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 التحميل الجيوستراتيجي لمكانة الحقول النفطية
 د. قاسم شاكر الفالحي             م. م. خالد جواد سممان

 الجامعة المستنصرية            جامعة بابل
 المقدمــة

في الجغرافية السياسية الستخداـ مع التطور الذي شيده العالـ في مجاؿ الحاسوب توجو العديد مف الباحثيف 
برامجيات الحاسوب في مجاؿ التحميؿ اإلحصائي والبياني لممعطيات الجغرافية، وقد ادى التقدـ في صناعة الحواسيب 
وبرامجياتيا وتوفر كـ كبير مف البيانات الخاصة باالرقاـ الجغرافية، والتي شجعت العديد مف الجغرافييف الستخداميا 

ؼ سريع ودقيؽ لسموؾ الظواىر، وتحميؿ سموكيا والعوامؿ المؤثرة عمى ىذا السموؾ والنتائج المترتبة لمحصوؿ عمى وص
عميو، ولـ يقؼ استخداـ الحاسوب عند ىذا الحد بؿ تعداه الى محاولة الكثير مف الباحثيف بالتنبؤ بسموؾ الظواىر الجغرافية 

 لدراسة. المستقبمية، استنادًا الى المعطيات الحالية في ىذه ا
ييدؼ التحميؿ اإلحصائي الى اعطاء تفسير كامؿ لمظاىرة الجغرافية السياسية، ولو انو يصعب في بعض الحاالت 
اعطاء تفسير كامؿ، وعمى الباحث اف يقنع بتفسير جزئي، وىناؾ اساليب كثيرة لمتحميؿ ومؤدية لمتفسير، ويتوقؼ االختيار 

 عمومات الموجودة عف الموضوع قيد الدراسة وايضًا عمى قدرة الباحث. ألسموب التحميؿ الذي يتبع عمى طبيعة الم
والذي اتاح لنا استخداـ السالسؿ الزمنية ومعامؿ االرتباط )*( (7002ومف ىذه البرامج في التحميؿ )برنامج االكسؿ 

ث الثاني الذي سيحمؿ ىذه وخط االنحدار، ففي المبحث االوؿ الذي يحمؿ االىمية الجيوستراتيجية محميًا، وكذلؾ في المبح
االىمية اقميميًا ودوليًا، اما المبحث الثالث فيحمؿ تيافت الشركات االجنبية مف خالؿ االستثمار في النفط في الحاضر 

 والمستقبؿ والصراع الداخمي عمى نفط محافظة كركوؾ. 
 المبحث االول : االهمية الجيوستراتيجية المحمية

ف ناحية لما كانت الجيوستراتيجية ىي التخطيط السياسي واالقتصادي والعسكري الذي ييتـ بالبيئة الطبيعية م
استخداميا في تحميؿ او تفيـ المشكالت االقتصادية او السياسية ذات الصفة الدولية، فتحميؿ حقوؿ كركوؾ مف خالؿ 
الجيوستراتيجية يدعـ المركز الستراتيجي لموحدة السياسية المدروسة والذي يتناوؿ بالتحميؿ العناصر او العوامؿ الجغرافية 

لشكؿ، االتصاؿ بالبحر، العالقة بالمحيط، الطوبوغرافيا، المناخ، الموارد، السكاف، العشرة وىي : )الموقع، الحجـ، ا
 . (۞)الحدود(

يكروسوفت وصفحات النشر مف إنتاج ما Spread sheet: ىو برنامج او تطبيؽ صفحات نشر  Exel 7002*االكسؿ 
ىي عبارة عف تطبيقات ذكية ليا استخدامات مختمفة منيا التعامؿ مع البيانات النصية والعددية والشبكية وتحوي دواؿ 

حصائية وىندسية وزمنية ودواؿ يمكف تعريفيا مف قبؿ المستخدـ.   رياضية وا 
 .(27، ص 7002ة الشقري، )ينظر : عدناف ماجد عبد الرحمف، اساسيات االكسؿ، الرياض، مكتب

  52. ص 2432. دار الكتب. الموصؿ. الثاني الجزء. اقميمية دراسة العراؽ. واخروف السماؾ ازىر محمد ۞
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وعمى الرغـ مف اف حقوؿ كركوؾ ثابتة وال تتغير اال اف اىميتيا السياسية والستراتيجية في تغير مستمر، ويكوف التفاعؿ  
سية، ويميؿ بعض الدارسيف في دراسة الجغرافية وعالقاتيا المكانية بيف الثوابت واالحواؿ المتغيرة ىو اساس الجغرافية السيا

دوف اف يأخذوا في اعتبارىـ التغيرات التي تطرأ عمى الزمف، اما الجغرافي السياسي فعميو اف يدرس التفاعؿ والتكامؿ بيف 
ت التي احدثتيا التطورات العنصريف الياميف، المكاف والزماف اي بيف الثوابت والمتغيرات واف يكوف منتبيا لمتغيرا

( اكثر مف كونيا متغيرات  Geographical Constants، ولذا قد تسمى بعض االشياء بالثوابت الجغرافية  )( ۩)المختمفة
( يعني اي عنصر مكاني مؤثر في المشكمة قيد البحث والدراسة Location Variablesومصطمح المتغيرات المكانية )

يًا. ليذا فقد ظفرت حقوؿ كركوؾ بمزايا موقعية متميزة اتيحت ليا بحكـ موقعيا وسط الطريؽ بيف والتي تتبايف بدورىا مكان
المحافظات العراقية الشمالية والوسطى باإلضافة الى وجودىا في مناطؽ قريبة مف مراكز العمراف ما اتاح ليا فرصة التمتع 

ة لمموقع الجغرافي الممتاز فاف ىذا العامؿ قد سيؿ الى حد كبير بالبنى االرتكازية لإلنتاج المتاحة في المنطقة، اما بالنسب
توزيع نفط كركوؾ عمى تمؾ المحافظات بتكاليؼ نقؿ اقؿ نسبيًا السيما بعد انشاء انابيب نقؿ النفط الى المصافي والى 

 التصدير خارج العراؽ. 
دقة التحميؿ والنتائج والتعميـ، وبتحديد سنطبؽ في ىذه الدراسة بعض االساليب الكمية في الجغرافية التي تتميز ب

العوامؿ المؤثرة في الظواىر الجغرافية السياسية، وكذلؾ قد وفرت ىذه االساليب القدرة عمى الربط بيف المتغيرات والعوامؿ 
وامؿ المؤثرة ثـ توفرت صفة الموضوعية والواقعية وتعمقت الصفتاف في الدراسات الجغرافية السياسية. وقد ساعدت عدة ع

عمى التطور واستخداـ المنيج الكمي بصنفيو اإلحصائي والرياضي في الدراسات الجغرافية السياسية ومف ىذه العوامؿ وفرة 
البيانات اإلحصائية عف مختمؼ الظواىر الجغرافية وكذلؾ تطور اجيزة الحاسوب وتطور استخداـ التحميؿ اإلحصائي مثؿ 

 اليب التي سنطبقيا تحميؿ السالسؿ الزمنية واالرتباط وخط االنحدار. ومف ىذه االس Excel ،Sas ،Spssبرامج 
 تحميؿ السالسؿ الزمنية : 

ىي مجموعة القراءات التي تاخذىا ظاىرة او متغير ما خالؿ فترات زمنية غالبًا ما تكوف متساوية، وتختمؼ ىذه 
مى االسموب البياني عمى اساس اف اتجاه معدؿ الفترات حسب طبيعة الظاىرة، ويعتمد فيو الباحث الجغرافي في التنبؤ ع

 النمو في فترة مقبمة ليس سوى امتداد لالتجاه اإلحصائي المبني عمى سمسمة   زمنية. 
  -: ( ۞)وتتكوف السمسمة الزمنية الي ظاىرة مف العناصر االتية 

مف الزمف عمى الرغـ مف التذبذبات االتجاه العاـ وىو اتجاه التطور الذي تاخذه السمسمة الزمنية خالؿ فترؤة طويمة  -1
 الموجودة بيا ويكوف التطور اما بالزيادة او النقصاف وبعض السالسؿ ال يوجد ليا اتجاه. 

