدولٌة واثرها فً مٌزان القوىوخطره فً ترجٌح كفه على
اخرى ،مما ادى الى تحرك الدول الكبرى نحو الدول النفطٌة ومنها العراق  ،وادى ذلك الى بروز تٌار التحررفً المنطقة ،لذا شهدت
العدٌد من االنتفاضات والثورات فً ( العراق ،مصر ،السعودٌة) ضد االحتالل.كانت سٌاسة الشركات النفطٌة قاسٌة جدا الى درجة لم
تتمكن دولة واحدة من معارضة االسلوب التً تتبعه شركات البترول فً التحكم فً االنتاج وفً االسعار والبٌع وؼٌرها من االمور
المتعلقة بالبترول ،السٌما تطوٌر الصناعات البتروكٌمٌابٌة التً تتبنى الشركات النفطٌة من إنشاء وتوسٌع وتطوٌر الصناعات
البتروكٌمٌابٌة فً العراق مستقبال ،وخاصة الشركات المهتمة بالصناعات البتروكٌمابٌة التً تقدر ارباح شركاتها عشرات االضعاؾ من
أرباع شركات النفط العاملة فً مجال البحث والتنقٌب واالستخراج،وهذا ما تدفع الشركات النفطٌة العمالقة التً تمتلك ثروات هابلة جدا
ألٌجاد مواقع قدم لهم فً العراق وذلك من خالل دعم سٌاسة الدول الصناعٌة ومن ابرزها امرٌكا وبرٌطانٌا وحتى فً المشاركة معهم فً
تهٌبة الضمانات القانونٌة والدستورٌة فً العراق  .أن أبرز الشركات التً تحاوالن تحصل على امتٌازات أستثمار النفط فً العراق هً
شركة(اكسون موبٌل ،روٌال داتش شٌل ،بً بً اوموكو اركو  ،توتال فٌنا ،شٌفرون تكساكو  ،أي.ان.أي ) والتً تقدر رأسمال كل واحدة
.منها(58،86,8،60,،91،989،055ملٌار دوالر) على التوالً
لذا ٌمكن القول بؤن أهم األهداؾ الوالٌات المتحدةاالمرٌكٌة النفطٌة فً العراق تتمحور حول ( ضمان تدفق النفط العراقً الى الوالٌات
المتحدة من الخام لسنوات عدٌدة ،ضمان حصة االسد للشركات االمرٌكٌة فً قطاع النفط فً العراق ،المقدرة على استؽالل االمكانٌات
النفطٌة المتاحة فً العراق مما سٌسهل السٌطرة على أسعار النفط  ،واخٌرا دعم نمو االقتصاد االمرٌكً) من خالل تؤمٌن دورها فً
 .عقود االستؽالل واعادة االعمار وحتى فً بناء النظام العراقً الجدٌد لكً تحتل العراق موقعا بارزا فً قٌادة ومسٌرة المنطقة برمتها
لم تاتً دعم الشركات النفطٌةوخاصة الدعم المادي للحكومات والروساء الذٌن ٌضمنون مصالحهم النفطٌة فً العراق ،بل
تجرىعبرصفقات ،وللتؤكٌدعلى ذلك،منحت الشركات االمرٌكٌة ومنها النفطٌة (هالٌبورتون ،بكتل،انترناشٌونال امرٌكان برودكتس،بٌرٌنً
كورب .....وؼٌرها من الشركات االمرٌكٌة )عقودا لنباء العراق نظرآ لمساهمتها بحوالً  98ملٌون دوالر فً الحمالت السٌاسٌة خالل
الفترة  ،0990-9666حٌث حصل شركة هالٌبورتون على عقود قٌمتها أكثر من  0ملٌار دوالر وحصل شركة بكتل على عقود قٌمتها
.اكثرمن ملٌار دوالر

أألطار القانون والدولي بشأن أستثمار الثروات الطبيعية:

صدرت من الجمعٌة العامة لؤلممم المتحدة مجموعة من القرارات والتوصٌات التً رسمت من خاللها االطارالعام القانونً الذي ٌحقق
.للدول والشعوب من أستثمار الثروات الطبٌعٌة
القرار رقم  805الصادرعن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً دورتها السادسة بتارٌخ  90فبراٌر ٌ 9680نص على ماٌلً( ان الدول
).النامٌة لها الحق فً أن تحدد بحرٌة أستخدام مواردها الطبٌعٌة  ،وأن استخدام هذه الموارد ٌجب أن ٌكون من أجل تحسٌن مركزها
القراررقم  808الصادر عن الجمعٌة العامة لآلمم المتحدة فً دورتها السابعة بتارٌخ  09دٌسمبر ٌ 9680نص على ماٌلً( حق الشعوب
).فً أستخدام واستؽالل مواردها وثرواتها الطبٌعٌة هو حق مستمد من سٌادتها وٌطابق أهداؾ ومبادئ مٌثاق األمم المتحدة
القرار رقم  9591الصادر عن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً دورتها الثالثة عشرة ( بتكوٌن لجنة خاصة بالسٌادة الدابمة على الثروات
).والموارد الطبٌعٌة على إعتبار ان هذه السٌادة هً إحدى المكونات االساسٌة لحق تقرٌر المصٌر
القرار رقم  9898الصادر عن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً دورتها الخامسة عشرة بتارٌخ 98دٌسمبر ٌ 9680نص على ماٌلً(
).اوصى باحترام الحق المطلق لكل دولة فً التصرؾ فً ثرواتها ومواردها وفقا لحقوق الدولة وواجباتها كما ٌقرره القانون الدولً
القرار رقم  9595الصادرعن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً دورتها السابعة عشرة بتارٌخ  96دٌسمبر ٌ 9680نص على ان ( الجمعٌة
العامة..تعتبر ان اهم اجراء ٌتخذ فً هذا الخصوص( تقصد حق كل دولة ذات سٌادة فً التصرؾ بحرٌة فً ثرواتها ومواردها

الطبٌعٌة)ٌ .جب ان ٌإسس على االعتراؾ بالحق الوطنً لكل دولة فً ان تتصرؾ بحرٌة فً ثرواتها وفً مواردها الطبٌعٌة طبقا
:لمصالحها الوطنٌة .كما أعلنت فً نفس القرار ضمن أشٌاء أخرى-ان
حق الشعوب فً السٌادة الدابمة على ثرواتها ومواردها الطبٌعٌة ٌجب ان ٌمارس لصالح تنمٌتها الوطنٌة ورفاهٌة شعوب الدولة 1-
.المعنٌة
االستكشاؾ والتنمٌة والتصرؾ فً هذه الموارد ٌجب ان ٌكون مطابقآ للقواعد والشروط التً تعبرها الشعوب وهً فً حرٌتها الزمة 2-
.أو مرؼوبا فٌما ٌتعلق بالسماح بهذه االنشطة أو تقٌٌدها أومنحها
الممارسة الحرة المفٌدة لسٌادة الدولة على مواردها الطبٌعٌة ٌجب ان تزداد عن طرٌق االحترام المتبادل بٌن الدول المإسسة فً 3-
.السٌادة بٌنها
االعتداء على حقوق الدولة فً السٌادة على مواردها وثرواتها الطبٌعٌة ٌتعارض مع روح مبادئ مٌثاق االمم المتحدة ،كما أنه ٌعوق 4-
.نمو التعاون الدولً وحفظ السالم العالمً
الدول والمنظمات الدولٌة ٌجب ان تحترم بشدة وبؤنصاؾ سٌادة الشعوب على مواردها وثرواتها الطبٌعٌة ،وذلك طبقا لما جاء فً 5-
المٌثاق وللمبادئ الواردة فً هذا القرار.

الباب الثالث
:دور الجيولوجيا في في تطوير البترول
ألكشف عن البترول:

أستطاع الباحثون فً علم الجٌولوجٌا من خالل دراسات علمٌة دقٌقة عن طبٌعة الطبقات االرضٌة التً ٌخرج منها البترول ان ٌتعرفوا
.شٌبآ فشٌبآ على كٌفٌة تكوٌن البترول فً باطن األرض  ،وعن الظروؾ التً تالبم تجمع البترول فً الحقول
حققت الدراسات الجٌولوجٌة فً مجال البحث والتنقٌب وإستخراج مصادر الطاقة (النفط والؽاز) بشكل تدهش المهتمٌن بهذا المجال .لقد
تم مسح جٌولوجً شمل مساحات واسعة من القشرة االرضٌة فً القارات وتحت البحار والمحٌطات ،وأ ُ ِعدَت خرابط دقٌقة (ثالثٌة األبعاد)
تعكس فً مقاطعها تراكٌب ومكونات الطبقات الصخرٌة للقشرة االرضٌة وما تحمله( تحتوٌه) من خامات المعادن ومنها( النفط والؽاز
الطبٌعً) فً أعماق تزٌد عن عشرات الكٌلومترات ،وهذه المعلومات ال تقدر بثمن وتعتبر سرٌة للؽاٌة،وفً ضوء تلك المعلومات العلمٌة
تتعامل الدول الصناعٌة على المدى القرٌب والبعٌد مع حكومات تلك الدول التً تتواجد فٌها مصادرالطاقة وخامات المعادن االخرى ,
.السٌما المعادن الثمٌنة

أحواض البترول في العالم

تمٌزت الكرة االرضٌة منذ نشإبها قبل ما ٌقارب من 1,8ـ 1,4ملٌار سنة بحركات تكتونٌة( الحركات االرضٌة) ادت الى نشإء القشرة
االرضٌة التً تمٌزت منذ البداٌة بتضارٌسها المتنوعة وتصاعدت المٌاه المتبخرة من انفجار البراكٌن وتجمعت بعد سقوطها على شكل
أمطاروثلوج فً المنخفضات التً كانت موجودة على القشرةاالرضٌة مإدٌة الى تكوٌن االحواض المابٌة البدابٌة  ،ومع مرور الزمن
تؽٌرت الظروؾ المناخٌة واكملت مكونات الؽالؾ الجوي وارتفعت حرارة االرض ،مما ساعد على ظهورالحٌاة البدابٌة فً االحواض
المابٌة  ،التً ترسبت فٌها الصخور الرسوبٌة وطمرت معها بقاٌا المواد العضوٌة التً تشكل مصدر المواد الهٌدروكاربونٌة ـ النفط ـ التً
تواجدت اقدم بقاٌاها فً الصخور التً ترسبت خالل حقبة البروتوزوي المتؤخر واستمرت وازدادت كمٌاتها فً المراحل الالحقة من
.تارٌخ تطور القشرةاالرضٌة حتى العصر الرباعً
لقد ادى انشطار الكتلة القارٌة الكبٌرة والتً عرفت ب (كتلة ـ البانكً ) الى كتلتٌن( كتلة أوروآسٌا فً الشمال وكتلة كوندفاند فً
ـ  The Tythis Oceanالجنوب) ،تفصل بٌنهما منخقض كبٌر وواسع تمتد من الشرق نحو الؽرب والذي ادى الى نشوء محٌط التٌسٌس
وتطورت خالل حقبة المٌزوزوي( عمرها الجٌولوجً مابٌن 099الى 88ملٌون سنة) الى ان وصل عرضها الى مابٌن 0899ـ 1999
كٌلومتر ،ومر محٌط التٌسٌس خالل تطوره الجٌولوجً بمرحلتٌن ربٌسٌتٌن ،مرحلة الجٌوسٌنكلٌنال التً تمٌزت بشكل عام باالستقرار
النسبً ،ترسبت خاللها الطبقات الصخرٌة ذات االنواع المختلفة السٌما الكاربونٌة بسبب تطور ظروؾ نمو وازدٌاد وتنوع االحٌاء المابٌة
الحٌوانٌة والنباتٌة مما ادى مع مرور الزمن وفً ظل استمرار علمٌات الترسٌب الى طمر ودفن بالٌٌن من االطنان من بقاٌا المواد
العضورٌة التً تحولت الى المواد الهٌدروكاربونٌة فً مواقعها االصلٌة وعرفت تلك االنواع من الصخور بصخور المصدرـ أو صخور
االم ،التً نشؤ فٌها النفط ,انتهت تلك المرحلة بتقلص البحر نتٌجة تقارب الكتل المحٌطة به عن بعضها البعض ورافقت ذلك نشاطات
وانفجارات بركانٌة وارتفاع بعض اجزاء قاع المحٌط الذي ادى الى تكوٌن جزر وسالسل جبلٌة على امتداد محور المحٌط مإدٌة الى
انفصالها الى احواض منفصلة او شبة منفصلة عن بعضها البعض  ،وتكونت خالل تلك الفترة المحٌطات الحدٌثة مثل المحٌط االطلسً
والهادي،وهً من اولى عالمات بداٌة مرحلة جدٌدة  ،عرفت بمرحلة االوروجٌنً(مرحلة بناء السالسل الجبلٌة) التً امتلبت خاللها تلك
االحوض المابٌة الملٌبة باالحٌاء بترسبات بحرٌة متنوعة طمرت ودفنت معها بالٌٌن االطنان من ٌقاٌا تلك المواد العضوٌة التى تحولت
الى المواد الهٌدروكاربونٌة ووصلت هذه المرحلة الى بداٌة مرحلتها النهابٌة التً ادت الى تراجع شدٌد وانقراض االحواض المابٌة وبناء
احزمة من السالسل الجبلٌة على آثاره فً آسٌا واوربا وشمال افرٌقٌا  ،واؼلب السالسل الجبلٌة من الهمالٌا مارا ب زاكروس  ،طوروس
 ،االطلسً والى سالسل االلبً فً أوربا التً تكونت على آثار بحر التٌسٌس وال زالت بعض أجزاء من بقاٌا التٌسٌس باقٌة ،مثل البحر

االبٌض المتوسط والذي سوؾ ٌنقرض وٌموت بؤنتهاء مرحلة االوروجٌنًٌ ،عتقد العلماء بؤنها تنتهً بعد حوالى  99مالٌٌن سنة الذي
.سوؾ ٌإدي الى نشإء محٌط جدٌد عل امتداد موقع البحر االحمر والذي عرفه العلماء بالمحٌط العربً االفرٌقً
تتواجد المواد الهٌدروكاربونٌة فً الصخور الرسوبٌة التً ترسبت خالل نشوء وتطور وانقراض محٌط التٌسٌس فً الطبقات والتكاوٌن
التً تكونت خالل حقبة البالٌوزوي وازداد كمٌاتها فً ترسبات حقبة المٌزوزي والسٌنوزوي ،حٌث تتواجد حوالً  84بالمابة من المواد
الهٌدروكاربونٌة فً ترسبات حقبة المٌزوزي وحوالً  04بالمابة من المواد الهٌدروكاربونٌة فً ترسبات حقبة البالٌوزوي(عمرها
الجٌولوجً مابٌن  099الى  869ملٌون سنة) والباقٌة  98بالمابة فً ترسبات حقبة السٌنوزوي (عمرها الجٌولوجً مابٌن  88الى 099
ملٌون سنة) ،بٌنما تتواجد حوالى  04بالمابة من المكامن النفطٌة فً ترسبات حقبة السٌنوزوي(عمرها الجٌولوجً حوالً 88ملٌون سنة)
وحوالً  85بالمابة فً ترسبات حقبة المٌزوزي و98بالمابةفً ترسبات حقبة البالٌوزوي بسبب هجرة النفط من االعماق نحو االعلً
وخزنها فً تكاوٌن وتراكٌب جٌولوجٌة مناسبة ،محصورة فً الجزء االعلً من القشرة االرضٌة التً تتكون من الصخور الرسوبٌة التً
ٌصل سمكها فً بعض المناطق الى حوالً  59كم وتصل سمكها فً كردستان العراق الى حوالً  09كم  ،وهذا ٌعنً أحتمال تواجد
النفط والؽاز بشكل عام حدود تلك االعماق ،االمر الذي سٌزٌد من احتمال اكتشاؾ الكثٌر من حقول النفط والؽار فٌها ،السٌما فً المناطق
.السهلٌة وذات التصارٌس الواطبة والمحصورة بٌن السالسل الجبلٌة كما هو الحال فً كردستان
أثبتت من نتابج الدراسات الجٌولوجٌة والجٌوفٌزٌابٌة والخبرة العملٌة بان حقول البترول ٌقتصر تواجدها على المناطق التً كانت
تؽطٌهاالبحار العمٌقة فٌما مضى وتتكون فٌها طبقات الصخور الرسوبٌة تمٌزا عن المناطق التً تؽطٌها الصخور النارٌة كالبازلت
والكرانٌت  ،وال تتكون حقول البترول فً كافة أجزاء الصخور الرسوبٌة  ،بل تتكون فً بعض أجرابها التً ٌتولد فٌها البترول وتسمى
.بؤحواض البترول حٌث ٌتجمع البترول ؼالبا فً جوارهذه االحواض البترولٌة -النفطٌة
حوض البترول هو عبارة عن منطقة تتراوح مساحتها من بضعة آآلؾ الى مابة ألؾ كٌلومتر مربع أو أكثر ٌتركز فٌها العدٌد من حقول
 .البترول وتتوزع على شكل احزمة بترولٌة ضمن حدود حوض البترول
لقد تم اكتشاؾ اكثر من  899حوض نفطً فً العالم والتً تقدرمساحة تلك االحواض النفطٌة بحوالى  4499999كٌلو مترمربع وحجمها
ٌصل الى حوالً  98899999كٌلو مترمكعب ،ومن ابرز تلك االحواض البترولٌة(أحواض البترول فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
,.امرٌكا الجنوبٌة ،وجبال أوراأل ،بحر قزوٌن،والخلٌج العربً ،وشمال أفرٌقٌا
من أبرز تلك االمثلة هو حوض الخلٌج الذي ٌمتد من الخلٌج جنوبا الى منطقة جنوب شرق االناضول /تركٌا وٌبلػ طوله أكثر من 0099
كٌلومتر وعرضه مابٌن  199-099كلٌومتر ،حٌث ٌضم هذا الحوض أؼنى حقول البترول فً أٌران  ،الكوٌت،السعودٌة ،العراق ٌ .نقسم
حوض الخلٌج الى عدد من االحزمة النفطٌة  ،التً تتواجد ضمن حدودها الحقول النفطٌة العمالقة  ،منها الحزام النفطً فً جنوب العراق
 .والحزام النفطً فً كردستان

حقول البترول

ٌتكون البترول نتٌجة لتحلٌل بعض الكابنات الحٌة النباتٌة والحٌوانٌة التً كانت تعٌش منذ مالٌٌن السنٌن فً البحار القدٌمة( مثل بحر
التٌسٌس) وعندما تموت هذه الكابنات وتسقط فً القاع وتدفن وتؽطٌها االتربة والرمال( الترسبات البحرٌة المتنوعة) وتتعرض للضؽط
والحرارة الكامنة فً االرض فؤن بقاٌا هذه الكابنات تتحول الى قطرات من البترول المختلط بالماء وتنشر هذه القطرات بٌن الصخور(
المسامات الصخرٌة) التً تتكون تحت سطح البحار والتً ٌتجمع( ٌتولد) فٌها البترول وتسمى ( بالصخور األم) وهً بطبٌعتها صخور
رسوبٌة بحرٌة المنشؤ  .تتحرك قطرات البترول التً تتجمع فً الصخور األم احٌانآ نتٌجة الضؽط والحرارة من موطنها االصلً (
صخور األم) الى مناطق ٌقل من الضؽط علٌها والى ان تصادؾ طبقة اوطبقات من الصخور المسامٌة ( حجر الرمل  ،حجر الكلس)
تسمح لها باالنتقال خاللها من موطنها الى المناطق المجاورة وتظل هذه القطرات فً هجرتها عبر الصخور المسامٌة ،فاذا لم ٌعرض فً
طرٌقها عابق( طبقة ؼٌر مسامٌة -ؼٌرنفاذة) فؤنها تصل فً نهاٌة المسار بالقرب من سطح االرض او تصل الى سطح
االرض,وتظهرعلى شكل رشوحات نفطٌة أو برك االسفلت أو ٌنابٌع الؽاز ،وعندبد ٌتبدد البترول دون او تتكون حقول النفط أو الؽاز،

ولكن إذا ما صادفت قطرات البترول المهاجرة من اي نوع من الصخور ٌحول( ٌمنع) دون أستمرار هجرتها( حركتها ) سواء أكانت
باآلتجاه االفقً أو باالتجاه العمودي ،وتعرؾ تلك الصخور ( بصخور المؽطاة) التً تمنع تسرب البترول من خاللها  ،فان قطرات
البترول تتجمع وتراكم بجوار أو تحت هذاالعابق أو المصٌدة البترولٌة تعرؾ مثل تلك الصخور (بالصخور الخازنة للبترول ) وعندبذ
تتكون حقول البترول.لذا ٌمكن القول ،بؤنه تتكون حقول البترول إذا توافرت عدة شروط منها( وجود بحار تعٌش فٌها االحٌاءالعضوٌة
التً تموت وتدفن فً قاع البحر تحت الترسبات البحرٌة ،وجود الطبقات الصخرٌةالمسامٌة التً تسمح للبترول بالحركة بٌن مساماتها،
وجود مصابد البترول التً تتجمع عندها البترول و وجود الصخور المؽطاة)  ،وعندما ٌتجمع البترول وٌستقر فً المخازن – المصابد
البترولٌة ،فان البترول ٌنفصل مع الماء المختلط به أحٌانا وٌطفوا فوقه ،نتٌجة اختالؾ فً الكثافة واذا وجد الؽاز مع البترولٌ ،نفصل
الؽاز أٌضا وٌطفوا فوق البترول ،ولذا ؼالبا مانرى بؤن حقول البترول تتكون من ثالثة طبقات  ،اعالها الؽاز ٌ ،لٌهاالنفط  ،ثم المٌاه،
.وهذا االنفصال هو نتٌجة ألختالؾ الكثافة بٌن الماء االكبر كثافة ثم البترول وتلٌه الؽاز وهو األقل كثافة
ٌتجمع البترول ؼالبا فً نوعٌن من المصابد ،النوع االول ٌتكون من الكسور وااللتواءات التً تحدث فً طبقات القشرة االرضٌة نتٌجة
للحركات االرضٌة التً تإدي الى انحناء الطبقات االرضٌة وتهشمها بالشقوق أو نتٌجة االندفاعات المحلٌة ( الطبقات الملحٌة ) نحو
االعلى مكونة المصٌدة التً قد تؤخذ شكل القبو( الطٌة المحدبة) حٌث ٌتجمع وٌتراكم البترول فً قمة الطٌة ،او تتكون المصابد نتٌجة
الكسور  -الفوالق التً تتعرض لها الطبقات مما ٌحول دون هجرة النفط الذي ٌتراكم بجوار الطبقات المكسورة -الفوالق .النوع االخر من
المصابد تتكون نتٌجة الظروؾ الجٌولوجٌة التً تتعرض لها االحواض النفطٌة خالل تارٌخ تطورها الجٌولوجً مإدٌة الى احداث
تؽٌرات فً خصوصٌات بعض انواع الصخور مثل صخور حجر الرمل الذي ٌتحول بمرور الزمن من صخور مسامٌة الى صخور -
طبقات ؼٌر مسامٌة تعوق هجرة البترول مما تتجمع فٌها مكونة حقول البترول ،أو لؽٌر ذلك من االسباب الجٌولوجٌة التً تعٌق إمتداد
.الطبقات المسامٌة
الٌصلح كال النوعٌن ان ٌتحول الى مصابد بترولٌة إآل اذا كانت الطبقةالمسامٌة التً ٌتحرك وٌتجمع فٌها البترول مؽطاة بطبقة أوطبقات
ؼٌر مسامٌة( عازلة)تحبس البترول داخل المصٌدة -الصخور الخازنة ،واذا تعرضت المصٌدة خالل التطور الجٌولوجً للمنطقة الى
شقوق أوتكسرات فوالق عمٌقة تخترق الصخور المؽطاة تسمح للبترول من خالل الفوالق بالهروب منها مما ٌفقد المصٌدة أهمٌتها وعندبذ
ٌظهرالبترول فوق سطح االرض مكونآ رشوحات البترول أو ٌنابٌع الؽاز الطبٌعً ،وكانت هذه الظواهر من االدلة العامة التً جذبت
الباحثٌن عن البترول فً هذه المناطق ،وهذا ما نشاهده فً الكثٌرمن المناطق التً تجاور حقول البترول ضمن احزمة االحواض النفطٌة
فً العالم ومنها الحزام النفطً فً كردستان.

أساليب الكشف عن البترول:

كان الكشؾ عن البترول فً السابق ٌجرى دابما فً المناطق التً تظهر فٌها دالبل وعالمات البترول ( الرشوحات النفطٌة فوق سطح
االرض( مثل الرشوحات النفطٌة فً خانقٌن ) وفً المناطق التً تنبعث منها الؽازات الطبٌعٌة( النار االزلٌة فً كركوك)أو ٌسٌل منها
.البترول أو آبار المٌاه التً تنتج مٌاهآ مالحة مختلطة بالبترول
تتواجد هذه الخصوصٌات فً الكثٌر من مناطق االحواض النفطٌة ،كان االسلوب الذي ٌتبعه الباحثون عن البترول فً مناطق تواجد
الرشوحات النفطٌة  ،وتمكنوا من أكتشاؾ البترول فً بولندا ، 9585/كندا  ،9585الوالٌات المتحدة  ،9585رومانٌا ،9589
بٌروا ، 9585روسٌا  .،9588لقد أتسعت عملٌات الكشؾ عن البترول بعد دراسة نتابج حفراآلبار فً هذه المناطق وتحلٌل خصوصٌات
الطبقات الصخرٌة التً توجد فٌها البترول من حٌث تكوٌنها( نوعٌة مكونات الطبقات) وتركٌبها ،ودراسة تكوٌن الطبقات الصخرٌة
.التٌٌوجد فٌها البترول وساعدت نتابج تلك الدراسات الجٌولوجٌة لفهم الطبٌعة الجٌولوجٌة للمناطق التً ٌتكون فٌها البترول
أمتدت الدراسات الجٌولوجٌة على ضوء المفهوم الجٌولوجً لطبٌعة المناطق النفطٌة الى المناطق التً ال تظهر دالبل الرشوحات النفطٌة
فٌها وذلك بؤستخدام طرق البحث العلمً التً تعتمد على المفهوم الجٌولوجً لتكوٌن وتجمع البترول ،الذي ٌستوجب توافر شروط
معٌنة،منها( وجود طبقات سمٌكة من الصخور الرسوبٌة لٌتولد فٌها البترول وأن ٌكون بٌن هذه الصخور طبقات مسامٌة كالرمل وحجر

الكلس ألختزان البترول وطبقات ؼٌر مسامٌة كالطفلة أو الملح لمنع هروب البترول المختزن.وجود مصابد ٌتجمع فٌها البترول) .علىهذا
 :االساس صارت عملٌة الكشؾ عن البترول تتضمن عدة خطوات مهمة وهً
أختٌار مناطق الصخور الرسوبٌة السمٌكة التً تحتوي على طبقات مسامٌة واخرىؽٌر مسامٌةعن طرٌق دراسة مكونات وتركٌب 1-
.الصخور فوق سطح االرض وتحلٌل العٌنات الصخرٌة المستخرجة من آبار الحفر
البحث عن مصابد البترول وتعٌٌن مواقعها وحدودها ومنها ما ٌظهرفوق سطح االرض عن طرٌق استخدام المسح الجٌولوجً أو 2-
استخدام التصوٌر الجوي الذي ٌعطً صورة سرٌعة وشاملة لمناطق االبحاث مما ٌمكن الجٌولوجً من سرعة تحدٌد مواقع مصابد
البترول ،وفً المناطق التً ال تظهر الصخور فوق سطح االرض (كالصحاري واحواض المٌاه) ٌجب استخدام المسح الجٌوفٌزٌابً الذي
ٌعتمد على قٌاس الصفات الطبٌعٌة لطبقات االرض كدرجة مؽناطٌسٌتها أو قوة جاذبٌتها أو سرعة مرور االهتزازات بها ،مستجدمةأجهزة
).خاصة ( االجهزة المؽناطٌسٌة أو الجاذبٌة أو السٌزموؼرافٌة
أختٌار المصابد المناسبة لحفر آبار الكشؾ عن البترول ٌ،عتمد أختٌار المصابد على الدراسة الجٌولوجٌة العامة للمنطقة ،أن أنجح 3-
مصابد البترول هً أقربها الى أحواض البترول ،هذا ما ٌتطلب على الجٌولوجً تحدٌد صورة واضحة عن أبعاد حوض البترول ،ثم
.أختٌار أحسن وأكبر المصابد القرٌبة من هذا الحوض لحفرآبار ( اآلبار االستكشافٌة) الكشؾ عن البترول
ٌتراوح عمق حفر آآلبار أألستكشافٌة من بضعة مبات من االمتار الى بضعة آآلؾ حسب عمق الطبقات التً ٌتجمع فٌها البترول 4-
،وعندما ٌثبت وجود البترول ٌعتبر ان االكتشاؾ قد تحقق ،تجرى بعدها عملٌة االختبارات لتحدٌد مقدار ما ٌستطٌع الببر ان ٌنتجه ،فؤذا
كانت كمٌة إنتاج الببر تصلح لؤلستؽالل أقتصادٌا ٌعلن عندبذ من أكتشاؾ ( مٌالد) حقل جدٌد ،او ربما قد ٌثبت وجود البترول بكمٌات
التصلح لؤلستؽالل االقتصادي ربما خالل هذه المرحلة  ،وعندبذ الٌعتبر ان االكتشاؾ قد تحقق وتستؤنؾ عملٌات الحفر فً مواقع أخرى.

مخاطر وتكلفة الكشف عن البترول
ٌعتبر الكشؾ عن البترول من أكثر العملٌات مخاطرة باألموال ألن نسبة نجاح آآلبار االستكشافٌة قلٌلة  ،وتتفاوت هذه المخاطرة من
منطقة الى اخرى تبعآ لطبٌعتها الجٌولوجٌة ،فمنها ما ٌستجٌب لعملٌات البحث فٌكتشؾ البترول بسرعة فتعتبر مناطق خصبة بترولٌآ ،
ومنها ما ٌحتاج الى وقت طوٌل واموال ضخمة قبل اكتشاؾ البترول .أرتفاع تكلفة عملٌات الكشؾ الجٌولجً والجٌوفٌزٌابً وعملٌات
حفر االبار االستكشافٌة ٌزٌد من عب المخاطرة وخاصة اذا كانت العملٌات تجري فً مناطق بعٌدة تزٌد من المصارٌؾ المتوسطة،حٌث
تبلػ تكلفة حفر ببر ما بٌن ( 999الؾ الى ملٌون جنٌه) .تبذرأموال هابلة فً عملٌات حفر اآلبار االستكشافٌة التً نادارا ما تصل نسبة
النجاح الى  ،%19وعلى سبٌل المثال تم حفر  9588ببرا استكشافٌا فً أفرٌقٌا  ،أكتشؾ البترول فً  895ببرا فقط أي بنسبة نجاح
 %09,4وهذه النسبة هً لمدة  98سنة(  ، )9688-9689وفً نفس تلك الفترة تم حفر  5085ببرا أستكشافٌا فً دول اوربا الؽربٌة ،
 .اكتشؾ البترول فً  805ببرا فقط ، ،اي بنسبة نجاح .%95,5مقابل هذه التكالٌؾ العالٌة
ارباح إنتاج البترول مرتفعة للؽاٌة تبلػ فً المتوسط  1أو  8أمثال ارباح الصناعات االخرى ،وهذا ما ٌدفع الشركات النفطٌة على
مواصلة البحث عن البترول واستخراجه مع االهتمام الدقٌق فً تدقٌق المعلومات العلمٌة قبل االقرار فً حفر اآلبار االستكشافٌة من اجل
.تقلٌل تكالٌؾ انتاج البترول
أرتفع عملٌات أكتشاؾ البترول نتٌجة جملة من االسباب  ،أهمها( تطور وسابل الكشؾ واعتمادها علىاالجهزة األلكترونٌة الحساسة التً
تحتاج الى خبرة خاصة دقة فً التشؽٌل والصٌانة،اجراء عملٌات الكشؾ فً المناطق البعٌدة( الصحاري أو الؽابات وفً المناطق
).البحرٌة ،انتشار عملٌات الكشؾ فً المناطق البحرٌة التً تزٌد تكلفة الحفر فٌها مقارنة بالحفر فً المناطق االرضٌة -الٌابسة
ٌقدر معدل العام تكلفة فرقة المساحة الجٌولوجٌة الخفٌفة مابٌن  90999 -8999دوالر شهرٌا،وتكلؾ اعداد الصور الجوٌة بحوالً 9,8
دوالرللكٌلومتر المربع بمقٌاس رسم حوالً  ،9089999وهذه هً أقل عملٌات الكشؾ الجٌولوجٌة تكلفة.اما تكلٌؾ المساحة الجٌوفٌزٌابٌة
 ،فانها تعتمد على نوعٌة الطرٌقة التً تستعمل  ،حٌث تكلؾ عملٌات المساحة المؽناطٌسٌة مابٌن  99999-8999دوال شهرٌا  ،أما
تكالٌؾ المساحة الجاذبٌة ٌترواح ما بٌن  89999-09999دوالر شهرٌا ،تم تلٌها المساحة السٌزموؼرافٌة التً تبلػ متوسط تكالٌفها على