 التغيرات الموسمية وىي التغيرات التي تحدث في فترات زمنية اقؿ مف السنة وعادة في المواسـ.   -2
 ية اكثر مف سنة وعادة كؿ خمس او عشر سنوات. التغيرات الدورية وىي التغيرات التي تحدث في فترات زمن -3
 التغيرات العرضية وىي التغيرات التي تحدث نتيجة حوادث فجائية غير متوقعة مثؿ الكوارث والحروب.   -4

اف اىمية تحميؿ السالسؿ الزمنية تفيدنا في تقدير التغيرات المستقبمية لبعض المتغيرات التي تمثؿ بياناتيا       
مرة مف الزمف، فاالقتصاد القومي لمجتمع حديث يتميز الديناميكية البد مف قياس التغيرات التي تطرأ عمى خالؿ فترة مست

 المتغيرات االقتصادية )اإلنتاج، االستيالؾ السكاف، الصادرات... الخ(
 

  12. ص 2424حسيف فيمي. استراتيجية البتروؿ. القاىرة. مطابع شركة االعالنات الشرقية.  ۩
 .123، ص 700خير، الجغرافية موضوعيا ومناىجيا واىدافيا، بيروت، دار الفكر المعاصر، صفوح  ۞
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عمى المتغيرات االقتصادية )اإلنتاج، االستيالؾ السكاف، الصادرات... الخ( عند تحميؿ التغير مف فترة ألخرى فيما 
الىمية يجب اف يوضحيا تحميؿ السمسمة يتعمؽ بيذه المتغيرات االقتصادية تواجينا امور ثالث عمى جانب كبير مف ا

  :(2)الزمنية
 ما ىي العوامؿ التي ادت الى زيادة او انخفاض ىذه المتغيرات في الفترة الماضية؟  -1
 ما ىي العوامؿ التي تؤثر في ىذه المتغيرات في الفترة الحالية؟  -2
 ما ىو تأثير العوامؿ الحالية عمى االتجاه المتوقع في المستقبؿ؟  -3

صد ىنا باالتجاه العاـ ال يستمـز وجود جميع النقط عمى خط مستقيـ )خط االنحدار( وانما يكوف ىنالؾ اف ما نق
اتجاه عاـ يمكف تحديده بالرسـ، اذا وقعت جميع النقط عمى خط االنحدار كاف ذلؾ دلياًل عمى االرتباط الكامؿ بيف 

ي باسموب االنحدار البسيط كوف اف زمف السنوات متغير ، وفي ىذه الدراسة يجري تعيف االتجاه العاـ الخط(7)الظاىرتيف
( ىو الظاىرة وىنا إنتاج حقوؿ كركوؾ. وبدراسة العالقة بيف متغيريف مختمفيف كالعالقة بيف Y( والمتغير التابع )Xمستقؿ )

 إنتاج حقوؿ نفط كركوؾ والزمف وضمف االوقات المختمفة التي مر بيا اإلنتاج. 
  -نجد ما يمي : 2422-2415ي يمثؿ خط انحدار إنتاج حقوؿ كركوؾ مف عاـ ( والذ2المالحظ لشكؿ )

الؼ ب / ي( لكف بعدىا اخذ بالزيادة الكبيرة  200إف إنتاج الحقوؿ في الخمس عشر سنة االولى لـ يتجاوز )
۞ (0.32بيب )+والسبب ىو زيادة حجـ طاقة االنابيب، اذ بمغت قيمة االرتباط )بيرسوف( بيف اإلنتاج وحجـ طاقة االنا

وىي عالقة طردية قوية جدًا تبيف مدى العالقة بيف حجـ االنابيب وطاقة اإلنتاج في ىذه الفترة واف اإلنتاج يذىب في 
 معظمو الى التصدير خارج العراؽ. 
  -نجد ما يمي: 2430 – 2421( والذي يمثؿ إنتاج حقوؿ كركوؾ لمفترة مف 7مف خالؿ مالحظة شكؿ )

النتشاري قد يمثؿ خطًا مستقيمًا فيو يدؿ عمى درجة العالقة القوية بيف المتغيريف الزمف واإلنتاج اف الرسـ الشكؿ ا
( وىي عالقة طردية قوية كذلؾ بيف إنتاج الحقوؿ وحجـ 0.35مف تتبع النفط عمى ىذا الرسـ، وقيمة االرتباط )بيرسوف( )+
ادة طاقة االنابيب وزيادة اإلنتاج، عمى الرغـ مف اغالؽ الخط االنابيب كما كاف في الفترة السابقة طرديًا قويًا بسبب زي

استطاع الخط العراقي التركي عبر ميناء جيياف التعويض عف النقص في التصدير الذي  2421العراقي السوري عاـ 
 تسبب بو اغالؽ الخط السوري، بؿ عمى العكس كاف اإلنتاج افضؿ لضخامة وسعة الخط التركي الكبيرة. 

( نجد اف الخط البياني ىو في تناوؿ مستمر وىنالؾ تشتت كبير في نقاط اإلنتاج 1ؿ مالحظة لمشكؿ )ومف خال
 . 7002-2432والسبب في ذلؾ يعود الى التغيرات التي حصمت بسبب الحروب والحصار االقتصادي في ىذه لفترة مف 

 
، جامعة صالح الديف، 1بحث العممي، طصفاء يونس الصفاوي، محمد ازىر السماؾ، قبيس سعيد الفيادي، اصوؿ ال 2

 . 252، ص 2434
فتحي محمد اابو عيانو، مدخؿ الى التحميؿ اإلحصائي في الجغرافية البشرية، االسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  7

 . 253، ص 2432
( 2.00ىو )+عندما تكوف العالقة كاممة يقاؿ اف االرتباط تاـ وينبغي اف يكوف المعامؿ حسب معادلة بيرسوف ۞

ويمكف اف يحدث ذلؾ اذا انتظمت النقاط في خط مستقيـ متجيًا الى اعمى، واذا اختمفت الظاىرتيف بصورة 
متعاكسة، بمعنى اف احداىما تصؿ الى قيمتيا القصوى في االمكنة نفسيا، والتي تبمغ فييا الظاىرة االخرى قيمتيا 

قة سمبية )عكسية( وكمما كانت الظاىرتاف اكثر تباينًا كاف الدنيا وبالعكس المعامؿ عددًا سالبًا، ودؿ عمى عال
( وىو رقـ يدؿ عمى عالقة سمبية )عكسية( ويحدث ذلؾ حينما تكوف النقاط عمى 2.00 -معامميا اكثر قربًا مف )

 صورة الخط مستقيـ متجو الى االسفؿ.
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نابيب كانت عكسية، فعمى الرغـ مف ( بيف إنتاج الحقوؿ وحجـ طاقة اال0.52-وقيمة االرتباط )بيرسوف( بمغت )
زيادة طاقة االنابيب الكبيرة، لكف لـ يصاحبيا زيادة في اإلنتاج والسبب في ذلؾ ىو العوامؿ السياسية مف خالؿ الحروب 
 التي حصمت خالؿ ىذه المدة واثرت في مستوى اإلنتاج واصبحت طاقة ىذه االنابيب ال تتناسب مع حجـ اإلنتاج القميؿ. 

 دار إنتاج النفط من كركوك وطاقة المصافي المعتمدة عمى نفط كركوكخط انح
تعد مصافي النفط مف المشاريع االستراتيجية التي تتطمب تخطيطًا بعيد االمد، والتي يعتمد عمييا في سد الحاجة  

االيرانية( وحرب المحمية مف المشتقات النفطية بسبب النمو االقتصادي وكذلؾ لسد متطمبات الحروب )الحرب العراقية 
 الخميج، لذا اصبحت مف الدعامات االقتصادية االساسية لمدولة. 

اال اف طاقة المصافي  7002-2420فبالرغـ مف انخفاض خط انحدار إنتاج مف حقوؿ كركوؾ في المدة مف 
رتباط بيف إنتاج ( نجد عالقة اال5المعتمدة عمى نفط كركوؾ اخذت بالزيادة لسد حاجة الدولة ومف خالؿ مالحظة الشكؿ )

( والسبب تناقص اإلنتاج بسبب تمؾ العوامؿ السياسية التي مرت بيا 0.33-الحقوؿ وطاقة المصافي عالقة عكسية قوية )
 الدولة، فأف معظـ اإلنتاج كاف لسد حاجة البمد واف طاقة المصافي اخذت بالزيادة. 