األرض بحوالً  999ألؾ دوالر شهرٌآ للفرقة الواحدة ،وتصل الى حوالً 089ألؾ دوالر شهرٌا فً المناطق البحرٌة  .تتفاوت تكالٌؾ
حفر اآلبار من منطقة الى اخرى حسب بعدها عن مراكز العملٌات وسهولة النقل و صعوبته نظرآ لضخامة االجهزة والمهمات
المستخدمةٌ ،تراوح تكلفة تشؽٌل جهاز الحفر العمٌق فً المناطق األرضٌة مابٌن  099-999ألؾ دوالر شهرٌا وذلك بالنسبة لجهاز حفر
كبٌر ٌصل الى أعماق  98ألؾ قدم ،بٌنما تتراوح هذه التكلفة من 899-599ألؾ دوالر شهرٌا بالنسبة لجهاز الحفر البحريٌ.عود سبب
هذه التكالٌؾ الباهضة الى ان عملٌا ت الحفر البحري تحتاج الىؤرصفة خاصة ترتكز علٌها أجهزة الحفر سواء كانت االرصفة ثابتة أو
متحركة أو وحدات عابمة وما تحتاجه من صٌانة هذه االرصفة وتكلفة نقلها من مكان الى آخر وما ٌتعرض لها من أخطار عندما
تشتداالمواج قد تحطمها وتحطم جهاز الحفر،ولذا تصل تكلفة الحفر البحري بحوالً اربعة او خمسة أمثال تكلفة حفر اآلبار فً المناطق
.االرضٌة

أستخراج البترول:
.تنفرد صناعة أستخراج البترول بعدة خصابص تجعلها مختلفة عن سابر الصناعات االخرى،ابرز هذه الخصوصٌات تكمن فً
ٌوجد البترول فً مكامن جوفٌة على عمق آآلؾ االقدام من سطح االرض او من قاع االبحر  ،وٌتعامل االنسان مع هذه التجمعات 1-
.النفطٌة دون أن ٌراها أو ٌلمسها أو ٌعرؾ حقٌقة حجمها ،وانما ٌتعامل معها باستخدام نظرٌات علمٌة متطورة وخبرة عملٌة طوٌلة
طرق البحث عن البترول معقدة ،وتتطلب مبالػ هابلة ومهما بلؽت هذه الطرق من التطور العلمً التستطٌع أعطاء البٌان الٌقٌن عن 2-
وجود تجمعات بترولٌة فً مكان ما،لذا البد من حفر اآلبار للتؤكٌد على ذلك،ومما ٌزٌد من تعقٌد العملٌة حدوث تحركات فً الطبقات
االرضٌة ٌنجم عنها عدة تكسٌرات -شقوق وفوالق متنوعة االحجام واالتجاهات التً تكونت فً ازمان جٌولوجٌة مختلفة ،أضافة الى
.تفاعالت تزٌد من حدوث اختالفات كبٌرة فً خصابص التكاوٌن والتراكٌب الجٌولوجٌة وخصوصٌات المكامن النفطٌة
التوجد التجمعات النفطٌة فً خزانات أو بحار أو أنهار جوفٌة كما قد ٌتصور البعض ،بل توجد التجمعات النفطٌة فً مسام الصخور 3-
الرسوبٌة سواءأكانت أولٌة أو ثانوٌة نتٌجة لحركات طبقات او بسبب التفاعالت الكٌمٌابٌة أو فً تشققات الصخور النارٌة تحت ظروؾ
معٌنة ،وعادة توجد هذه التجمعات النفطٌة مع مواد اخرى( المٌاه الجوفٌة ،الؽازات  ،الشوابب) ،ولذا التمثل المواد البترولٌة مابة فً
المابة من حجم المسامٌة المتاحة فً المصابد -المكامن البترولٌة سواءأكانت تركٌبٌة أو رسوبٌة .أضافة الى ذلك  ،ان نفس درجة التشبع
البترولً فً مسام الصخور تنقسم الى كمٌة قابلة لؤلنتاج واخرى ملتصقة بسطح الحبٌبات المكونة للصخورالتصاقا قد ٌكون كٌمٌابٌا  ،لذا
.ال ٌمكن استخراجه دون اجراءعملٌات مكلفة تسبب تؽٌر خصابص ذلك االلتصاق
القٌام بالكشؾ البترولً لٌس كافٌا ألنه ال ٌعطً الرإٌة الواضحة بالدرجة التً تعطً األطمبنان على تقٌٌم الكشؾ من حٌث كمٌة 4-
البترول القابل لآلستخراج أو حجم المصابد -المكامن النفطٌة أو سلوكه المتوقع .قد تصور البعض أنه من الممكن الحصول على كل
المعلومات المطلوبة أثناء الحفر من خالل تحلٌل عٌنات الصخور لدراسة خصابص الطبقة الحاملة للبترول ولتوضٌح الرإٌة عن سلوك
الخزان المتوقع ومقدار ما ٌحمله من االحتٌاط البترولً القابلة لؤلستخراج .من الضروري االشارة الى انه مهما بلػ حجم نتابج تحلٌل
المكونات الصخرٌة أثناء الحفر ،فؤنها لن تزٌد على واحد من اربعٌن أو خمسٌن ملٌونا بالمقارنة بالحجم الكلً لصخور الطبقة المطلوب
دراستهاٌ ،مكن تشبٌه تلك المعلومات ببساطة ( بؤن ٌقابل المرء شخصا واحد من دولة ما سكانها أكثر من اربعٌن ملٌون نسمة ،وٌعتقد انه
ٌمثل كل شعب ذلك البلد من حٌث الشكل والطباع والثقافة والتعلٌم وهذا طبعا أمر مستحٌل).

الباب الرابع
األحتياط البترولي
مفهوم االحتياط البترولي

كثٌرا ما نسمع عن ارقام االحتٌاطات النفطٌة لهذه الدولة او تلك ومنها ارقام االحتٌاطات النفطٌة واحتٌاطات الؽاز الطبٌعً فً العراق
الذي ٌشكل ثانً دولة فً العالم أن لم ٌكن الدولة االولً بعد السعودٌة من حٌث حجم االحتٌاط النفطً  ،وٌقدر ااالحتٌاط البترولً بحوالً
 990ملٌار برمٌل واالحتٌاط المستقبلً ٌتوقع ان ٌصل الى حوالً 051مللٌاربرمٌل ،هذا ما جذب أنتباه الدول الصناعٌة والشركات
النفطٌة المتعددة الجنسٌات الى العراق لما له من أهمٌة استراتٌجٌة على مستقبل االقتصاد العالمً .السإال الذي ٌطرح هنا نفسه ( أأل ٌحق
لنا العراقٌٌن الوقوؾ بجدٌة عن معرفة وتدقٌق حجم االحتٌاط البترولً فً العراق لما لها من االهمٌة التً تإثر على مجمل القرارات
 .المتعلقة بؤستثمار البترول حالٌا وفً المستقبل) ؟
هناك أسالٌب وطرٌق علمٌة ٌمكن بواسطته معرفة وتدقٌق تلك االرقام التً نسمعها عن احتٌاط البترول فً العراق  ,وألجل الوصول الى
نتٌجة قرٌبة من الحقٌقة البد ان نعرؾ ماهو مفهوم االحتٌاط البترولً ؟ ،وكٌؾ ٌتم تقدٌره ؟  ،وما هً المعطٌات التً تتحكم فٌه؟
االحتٌاط البترولً الكلً هو حجم البترول القابل لؤلنتاج من مصادر بترولٌة مخزونة بباطن االرض ،وٌقدر هذا االحتٌاطً فً وقت
معٌن أعتمادا على اسس علمٌة ومعاٌراقتصادٌة تإكد انه ذو ربحٌة تجارٌة.تستخدم وحدة الملٌون برمٌل عادة فً تقدٌرحجم االحتٌاطً
واالنتاج( البرمٌل ٌعادل قدما مكعبا أو 989لترآ)ٌ .تؽٌر تقدٌر احتٌاط البترول تبعا لعددة عوامل ٌ ،تم اعتماد تقدٌرات االحتٌاطً على
حجم ونوعٌة البٌانات والمعلومات المتاحة فً وقت معٌن والخاصة بنوع الخام المنتج والصخورالحاوٌة له وٌمكن ان تتؽٌر تلك
.المعلومات من وقت آلخر أستنادا الى نتابج الدراسات والبحوث المتنوعة ذات العالقة بالدراسات النفطٌة
ٌقدر حجم البترول المخزون فً الحقل بتحدٌد مساحة الحقل ولتكن مثلآل (99كٌلومتر مربع) ثم بتحدٌد سمك الطبقات الصخرٌة الحاوٌة
للبترول ولتكن مثال (999متر) و لتكون مثال نسبة المسامٌة فً الصخور الخازنة للبترول  %08من حجم الصخور ،والبترول الذي
ٌتواجد ؼالبا مختلطآ بالؽازات والمٌاه وٌمكن تقدٌر نسبة البترول بهذالخلٌط ولٌكن مثال  %59من الفراؼات التً تمثل  %08من حجم
طبقات الصخور االخازنة للبترول.عندبذ ٌمكن تحدٌد البترول المخزون فً الحقل بؤنه ٌساوي(99999999متر مربع *999متر *%08
 199 =%59*).ملٌون متر مكعب من البترول
تحدٌد رقم االحتٌاطً البترولً للحقول عنصر مهم جدآ فً تقٌٌم الحقول ،ألنه ٌحدد أهمٌتها االقتصادٌة وٌعتمد علٌه المحاسبون فً تحدٌد
.معدل أستهالك االصول الثابتة فً الحقل ألحتساب األرباح
كما ٌعتمد حجم االحتٌاطً على طرق االنتاج المتبعة والتً ؼالبا ما تعتمد على طبٌعة الطاقة الكامنة بالخزان البترولً والتً تحدد نوعٌة
القوى الدافعة للبترول  ،اضافة الى استخدام وسابل اخرى( طرق االنتاج الثانوي ) بهدؾ زٌادة معدل االستخراج وبالتالً زٌادة
االحتٌاطً ،واخٌرا ٌعتمد االحتٌاطً القابل لؤلنتاج على معدالت االستثمار فً مراحل البحث والتنقٌب وفً مراحل االنتاج والتطوٌر(
).مراحل التنمٌة
هناك ثالثة عوامل تتحكم فً مخزون النفط والؽاز الطبٌعً ،وهً :صفات الصخور الحاملة للنفط (المخازن النفطٌة) ،التكنولوجٌا
واالقتصاد .علما أن تطور الصناعة وتطبٌق نتابج الدراسات والبحوث العلمٌة حول مصادرالطاقة ال ٌمكن أن ٌإدي إلى تؽٌٌر
.خصوصٌات الصخور الخازنة للنفط والؽاز الطبٌعً
تتمكن الصناعة من إنتاج تكنولوجٌا جدٌدة متطورة ٌمكن بواسطتها استخراج أكبر كمٌة من النفط والؽاز الطبٌعً فً الصخور الخازنة
للنفط والؽاز الطبٌعً ،أال ان تكالٌؾ اإلنتاج والنقل من منابعها (الدولة) الى االسواق العالمٌة هً التً تتحكم فً النهاٌة فً طاقة االنتاج،
حٌث تختلؾ تكالٌؾ استخراج النفط والؽاز من موقع آلخر  ،ومن دولة ألخرى ،حسب خصوصٌات التراكٌب الجٌولوجٌة ومكوناتها ،وما
تحمله من النفط والؽاز الطبٌعً ،وطاقة انتاج اآلبار فً الحقول وعمقه وكمٌة ونوعٌة النفط والؽاز الطبٌعً فٌها ،وهنا ٌمكن اإلشارة الى
أن كلفة إستخراج برمٌل من النفط فً العراق التتجاوز  9,4دوالرللبرمٌل الواحد فً كردستان العراق .وتصل الى حوالً  0دوالرفً

جنوب العراق وفً السعودٌة وفً دول الخلٌج االخرى ،والى حوالً 5-4دوالر للبرمٌل الواحد فً بحر قزوٌن ،وترتفع الى ما بٌن -98
94.دوالر للبرمٌل الواحد فً بحرالشمال
ان االحتٌاط البترولً والؽاز القابل لؤلنتاج هو رصٌد دٌنامٌكً متؽٌرٌ ،مكن تمثٌله برصٌد الحساب الجاري فً البنوك ،اذ ٌتم السحب
.منه بؤستمرار االنتاج مقابل االضافة الٌه بتنمٌة الحقول المنتجة واستكشاؾ المزٌد منها من حٌن آلخر ،او بالعكس

أهمية تحديد االحتياط البترولي:

معرفة تطور االحتٌاط البترولً امر ضروري لقٌاس مدى نجاح الجهود المبذولة فً التنمٌة واالستكشاؾ ،قرارات االستثمار فً التخطٌط
لعملٌات الحفر تتخذ بناءا على ارقام األحتٌاطً القابلة لؤلنتاج والمتوقعة خالل العمر االقتصادي للمشروع ،ارقام االحتٌاطً وتطور
االنتاج المتوقع ضرورٌة لدراسة مدة أو تعدٌل أٌة أتفاقٌة بٌن شرٌكٌن أو فً حالة بٌع حصة احد الشرٌكٌن فً المشروع ،ارقام
االحتٌاطً الزمة لتحدٌد سٌاسات الحكومات والتخطٌط للتنمٌة وموارد التموٌل للموازنات ،معرفة االحتٌاط البترولً أمرضروري
لؤلطراؾ المشتركة فً عملٌات االنتاج واالستكشاؾ والتنمٌة .أن عملٌة تحدٌد االحتٌاطً البترولً لحقل او لخزان ما تستند الى عوامل
عدٌدة  ،منها( الفنٌة ،االقتصادٌة ،المناخ السٌاسً والرأي العام ،تؤثٌره بمسابل حماٌة البٌبة من التلوث) ،جمٌع هذه المإشرات متحركة ،
.تتؽٌر بتؽٌر الزمان والمكان والمجتمع ،ولذا تإثر على القرارات االقتصادٌة والسٌاسٌة المتعلقة باألستثمار وتنمٌة االحتٌاطات البترلٌة
هناك نوعٌن من االحتٌاط البترولً ( االحتٌاطً المتؽٌر -الدٌنامٌكً ،واالحتٌاط الساكن) ٌ ،مكن ان نشبه التعامل مع االحتٌاطً الساكن -
الثابت بشخص ورث أبنابه الكسالى مبلؽا من المال فؤنه بعد فترة ٌنتهً المال( االحتٌاط) وٌتم األفالس ،اما االحتٌاطً المتؽٌر فؤنه ٌماثل
حالة االرث ألبناء أذكٌاء ٌستثمرون اموالهم وٌنفقون من عابداتهم  ،وفً النهاٌة ٌعلون من مستواهم المعٌشً  ،وٌبقى لهم مخزون
احتٌاطً ربما كان أكثر من المٌراث األصلً.