 (2شكؿ )
 2422 -2415خط انحدار إنتاج نفط كركوؾ مف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ]المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى عبد الوىاب بيجت الشيخ قادر. حقؿ كركوؾ النفطي. الدراسات النفطية.[
 (7شكؿ )

 2430 -2421خط انحدار إنتاج نفط كركوؾ مف 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vivianc. Gones. Iraqs traqs trade with the world ;data andالمصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى [
analysis crs. Usa. 2005 P19. ] 
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 (1شكؿ )
 7002 -2430خط انحدار إنتاج نفط كركوؾ مف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ].7003المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى شركة مصافي الشماؿ، مجمة المصافي، وزارة النفط، دائرة االعالـ والعالقات [
 

 (5شكؿ )
 7002 -2420المعتمدة عمى نفط كركوؾ مف  خط انحدار اإلنتاج لنفط كركوؾ وطاقة المصافي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Opec / annul statistical bulletin ; brintedinaustria ; 2006. B56المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى [
] 

 
( الذي يوضح عالقة االرتباط بيف طاقة المصافي المعتمدة عمى نفط كركوؾ ومجمؿ طاقة 2المالحظ شكؿ )

 راقية. المصافي الع
( وذلؾ يفسر العالقة طردية القوية جدًا بيف ارتفاع 0.42والتي كانت فييا عالقة االرتباط طردية قوية جدًا بمغت )+ 

طاقة المصافي المعتمدة عمى نفط كركوؾ، وزيادة طاقة مجمؿ المصافي العراقية. وذلؾ كوف مصافي المعتمدة عمى نفط 
 ثالف حالة واحدة ومرتبطيف مع بعضيما واحداىما مكمؿ لالخر. كركوؾ جزء مكمؿ لمصافي العراؽ وىما يم

واذا ما حاولنا التنبؤ بتطور طاقة المصافي المعتمدة عمى نفط كركوؾ، اذ يعد التنبؤ مف ضروريات البحث العممي 
طمب تطبيؽ لمعرفة ما تصبح عميو طاقة المصافي مستقباًل لكي يكوف متالئمًا مع الخطط المستقبمية لإلنتاج، وىذا يت

 ۞المعادالت الرياضية التي غالبًا ما تكوف نتائجيا قريبة نسبيًا مف الواقع المستقبمي، لذا تـ تطبيؽ معادلة خط االنحدار
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الؼ ب / ي( وىذا يخالؼ واقع  242.2التي تبيف مف خالليا اف طاقة المصافي المعتمدة عمى نفط كركوؾ سوؼ تبمغ )
بًا ولـ تصؿ طاقة المصافي ليذا الرقـ، وىذا يعود الى ما آلت اليو الظروؼ السياسية اصبح قري 7022الحاؿ، اذ اف عاـ 

 . 7001وعدـ االستقرار االمني بعد عاـ 
ولغاية  2420( خط االنحدار بيف الناتج المحمي االجمالي وقيـ الصادرات النفطية مف عاـ 1كما مالحظ الشكؿ )

( والسبب في ذلؾ ىو انو كانت توجد قيـ لغير 0.1القة طردية متوسطة )+ ، وجد اف عالقة االرتباط بينيما ع7001عاـ 
صادرات النفط كاف ليا تأثير عمى الناتج المحمي االجمالي بسبب ظروؼ الحصار االقتصادي الذي اثر عمى قيـ 

 لمحمي االجمالي. الذي فيو قيـ الصادرات النفطية ىي االساس في الناتج ا 7001الصادرات، وىذا يخالؼ واقع الحاؿ بعد 
 (2شكؿ )

 7002 -2420خط انحدار تطور إنتاج طاقة المصافي المعتمدة عمى نفط كركوؾ مف 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vivianc. Gones. Iraqs traqs trade with the world ;data andالمصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى [
analysis crs. Usa. 2005 P19.         ] 

 (1شكؿ )
 مميوف دوالر 7001 -2420ر قيـ الصادرات النفطية والناتج المحمي االجمالي مف خط انحدا

  
 
 
 
 
 
 
 

 [ .Opec/ annulstatistical bulletin;brintedinaustria;2006. B56المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى [
   

۞ (Y = 63. 94 (8)+85=597. 1( يجب وضع مقابؿ )Y( الرقـ )الذي يمثؿ التس3 ) مسؿ الزمني ضمف الفترات
 . 7020( يمثؿ عاـ 3( وكؿ خمس سنوات رقـ واحد ليكوف الرقـ )20الرقـ ) 2420طاقة المصافي والتي كانت سنة 
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 المبحث الثاني : االهمية الجيوستراتيجية اقميميًا ودوليًا لحقول نفط كركوك. 
بيرًا في تحديد العالقات البيئية لمناطؽ ىذا االقميـ، تمعب االعتبارات الجيوستراتيجية ألي اقميـ او منطقة دورًا ك

واشكاليا واليات التفاعؿ التي تحكـ ىذه العالقات وتحديد مساراتيا واتجاىاتيا واىدافيا، فالعالقات الدولية عادة ىي انعكاس 
متبع في عالقاتيا لمتطمبات واقع جغرافي وسياسي واقتصادي يفرض عمى اطراؼ ىذه العالقة طبيعة السموؾ السياسي ال

مع االطراؼ االخرى سواء عمى الصعيد االقميمي او الدولي، لقد استطاعت محافظة كركوؾ اف تقفز خالؿ السنوات 
االخيرة الى قمة االىتمامات االقميمية والدولية لعوامؿ عدة يمكف اف نعزوىا باألساس الى ثقميا النفطي والى موقعيا 

الشعب العراقي المختمفة ومف خالؿ التجاذبات السياسية االخيرة، وليس ىناؾ ثمة شؾ في االستراتيجي المتميز بيف اطياؼ 
اف االىمية التجارية لنفط كركوؾ وخاصة منذ اكتشافو ولحد االف قد اعطى كؿ ىذه االىمية دوليًا، فيي الى جانب كونيا 

منافذ التصدير والتي تنتشر عمى سواحؿ تتمتع بموقع استراتيجي وجيوسياسي حيوي وحساس بالنسبة لممنطقة مف خالؿ 
البحر المتوسط الشرقية، فالقوة االقتصادية ال تكتسب اىميتيا ووزنيا الدولي مف حجميا او نوعيا فحسب بؿ بزمانيا ايضًا، 

بؿ  اي مدى اىميتيا في المحظة التاريخية المحددة، مف ىنا كاف البد مف ضماف تدفؽ النفط والتدفؽ ال يعني إنتاجًا فحسب
إنتاجًا تضمف الدوؿ االقميمية والدولية تدفقو لمعامؿ تكريرىا التي بنيت وصممت اعتمادًا عمى ىذا النفط، وبيذا تختمؼ 
 الدوؿ في اىدافيا مف ىذه العالقات ولكف الميـ اف مثؿ ىذه العالقات اف تكوف قوية تعتمد عمى تحقيؽ مصالحيا القومية. 

العراؽ ىي عودة سمطة الحكومة المركزية والسيطرة عمى االرض العراقية والثروة  إف االولوية التركية المعمنة في
النفطية التي يمتمكيا كما في السابؽ، فيي تريد مف ىذه الحكومة اف تكوف قادرة عمى التغمب عمى االنقسامات العرقية 

ات التجارية ويشمؿ امف خطوط االنابيب واالقميمية والطائفية التي مزقت الدولة بعد االحتالؿ، كذلؾ في استئناؼ العالق
التي تحمؿ النفط مف حقوؿ كركوؾ الى المصافي وموانئ التصدير في جيياف لذلؾ شعرت تركيا شأنيا اي بمد مجاور 

، لذلؾ فأف مصالح تركيا االساسية تتكوف مف اربع جوانب  . (2)لمعراؽ بأف مصالحيا تزعزعت بفعؿ النزاع الدائر اليـو
ف تقسيـ العراؽ عمى اساس طائفي او عرقي مما يمكف اف يؤدي الى ظيور دولة كردية مستقمة او الحيمولة دو   -1

 كونفيدرالية )عاصمتيا مدينة كركوؾ الغنية بالنفط(. 
 حماية االقمية التركمانية الناطقة بالتركية والتي تقيـ بشكؿ اساسي في كركوؾ.  -2
ية متمردة دائمًا ما تقـو بنسؼ خطوط االنابيب الناقمة لمنفط تصفية حزب العماؿ الكردستاني وىي حركة تركية كرد -3

 الى تركيا والعالـ. 
 الحيمولة دوف ظيور دولة عراقية اصولية غير ديمقراطية ومعادية لتركيا.  -4

ولقد لعب الموقع الجغرافي لحقوؿ كركوؾ دورًا مؤثرًا في ضرورة التصدير عبر االنابيب التي تمر بالعديد مف دوؿ 
وصواًل لشحنو الى االسواؽ المستيمكة لو وخصوصًا الى أوربا وتأتي اىمية ىذا االمر في ضوء تنامي الطمب  الجوار

العالمي عمى النفط ليمعب نفط كركوؾ دورًا مؤثرًا في تصاعد اىمية المنطقة التي تميزت اىميتيا الجيوبولتيكية عبر الزمف 
، لكوف م صب النفط الرئيس باتجاه قارة أوربا وىذا العامؿ قد سيؿ الى حد كبير اي منذ اكتشاؼ النفط فييا ولغاية اليـو

 . (7)توزيع النفط، وبتكاليؼ نقؿ منخفضة نسبياً 
( الذي يوضح اتجاه تصدير النفط ومف خالؿ معامؿ االرتباط سنبيف مدى عالقة 2ومف خالؿ مالحظة لمجدوؿ )

 (. اتجاه التصدير مع مجموع الكميات المصدر بػ )الؼ ب / ي
1 Henri J. Barkey Turkey and Iraq: The Perils (and Prospects) of Proximity, United States 
Institute of Peace, Special Report N. 141 Washington, DC2005. P3 . 

. دار الكتب. محمد ازىر السماؾ، عبد المنعـ عبد الوىاب، ازاد محمد اميف، جغرافية النفط والطاقة. الموصؿ العراؽ 7
 . 227. ص 2432
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 (2الجدوؿ )
 )الؼ ب / ي( 7002-7001اتجاىات تصدير النفط العراقي مف 

امريكا الشمالية  السنة
 الواليات المتحدة

 مجموع تصدير نفط الشرؽ االوسط اسيا والباسفيؾ أوربا

7001 722.1 32.1 21.5 20 133.1 
7005 2015.2 171.2 54.3 13 2520.0 
7002 4472.1 141.1 221.3 12 2527.7 
7001 214.7 112.3 557.3 0 2512.3 
7002 241.7 522.1 102.1 71 2151.0 

 Annual Statistical Report Oil and gas data 2007المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى / 
OPEC. P83 

 
 . 2. 0المتحدة +معامؿ االرتباط بيف تصدير نفط العراؽ الى امريكا الشمالية والواليات 

 . 4. 0معامؿ االرتباط بيف تصدير نفط العراؽ الى أوربا +
 . 2. 0معامؿ االرتباط بيف تصدير نفط العراؽ الى اسيا والباسفيؾ +
 . 5. 0معامؿ االرتباط بيف تصدير نفط العراؽ الى الشرؽ االوسط +

تجاه مع أوربا، اف معظـ النفط المصدر الى مف خالؿ معرفة معامؿ االرتباط وجد اف اقوى ارتباط سجؿ ىو اال    
أوربا ىو مف حقوؿ نفط كركوؾ عبر الخط العراقي التركي وكاف عمى وتيرة واحدة لـ يتأثر باألسعار او االحداث التي تؤثر 

الـ بطمب عمى النفط ، بؿ كاف الطمب مستمرًا. انظر )تحميؿ خط االنحدار التجاىات تصدير النفط الخاـ العراقي الى الع
 (. 2في الشكؿ )
نتاج حقوؿ كركوؾ كانت العالقة عكسية )    ( خط انحدار 3( مف خالؿ الشكؿ )0.51 -اما عالقة اسعار النفط وا 

االسعار مع اإلنتاج مف حقوؿ كركوؾ، عمى الرغـ انو ينطبؽ مع القاعدة االقتصادية العامة، عند اغراؽ السوؽ بالنفط 
الدولة الحفاظ عمى استمرار تدفؽ النفط عبر كركوؾ واالبتعاد عف الصراعات لمحفاظ يؤدي الى انخفاضو، ىنا يتطمب مف 

 عمى اسعار السوؽ وبالتالي ديمومة بقاء الطمب عمى نفط كركوؾ وخاصة لمشركات االوربية. 
 (2شكؿ )

 7002 -7001خط انحدار اتجيات التصدير لمنفط الخاـ مف 

 .Opec/ annulstatistical bulletin;brintedinaustria;2006. B56المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 
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 (3شكؿ )
 7001 -2420خط انحدار اإلنتاج مع اسعار النفط الخاـ مف 

 

المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى عبد الوىاب بيجت الشيخ قادر. حقؿ كركوؾ النفطي. الدراست النفطية،  [
 ]. 7007وزارة النفط.  2العدد 

 حث الثالث : االهمية الجيوستراتيجية المعاصرة والمستقبمية لنفط كركوكالمب
توقع الكثير مف المحمميف والباحثيف بعد انتياء الحرب الباردة بيف )الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي 

اقتصاديًا جديدًا سوؼ ينبثؽ  السابؽ( انتياء المنافسة األيديولوجية عمى طبيعة النظاـ االقتصادي لمعالـ، واف عصراً 
وتتضاءؿ فيو المنافسات الجيوستراتيجية والجيوسياسية بشكؿ عاـ وعمى النفط بشكؿ خاص، وذلؾ باعتباره سمعة تجارية 
بيف سمع عديدة يتركز ىدؼ مالكييا ومستخرجييا عمى الربح والمردود المالي، وعمى الرغـ مف عدـ امكانية التقميؿ مف 

التجاري عمى الربح، فقد تبيف خالؿ السنوات االخيرة وخاصة بعد احتالؿ العراؽ اف النفط بصفتو سمعة شراسة التنافس 
مرتبطة بالجغرافية وما زاؿ يشكؿ عنصرًا مف عناصر الجيوستراتيجية الدولية، وذلؾ بفعؿ اىميتو البالغة لمجمؿ عمميات 

نفط ىو مفتاح التنمية والتقدـ والتطور المادي واحد متغيرات قياس التنمية والتطور الشامؿ التي يشيدىا العالـ المعاصر، فال
 .  التنمية في العراؽ اليـو

  Foreign investmentأواًل : االستثمار االجنبي في القطاع النفطي 
إف االستثمار يعني "التضحية بمنفعة حالية يمكف تحقيقيا مف اشباع استيالكي مف اجؿ الحصوؿ عمى منفعة 

 .(2)مكف الحصوؿ عمييا مف استيالؾ مستقبمي اكبر"مستقبمية ي
ويقصد باالستثمار االجنبي بشكؿ عاـ قياـ شركات او افراد اجانب بانشاء مشروعات مع المستثمريف المحميف في 
 القطاعيف الخاص والعاـ في اي مجاؿ لو عالقة بالنشاطات االقتصادية، وفي قطاع النفط العراقي تحديدًا يقصد باالستثمار
االجنبي المباشر قياـ شركات نفطية اجنبية مشروعات استثمارية سواء كانت استكشافية او تطويرية بالمشاركة مع القطاع 

 . (7)العاـ وفؽ صيغة لعقد استثماري معيف
ويعتبر قطاع النفط العراقي عمومًا ونفط كركوؾ بالخصوص مف اىـ القطاعات جاذبية لالستثمار االجنبي المباشر 

 ممزايا التالية:وذلؾ ل
   http://isegs. com/forum/showthreadphp?t=3108ايياب مقابمة، دراسة الجدوى االقتصادية  2
 . 21.ص7002 احمد صداـ الشبيبي،سياسات ومتطمبات االصالح االقتصادي،جامعة البصرة، مركز دراسات الخميج العربي،7

http://isegs.com/forum/showthreadphp?t=3108
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  Huge Reservesاالحتياطيات الضخمة  -1
% مف االحتياطي العالمي البالغ 22مميار برميؿ مف االحتياطي النفطي المؤكد وىو يمثؿ  232يحتوي العراؽ عمى 

كاف ، ولـ يجٍر تقييـ لمحقوؿ النفطية العراقية منذ الثمانينات وعدـ اجراء المسوحات (2)7002مميار برميؿ في عاـ  2705
عامًا، وقد قدرت ادارة معمومات الطاقة االمريكية االحتياطيات النفطية  21بسبب الحروب والحصار الذي استمر اكثر مف 