أبرز المؤثرات على تقدير االحتياط البترولي وإستثماره:

ـ نوعٌة الخام وطرق األنتاجٌ .نقسم الخام البترولً الى انواع عددة ( الخفٌؾ ،الثقٌل ،المحتوى على الشوابب المضرة للبٌبة مثل 1-
الكبرٌتٌ .تؤثر االستثمار بنوعٌة الخام ،الخام الخفٌؾ الخالً من الشوابب الكبرٌتٌة وثانً اوكسٌد الكاربون ٌجذب االستثمارات أكثر من
ؼٌره ألرتفاع سعره قٌاسا الى الخامات االخرى .طبٌعة الزٌت الخام التسمح بمعدالت استخراج مرتفعة نظرآ لخواص الخام الجٌدة والتً
ال تحتاج الى أستنزاؾ جزء كبٌر من الطاقة المختزنة بالخام ألستخراجه من باطن االرض سواء بالطرق الطبٌعٌة او بطرق االنتاج
).الثانوي( حقن المٌاه او الؽاز
حجم المعلومات المتاحة للدراسات الفنٌةٌ .تم التعامل مع البترول فً باطن االرض من خالل المعلومات المتاحة لدى الفنٌٌن 2-
والمختصٌن فً مجال النفط ،المعلومات المتعلقة عن ظروؾ تواجد الخام وأمتداد هذا التواجد فً التراكٌب والتكاوٌن الجٌولوجٌة ونوعٌة
الخام والضؽوط ودرجات الحرارة التً فً باطن االرض ،توزٌع البٌانات وتؽٌرها بالنسبة لتؽٌر مكان الخزان وظروفه وعمره
الجٌولوجً.كما تعتمد على خصوصٌات التكاوٌن والتراكٌب الصخرٌة( مسامٌة الصخور) ومدى احتوابها على سوابل وموابع أخرى مثل
.الؽاز والماء الى جانب النفط
رؼم دقة الدراسات فقد تظل أسرار احتٌاطً أي خزان ؼٌر معروفة بالكامل ،ولكن ٌمكن تقدٌرها تقدٌر علمٌآ قرٌبآ من الحقٌقة بعد أنتاج
جزء ٌزٌد على  %08من االحتٌاطً المتوقع ،اضافة الى كونها قد ال تخلو من المفاجبات التً تظهرؼالبا من نابج الدراسات الجٌولوجٌة
.حول خصوصٌات التكاوٌن والتراكٌب الجٌولوجٌة وخصوصٌات الخزان -المكامن النفطٌة

صعوبة البحث والتنمٌة واالنتاج واسعار البترول .أن أكتشاؾ البترول شا واستخراجه بكمٌات اقتصادٌة شا آخر،فقد ٌكون مثال 3-
تواجد بترول فً موقع ما شبه أكٌد ،ولكن تكلفة استخراجه قد تفوق السعر الذي ٌحده السوقٌ ،مكن استخراج البترول بكلفة عالٌة فً حقل
.ما اذا انخفض سعر النفط فً السوق العالمً الى درجة ٌعطً للحقل جدوى اقتصادٌة خالل تلك الفترة
الظروؾ االقتصادٌة العالمٌة والمحلٌة للدول المنتجة للنفط .سوق النفط  ،سوق عالمً قد ٌحدده بعض البالد بعض القوانٌن المحلٌة4- ،
التً ٌصبح عابقا امام الشركات النفطٌة االجنٌة فً استثمار النفط فً تلك الدول فً ظل هذه القوانٌن التً تعرقل العملٌات النفطٌة المتعلقة
.بالتنقٌب واالنتاج والتنمٌة والنقل الى االسواق العالمٌة
البٌبة والتلوث  .لقد تضاعفت الشكوك المثارة حول دور البترول بمشتقاته وتكنولوجٌاته فً تلوث البٌبة ،مما ضاعفته من العقبات الفنٌة 5-
والمعنوٌةامام االستثمارات المختصة للتنمٌة،فً ظل تنامً الوعً بالبٌبة ونشؤت األحزاب (الخضر) ،باألضافة الى القوانٌن الصارمة
التً اصدرها العدٌد من الدول الصناعٌة تجعل الكثٌر من المستثمرٌن ٌحجمون عن االستثمار فً البترول وتدعوهم الى االنصراؾ عنه
الى صناعات بدٌلة أكثر ربحا واقل مخاطرة .لقد تدهورت صناعة البترول الى المركز التاسع عشر بٌن الصناعات بموجب أحصابٌات
ٌولٌو  ، 9660مرتبة حسب االرباح التً تحققها ،حٌث بلؽت معدالت الربح المتوسط %9,8- 0,1ن بٌنما تجاوزت ارباح الصناعات
الدوابٌة عن  %90من اجمالً المبٌعات ،ولذا ركزت الشركات النفطٌة على االستثمار فً المناطق التً تمتلك احتٌاطات نفطٌة عالٌة
).وذات تكالٌؾ انتاج قلٌلة(منطقة الخلٌج ومنها العراق
قرب أماكن االحتٌاطً من اماكن االستهالك .تتوجه انظار الشركات متعدة الجنسٌات الىاماكن تواجد البترول التً تقع داخل نطاق 6-
العالم الصناعً أو بالقرب منه ،لكً ٌقلل من تكالٌؾ النقل او الشحن ،أضافة الى ؼٌاب عنصر المخاطرة السٌاسٌة( االمن واالستقرار
السٌاسً) ،هذه أمور تشجع االستثمار وتعظم فوابده ،اضافة الىحل مشاكل البطالة فً تلك المناطق الصناعٌة .هذا التوجه ٌنسجم مع
توجهات الحكومات فً األقالل من االعتماد على مصادر الطاقة التً تتواجد فً اماكن بعٌدة تتسم بعد االستقرار االمنً والسٌاسً ،وال
.تشجع مصادر التموٌل على المخاطرة برإوس اموال ضخمة لتعظٌم احتٌاطً دول ال ترتبط معها بعالقات سٌاسٌة وثٌقة
اللوابح والقوانٌن الحكومٌة المنظمة لصناعة البترول .أستراتٌجٌة صناعة البترول الهامة تتطلب لوابح وقوانٌن محلٌة ،أو ذات صٌؽة 7-
عالمٌة لتحدٌد سٌاسة العاملٌن فً هذا المجال الحٌوي  ،وتإثر هذه التشرٌعات سلبآ أو اٌجابآ على االستثمارات فً صناعة البترول .ان
القٌود والتشرٌعات التً تضعها الحكومات تترجم اقتصادٌا الىتكلفة مضافة قد تإثر على القرار باالستثمار فً مكان ما نظرا لتواجد فرص
بدٌلة افضل فً أماكن أخرى تحقق عابدا أفضل للمستثمر الخارجً ،مثال ذلك قوانٌن االتحاد السوفٌتً السابق ،الصٌن .فً هذا المجال قد
.اصبح عابقافً استثمار البترول فً تلك الدول
كفابة العاملٌن فً مجاالت االستكشاؾ واالنتاج .ان علم وكفابة وخبرة الفنٌٌن هً من العناصر المهمة فً تنمٌة االحتٌاطات واكتشافها8- ،
القدرة على اتخذ القرار المبنً على المعرفة والخبرة هً من أهم العوامل التً ٌعتمدعلٌها المستثمرلتوجٌه األموال نحو المناطق ذات
.العابد المرتفع وذات االحتٌاطات المتوقعة الكبٌرة
عنصر المخاطرة الفنٌة واالقتصادٌة والسٌاسة .ان الصعوبات الفنٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌةالتً تواجه االستكشاؾ ألحتٌاطاط جدٌدة أو 9-
لتنمٌة قابمة تعكس تكلفة االنتاج واالستكشاؾ وتسبب فً ارتفاعها ،وقد ٌحجم المستثمر عن التنمٌة او االستكشاؾ اذا تجاوزت
المصروفات الحد االقتصادي الذي ٌجعلها ال تنافس كافة االستثمارات البدٌلة ,وتزاٌد المخاطر امر الٌرؼبه اصحاب رإوس االموال
ولكن ال بؤس من االستثمار فً اماكن ذات مخاطر عالٌة لو كان العابد من االستثمار مرتفعا وسرٌعا.

الباب الخامس
شركات البترول العالمية
دور شركات البترول العالمية والتحكم في البترول:

كانت شركات البترول العالمٌة تلعب أدوارها المباشرة وؼٌر المباشرة( السرٌة)فً تخطٌط وتنفٌذ االمور من خالل عقد االتفاقٌات الطوٌلة
األمد بالشكل الذي ٌضمن لهم الحصول على أكبر المنافع من الدول المنتجة والمستهلكلة للبترول ،سالكٌن فً ذلك كل الطرق منها حتى
.القضاء على الشركات الصؽرى وتهدٌد أمن البترول
كان ٌسٌطر على سوق البترول الى ما قبل خمسون سنة الماضٌة  4شركات عالمٌة منها  8أمرٌكٌة وهً( ستاندرد أوٌل أؾ نٌو جرسً،
موبٌل أوٌل ،تكساكو ،شركة الخلٌج ،ستاندرد كالٌفورنٌا  ،شل ،البترول البرٌطانٌة) .كانت شركة ( ستاندرد جرسً) من اولى الشركات
االمرٌكٌة واكبرها واقدمها ،تنتج البترول فً 91دولة وتكرره فً  58دولة وتبٌعه فً مابة دولة ،وتبلػ مبٌعات هذه الشركة وحدها
 8999.ملٌون جنٌه سنوٌا
أنشؤت كل هذه الشركات فروعآ لها ألدارة عملٌات معٌنة( التسوٌق ،التوزٌع ،التكرٌر) وتبٌع الشركات االصلٌة البترول لفروعها باسعار
مختلفة عن أسعار السوق وتتقاسم األرباح فٌما بٌنهما ،وكانت الشركات الكبرى تستؽل هذه العالقة بٌنها وبٌن فروعها فً الضؽط على
الدول المنتجة للبترول،فمثآل كانوا ٌتالعبون بؤسعار خام البترول ،حٌث ٌعلنون بشكل مفاجا خفض سعر بٌع الخام فً مٌناء
التصدٌر،وكان من المفروض ان تقل ارباحها وارباح الدول المنتجة نتٌجة أنخفاض سعر الخام  ،ولكن كانت الدولة المنتجة للبترول هً
التً تخسر ،أما الشركة فؤنها تبٌع الخام للشركات الفرعٌة التى تتولى نقله وتكرٌره وتسوٌقه وبٌعه فً النهاٌة للمستهلك بسعرمرتفع
وتكون الحصٌلة النهابٌة للشركة االصلٌة بفروعها .وعلى ضوء هذه التوجٌهات السرٌة فؤن هذه الشركات العمالقة عندما تحارب دولة او
شركة أخرى فؤنها تحارب فً قسوة وفً ضراوة وتسطٌع ان تإدي الى إفالس دول وخراب شركات ،وبحكم ما تملكها هذه الشركات
الكبرى من رإوس أموال وأرباح تسطٌع ان تخفض االسعار الى الحد الذي ٌفقد فٌه بعض ما لدٌها من فابض ،وتإدي فً نفس الوقت الى
أفالس الشركات الصؽٌرة التً ال تتحمل أعباء بٌع البترول بتلك االسعار المنخفضة  .ادت تكرارعملٌات التالعب بؤسعار البترول من قبل
الشركات الكبرى الى أفالس الشركات الصؽرى مما ارؼم الشركات الصؽرى من ان تخضع وتنحنً لسٌاسات وتوجهات الشركات
الكبرى.

محاربة الدول المنتجة للبترول
حاربت شركة البترول البرٌطانٌة أٌران بعد ان رفض اٌران مقترحات شركة البترول االنكلٌزٌةاالٌرانٌة بتسوٌة النزاع وفً المخالفات
التً أرتكبتها ،منها (محاولة ادخال المٌاه الساحلٌة فً منطقة إمتٌازها فً إتفاق عام  ،9655دفع سعر البترول بالذهب فً الوقت الذي
كان سعره ٌقل  %89من السعر الحقٌقً ،منع شركة البترول البرٌطانٌة من االشراؾ واالطالع علىحساباتها وحسابات الشركات
المساعدة والمتحدة معها ،ضآلة حصة أٌران بالقٌاس الى أرباح الشركة الطابلة ،إضافة الىدعوةاٌران من أنهاء االحتالل وتولى اٌران
مصابر بنفسها تضمن استقاللها الساسً) ،هذه المشاكل كانت من الدوافع االساسٌة الى أعالن اٌران عن تؤمٌن الشركة ،فً ماٌو9680
،وانذرت الخبراء بالعمل مع الحكومة االٌرانٌة او مؽادرة البالد ،فً الوقت الذي لم ٌكن لدى اٌران خبراء لؤلنتاج أوالتسوٌق ،بعد ذلك
.االجراء االٌرانً  ،فرضت برٌطانٌا حصارآ على بترول اٌران وتابعت من ٌشترٌه بالقضاٌا
لسد الفراغ الذي نجم من فرض الحصارعلى بترول اٌران إستطاعت شركة البترول البرٌطانٌة التً كان لها حصص فً بترول الكوٌت
والعراق من رفع انتاج الكوٌت من  94ملٌون طن الى  10ملٌون طن سنوٌا وانتاج العراق من  5مالٌٌن طن الى 04ملٌون طن سنوٌآ.
.أدى هذا الضؽط الؽٌر المباشراٌران الى الخضوع وعزل شركات البترول بنفوذها عن حكومة مصدق فً اٌران
فً سنة  9686بدأت المباحثات بٌن الحكومة العراقٌة وشركة بترول العراق لتعدٌل عقودا المتٌار التً حصلت علٌها شركة البترول
البرٌطانٌة ،طالت المفاوضات 5سنوات ،لجؤت الشركة خاللها الى أسلوب جدٌد فً الضؽط على الحكومة العراقٌة من خالل عدم زٌادة

إنتاج البترول مما ٌإثر على اٌرادات الحكومة العراقٌة ،فً الوقت الذي أشتدت فٌه حاجة الحكومة للمال ،وفً نفس الفترة إرتفعت ارقام
االنتاج فً الدول المجاورة بٌن  %90،%6ولم ٌزداد أنتاج العراق عن نصؾ فً المابة ،دخلت المفاوضات بٌن شركة البترول
والحكومة العراقٌة فً مرحلة حرجة  ،لجؤت الشركة الى تخفٌض انتاج العراق من البترول بنسبة  ، %59وكان هذا ضؽط على الحكومة
 .العراقٌة للخضوع لمطالٌب الشركة

محاربة الدول المستهلكة للبترول
تعدى حدود محاربة الشركات العالمٌة للبترول للدول المنتجة،فظهرت فً األفق أٌضآ الحرب المكشوفة بٌن الشركات العالمٌة للبترول
 .والدول المستهلكة للبترول
أدى تطور الصناعات البترولٌة فً الٌابان فً الخمسٌنٌات من القرن الماضً الى ارتفاع نسبة االعتماد الٌابان على البترول من %4
الى %41ومن هنا بدأ خطورة عدم وصول البترول الى الٌابان بفعل سٌاسة شركات البترول العالمٌة مما أضطر الٌابان على االتفاق مع
الحكومة االمرٌكٌة فً عام ٌ 9689سمح بموجبه لشركات البترول االجنٌة ومنها االمرٌكٌة بالمساهمةب  %89من رإوس االموال
.لمصانع تكرٌر البترول الٌابانٌة مقابل تعهد هذه الشركات بؤن تقدم لمصنع التكرٌركل ما ٌحتاجه من البترول
وضع حلؾ االطلنطً قواعد لتجارة البترول مع االتحاد السوفٌتً السابق ،ولكن إٌطالٌا خرقت هذه القواعد عندما عقدت إتفاقآ مع االتحاد
السوفٌتً السابق عام  9685لتحصل على  %98من إستهالك البترول بسعر أقل  %59من السعر التً تدفعه إٌطالٌا للشركات الكبرى
وذلك مقابل إستٌراد أنابٌب الصلب من إٌطالٌا.

أحتكار البترول العالمي
بدأ االحتكار العالمً لسوق البترول عندما تعمقت المنافسة فً منتصؾ العشرٌنٌات من القرن الماضً بٌن شركات البترول على االسواق
مما دفع كل شركة تعرض سعرا أقل لتحطٌم منافستها مما أدى الى إضطراب األسعار فً كل االسواق،فً الوقت الذي كاد الكساد
االقتصادي العالمً ٌطل رأسه والبترول ٌتزاٌد إنتاجه على إستهالكه ،تحرك أنذاك الهولندي( هنري دٌترٌنج) ربٌس مجلس إدارة
شركة(شل) فً سنة  9605الذي كان قوة الٌستهان بها فً عالم البترول بتقدٌم فكرة االحتكار العالمً لسوق البترول على الرإساء
العالمٌة للبترول ،أتفق رإساء الشركات الكبرى الثالثة( شل ،شركة ستاندرد ،والشركة البرٌطانٌة) على االتفاق الذي وقع بٌنهم فً 94
دٌسمبر ، 9605عرفت أألتفاقٌة فً عالم البترول ( باتفاقٌة أكناكاري) رمزا الى القصر الصٌفً ل(دٌترٌنج) فً مدٌنة (أكناكاري) فً
سكوتلندا .تضمن االتفاق سبعة بنود ٌكمن فحواها فً (أآل تتنافس هذه الشركات فٌما بٌنها ..تجمٌد أسعار البترول ..التسٌهالت فً الشحن
والنقل والتفرٌػ..تحدٌد أسعار ناقالت البترول،كل سوق بترولً ٌاخد البترول من أقرب الحقول إلٌها بدآل من نفقات النقل الكثٌرة والبعٌدة
المكلفة،جعل سعر البترول فً خلٌج المكسٌك هو السعر العالمً ألن الوالٌات المتحدة كانت تنتج حوالً  %49من بترول العالم من خلٌج
).المكسٌك
كان هذا هو أول وأكبر إحتكار للبترول فً العالم الؽربً ضد الدول المنتجة للبترول منها الدول النفطٌة فً منطقة الشرق االوسط أدت
هذه الخطوة خالل الفترة مابٌن عام  9651-9659الى إنضمام باقً الشركات البترولٌة الكبٌرة والصؽٌرة  ،توقع إتفاقٌات مكملة ومتممة
له واصبح االحتكارٌسٌطر على البترول العالمً والشركات تجمع بشكل منظم لتنظٌم العمل ( توزٌع السوق البترولً)فٌما بٌنها ،وادى
إحتكار السوق العالمً للبترول الى أنهاء المنافسة بٌن شركات البترول  ،السٌما المتعلقة بالنفط فً منطقة الشرق االوسط ومنها نفط
العراق ،حٌث إحتكرت فً سنة  9656شركة نفط العراق والشركات المتحدة استؽالل النفط فً جمٌع أنحاء العراق وحصرت بذلك
السٌطرة التامة على جزء كبٌر من موارد العالم من هذه المادة الحٌوٌة وحجزته فً مجموعة من شركات ذات رإوس أموال ضخمة
قامت بؤستؽالل جمٌع مناطق النفط فً العراق وتحكمت هذه الشركات معا باألسواق العالمٌة بهذه المادة الثمٌنة التً هً ملك الشعب
.العراقً بنسٌجه المتنوع