مميار برميؿ، وىذا اذا كاف دقيقًا فقد يصبح العراؽ ىو مف يمبي بشكؿ رئيس  500غير المؤكدة في العراؽ نحو 
صبح المسألة الميمة ىنا في كيفية استغالؿ او استثمار االيرادات النفطية في االحتياجات العالمية المتزايدة عمى النفط. وت

 تمبية خطط التنمية ومتطمبات االصالح في االقتصاد العراقي. 
لذلؾ قامت وزارة النفط في تسعينات القرف الماضي وفترة الحصار بإجراء عقود مع بعض الشركات االجنبية 

ع خطط سريعة لتطوير بعض الحقوؿ ومنيا حقؿ كركوؾ وفي القبة الثالثة والغرض منيا كسر الحصار، وكذلؾ وض
بئرًا محفورة في االجزاء الجنوبية مف القبة والتي كانت قد  22الؼ ب / ي( باستخداـ  20إلنتاج ) Khurmalaخورماال 

وؿ عمى االنابيب التي توصؿ حفرت اصاًل كآبار تقويمية وألغراض المراقبة، وتأخر العمؿ بيذا التطوير لعدـ امكانية الحص
( عممًا بأف اإلنتاج المرتفع مف حقؿ كركوؾ بدأ 2النفط مف ىذه االبار الى محطات عزؿ الغاز الموجودة في )محطة ؾ

عامًا وليذا تـ التوجو لإلنتاج مف القبة الثالثة لالرتفاع  20باالنحسار التدرجي وذلؾ بفعؿ االستنزاؼ المستمر ألكثر مف 
 .(7)نتاجية كما كانت في سبعينيات وثمانينيات القرف الماضيبالطاقة اإل

قامت شركة االستثمارات النفطية بالتعاقد مع مجموعة شركات تقودىا  7005لذلؾ بعد احتالؿ العراؽ وفي عاـ 
ب ( لتجييز ثالث محطات لفصؿ الغاز وكذلؾ لتجييز االنابيDPS( مع الشركة البريطانية )Averasyaالشركة التركية )

المطموبة واالشراؼ عمى تنفيذ العمؿ الذي كانت تقـو بو شركة االستثمارات النفطية وشركة نفط الشماؿ التابعتيف لوزارة 
 720الى  20في الخطة االولية والسريعة مف ) Khurmalaالنفط، وكاف ليذا المشروع اف يرفع اإلنتاج مف قبة خورماال 

 المطموبة. الؼ ب/ي( وذلؾ بعد استكماؿ حفر اآلبار 
وقد وصمت المعدات ولكف منع كادر شركات النفط مف تنفيذ المشروع مف قبؿ قوات تعود إلقميـ كردستاف تنص 

 : (1)( مف قانوف نفط االقميـ عمى24المادة )
)اذا ارادت الحكومة االتحادية اف تعمؿ في المناطؽ المتنازع عمييا يجب اف تستحصؿ موافقة حكومة االقميـ( وقد 

 ت مسألة إنتاج النفط مف القبة الثالثة الى شركة النفط الوطنية الكردستانية مف وزارة نفط االقميـ. احيم
إف ىذا التصرؼ يجب اف يأخذ بالحسباف ليس في سيطرة االقميـ عمى القبة الثالثة فحسب فكيؼ سيكوف مصير 

الى والتي تشترؾ مع كركوؾ بحقوؿ نفطية الحقوؿ المشتركة االخرى مع المحافظات المجاورة كما في صالح الديف ودي
مميار برميؿ واف القبة الثالثة لوحدىا تحوي اكثر  3وغازية عمى حد سواء، اف حقؿ كركوؾ عمالؽ جدًا ويحوي اكثر مف 

 مف ممياريف برميؿ وىذا ما يعطي حافزًا لمشركات االجنبية في استثماره كونو ال توجد مجازفة في االستكشافات. 
 
 
 

1 Opec ،Annual Statistical Bulletin ،Printed in Austria ،2007. P41 . 
 . 13. ص 7003فؤاد قاسـ االمير، حكومة اقميـ كردستاف وقانوف النفط والغاز، بغداد، دار الغد،  7
 . 14فؤاد قاسـ االمير، حكومة اقميـ كردستاف وقانوف النفط والغاز، بغداد، المصدر السابؽ،  1

 



 م0220/آيار    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     7العدد/
 

280 

 

 

 
  Low Production Costتاج المنخفضة تكاليف اإلن -1

تشير معظـ التقارير الواردة مف الشركات والمؤسسات االمريكية والعالمية اف تكاليؼ استخراج النفط العراقي تعد 
االدنى عمى مستوى العالـ وخصوصًا في كركوؾ، ويعود سبب ذلؾ لمتكوينات الجيولوجية وقرب المكامف النفطية مف سطح 

ت تدفؽ متزايدة ونتيجة لمكميات الضخمة مف النفط الموجود فييا، وتؤكد معظـ ىذه الشركات انو يمكف االرض وبمعدال
استخراج برميؿ النفط بما ال يتجاوز دوالر واحد، بينما تصؿ تكمفة استخراج البرميؿ الواحد في اماكف اخرى مف دوؿ 

 21-27ستخراج نفط في بحر الشماؿ الى ما بيف )دوالر(، فعمى سبيؿ المثاؿ تصؿ تكمفة ا 2االوبؾ الى اكثر مف )
دوالر(، وبالتالي فعندما تنخفض اسعار النفط الى اقؿ  70دوالر( وتصؿ التكاليؼ في حقوؿ تكساس والحقوؿ الكندية الى )

اذ انيا دوالر( فأف حقوؿ امريكا الشمالية ال تحقؽ ارباحًا تذكر، عكس ما يمكف اف تحققو آبار النفط في العراؽ،  70مف )
، ليذا فأف االستثمار في مثؿ ىذه الحقوؿ سيكوف مربحًا بنسبة كبيرة جدًا، وبيف (2)مربحة جدًا ميما انخفضت االسعار

 ( التكمفة الالزمة الستخراج النفط العراقي بالمقارنة مع مراكز اإلنتاج في العالـ. 11جدوؿ )
الى الشركات االجنبية وبوتيرة متسرعة تبعث عف التساؤؿ  ليذا فأف االستمرار بخطط احالة عقود حقوؿ النفط والغاز

وبدوف  7003عقدًا حتى نياية عاـ  77مع غياب تشريع قانوف نفط جديد لمنفط والغاز فبعد اف سارع اقميـ كردستاف بتوقيع 
ا مف اجؿ التعاقد مع دور لمحكومة المركزية بؿ وحتى برلماف االقميـ نفسو، باشرت وزارة النفط العراقية كذلؾ بتنفيذ خططي

الشركات االجنبية حيث ال تقتصر فقط عمى الحقوؿ المكتشفة وغير المطورة بؿ انيا وضعت في اولوياتيا حقوؿ النفط 
 المنتجة والعمالقة مثؿ حقؿ كركوؾ وباي حسف وطرحيا لالستثمار االجنبي. 

  Proceeds Excellentأيرادات ضخمة :  -2
ًا ميمًا في جذب الشركات المستثمرة فيو ويمكف توقع العائدات االقتصادية لمنفط تمعب ايرادات النفط العرقي دور 

دوالر( كمتوسط لالسعار، فمو افترضنا اف اإلنتاج النفطي  50العراقي ومف خالؿ حساب سعر البرميؿ عمى اساس )
مميوف  250سيصؿ الى ) مميوف ب / ي( فاف ايراد النفط 1.2العراقي وعف طريؽ الشركات االستثمارية قد وصؿ الى )

مميوف  212دوالر( يصبح االيراد الصافي بحدود  2.2دوالر(، وعمى افتراض اف كمفة استخراج البرميؿ الواحد ىي )
مميوف دوالر( وىي ليست بقميمة  12.2وبافتراض تقاسـ االرباح بيف الحكومة والشركة المستثمرة يصبح ايرادات الشركة )

نتاج ) يمكف توظيفيا لخدمة مشاريع مميوف ب / ي( كما ىو  7التنمية االقتصادية في العراؽ. في ىذه الحالة اف تصدير وا 
مميوف ب / ي( او اكثر في حاؿ االستثمار االجنبي الف النفط يتأثر بوجود االحتياطيات اي انو  1.2االف احسف مف )

انو زيادة العرض مف النفط سيؤثر عمى اسعار ثروة ناضبة وال يمكف تعويض البرميؿ المستخرج اليـو بأخر غدًا، وكذلؾ ف
 النفط باالنخفاض مما يجعؿ الفائدة لمشركات االجنبية التي تشتري النفط بأرخص االسعار.

 
   

 . 11، ص 7005ابراىيـ الصحاري، حرب العراؽ مف اجؿ الييمنة والنفط. مركز الدراسات االشتراكية، القاىرة، مصر. ،  2
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 (7جدوؿ )
 )دوالر لمبرميؿ( 7007الالزمة الستخراج النفط في العراؽ مقارنة ببعض مناطؽ العالـ لسنة التكمفة 

 
 الحد االدنى لمكمفة الحد االقصى لمكمفة التكمفة
 70 72 كندا

 22 24 الواليات المتحدة )تكساس الغربية(
 2 20 روسيا
 2 3 اندونيسيا

 1 2 الواليات المتحدة )االسكا(
 1 2 ليبيا
 1 2 يزيامال

 1 2 المكسيؾ
 1 5 قزويف
 2 7 الكويت
 2. 0 2 السعودية
 2. 0 2 ايراف
 2. 0 2 العراؽ

، مركز الدراسات 202المصدر : محمد دياب، الصراع عمى الثروات في اسيا الوسطى والقوقاز، شؤوف االوسط، العدد 
تنافس الدولي عمى مسارات انابيب نقؿ النفط ، نقاًل عف دياري صالح مجيد، ال227، ص 7007االستراتيجية، بيروت، 

 . 71، ص 7001مف بحر قزويف، اطروحة دكتوراه غ ـ، قسـ الجغرافية كمية اآلداب، جامعة بغداد، 
 ثانيًا : خيارات السياسة النفطية المستقبمية : هنالك ثالث خيارات متاحة لمدولة : 

 ( Concessionنظام حق االستخراج االمتياز ) -1
( تمنح الحكومة في ىذه الحالة Tax and royalty Systemؼ احيانًا بنظاـ الضريبة والريعية الثابتة)الذي يعر 

لشركة اجنبية او غالبًا مجموعة شركات اجنبية لعقد الستخراج النفط والذي يصبح في حالة استخراجو ممكًا لشركة النفط 
كة لمحكومة ضريبة او ريع )الريع مقصود بو ىنا مبمغ ثابت تدفعو والتي يمكنيا ببيعو او نقمو او تكريره بالمقابؿ تدفع الشر 

شركة النفط لمحكومة مقابؿ كؿ برميؿ يتـ إنتاجو(، ىذا النوع مف العقود في العراؽ حتى مرحمة التأميـ التي حدثت في عاـ 
ؼ والتحكـ بالثروات ، وىو يمثؿ ميزة لالنتداب االجنبي والذي يعطي الشركات حؽ الممكية وامكانية التصر (2)2427

سنة ويسمح لمحكومة بممارسة تأثير بسيط جدًا في قرارات التطوير او  22النفطية في الدوؿ لمدة طويمة قد تستمر الى 
في العراؽ تحاوؿ العودة مجددًا بشتى  2427التنظيـ او الضرائب، اف معظـ الشركات االجنبية التي كانت قبؿ عاـ 

نفط وما تحويو مف ثروات وليذا ستكوف المنافسة كبيرة مف اجؿ الحصوؿ عمى اي مواطئ االساليب ألنيا تعرؼ حقوؿ ال
 قدـ ليا في العراؽ. 

 التأميم   -2
والذي تـ استخدامو عمى نطاؽ واسع منذ اوائؿ السبعينات وحسب ىذا النظاـ  7001النظاـ المعموؿ بو قبؿ عاـ 

عائدات، وما يتعمؽ بمساىمة الشركات االجنبية الخاصة ىي انو فأف الحكومة تتخذ جميع القرارات وتستحوذ عمى جميع ال
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 Technicalمف الممكف استئجارىا لتقديـ خدمات معينة في اطار عقد مع الحكومة او ما يسمى عقد خدمات تقنية )
Service Contractالؾ ، وىن(7)( ىذا النوع مف العقود يتضمف ميمة محددة ومعرفة جيدة خالؿ فترة لقاء مبمغ ثابت

اشكاؿ مختمفة مف عقود الخدمة الفنية، طورت نتيجة الحاجة الى الماؿ او الخبرة او الظروؼ سياسية واقتصادية معينة 
، مع عدد مف الدوؿ لمحاولة كسر 7001ومف تمؾ العقود )عقود التطوير واإلنتاج( التي توصؿ إلييا العراؽ قبؿ عاـ 

أت بالنتيجة الموجودة، او لـ تقـ اية جية بالعمميات الالزمة لمتطوير الحصار والحصوؿ عمى تأييد سياسي والتي لـ ت
وكسر الحصار بسبب الموقؼ االمريكي الرافض لمثؿ ىذه العقود، ومنيا عقود حقؿ االحدب )الصيف( وحقؿ غرب القرنة 

يا( وحقؿ الحمفاية )استراليا( )روسيا( وحقؿ العمارة )فيتناـ( وحقؿ مجنوف ونير عمر )فرنسا( وحقؿ الناصرية )ايطاليا واسبان
 وذلؾ بفعؿ ىيمنة الواليات المتحدة عمى القرار السياسي في معظـ تمؾ الدوؿ. ( 1)وغيرىا مف الحقوؿ والدوؿ

 نظام عقود مشاركة اإلنتاج  -3
ىو النظاـ المفضؿ لشركات النفط وىو معقد اكثر مف االنظمة االخرى وحسب ىذا النظاـ فأف الدولة صاحبو 

ليا نظريًا سيطرة نيائية عمى النفط بينما يقتصر دور الشركات االجنبية او تجمع الشركات عمى استخراج ىذا النفط الحقوؿ 
وفقًا لمعقد. وحسب عقد مشاركة اإلنتاج التقميدي فأف الشركة االجنبية تقدـ رؤوس االمواؿ الالزمة لالستثمار بداية مرحمة 

ى التحتية الالزمة ومتطمبات مرحمة التطوير، وفي حالة االستكشاؼ الناجح فأف االستكشاؼ ومف ثـ االستخراج وبناء البن
، النفط المستخدـ ليذا (5)اوؿ جزء مف النفط المستخرج يذىب لمشركة االجنبية بيدؼ تغطية نفقاتيا ورأسماليا المستثمر

ولة صاحبة الحقؿ المطور، % لمد10% لمشركة و50( اذ انو في الغالب تكوف Cost Oilالغرض يدعى نفط الكمفة ) 
( يتـ تقسيمو Profit Oilوبعد تغطية نفقات الشركة المنتجة باستخداـ نفط التكمفة فالنفط المتبقي والذي يسمى نفط الربح )

بيف الدولة والشركة االجنبية حسب نسب متفؽ عمييا ولفترة زمنية، وىي تستعمؿ بصورة اساسية في حقوؿ نفطية صغيرة 
حواؿ في حقوؿ داخؿ المياه البحرية حيث الكمفة االستثمارية عالية وامكانية العثور عمى النفط غير وفي كثير مف اال

 . (2)مؤكدة
وتبدو اتفاقيات المشاركة في اإلنتاج منصفة لمبمد المنتج وربما تظؿ تدر عمى شركة النفط االجنبية ارباحًا طائمة، 

ركة النفط الحكومية مف قوة في موقعيا التفاوضي، فاذا كاف البمد ويعتمد كؿ شيئ عمى مدى ما تشعر بو الحكومة او ش
المعني غير مديف بشكؿ مف االشكاؿ لحكومة شركة النفط عندئذ يأتي الى مائدة المفوضات وىو في حالة مستقرة كثيرًا 

ا لحكومة شركة النفط وتكوف شروط اتفاقية المشاركة في اإلنتاج قوية لصالحو، اما اذا كانت حكومة البمد مدينة بوجودى
 االجنبية فكيؼ ستكوف مثؿ ىذه العقود بالطبع ستكوف مخيبة.

صباح عبد الكاظـ الساعدي، " مشروعية توقيع عقود الخدمة مع شركات النفط االجنبية "، بغداد، وزارة النفط، قسـ  2
 . 7، ص 7004الشؤوف القانونية والتجارية. بغداد، 

 . 23، ص 7003نفط العراقي، بغداد، دار الغد، فؤاد قاسـ االمير، ثالثة ال 7
3 Ela, Iraq Energy Data. OP ،cit, P8 . 