لقد أدى االلتزام بجعل بترول خلٌج المكسٌك أساسآ فً تحدٌد(السعر العالمً للبترول) إرتفاع فً أسعار البترول التً كانت تتزاٌد جؽرافٌا
كلما إتجهنا بعٌدا من خلٌج المكسٌك حتى ٌصل أقصاها الى الجانب اآلخر من العالم ،وكان الخط الذي ٌمر بالمناطق التً ٌصل فٌها
السعر الىؤقصاها ٌسمى( خط تقسٌم السعر),وكان خط تقسٌم السعر قبل الحرب العالمٌة الثانٌة ٌبدأ فً المحٌط الهندي ،جنوب بورما عادة،
)متخذآ مسارآ تقرٌبٌآ الى الشمال والجنوب ،وكان هذا ( النظام ٌسري على البترول الخام كما ٌسرى على منتجات التكرٌر
حدثت بمرور الزمن خالفات بٌن تلك الشركات نتٌجة صعوبة تحدٌد سعر البترول فً المناطق االخرى من العالم حتى تتمكن تلك
الشركات من تصفٌة الحسابات فٌما بٌنها وكذلك مع المشترٌن .هذه االتفاقٌات كانت مكلفة جدا على الدول المنتجة للبترول وخاصة فً
منطقة الخلٌج( العراق ،اٌران) ،فمثال لو باعت العراق برمٌآل من البترول الى برٌطانٌا ،فان سعره فً هذه الحالة ٌحدد علىؤساس سعر
البترول فً خلٌح المكسٌك(السعر العالمً المنفق علٌه) مضافآ إلٌه نفقات الشحن من خلٌج المكسٌك الى المٌناء البرٌطانً ،واذا باع
العراق برمٌآل من البترول الى الهند مثالٌ ،صبح سعره هو سعر البترول فً خلٌج المكسٌك مضافآ الٌه نفقات النقل من خلٌج المكسٌك
.الى الهند بدآل من حساب نفقات النقل من العراق الى الهند القرٌب جدا من الهند مقارنة بالمسافة بٌن الهند وخلٌج المكسٌك
ربحت شركات البترول كثٌرا عندما تبادلت فٌما بٌنها االسواق ،تنقل البترول من الحقول القرٌبةالى اسواق االستهالك وتحصل على فرق
.عملٌات الشحن أو تتقاسمها فٌما بٌنها
تطور االحتكار فً سوق البترول أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة بسبب تعذر شحن البترول من الخلٌج الى أوربا ،بدأت الوالٌات المتحدة تمد
برٌطانٌا بحاجتها من البترول ،بٌنما أصبح من المستحٌل تزوٌد حلفابها فً منطقة الشرق االقصى بسبب المسافة الشاسعة بٌهما ،لذا جرت
محاوالت كثٌرة بعد الحرب العامٌةالثانٌة على أهمال قاعدة( حساب تكالٌؾ الشحن الوهمٌة من خلٌج المكسٌك) ،نجحت الشركات فً ذلك
.وجعل تكالٌؾ الشحن كؤن البترول قد بٌع فً لندن أو مٌناء روتردام الهولندي
بدات شركات البترول فً سنة  9689استعمال اسلوب آخر أكثر إستؽالآل ومن دون رحمة فً تحدٌد سعر بترول كل دولة منتجة للبترول
فً منطقة الشرق االوسط ٌعرؾ باسم (السعر المعلن للبترول) ،وعلى هذا االساس تحسب حصة الحكومة فً الدولة المنتجة للبترول ،مما
عزز مكانة شركات البترول ،تستطٌع تلك الشركات من خالل ( نظام السعر المعلن) من تحطٌم أٌة دولة مهما كان إنتاجها ،ألن الشركات
 .العالمٌة للبترول ظلت متحدة عند السعر المعلن ال تتنافس علٌه ،تخفض سعر البترول متى ما تشاء وال ترفع سعر البترول أبدآ
كانت الدول المنتجة للبترول فً الشرق االوسط تحصل على كمٌة من أنتاجها وذلك ألستهالكها المحلً  ،وتبٌع منه ما ٌرؼب بالسعر
الحر ،ونتٌجة ألتحاد الشركات العالمٌة للبترول ( بقً السعر الحر أقل من السعر المعلن)،لذا إضطرت الحكومات المنتجة الى بٌع
بٌترولها الحر للشركات بالسعر المعلن  ،بإعتباره أفضل االسعار ،ولذا ٌمكن القول بؤن( نظام السعر المعلن الذي حل محل سعر البترول
فً خلٌج المكسٌك بموجب إتفاقٌة( آكناكاري) كان إستؽالآل أسوأ).

تالعب شركات العالمية بأسعار البترول
تتالعب شركات البترول العالمٌة بؤسعار البترول بشكل مدهش  ،بعد أكتشاؾ البترول فً الدول العربٌة،قامت الشركات بتحدٌد دخل
ثابت للدولة صاحبةالثروة المكتشفة قدره حوالً (09سنتآ للبرمٌل الواحد)  ،وكانت الشركات حرة فً بٌع هذا البترول للسوق الذي تراه
وبالسعر الذي تحدده .لقد كان السعر المعلن لبرمٌل البترول فً االربعٌنٌات من القرن الماضً بحوالً( 9,98دوالر) ثم إرتفع الى
( 9,05دوالر) ،وفً مارس عام  9615تصاعد سعره الى(  0,09دوالر) ،بعد ارتفاع طاقة إنتاج البترول السعودي من نصؾ ملٌون
برمٌل سنوٌا فً عام9655الى نصؾ ملٌون برمٌل ٌومٌا بحلول عام  9618أنخفض سعر برمٌل البترول الى ( 9,55دوالر) فً أوابل
عام  9616والى ( 9,48دوالر) فً نهاٌة عام،9616وانخفض فً عام  9689الى(  9,88دوالر)،وفً عام  9685أنخفض السعر مرة
اخرى لٌصبح(  9,89دوالر/برمٌل) ،وتدهور فٌما بعد سعر البترول اكثر فً منطقة الخلٌج الى ان وصل سعر البرمٌل الى(9,58
.دوالر) ،رؼم توقؾ انتاج البترول االٌرانً وبٌع االتحاد السوفٌتً السابق كمٌات ضخمه من بتروله الى الدول االوربٌة
ادت أزمة تالعب الشركات فً أسعار البترول الى دخول الدول المنتجة -العربٌة للبترول فً مفاوضات مع الشركات العالمٌة للبترول
واتفقت الدول المنتجة للبترول فً النهاٌة مع الشركات ( على ان تحصل بمقتضاه الدول المنتجة  -العربٌة ( على تقسٌم الربح مناصفة)
وكانت طرٌقة حساب نصٌب الشركة والدولة (ٌتلخص فً خصم كل تكالٌؾ البحث واالنتاج اوآل ثم توزٌع الربح مناصفة بٌن اثنٌن بعد

ذلك ) .وعلى هذا االساس ظلت السعودٌة طٌلة أكثر من عشرٌن عامآ تحصل على  %96فقط من ثمن برمٌل البترول  ،اي حوالً(
09سنتآ فقط ) ،بٌنما كانت الشركة تربح  58سنتآ فً البرمٌل الواحد ، ،وكان باقً الربح ٌذهب الى الشركة المنتجة للبترول والناقالت
.والتوزٌع .لذا كانت الشركة تربح فً البرمٌل  1أضعاؾ ما تربحه السعودٌة التً تمتلك البترول الذي توجد فً أرضها
مارست شركات البترول فً عام  9686لعبة تخفٌض أسعار شرابها لبترول الشرق االوسط مرتٌن خالل تلك السنة مما ادى الى انخفاض
دخل الدول المنتجة عن كل برمٌل فً الوقت الذي كانت الدول المنتجة تؤمل فٌه بالزٌادة  ،هذا ما دفع الدول العربٌة فً نفس العام الىعقد
اول مإتمر للبترول العربً فً القاهرة ،ظهر فً المإتمر االحساس الداخلً فً صدر كل دولة برؼبتها فً معارضة الشركات،دارت
بعدها االتصاالت بٌن ممثلً الدول فً جو من الحٌطة والسرٌة خوفآ من جواسٌس شركات البترول ،ولم تكن أنذاك اٌة دولة ان تقؾ
وحدها فً مواجهة تجمع الشركات ،وكل مسإول من هذه الدول ٌنظر الى مصٌر( مصدق) رٌبس الحكومة االٌرانٌة من قبل .أنتهت تلك
االتصاالت السرٌة الى ظهور فكرة أنشاء منظمة تجمع الدول المنتجة للبترول ،وعقد أجتماع فً بؽداد فً  91-99أٌلول  9689تقرر فٌه
تكوٌن منظمة االقطار المصدرة للبترول والتً عرفت(أوبك) .كانت قوة المنظمة تتمثل فً االمكانٌات الضخمة للبترول التً ٌمكن ان
.تجعلها قوة مإثرة وصاحبة كلمة ونفوذ فً مٌدان البترول العالمً
أستطاعت منظمة أوبك خالل الفترة  9684-9689ان تمنع الشركات من ممارسة لعبة خفض االسعار مرة أخرى ،لكنها لم تستطٌع ان
تحقق زٌادة سعر بترولها ،خاصة كان السعر الذي ٌباع به البترول طوال فترة الستٌنٌات هو أرخص سعر بٌع للبترول منذ أكتشافه .بعد
حرب  ،9684استطاعت اوبك ان تحقق اول نجاح لها فً رفع اسعار بٌع بترولها للشركات وبالتالً زٌادة دخلها عن كل برمٌل.دخلت
دول الخلٌج المتجة للبترول فً معركة أسعار البترول مع الشركات وانتهت بتوقٌع إتفاقٌة طهران،وجابت بعدها اتفاقٌة طرابلس لدول
أوبك ،وبمقتضى تلك االتفاقٌتٌن زادت أسعار بٌع الدول لبترو لها وزاد بالتالً دخلها عن كل برمٌل .حٌث كان متوسط دخل السعودٌة من
البرمٌل عام 9684تقدر بحوالً( 51,5من السنت) واصبح فً عام  9649بحوالً( 8،908من السنت)،كما زاد دخل الكوٌت من (46,9
من السنت) الى 996,8سنتآ)  ،ارتفع دخل لٌبٌا من( 999,8م السنت) الى( 945,8من السنت) ،علمآ ان الدوالر الواحد ٌساوي 999
.سنتآ
بعد حرب  ، 9645شهد اسلوب وسعر بٌع البترول تطورا جدٌدآ ،استخدم أوبك ألول مرة اسلوب المزاد فً بٌع البترول ،عرضت اٌران
جزا من بترولها للمزاد العلنً وطلبت الى الشركات دخول مزاد تقدم فٌه كل شركة افضل ما لدٌها من عرض ،وكابت المفاجؤة ان ٌصل
سعر الشراء الى  94دوالر للبرمٌل الواحد فً حٌن كان السعر المعلن ال ٌتجاوز  8دوالرات ،وبنفس الطرٌقة باعت نٌجٌرٌا البترول
.بسعر  98دوالر  /برمٌل ،.وبهذا ارتفع سعر البترول باكثر من اربعة أضعاؾ مقارنة بالسعر قبل حرب أكتوبر9645
هناك الكثٌر من العوامل واالسباب المباشرة والؽٌر المباشرة التً لها تؤثٌر على تذبذب طاقة االنتاج النفطً وعلى تذبذب اسعار النفط فً
العالم ومنها فً دول منظمة اوبك  ،ومن ابرز تلك العوامل تكمن فً ( زٌادة الطلب،اختالل التوازن بٌن العرض والطلب  ،النقل من
مصادر االنتاج الى السوق العالمً للنفط ،عملٌات التكرٌر والتصفٌة ،خدمات االنتاج  ،الحفر،السٌما فً المٌاه العمٌقة،الكوارث الطبٌعٌة،
الطقس -البرودة والتؽٌرات المناخٌة،تذبذب سعر الدوالر مقابل العمالت االخرى ،الخوؾ من ان تنخفض أنتاج أوبك وباقً الدول المنتجة
).للنفط  ،خصوصٌات كل دولة من دول منظمة اوبك وؼٌرها من الدول المنتجة للنفط ،واخٌرا ولٌس آخرا الحروب
تعرضت السوق النفطٌة العالمٌة الى ثالثة صدمات،انعكس تؤثٌرها على االقتصادي العالمً ومنها على الدول الصناعٌة الكبرى نتٌجة
اختالل التوازن بٌن الطلب والعرض للبترول ،إضافة الى إرتفاع أسعار البترول فً السوق العالمٌة  ،صدمة حرب اكتوبر عام9645
،عندما قام منظمة اوبك بتخفٌض مفاجً لسقؾ االنتاج مما ادى الى رفع اسعار النفط الى حوالً  $19للبرمٌل الواحد،استخدمت اوبك فً
تلك الفترة النفط كسالح سٌاسً  .الصدمة الثانٌة ،انهٌار نظام شاه أٌران عام ، 9646والتً ادت الى ارتفاع اسعار النفط بحوالً $19
للبرمٌل الواحد ،والصدمة االخٌرة والقصٌرة هً حرب تحرٌر العراق التً تزامنت معها االضرابات فً فنزوٌال وعدم استقرار الوضع
فً نٌجٌرٌا وانخفاض مخزون االحتٌاطً النفطً للوالٌات المتحدة من(  499ملٌون برمٌل ) الى ( 899ملٌون برمٌل) مما ارتفع اسعار
النفط ،وكان من المتوقع الى تصل الى اكثر من ($19للبرمٌل الواحد) ،أآل ان سقوط النظام البابد بسرعة وقٌام المملكة العربٌة السعودٌة
برفع سقؾ انتاجها لسد العجز حال دون تعرض السوق العالمً الى ازمة نفطٌة طوٌلة.

سيطرة الشركات الكبرى على صناعة البترول
تعدى إحتكار شركات البترول العالمٌة إحتكار السوق العلمً للبترول  ،الى التحكم نسبة كبٌرة فً ناتج الصناعات البترولٌة بمختلؾ
.مراحلها ،وكانت درجة السٌطرة التً تباشرها الشركات تختلؾ من مرحلة ألخرى من مراحل صناعة البترول
سٌطرت الشركات الكبرى على نسبة عالٌة ما بٌن(%48,1الى )%59,1من احتٌاطً البترول المإكد الموجود فً العالم ،وهو ٌمثل
أكثرمن ثالثة أرباع المجموع العالمً لؤلحتٌاط العالمً للبترول خالل الفترة مابٌن  ،9681-9688حٌث كان مجموع االحتٌاط العالمً
).للبترول ٌقدر بحوالً (  50859ملٌون طن
سٌطرت تلك الشركات على إنتاج البترول الخام ،حٌث بلؽت سٌطرة شركات البترول العالمٌة على حوالً  %86من االنتاج العالمً فً
عام  9688وارتفع الىحوالً  %85من االنتاج العالمً فً عام .9681أمابالنسبة لتكرٌر خام البترول ،فقد سٌطرت الشركات الكبرى
.السبعة فً عام9689على نسبة عالٌة من طاقة التكرٌر التً بلؽت حوالً %84من مجموع طاقة التكرٌر العالمٌة
حدث تطور محسوس فً مدى سٌطرة الشركات العالمٌة الكبرىالسبع على طاقة التكرٌر فً السنوات التً أعقبت الحرب العالمٌة الثانٌة،
حٌث انخفضت درجة تركٌز تلك الشركات فً بعض المناطق( الشرق االوسط والشرق االقصى) خالل الفترة ما بٌن(،)9689-9688
إنخفض مجموع طاقة تكرٌر البترول فً الشرق االوسط من  %69الى  %48ومقابل  %54الى  %95فً دول الشرق االقصى ،فً
حٌن زادت درجة تركٌزها فً أقطار اخرى(أقطار اوربا الؽربٌة) ،حٌث ارتفع من %85فً عام  9688الى  %48,5فً عام .9689
ٌرجع السبب الى أن أقطار اوربا الؽربٌة قد أتجهت انظارهم بعد الحرب العالمٌة الثانٌة نحو استٌراد البترول من الشرق االوسط خامآ
 .لتصنٌعه وتحوٌله الىمنتجات نهابٌة فً أقطارها بدآل من استٌراده على شكل منتجات مكررة من الوالٌات المتحدة والكارٌبً
إهتمت شركات البترول العالمٌة بمسؤلة نقل مصادر الطاقة ومنها البترول بؤعتبار نقل البترول ٌعتبر مرحلة من مراحل الصناعة
البترولٌة المكملة لها بالرؼم من كونه ٌختلؾ بطبٌعته عن إنتاج البترول وتكرٌره وتصنعٌه ،وٌتطلب نقل البترول وسابل تنفرد بها هذه
).الصناعة دون ؼٌرها ،فهو ٌنقل بطرٌقتٌن ( النقل بؤنابٌب خاصة ،او بالنقل البحري
النقل بواسطة أنابٌب خطوط نقل خام البترول ٌ ،نساب فٌها البترول خطوط االنابٌب لمسافات طوٌلة  ،شحنه ودفعه من خالل أنابٌب 1-
خطوط نقل البترول عبر مناطق ذات تضارٌس متنوعة( مناطق جبلٌة ،موانع طبٌعٌة -ودٌان ،ؼابات أنهار  ،اضافة الى الخصوصٌات
الزلزالٌة لتلك المناطق ) ،وفً ظل ظروؾ مناخٌة متنوعة( الجفاؾ  ،الصحاري ،المناطق الباردة والمنجمدة)  ،أضافة الى اهمٌة عنصر
الحماٌة واالمن واالستقرار ،ورؼم كال المشاكل التً تواجة شركات البترول الكبرى السبعة من نقل خام البترول بواسطة انابٌب النقل ،
.تعود ملكٌة تلك االنابٌب الموجودة فً العالم تقرٌبا للشركات العالمٌةالكبرى
نقل خام البترول عن طرٌق النقل البحري،بواسطة سفنن معدة إعدادآ خاصآ لنقل البترول  ،مما ظهرت االساطٌل العالمٌة لنقل البترول 2-
من المناطق المنتجة الى االسواق العالمٌة للبترول .تمكنت الشركات البترولٌة الكبرى السبعة فً العالم من السٌطرة على نسبة تصل
الى %89من االسطول العالمً لناقالت البترول فً عام  ،9689ثم إنخفضت هذه النسبة الى  %51فً عام  961من االسطول العالمً
لناقالت البترولٌ.عود سبب هذا التحول الى التقلبات العنٌفة التً تتعرض لها صناعة الناقالت ،والى انخفاض العوابد التً تجنٌها رإوس
االموال المستثمرة فٌها بالقٌاس الى العوابد التً تجنٌها الشركات من إنتاج البترول الخام وتكرٌره وتسوٌقه ،لذا فضلت الشركات الكبرى
أستبجار الناقالت بعقود طوٌلة األمد لتإمن نقل بترولها من جهة وتحقٌق سٌطرة كافٌة على هذه المرحلة من مراحل الصناعة البترولٌة
دون ان تنفق مبالػ كبٌرة لبناء الناقالت.تمكنت الشركات الكبرى عن طرٌق إستبجار الناقالت بعقود طوٌلة حوالً  %89من الناقالت
التً ٌملكها مشؽلون مستقلون ،ولذا ٌمكن القول ان مجموع ما تسٌطر علٌه الشركات الكبرى عن طرٌق الملكٌة واالستبجار ٌبلػ حوالً
ثالثة أرباع اسطول ناقالت البترول فً العالم.

الباب السادس
التحديات التي تواجه صناعة البترول
آفاق صناعة البترول:

أن صناعة البترول فً سعٌها الدابم لتحقٌق إستؽالل الموارد بؤقل تكلفة زاد وسٌزٌد التحدٌات التً تواجهها ،وقد شهدت صناعة البترول
العدٌد من التؽٌرات السرٌعة والمتالحقة التً جاءت بقدر ما أحدثته تلك الصناعة من تؽٌرات أثرت على الساحة العالمٌة بحكم أتساع
منتوجات الصناعات البترولٌة الى ان شملت معظم مرافق الحٌاة  ،وعلٌها ان تواصل من مسرتها نحو التقدم ،وهذا ال ٌتم إآل بؤن توفً
بؤحتٌاجات الطاقة فً المستقبل وٌصعب تحقٌق ذلك دون اللجوء الى تطبٌق أحدث التقنٌات وتكثٌؾ عملٌات االستثمار فً البحث والتنقٌب
،إضافة الى أهمٌة تامٌن االمداد بالطاقة ألجٌالنا القادمة  ،ولن ٌؤتً ذلك إآل من خالل رفع اسعار البترول لكً ٌتم استعمال البترول بشكل
مناسب ولتوفٌر الطلب علٌها فً المستقبل  ،حٌث ٌزٌد الطلب العالمً على النفط بمعدل حوالً %0سنوٌا  ،وبحلول عام ٌ 0999مكن أن
ٌزٌد الطلب عن العرض ( االنتاج ) بحوالً  99ملٌون برمٌل ٌ/وم ،كما سٌرتفع الطلب على الؽاز الطبٌعً من  9856ملٌون طن مكافا
عام  9669الى  0458ملٌون طن مكافا عام  ، 0909وهو ٌمثل نسبة %88على مدى  59عامآ مما سٌإدي الى تعمٌق مصادر ازمة
.الطاقة

تتمحور اهم التحديات التي تواجه صناعة البترول على الجوانب التالية:
متطلبات األستثمار المرتفعة .تتجه صناعة البترول الى تقلٌل األستثمار فً المناطق الهامشٌة ذات الظروؾ البٌبٌة واآلمنٌة الصعبة
والعمل فً المناطق السهلة التً تدر عابدآ أكبر ،أذ ان استؽالل االكتشافات الجدٌدة التً تقع فً المناطق الصعبة ٌتطلب إستثمارات
أكبر.ان عملٌات استؽالل الؽاز وتسوٌقه تعد أكثر تكلفة من مثٌالتها فً حالة البترول،ولذا ٌعتمد االستثمار فً هذا المجال على اسعار
.الطاقة السابلة خاصة البترول

القيود البيئية .تإثر القٌود البٌبٌة على مستقبل عملٌات االستكشاؾ واالنتاج ،هناك إتجاه عام أللقاء اللوم على صناعة البترول بؤعتبارها
أحد مسببات المشاكل البٌبٌة،وٌمثل ذلك تحدٌآ خطٌرآ بالنسبة لصناعة البترول ،هذا ما ٌتطلب األمر حماٌة الطبٌعة من أنشطة االنسان ،لذا
أصبح تحلٌل المخاطر البٌبٌة وتكلفة العمل عنصرآ ربٌسٌا فً صناعة البترول المحلٌة واالنتاج.هذا مادفع الدول المنتجة للبترول الى
فرض معاٌٌر بٌبٌة متشدده  ،مقابل محاوالت الدول الصناعٌة عل رفع سقؾ الضرابب على البترول ومشتقاته ،حٌث ارتفع معدل
الضرابب فً دول المجموعة االوربٌة من حوالً  4دوالر /برمٌل فً عام  645الى حوالً  88دوالر /برمٌل بحلول عام ،0999إضافة
الى محاوالت دول المجموعة االوربٌة بفرض ضرٌبة البترول والتً تعرؾ بضرٌبة( الكربون) على الدول المنتجة بحجة حماٌة البٌبة
والتً قدرت فً عام  9665بحوالً  5دوالر /برمٌل خام فً عام  ، 9665وارتفع الى  99دوالر  /برمٌل فً عام  ، 0999وهذا
مارفضه وترفضه الدول المصدرة للنفط ( أوبك) ،مثل هذه الخالفات أثرت وستإثر بشدة على اختالل التوازن بٌن العرض والطلب
للبترول فً االسواق العالمٌة ،وٌتوقع ان تزٌد الفجوة كثٌرا بٌن الطلب والعرض مما سٌعكس على أسعارالبترول وعلى صناعة البترول
.وبالتالً على االقتصاد العالمً

متطلبات العمالة .أدى الهبوط الحاد فً أسعار البترول عام  9658-9658الى إنخفاض عابدات شركات البترول ،أدى الى أتخاذ
الشركات العدٌد من األجراءات لخفض تكالٌؾ العملٌات ،حٌث بدأت فً تطبٌق برامج مكثفة ألعادة الهٌكلة مما أدى الى نقص حاد فً
القوى البشرٌة وترك الكثٌر من العمالة الفنٌة المدربة لصناعة البترول .وفً الوقت الحالً الذي استعادت صناعة البترول نشاطها
.وطاقتها ال تجد صناعة البترول القوى البشرٌة المدربة الكافٌة لتلبٌة احتٌاجات المستقبل

االرهاب .لقد تحول االرهاب الى مشكلة عالمٌة تهدد األمن واالستقرار فً اؼلب مناطق العالم  ،والسٌما فً الدول التً تفتقر الى المناخ
الدٌمقراطً ،تلك الدول الؽنٌة بالموارد الطبٌعٌة ومنها احواض المناطق النفطٌة فً حوض الخلٌج ،حوض بحر قزوٌن  ،حوض شمال
أفرٌقٌا  ،وخطوط امدادتها الى االسواق العالمٌة ،مما أثر وسٌإثر على السوق العالمٌة للنفط وعلى الصناعات النفطٌة ،هذا ما ٌدفع جمٌع
.الدول والجهات المهتمة بهذا الشؤن من تعزٌز العمل المشترك فً مواجهة االرهاب

التهديد بسالح البترول
كان االقتصاد هو طرٌق تدخل المحتلٌن فً الماضً والحاضر وفً المستقبل ولكن باشكال متنوعة تناسب المرحلة والظروؾ الدولٌة
.والعالمٌة ،وبقٌت السٌاسة فً الظل تحمى شركات البترول المرتبطة بالدول الصناعٌة الكبرى التً تعمل فً الدول المنتجة للبترول
طرح ألول مرة استخدام البترول كسالح سٌاسً فً عام  9618فً قمةالجامعة العربٌة،تقدمته مصربؤقتراح أقره المجلس( ٌمنع البترول
العربً عن أي دولة تساند العصابات الصهٌونٌة) ،وجاء رد شركات البترول بقوة(ان البترول عملٌة تجارٌة بحتة وال دخل له بالسٌاسة،
).رفعت الشركات شعار ..ضرورة فصل البترول عن السٌاسة
بدأت معركة البترول الثانٌة فً عام  9615عندما أوقؾ ضخ البترول فً ألنبوب التً ٌصب فً حٌفا.وجابت فً المرة الثالثةعام9688
عندما حاول العرب استخدام البترول كسالح سٌاسً فً أعقاب العدوان الثالثً على مصر.ثم أعقبه تفجٌر االنابٌب التً تنقل بترول
.العراق الىمٌناء الالذقٌة من قبل بعض أفراد من الجٌش السوري
جابت المحاولة الرابعة من استخدام البترول كسالح سٌاسً بعد صفقة االسلحة التً قدمها المانٌا الؽربٌة الى اسرابٌل ،قطعت بعض
الدول العربٌة عالقاتها مع المانٌا الؽربٌة وسحبت دول عربٌة اخرى سفراءها من بون ولكن بقً البترول ٌصدر من الدول العربٌة (لٌبٌا)
.الى المانٌا الؽربٌة
دعا العراق الى اجتماع لوزراء البترول العرب فً بؽداد فً ٌ 1ونٌو  9684ألستخدام البترول كسالح سٌاسً فً حالة وقوع عدوان
اسرابٌلً على مصر ،اصدر المإتمر قرارٌن ( منع وصول البترول العربً الى اٌة دولة تعتدي او تشارك فً االعتداء على اٌة
) .دولةعربٌة بمد ٌد العون العسكري الى اسرابٌل ،إخضاع اموال الشركات والرعاٌا التابعٌن للدول المشتركة فً العدوان لقوانٌن الحرب
 .توقؾ ضخ البترول من الدول المنتجة للبترول وادى ذلك الى ارتفاع اسعار البترول ومنتجاته فً اوربا وارتفاع ثمن الكهرباء
حظرت الجزابر على الشركات االمرٌكٌة تصدٌر الؽاز الطبٌعً الى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وبرٌطانٌا ،ثم قامت الجزابربتؤمٌن
.شركتً( أسو ،موبٌل أوٌل) االمرٌكٌتٌن ،كما أمم العراق شركة بترول العراق البرٌطانٌة
دخلت الدول العربٌة بشكل واضح فً حرب البترول فً عام  ، 9645أوقفت كل من مصر وسورٌا تصدٌرها للبترول فً  8أكتوبر،
واصدرت الدول العربٌة المنتجة للبترول بتارٌخ  94أكتوبر 9645قرارا بخفض فوري ألنتاج شهر أكتوبر نبسبة %8وان تعمل قدر
االمكان على قطع إمداد أمرٌكا بالبترول  ،وفً نفس الٌوم قررت األمارات العربٌة المتحدة وقؾ جمٌع صادارتها البترولٌة الىامرٌكا
والبالؽة ،%90كما قررت السعودٌة فً الٌوم التالً خفض أنتاجها بنسبة  %99أعتبارا من ٌوم  95أكتوبرلؽاٌة أخر نوفمبر ،وفً09
أكتوبر  ،اعلن السعودٌة اٌقاؾ تصدٌر بترولها الىالوالٌات المتحدة ،وقطعت الجزابر فً نفس الٌوم البترول على الوالٌات المتحدة
وهولندا ،اعلنت البحرٌن الؽاء االتفاق المعقود بٌنها وبٌن الحكومة االمرٌكٌة فً دٌسمبر  9649بمنح البحرٌة االمرٌكٌة تسهٌالت خاصة
فً مٌناء البحرٌن.قام العراق بتؤمٌن حصتً شركت(ستاندارد أوٌل أوؾ نٌوجرسً ،موبٌل أوٌل كوربورٌشن) االمرٌكٌتٌن والبالؽة
 %54,48من عملٌات شركة نفط البصرة .قرر العراق فً 09أكتوبرمن تؤمٌم حصة هولندا فً شركة (شل) التً تساهم فً شركة نفط
.البصرة
أعلنت الدول العربٌة من مقاطعة هولندا بالرؼم من ان هولندا ال تستورد البترول العربً ألحتٌاجاتها وانما ألعادة شحنه فً صورة خام
.وكانت تحقق ربحا من رسوم الشحن التً تفرضها علىالناقالت التً تستخدم مٌناء روتردام

حرمت امرٌكا من حوالً  19ملٌون برمٌل كانت تستوردها مباشرة من الدول العربٌة ،واعترفت مصادر امرٌكا بؤن العجز فً البترول
.تجاوز 5مالٌٌن برمٌل ٌومٌا
جرت لؽاٌة نهاٌة عام 9645عددة اجتماعات لوزراء البترول للدول العربٌة بصدد زٌادة الضؽط على الدول التً تدعم اسرابٌل  .حصلت
الدول العربٌة على تؤٌد من دول السوق االوربٌة المشتركة الذٌن اصدروا بٌانؤ أعلنوا فٌه( أنه ٌنبؽً علىقوات طرفً النزاع فً الشرق
).االوسط العودة فورا طبقا لقرار مجلس االمن رقم  519 ،556الى المواقع التً كانت علٌها فً  00أكتوبر
لم ٌدوم تنفٌذ سٌاسة استخدام البترول كسالح سٌاسً نتٌجة الضؽوطات االمرٌكٌة وعدم تجانس مواقؾ الدول العربٌة ( الرسمٌة والسرٌة
) ساعدت على اصدار قرار فً  95مارس  9641برفع الحظر المفروض على امرٌكا علىاساس مراقبة تطورات الموقؾ وتوقٌع اتفاقٌة
الفصل بٌن القوات على الجبهة السورٌة ،واجلو اصدار قرار رفع الحظر عن هولندا الى ٌ 6ونٌو  9641منهٌن بذلك االجراءات التً
اتخذت على طرٌق استخدام البترول كسالح سٌاس فً الصراع العربً االسرابٌلً.