عمى  4، ص 7002عقود مشاركة اإلنتاج، التنازؿ عف مصدر سيادة العراؽ، تقرير خاص (، PLATFORM)بالتفوـر  4
 s. orgwww. crudeesignالموقع االلكتروني 

جواد كاظـ البكري، قراءة عراقية في قانوف النفط والغاز "ابحاث عراقية "، مركز حمورابي لمبحوث والدراسات  2
 .222، ص 7002االستراتيجية، بابؿ، 

http://www.crudeesigns.org/
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وعمى مف اف المنشأت النفطية قديمة جدًا في العراؽ واف العديد مف حقوؿ النفط قد تعرضت الى مستويات عالية 
يجة لالستخالص الخاطئ لمنفط وانعكس ذلؾ عمى تقميص كفاءة اإلنتاج وكذلؾ تعرضت العديد مف حقوؿ مف التآكؿ نت

كركوؾ وباالخص حقؿ كركوؾ الى زيادة مفرطة في مستويات اإلنتاج الى درجة تجاوزت الحد االمثؿ، اذ وصؿ اإلنتاج 
الؼ ب / ي( مما  500ى االمثؿ بػ )الؼ ب / ي( اي اعمى مف المستو  100في كركوؾ الى مستوى عاؿ يقدر بػ )

اليولندية لمقياـ  shellلتحقيؽ فيـ افضؿ لحالة حقوؿ كركوؾ مع شركة 7002استوجب التوقيع عمى عقود في بداية عاـ 
 بدراسة متكاممة حوؿ ىذا الحقؿ 

 االثار المحتممة لالستثمار االجنبي المباشر : 
االقتصاد في حجـ ىذه االستثمارات بالنسبة الى باقي القطاعات  يتجمى تأثير االستثمارات االجنبية المباشرة في

االقتصادية وعمى مستوى ميوؿ المستثمريف المحمييف في التنافس عمى االستثمار في مشروع معيف، وبما اف القطاع النفطي 
عات استثمارية % في الناتج المحمي االجمالي، وال توجد مشرو 42مف  بأكثرفي العراؽ في ظؿ الظرؼ الحالي يساىـ 

محمية منافسة لمخيرات االجنبية في المجاؿ النفطي مف جميع الجوانب، اف تحسف في الطاقة اإلنتاجية النفطية ستنعكس 
بشكؿ مباشر او غير مباشر عمى القطاعات االخرى في االقتصاد العراقي المعتمد عمى النفط، ولكف المسألة الميمة ىنا 

لقطاع النفطي مستمرًا حتى واف حقؽ ىذا القطاع خطوات كبيرة بفضؿ االستثمارات ىو اف ال يكوف االعتماد عمى ا
االجنبية لما تؤديو مف نقؿ لمتقنيات الحديثة واتاحة الفرص الوظيفية والتدريب التقني لمعامميف في ىذا القطاع، وتعد 

مف ذلؾ فيي ذات اثر تنموي اكثر فائدة االستثمارات االجنبية المباشرة احدى اىـ الوسائؿ الميمة لإلصالح االقتصادي و 
مف الشركات المحمية بسبب قمة جذب او ضعؼ امكانياتيا نتيجة الظروؼ السمبية التي مر بيا العراؽ سابقًا عند االستثمار 

مميار دوالر( خالؿ السنوات  222في القطاع النفطي، وترى بعض الدراسات االجنبية اف االقتصاد العراقي بحاجة الى )
ادمة لتمويؿ البنى التحتية والقطاع النفطي ولكي تستعيد صناعة النفط نشاطيا فأنيا تحتاج إضافة الى عامؿ اآلمف الى الق

  -عامميف آخريف ىما ما يأتي :
اعادة تأىيؿ اآلبار ومنشآت الحفر والمعدات وخطوط االنابيب ومحطات التحميؿ والضخ واعادة تأىيؿ عمميات ما  -1

 ية والنقؿ والتسويؽ(. بعد اإلنتاج )التصف
 التوسع في الطاقة اإلنتاجية لغرض زيادة اإلنتاج اليومي مف النفط ضمف المستويات المطموبة.  -2

مف ىنا فالحاجة ماسة الى موارد مالية واستثمارية ضخمة وبالتالي سيكوف اثر االستثمارات االجنبية ايجابيًا عمى 
لمقطاع العاـ في ىذا المجاؿ، بيد اف ىذا االستثمار يمكف اف تصاحبو  االقتصاد الوطني وذلؾ لضعؼ الكفاءات المحمية

بعض الجوانب السمبية حيث ستضطر الدولة الى التنازؿ عف جزء مت سيطرتيا النفطية عمى النفط واعطائيا لممستثمريف 
 االجانب وبالتالي التحكـ في القطاع النفطي. 

وما زالت تسمح بالتنقيب والتطوير واإلنتاج مف خالؿ العمؿ  7001إف القوانيف التي كانت في العراؽ قبؿ عاـ 
، ولكف ال تسمح بالمشاركة االجنبية في نفط العراؽ اي عمميا ال تسمح بعقود المشاركة (2)المباشر مع عقود الخدمة

مف خالليا يمكف  باإلنتاج، ويمكف تطوير الصناعة النفطية وبسيولة، بسبب ارتفاع االسعار وتوفر العائدات الكبيرة التي
مالييف برميؿ، ومف كركوؾ يمكف  1رصد المبالغ ليذا التطوير وكذلؾ لدينا مف الحقوؿ الجاىزة لمتطوير لموصوؿ الى 

مميوف برميؿ يوميًا عمى االقؿ، بالمقارنة مع دوؿ ليا اقؿ مف االحتياطي الموجود وخطوط االنابيب  2.2إنتاج اكثر مف 
سنة، وفي كؿ االحواؿ اذا  12زيادة، كما اف الخبرة المتراكمة لدى العراقييف موجودة ألكثر مف الناقمة التي تستوعب ىذه ال

 كانت ىنالؾ حاجة لمخبرة االجنبية والتكنموجيا المتقدمة فمف الممكف شرائيا او تأجيرىا. 
 .22المصدر السابؽ، ص صباح عبد الكاظـ الساعدي،  2
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 )الداخمي( عمى نفط كركوك :  ثالثًا : الصراع السياسي واالقتصادي
ىناؾ مف يعد الصراع الحالي بيف الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقميـ كردستاف حوؿ كركوؾ ىو في 
االختالؼ الدستوري وفي كيفية فيـ وتفسير الدستور، اما في الحقيقة فيو خالؼ سياسي واقتصادي ساعد الدستور الحالي 

 : (2)والتي نصت 7002( مف دستور جميورية العراؽ عاـ 250. ذلؾ تمثؿ في المادة )عمى اظياره واستمراره وتعقيده
( مف قانوف ادارة الدولة العراقية لممرحمة 23تتولى السمطة التنفيذية اتخاذ الخطوات الالزمة الستكماؿ تنفيذ المادة ) اواًل :

 االنتقالية بكؿ فقراتيا. 
( مف قانوف ادارة 23التنفيذية في الحكومة االنتقالية والمنصوص عمييا في المادة ) المسؤولية الممقاة عمى السمطة ثانيًا :

، تمتد وتستمر الى السمطة التنفيذية المنتخبة بموجب ىذا الدستور: )عمى اف تنجز كاممة (7)الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية
لمتنازع عمييا لتحديد ارادة مواطنييا في مدة اقصاىا التطبع، االحصاء، وتنتيي باستفتاء في كركوؾ والمناطؽ االخرى ا

(12  /27  /7002 .) 
( جمبت احدى اكثر المشكالت تعقيدًا ليس التصاليا بقضايا خالفية عدة اخرى كالفدرالية 250ليذا فأف ىذه المادة )

مف شأنو تجاوز ما يسمى بػ"الصراع واالقاليـ والثروات النفطية الطبيعية وحسب، بؿ الف حميا يتطمب توافقًا وطنيًا واسعًا 
حوؿ كركوؾ" وحؿ باقي القضايا الخالفية في الدستور الذي عطمت عممية تعديمو حيث كانت ىذه المادة احد اسباب ىذا 