تلوث البيئة
إن صحة االنسان ونموه الجسدي والنفسً مرتبط بالبٌبة إرتباطآ وثٌقآ  ،إن التؽٌرات التً تطرأ علىالبٌبة تترك آثارآ خطٌرة على الحٌاة
وقد تركت مخلفات االنسان وأنشطته عدة تؽٌرات فً البٌبة ولم تلن التؽٌرات ملحوظة فً االزمان القدٌمة  ،بل اصبح تلوث البٌبة واضحا
فً الخمسٌن سنة األخٌرة بسبب االنفجار السكانً والتصنٌع والتمدٌن واالستخدام المفرط لمصادر الطاقة ،والسٌما البترول من قبل الدول
الصناعٌة الكبرى والذي ادى الى احداث تؽٌرات فً مكونات الؽالؾ الجوي لؤلرض وما له من تاثٌرات خطٌرة على مجمل جوانب
.الحٌاة على هذا الكوكب الذي اختل توزانه الطبٌعً بفعل النشاطات البشرٌة
لقد ضبط كتلة االرض وابعادها وسرعة دورانها ومٌل محورها وبعدها عن الشمس فً اتزان عبقري دقٌق لتوفٌر الحرارة والتركٌب
الجوي المناسب بحٌث تهٌؤت الظروؾ لنشوء الحٌاة على كوكب االرض .وفً المقابل إستقرت شمسنا منذ بالٌٌن السنٌن بحٌث تفقد من
كتلتها نحو خمسة مالٌٌن طن فً كل ثانٌة ٌتم تحوٌلها الى طاقة تبثها الشمس فً كل اتجاه دون ان ٌؽٌر ذلك من إستقرارهاٌ.ستقبل كل
مترمربع من سطح الؽالؾ الجوي لؤلرض نحو( )9568,50واط وٌستؽل نحو(  90*99*5,8كٌلو واط ) من الحرارة الساقطة على
.االرض ٌومٌا ،وهذه الحرارة تعادل ما ٌنبعث من تفجٌر أكثر من عشرة آآلؾ قنبلة ذرٌة كل ٌوم
لقد منحنا هللا وفرة من الهواء النقً ال نظٌر له تبلػ كتلته على كوكب االرض أكثر من خمسة ملٌون بلٌون طن ٌستهلك منه االنسان أكثر
مما ٌتناوله من طعام أو شراب ،حٌث ٌصل متوسط ماٌستنشقه االنسان العادي نحو تسعة كٌلو ؼرام من الهواء ٌومٌآ بٌنما ٌبلػ معدل
.استهالكه من الطعام أو الشرب نحو ثالثة كٌلوؼرام فً الٌوم الواحد
تكمن اهمٌة ؼازات الهواء الطبٌعً المتوازن من تكوٌن الدرع الذي ٌحٌط الحٌاة على سطح االرض وهو درع خفٌؾ النحس له ثقال وهو
إنسٌابً ال ٌعوق حركتنا ،لطٌؾ الملمس الٌخدش أجسامنا ومع ذلك فؤن تؤثٌره ٌعادل تؤثٌر درع من الحدٌد الصلب سمكه عدة بوصات
ٌ.حٌط بالكرة االرضٌة فتتكسر فٌه أجزاء االشعة الشمسٌة القاتلة لتحمً الحٌاة على كوكب االرض
ادى التدخل البشري فً الطبٌعة بشكل مفرط من خالل استؽالل مصادر الطاقة ومنها الفحم والبترول الى إحداث أختالل فً توازن
مكونات الخالؾ الجوي وتلوث مصادر الحٌاة( الهواء ،الماء والتربة)  ،وتمتاز التؽٌرات الناتجة عن النشاطات البشرٌة بؤنها ذات طبٌعة
تراكمٌة مما ٌجعلها بمرور الزمن خطرآ ٌهدد الحٌاة على كوكب االرض ،السٌما فً المرحلة التً تعمق فٌه اختالل التوازن بٌن مكونات
الؽالؾ الجوي( الؽازات الضارة) .تزداد الخطورة عندما تختلط بعض العوامل الطبٌعٌة مع عوامل بشرٌة مما ٌإدي الى تؽٌرات مناخٌة
هابلة تإثر بشكل فعال على الحٌاة ،بسبب ظاهرة االحتباس الحراري التً تنجم بفعل إزدٌاد نسبة الؽازات المضرة فً الخالؾ الجوي،
حٌث أن المخزون الحراري للجو ٌإدي الى تؽٌر نمط الحركة العادٌة للكتل الهوابٌة ،كما ٌإدي الىاختالل التوازن بٌن انواع الطاقة فً
الجو مما ٌسبب حدوث تشنجات وحركات عصبٌة للؽالؾ الجوي تتخطى حدودها المؤلوفة وتتجاوز المعدالت المعروفة خالل فترات
قصٌرة مما ٌسبب ارتفاعا شدٌدا ال ٌتحمل او انخفاضا قاسٌا ؼٌرمتوقع فً درجات الحرارة فً بعض االماكن  ،كما تتولد انواع خطٌرة
من االعاصٌر االستوابٌة المدمرة بصورة ؼٌر معتادة سواء فً شدتها أوفً تكرار حدوثها ،إضافة لتؽٌر مواقع أحزمة المطر بما ٌهدد

بؤزاحة منابع االنهار بفعل نضوب مصادر المٌاه ،كما تزداد شدة التبخر واستهالك المٌاه فً بعض المناطق مما ٌإدي الى زٌادة الجفاؾ
.والتصحر،وفً نفس الوقت تزداد معدالت سقوط االمطار فً مناطق اخرى
لقد أنحصر أهتمام الدول الصناعٌة الكبرى حتى عقد السبٌعٌنٌات من القرن الماضً بالموارد وكفاٌتها  ،وبرز الحدٌث عن أزمة الطاقة
وبرامج الطاقة ،كان التعامل مع البٌبة ٌتم بشكل أساسً فٌما ٌتعلق بعملٌات االنتاج ،أي تلوث او التسرب واجراءات السالمة الً كانت
منحصرة على المستوى المحلً واالقلٌمً .ظهرت فً نهاٌة السبعٌنٌات من القرن الماضً لؽة( الكونٌة) كؤهتمام مشترك من علماء العالم
فً بحث مستقبل االرض والدعوة الى عقد مإتمر بؤسمها  ،عقد مإتمرالمناخ االول فً عام  9646ودعت فٌها الدول ( أن تتنبؤ بالتؽٌرات
البشرٌة المنشؤ المحتملة فً المناخ والتً قد تضر برخاء البشرٌة  ،وان تمنع حدوثها) .إزداد االهتمام فً الثمانٌنٌات من القرن الماضً
بالبٌبة العالمٌة والحفاظ علٌها ونشؤ الجدل حول ظاهرة االحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة كوكب االرض وتؤثٌرحرق أنواع الوقود
ومنها البترول وفً إنبعاث ؼاز ثانً أوكسٌد الكاربون والؽازات االخرى الضارة ومدى مساهمة ذلك فً التؽٌٌر المناخً .هذا ما ادى
الى عقد مإتمر المناخ الثانً فً سوٌسرا عام  9669فً تجمع علمً لعلماء العالم إستخلصوا فٌما عرضوه من نظرٌات الى أنه(رؼم
اوجه عدم الٌقٌٌن العلمً واالقتصادي ٌنبؽً للدول اآلن ان تتخذ الخطواط الالزمة لتقلٌل مصادر الؽازات الدفٌبة وزٌادة مصارفها ،من
خالل أجراءات وطنٌة واقلٌمٌة والتفاوض على إبرام اتفاقٌة عالمٌة بشؤن تؽٌر المناخ وما ٌتصل بها من صكوك قانونٌة)،هذا ما ساعد
على تحول فً البعد العالمً لموضوع البٌبة مما انتقل االهتمام حول البٌبة من موضوع التلوث الى موضوع التؽٌر المناخً ودور انواع
الوقود فٌه ،مما خلق االجواءفً عقد مإتمر االرض فً( رٌودي جانرو) فً ٌونٌو  9660الذي صدر عنه إعالن (رٌودي جانٌرو) جاء
فً المبدأ الرابع(ان تكون حماٌة البٌبة جزآ ال ٌتجزأ من عملٌة التنمٌة والٌمكن النظرفٌها بمعزل عنها،كما تعترؾ للدول بحقها السٌادي
فً استؽالل مواردها وفى سٌاساتها البٌبٌة والتنموٌة شرٌطة ان ال تسبب أنشطته أضرارآ بٌبٌة لدول أخرى او لمناطق واقعة خارج
حدودها) .فً مطلع عام  9665قادت الدول الصناعٌة فً مإتمر (كٌوتو) للمناخ بالٌابان مفاوضات مكثفة وصوآل لتوزٌع معدالت خفض
.نسب االنبعاثات الضارة للبٌبة والمتسببة فً ارتفاع درجة حرارة االرض
تضاعفت الشكوك المثارة حول دور البترول بمشتقاته وتكنولوجٌاته فً تلوث البٌبة عامة وعلى تلوث البحار خاصة بزٌت البترول ،طبقا
لؤلحصابٌات العالمٌة تشٌر بؤن التصرٌؾ الصناعً والمدنً ٌمثل  %54وتنتج عن إلقاء المخلفات البترولٌة الناتجة عن العملٌات
الصناعٌة ،وحوالً  %55من مخلفات السفن البحرٌة والناقالت البترولٌة  ،حوالً %90من حوادث الناقالت البترولٌة،حوالً %6
البراكٌن والحمم البركاٌة والرماد البركانً والمٌا ه الكبرٌتٌة،حوالً  %4تنتج عن الرشوحات البترولٌة الطبٌعٌة وحوالً %0من عملٌات
البحث والتنقٌب عن البترول وانتاجه .أضافة الى تؤثٌر الحروب علىالبٌبة والسٌما بعد حرب الخلٌج ،حٌث تم حرق المبات من آبار
البترول إضافة الى تسرب حوالً  5مالٌٌن طن من النفط فً مٌاه الخلٌج وتكون بحٌرات أو برك بترولٌة فوق رمال الصحراء ونشؤت
من حرابق البترول سحابة كثٌفة من الدخان حجبت الشمس من سماء الكوٌت وجعلت الحرارة تنخفض عشرة درجات مبوٌة تحت المعدل
ووصل تؤثٌر التلوث البٌبً الى مدٌنة موسكو التً تبعد أكثر من  5999كٌلومتر من موقع الخلٌج،كما ادى كارثة تلوث البٌبة فً الخلٌج
الى سقوط أمطار سوداء فوق اٌران العراق ،الهند  ،الصٌن وتساقط الثلوج السوداء فوق قمم جبال كشمٌر التً تقع على بعد 0199
كٌلومتر من الكوٌت ،ناهٌك عن القضاء تقرٌبا على الطٌورواالسماك واالحٌاء المابٌة واالعشاب البحرٌة ،إضافةالى تلوث التربة
.بالمعادن الثقٌلة والهٌدروكربونات ذات العالقة بالسرطان

ضريبة الكربون
لقد بذلت الدول الصناعٌة جهودا كثٌرا لتطبٌق أجراءات رفع كفابة استخدام الطاقة ولخفض استهالك النفط ، ،ولقد لجؤت بعض الدول
.الصناعٌة لفرض ما ٌسمى( بضرٌبة الكاربون) كوسٌلة لتقلٌص اعتماد هذه الدول على النفط
أقترحت لجنة المجموعة االوربٌة فً آٌار  9660فرض ضرٌبة على مصادر الطاقة المختلفة على اساس  %89على المحتوى
الحراري،و  %89على المحتوى الكاربونً ،بحٌث ٌبدأ هذه الضرٌبة بمقدار  5دوالرات للبرمٌل مكافا النفط .فً عام  9665لتصل هذه
الزٌادة الى  99دوالرات فً عام  .0999تحاول الدول الصناعٌة على المضً قدما فً مشروعها الداعً الى تخفٌض استهالك البترول
.بالرؼم من الخالفات السابدة بٌنها نتٌجة للتكالٌؾ الضخمة الواجب إنفاقها والتً تقدر بنحو  908ملٌار دوالر من أجل حماٌة البٌبة عالمٌا

ان السبب المعلن لفرض ضرٌبة الكاربون هو تخصٌص حصٌلتها لحماٌة البٌبة ولمكافحة التلوث الناجم من إحتراق النفط ومشتقاته،
والحقٌقة ان فً فرض ضرابب كهذه له منافع متعددة للدول الصناعٌة المستهلكلة اكثر منها لحماٌة البٌبة ،ومن اهم تلك المنافع فً
(تقلٌص االعتماد على الواردات النفطٌة،تخفٌض حجم الواردات  ،ألن فرض الضرابب سٌإدي الىخفض نسبً فً أستهالك النفط وضؽط
بؤتجاه خفض أسعاره فً االسواق العالمٌة ،زٌادة الدخل القومً من خالل الضرابب تلقً قبول فً الرأي العام بسبب إتساع قاعدة مإٌدي
).قضٌة حماٌة البٌبة
ذكر الدكتور سوبروتو سكرتٌر عام منظمة االقطار المصدرة للنفط (أبك) فً مإتمر االرض والبٌبة الذي عقد فً البرازٌل فً
حزٌران (، 9660أن محاوالت الربط بٌن البترول والتلوث وفرض ضرٌبة الكاربون أنما تستهدؾ البترول والدول المنتجة ولٌس القضاء
).على تلوث البٌبة
أن ضرٌبة الكاربون المقترحة ما هً إآل شكل آخر من الضرابب المنوي فرضها لرفع دخل حكومات الدول الصناعٌة المستهلكة للنفط.
ان ضرابب كثٌر من الدول ومنها دول المجموعة االوربٌة هً حالٌا أعلى ثالث مرات من عابدات النفط فً الدول المنتجة للنفط ، ،حٌنا
كان سعر برمٌل النفط الخام المصدر الى المجموعة االوربٌة فً بداٌة التسعٌنٌات من القرن الماضً بحوالً ( 09دوالرا) تقرٌبا ،بلؽت
الضرٌبة بحوالً 88دوالر /برمٌل منتجات .بناء على ذلك فقد قدرت حصٌلة الضرابب على المنتجات النفطٌة المحققة فً دول المجموعة
االوربٌة فً عام  9669بحوالً  099ملٌار دوالر بمعدل أستهالك  5،9ملٌون برمٌلٌ/وم ٌ ،قابلها عابدات التصدٌر للدول المصدرة
بحوالً  81ملٌار دوالر  ،وعلٌه ٌمكن القول بؤن فرض ضرٌبة الكاربون تحت عنوان حماٌة البٌبة لهو ؼدر بحق الدول المنتجة للنفط ،
السٌما الدول النامٌة التً هً بؤمس الحاجة الى الموارد المالٌة ,ومنها العراق) بهدؾ تطوٌر وتنمٌة طاقاتها االنتاجٌة ولتحسٌن ظروؾ
.سكانها
أن فرض ضرٌبة الكاربون من قبل الدول الصناعٌة المستوردة سوؾ ٌإدي الى خفض استهالك النفط ومن ثم الى خفض اسعار النفط
مما سٌإثرسلبآ على خطط التنمٌة فً الدول المصدرة للنفط مما ٌشكل ضررآ للمصالح االساسٌة لهذه الدول .ضرٌبة الكاربون لن تحل
مشاكل الثلوث فً الدول الصناعٌة ،بل على العكس فؤنها ستخلق مزٌدا من المشكالت االقتصادٌة واالجتماعٌة ،لذا فؤن الحل السلٌم
الٌكون بفرض ضرٌبة أستهالك البترول التً تإدي الى نتابج سٌبة  ،بل ٌكون بترشٌد استهالك الطاقة ومنها البترول وبؤتخاذ تدابٌر
علمٌة مدروسة تتمثل فً ثالثة أتجاهات ربٌسٌة وهً ترشٌد استهالك الطاقة من خالل طرق االحتراق االمثل الذي سٌإدي الى خفض
انبعاث الؽازات الملوثة،وضع حد للتصحر الناجم من انبعاث الؽازات الضارة للبٌبة ،الحفاظ على الؽابات واالشجار وعدم قطعها وتوسٌع
عملٌات التشجٌر وعمل احزمة خضراء مما ٌساعد على تخفٌض درجات الحرارة للؽالؾ الجوي ،دراسة الوسابل واالسالٌب التكنولوجٌة
لمعالجة الؽازات المنبعثة عن طرٌق إجراء البحوث العلمٌة لمعالجة الؽازات وتحوٌلها الى ؼازات ؼٌر ضارة  ،وهذا أمر ممكن  ،بٌنما
ٌإدي منع أو الحد من استخدام البترول الى االضرار بالتنمٌة االقتصادٌة.

مواجهة تحديات البترول:
تتطلب مواجهة تلك التحدٌات إجراء تؽٌرات أساسٌة فً عدد من عقلٌات وأسالٌب إدارة العمل ،هناك بعض الخطوات المقترحة ألٌجاد
:حلول علمٌة ناجحة لمواجهة هذه التحدٌات ،ومن أبرز تلك الخطوط ما ٌلً
عقد إجتماعات والمإتمرات ،تقودها المنظمات المختصة بالبترول( أوبك ،وؼٌرها من الدول المنتجة للبترول ،الجمعٌات الجٌولوجٌة 1-
والجمعٌات الجٌوفٌزٌابٌة لؤلستكشاؾ  ،جمعٌات مهندسً البترول وؼٌرها) لتبادل اآلراء وتعصٌؾ أألفكار حول االمور ذات االهتمام
.المشترك ومن اهمها دراسة سبل ترشٌد وخفض التكالٌؾ
خلق نشاط عالمً مكثؾ لتطوٌرونقل التكنولوجٌا لؤلستفادة من التقدم الفنً واالنجازات التً ٌحرزها العالم بما ٌساعد عل خفض 2-
تكالٌؾ االنتاج وٌقلل من مخاطر االستثمار.ساعدت الدراسات الجٌولوجٌة والجٌوفٌزٌابٌة المتطورة فً اكتشاؾ الكثٌر من حقول النفط
،.إضافة الى تنمٌة وتطوٌر الحقول من خالل االهتمام بعملٌات الصٌانة والوقاٌة والحفر وتقٌٌم االحتٌاطً البترولً وتقنٌات االستخراج

ترشٌد االستهالك المحلً فً الدول المنتجة والعمل على تشجٌع استخدام الؽازالطبٌعً بدآل من النفط الذي ساعد وسٌساعد على 3-
تحرٌرفابض أكبر من الزٌت الخام للتصدٌرفً الدول المنتجة للنفط وخاصة فً الدول المصدرة للنفط (اوبك) ودول منطقة الشرق االوسط
.التً لم تستعمل الؽاز الطبٌعً بشكل ملحوظ
مساعدة الدول النامٌة على إقامة بنٌة أساسٌة ألستخدام الزٌت والؽاز بدآل من االعتماد على االشجار والؽابات لتلبٌة احتٌاجاتهم من 4-
.الطاقة  ،هذا ٌساعد على الحفاظ على المساحات الخضراء بما ٌعود بالنفع على البٌبة العالمٌة
تطوٌر نظم االدارة بما ٌحقق أهداؾ العمل من خالل تطبٌق مفاهٌم جدٌدة لتنظٌم المشاركة والجودة من اجل االسراع فً تنفٌذ خطوات 5-
.اخرى تساعد على تطبٌق االسالٌب الحدٌثة فً خفض التكالٌؾ وزٌادة القٌمة للعمل دون إنفاق إستثمارات باهضة
الدخول فً مشاركات تقوم على الثقة والتعاون المتبادل لتحسٌن ظروؾ العمل وزٌادة وتطوٌر عملٌات االستكشاؾ.لقد أصبح نظام 6-
المشاركة والتحالؾ على مستوى العالم وسٌلة شابعة لخفض التكالٌؾ وتقلٌل المخاطر،اضافة الى كونها أفضل وسٌلة فً معالجة مشاكل
 .البٌبة وفً مواجهة التحدٌات االخرى ،ومنها تحدىاالرهاب التً تتوجهه أنظاره صوب الشركات النفطٌة وطرق امدادها ونقلها
االهتمام بنظام تكامل الخدمات من خالل توحٌد مواردها لمواجهة التحدٌات التً تفرضها عوامل السوق وجمع أنشطتها لتقلٌل التكالٌؾ 7-
.وتحسٌن جودة المنتوجات والخدمات بما ٌحقق مكاسب لكل االطراؾ
وضع مزاٌا البٌبة للؽاز فً االعتبار عند تسعٌر الؽاز ٌإدي الى تحسٌن اقتصادٌات مشروعات الؽاز سٌخلق وضعا ٌتنافس فً اسعاره 8-
.مع البترول وؼٌره من مصادر الطاقة مما سٌإدي الى انتشار استخدام الؽاز فً بعض المناطق التً تهتم بالبٌبة
العمل على إقامة سوق عالمً للؽاز مثل سوق البترول العالمً ،حٌث ٌوجد حالٌا عددا محدودا من االسواق التً تستطٌع من خاللها 9-
حصر الحركة التجارٌة لتداول الؽاز على المستوى االقلٌمً ،حٌث هناك خطوط لنقل الؽاز  ،مثال من كندا الى الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة ،ومن دول االتحاد السوفٌتً السابق الى دول أوربا الؽربٌة ،ومن دول آسٌا واسترالٌا والخلٌج الى الٌابان بؤستخدام الناقالت
البحرٌة .كل هذه االسواق ال زالت مفككة  ،ولذا ال زال الؽاز سلعة محلٌة وأقلٌمٌة ،هناك بوادر تشجع على خلق سوق عالمً موحد للؽاز
الطبٌعً.

الختام
الخالصة واالستنتاجات:
ان اول خطوة فً الطرٌق السلٌم لتحقٌق التطور والتنمٌة فً كافة المجاالت ومنها فً مجال الموارد الطبٌعٌة فً بلد ما تكمن فً (ادراك
مرارة الواقع واالحساس بفداحة المشاكل ،والخروج من حلقات االوهام  ،مما سٌمكن من اعداد العدة لمواجهة كل ذلك والتصدي للقضٌة
بالمستوى الذي ٌتكافؤ مع حجمهاٌ .مكن تحقٌق ذلك من خالل توفٌر االستقرارالسٌاسً  ،هذا االستقرار ٌرتبط بخلق مناخ مالبم للتخطٌط
لتوجٌه مسار التؽٌٌر االقتصادي واالجتماعً والسٌطرة على البٌبة والقدرة على استخدام الموارد ومعٌار التطوروالنمٌة هوالكفابة
والفعالٌة ومدى تحكم الدولة فً السٌطرة على مواردها وتوجٌهها وفق خطط وبرامج واضحة األهداؾ وقدرتها على توجٌه الطاقات
البشرٌة للمساهمة الفعالة فً تحقٌق تلك االهداؾ .التنمٌة مسؤلة نسبٌة ودابمة التؽٌر لذا فان اهداؾ التنمٌة تتؽٌر وفقا لما ٌحتاج الٌه
.المجتمع باعتبار ان التطور والتنمٌة هما عملٌة شاملة لمختلؾ اوجه النشاط فً المجتمع بما ٌحقق رفاهٌة االنسان وكرامته
يمكن تلخص الدروس واألستنتاجات بما يلي:
انتهاج سٌاسة انتاجٌة وتصدٌرٌة للنفط مبنٌة على الحاجة لتموٌل الخدمات والمشارٌع االنتاجٌة فً الدرجة االولى وعدم استنزاؾ 1-
الموارد النفطٌة بصورة تفوق حاجات االقتصاد الجارٌة واالنمابٌة ألن النفط فً مكمنه الطبٌعً سٌحقق فً المستقبل سعرا أعلى فً
الحقب القادمة عندما تدخل المنطقة عهد التصنٌع الكثٌؾ وسٌكون مردوده على االجٌال القادمة اكثر ضمانا.هذا ماٌتطلب البحث عن تنوٌع
مصادرالدخل من خالل االعتماد على(بناء قاعدة صناعٌة،تنمٌة القطاع الزراعً ،استؽالل الثروة المابٌة  ،اقامة اسواق مالٌة وؼٌرها من
مصادر الدخل) دون االعتماد على النفط فقط المتداول حالٌا فً الدول الؽنٌة بالنفط  ،بحكم اعتماد تلك الدول على مورد واحد  -البترول

وبحكم العوامل الخارجٌة التً تلعب دورا ربٌسٌا فً انتاج البترول وربما فً استثمار عابداته مما ادى وسٌإدي تلك السٌاسة الى
محكومٌة الدولة بالعوامل الخارجٌةٌ ،عود سبب ذلك الى ضعؾ التخطٌط ،أو إنعدام االرادة السٌاسٌة وعدم وجود االجهزة والمإسسات
والقوى البشرٌة القادرة على التنفٌذ بسبب ؼٌاب او ضعؾ الرإٌة الواضحة لالهداؾ على المدى القرٌب والبعٌد،وهنا تكمن دور القٌادات
السٌاسٌة التً لها دور اساسً فً صٌاؼة االهداؾ العامة وتحدٌد اولوٌاتها وتوزٌع الموارد والتاثٌر والتوجٌه للمجتمع ككل بصفة عامة
ولؤلجهزة االدارٌة العامة بصفة خاصة ،لذا ٌمكن القول بان القٌادات السٌاسٌة كان وسٌكون من بٌن اهم المقومات أحٌانؤ واهم المعوقات
.فً أحٌان اخرى ألدارة تنمٌة الدولة
االعتماد على مورد واحد فقط كالبترول كما هو الحال فً اؼلب دول النفطٌة فً الشرق االوسط ٌجعل البنٌان االقتصادي ٌتؤثركبٌرا 2-
بؤٌة هزات تتعرض لها هذا المورد(البترول) واٌة تقلبات فً السوق العالمً مما ٌعنً بؤن مستقبل الدولة مهدد بالمخاطر على المدى
.البعٌد
العوابد النفطٌة الزابدة فً الدول النفطٌة النامٌة لها سلبٌات على المجتمع  ،حٌث تشٌر الدراسات المتخصصة فً مجال النفط فً الدول 3-
المنتجة للنفط  ،بؤنه كلما ازدادت العوابد النفطٌة كلما انؽمس المجتمع فً هذه الدول بصورة اكبر فً النشاط االستهالكً التبذٌري
وٌصبح االعتماد مكثفا على استٌراد السلع والخدمات من الخارج وهنا تظهر فً مثل تلك الدول مشكلة االنماط الجدٌدة لالستهالك
.واالستنزاؾ العشوابً من الموارد النفطٌة
ٌعتمد اساس الصناعات النفطٌة علىمدى القدرة على توطٌنها ونقل التكنولوجٌا والخبرة االدارٌة الى الكفاءات المحلٌة وبناء قاعدة تنشر 4-
منها التكنولوجٌا والخبرة االدارٌة الً بقٌة الصناعات التً تساعد على تطورها وازدهارها .الدول المنتجة والؽنٌة بالبترول تعتبر من
انسب مناطق العالم مالبمة للصناعات النفطٌة والبتروكٌمٌابٌة بسبب توافر المواد االولٌة الالزمة وتوافر مصادرالتموٌل الكافٌة،اما اذا
.ارتكز بنابها على القوى البشرٌة االجنبٌة فقط فتظهرالصناعات النفطٌة بمثابة مستعمرات صناعٌة فً الدولة
التنسٌق بٌن الدول النفطٌة ٌشكل السبٌل الربٌسً لكسر حلقات التبعٌة وٌتم ذلك من خالل تعزٌز وتقوٌة مجاالت التعاون 5-
االساسٌة(االقتصادٌة ،االجتماعٌة ،الصناعٌة ،المالٌة ،الزراعٌة ،التعلٌمٌة ،التجارٌة ،النقل،الطاقة ،المٌاه والصحة وؼٌرها من المجاالت)
بٌن الدول المنتجة للنفط.ان عوامل اخفاق فً تحقٌق هذا الهدؾ تكمن فً التشتت واالنقسام السٌاسً وتباٌن االنظمة السٌاسٌة واالقتصادٌة
.واالجتماعٌة بٌن الدول النفطٌة مما ٌجعل من الصعوبة بمكان تحقٌق اطار التكامل بٌنها على المدى القرٌب
اتباع سٌاسة بترولٌة موحدة فً مجال االسعار واالنتاج مع استؽالل الثروة النفطٌة من اجل استؽالل هذا المورد افضل استؽالل ممكن 6-
لخدمة اؼراض التنمٌة ،الٌخفى علٌنا جمٌعا بان المال وخاصة البترولً الٌصنع المعجزة وقد ٌذهب هدرا اذا لم ٌستثمر وفقا لدراسة
ما،واكدت الدراسات بان القدرة االدارٌة ولٌست الموارد المالٌة هً التً تتحكم فً القدرة على تحقٌق التنمٌة والتطور وهناك اتفاق على
ان التنمٌة االدارٌة شرط اساسً لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة .كانت المتؽٌرات السٌاسٌة الداخلٌة والخارجٌة فً الماضً والحاضر وحتى
فً المستقبل لها اثرها الكبٌر فً تحدٌد المنهج الذي تتبعه الدول النفطٌة وخاصة فً حالة عدم توفر البنٌان السٌاسً القوى بمإسسات
.الدول النفطٌة التً ال تزال ضعٌفة فً مواجهة االطماع الخارجٌة
من طبٌعة البٌروقراطٌة عامة وفً الدول المنتجة للنفط خاصة تبٌن بؤن البٌروقراطٌة تحارب التطور وتحاول ان تحل المشكالت 7-
الحدٌثة فً اطارتقلٌدي وبمفهوم تقلٌدي ،وتعارض التنظٌم ألنه ٌكشؾ كل السلبٌات الوظٌفٌة ،قابمة سلبٌات البٌروقراطٌة طوٌلة حٌن
تضاؾ الٌها االهدار فً استخدام الموارد ومنها النفطٌة ،والتهرب من المسإولٌة،عدم وجود خطوط واضحة للسلطة والمسإولٌن وعدم
وجود تحدٌد دقٌق لمهام كل وظٌفة واالزدواجٌة والتكرار فً اداء المهام وانعدام التنسٌق بٌن االجهزة او حتى داخل الجهاز الواحد فً
.مإسسات الدولة
أؼلب الدول النفطٌة مشدوده الى ماضٌها بروابط القبلٌة واالسرٌة ،تلعب االعتبارات والقٌم الشخصٌة والمجتمعٌة فٌها دورا كبٌرا فً 8-
التاثٌر على االجراءات االدارٌة وتوزٌع الخدمات التً تقدمها االجهزة الحكومٌة،ولعل هذا واحد من ابرز اسباب انتشارظاهرة المحسوبٌة
والواسطة،مما ٌضاعؾ نمو هذا السلوك البٌروقراطً الى انعدام الثواب والعقاب او ممارسته بطرٌقة مزاجٌة تعتمد على االعتبارات
الشخصٌة اكثر من اعتمادها على المعاٌر الموضوعٌة والقانونٌة .هذا االسلوب ادى وسٌإدي الى النمو العشوابً فً حجم االجهزة
الحكومٌة ولذاتعانً اؼلب الدول النفطٌة من وطؤة التضخم الوظٌفً ،وما خلق وٌخلق ظاهرة الفساد االداري التً لها الوان متعددة
ومداخل متعددة ،الرشوة لون واساءة استخدام السلطة لون ،والمحسوبٌة لون،ولٌس اللون المالً فً الفساد هو اكثر ضررا بل قد ٌترتب
على تعٌٌن ؼٌر الكفوء فً وظٌفة قٌادٌة لٌس آهآل لها اضرارا متعددة اكبر بكثٌر من مجرد ضرر الرشوة.تتحول ظاهرة الرشوة فً ظل

مثل هذه الظروؾ الى وسٌلة مقنعة تحت اسماء مقبولة مثل العمولة أو التسوٌق مع الشركات النفطٌة المحلٌة واالجنبة المتهافتة على
انتزاع نصٌبها من الكسب والثروة ،مما خلق وسٌخلق ؼالبآ فجوة واسعة بٌن المواطنٌن وبٌن القٌادات البٌروقراطٌة والسٌاسٌة التً ؼالبا
.ما كان وسٌكون لها دور ؼٌر مباشر فً تعمٌق مظاهر الفساد االداري والمالً فً اجهزة الدولة
تفعٌل دور القطاع الخاص فً المشاركة باعداد وتنفٌذ خطط وبرامج التنمٌة وتوفٌر المناخ المالبم واعطاءالفرصة لها لكً تنمو وٌنمو 9-
معها الخبرة والتجربة التً تساعدها على السرعة فً تنفٌذ المشارٌع وفً اتخاذ القرارات وفً تجنب االهدار والضٌاع وفً تخفٌض
التكلفة وفً االرتفاع بمستوىاالداء ،كما هوالحال فً الدول المتقدمة  ،إن ما ٌعانً القطاع الخاص فً الدول النامٌة ومنها النفطٌة ؼالبآ ما
تعود الى سٌطرة اجهزة الحكومٌة التً مدت سلطانها على القطاع الخاص وفرضت علٌه الكثٌر من االجراءات والقٌود البٌروقراطٌة فً
 .توجٌهها وتنظٌمها لهذا القطاع مما حد وسٌحد كثٌرا من قدرته على ممارسة دور فعال فً مسٌرة تنمٌة البلد
لم تصرؾ الدول النامٌة ومنها النفطٌة إهتمامآ الى البحث العلمً وال ٌشكل االنفاق علىالبحث العلمً نسبة تذكر من ناتجه المالً 10-
االجمالً ،وٌبرز االهتمام بالبحث العلمً كمظهر شكلً ٌرمز الى التقدم .ا ن قلة االهتمام بالبحث العلمً عامل ساعد وسٌساعدعلى
ترسٌخ حلقة التبعٌة التكنولوجٌة حول الدول النامٌة ومنها تنمٌة صناعة البترول من خالل االعتماد المتعاظم على االجهزة واآلالت
والخبرة االجنبٌة دون االهتمام فً أنشاء مإسسات ومعاهد عالٌة لتخرٌج الفنٌٌن ةالمختصٌٌن الذٌن ٌمثلون القاعدة االساسٌة لنقل
التكنولوجٌا وتطوٌرها  ،اضافة الى ضرورة السعً لتحٌز العلماء والمختصٌٌن المهاجرٌن الى الدول الصناعٌة للمساهمة فً تنفٌذ خطط
وبرامج تطوٌروتنمٌة البلد.
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