 التعطيؿ مما ادى الى تعدد التفسيرات والرؤى حوؿ مصير المادة والذي بدأ يتجو نحو المجيوؿ. 
: االوؿ يتمثؿ في الموقؼ الكردي الذي يؤكد عمى اف (1)بثالث اتجاىاتيمكف حصر المواقؼ عمى ىذه المادة 

المواد الدستورية ال تموت ويشدد عمى ضرورة تطبيقيا ويحذر مف المساس بيا والثاني الموقؼ التركماني والذي تسانده 
 .7002نياية عاـ  بعض الجيات العربية الذي يقوؿ اف "مادة كركوؾ" فقدت دستوريتيا بسبب انيا كاف يجب تنفيذىا

 الدور الدولي واالقميمي في الصراع الداخمي عمى كركوك : 
اف االىتماـ االوؿ ىو مف الجانب التركي في اف الثروة النفطية لكركوؾ ستستخدميا حكومة االقميـ الكردية لمحصوؿ 

مميوف(  27رارة االضطرابات بيف )عمى حكـ ذاتي اكبر، والذي قد ينتشر تأثيره بعيدًا باتجاه االراضي التركية مف يحدث ش
كردي تركي ويعتقد االتراؾ اف ىذا الموضوع مصيري بالنسبة ليـ، حيث اف تركيا ىددت االكراد العراقييف بإجراءات 

الؼ جندي عمى حدودىا مع  700اذا ما حاولوا دمج كركوؾ بكردستاف. ونشرت تركيا ما يقارب  7001عسكرية عاـ 
ت ضد حزب العماؿ التركي وىـ مف المجموعات االنفصالية الكردية، بؿ لمنع االكراد العراقييف العراؽ ليس مف اجؿ عمميا

، وفي متابعة لمموقؼ االمريكي لموضع الحالي في كردستاف العراؽ فأف الموقؼ  مف االندفاع بالحكـ الذاتي بشكؿ اكبر
والدعـ لإلقميـ وال تسمح لدوؿ الجوار التي تستفزىا يبدو متناقضًا ففي الوقت الذي توفر فيو الواليات المتحدة الحماية 

التجربة الكردية بالتدخؿ المباشر، فأف االمريكييف يرسموف اشارات متكررة يؤكدوف عبرىا اصرار الواليات المتحدة الواضح 
عني ترجمة عمى وجوب احتراـ الحدود التي وضعت منذ الحرب العالمية االولى وضرورة االبقاء عمييا كما ىي أالف، وت

 .(5)ىذا الموقؼ عمميًا قطع الطريؽ عمى تأسيس دولة كردية
 . 12 -15، ص 250، المادة 7002ينظر // دستور جميورية العراؽ الدائـ لعاـ    2
اصدر بوؿ بريمر الحاكـ االمريكي لمعراؽ بداية االحتالؿ قانونًا إلدارة شؤوف العراؽ سمي )قانوف ادارة الدولة( وتـ  7

 . 250في ىذا القانوف نقمت الى الدستور الجديد تحت رقـ  23قبؿ مجمس الحكـ وكانت المادة  توقيعو مف
 . 7005المصدر / قانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية، في فترة االحتالؿ. دخؿ ىذا القانوف حيز النفاذ آذار 

  22 -25. ص 7004عية. بغداد. عماف المالكي. كركوؾ صراع اإلرادات الثالث. المجمة االسبو  1
 .212، ص7005فوزية صابر، "الوضع الكردي في العراؽ، رؤية مستقبمية"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  4 
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تشريف  73والصادر في  30( "مجموعة االزمات الدولية" الرقـ International Crisis groupويشير تقرير )
ة شاممة تتمحور حوؿ )النفط مقابؿ االرض( لـ ترد الحكومة العراقية المركزية وال يقترح صفق 7003االوؿ مف العاـ 

الحكومة الكردية في االقميـ عمى ىذه المقترحات. وتوصيات ىذا التقرير معتمدة بأف يؤجؿ االكراد مطالبيـ بكركوؾ عشر 
باإلضافة الى حؽ ادارة ثروتيـ المعدنية سنوات عمى اف يحصموا في المقابؿ عمى ضمانات امنية لحدود اقميميـ الداخمية 

واالستفادة منيا. ويرى التقرير اف صفقة كيذه ستوضح المكسب الميـ الذي حققو االكراد مف خالؿ حكميـ الذاتي عاـ 
، 7001وكذلؾ تأكد ىذا الحكـ خصوصًا بعد نيساف عاـ  2442وكذلؾ الحماية الدولية بعد حرب الخميج في عاـ  2425

 . (2)وكذلؾ الدوؿ المجاورة بخصوص كركوؾ۞ العراقي" –فسو احتراـ " الخط االحمر العربي وفي الوقت ن
اف ىذه الصفقة تشمؿ تنازالت مؤلمة لكؿ الجوانب والتي مف المحتمؿ اف ال تتـ بدوف تدخؿ دولي قوي، ويحث 

ة في المفاوضات مف اجؿ الحصوؿ التقرير بعثة االمـ المتحدة في العراؽ عمى توفير الدعـ لألطراؼ االساسية المساىم
عمى المبادلة العظمى ورسـ الحدود الداخمية بيف اقميـ كردستاف وباقي اجزاء العراؽ وتسريع المفاوضات حوؿ القوانيف 
الفدرالية المتعمقة بالنفط وتجنب التحركات مف جانب واحد والتوصؿ وباالتفاؽ مع المساعدة الفنية لبعثة االمـ المتحدة 

ومف بيف المقترحات الى الحكومة العراقية تبني تطبيؽ توصيات ( 7)العراؽ الى تعريؼ "االراضي المتنازع عمييا"لمساعدة 
بعثة االمـ المتحدة لمساعدة العراؽ بشأف الحدود الداخمية بيف اقميـ كردستاف وباقي اجزاء العراؽ، وتأسيس محافظة كركوؾ 

تقالية مدتيا عشر سنوات، باإلضافة الى ايجاد لتقاسيـ السمطة في كركوؾ بما كمحافظة قائمة بذاتيا او اقميـ خاص لمدة ان
، في المقابؿ يوجو التقرير نصائح الى حكومة اقميـ كردستاف مف بينيا التعامؿ (1)يتماشى مع قانوف انتخابات المحافظات

تاف كمسرح لشف ىجمات، في مع اىتمامات تركيا بخصوص حزب العماؿ الكردستاني وقدرتو عمى استخداـ اقميـ كردس
مقابؿ تأسيس روابط نظامية مع حكومة اقميـ كردستاف والعمؿ مع الحكومة العراقية وحكومة اقميـ كردستاف لمسماح بنقؿ 
النفط والغاز مف االقميـ عبر تركيا. والسعي لسياسة حدودية اقتصادية مفتوحة مع العراؽ مف ضمنيا اقميميا الكردستاني وال 

ير مف مقترحات لمحكومة االمريكية تتضمف تعزيز مفيـو المبادلة العظمى "االرض مقابؿ النفط"، ودعـ جيود يخمو التقر 
بعثة االمـ المتحدة لمساعدة العراؽ والحكومة العراقية وحكومة اقميـ كردستاف وكؿ االطراؼ االخرى المساىمة مف اجؿ 

 التوصؿ الييا. 
العرقية الموقوتة واكثر ما يمفت االنظار في ما يتعمؽ بيا خالؿ السنوات  وتعد كركوؾ منذ امد طويؿ قنبمة العراؽ

، وىو ليس بكونيا متوترة بؿ لكونيا لـ تنفجر، حيث ظؿ االكراد منذ زمف طويؿ يدعوف اف كركوؾ 7001السابقة بعد عاـ 
 . (5)جزء مف كردستاف رغـ كونيا تحت سيطرة الحكومة

 
   خط احمر مف العرب والتركماف في اي مفاوضات حوؿ ضـ كركوؾ  العراقي –الخط االحمر العربي :

 لكردستاف. 
، 30كرايسز كروب، النفط مقابؿ االرض، "نحو المبادلة العظمى بيف العراؽ واالكراد" تقرير الشرؽ االوسط، رقـ  2

 . 5، ص 7003
 . 22عمار المالكي، المصدر السابؽ، ص  7
 . 25المصدر السابؽ، ص كرايسز كروب، النفط مقابؿ االرض،  1
 . 705، ص7001بيتر غالبريت، نياية العراؽ، ترجمة اياد حمد، دار العربية لمعموـ، بيروت،  5
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 قانون النفط والغاز واثره عمى نفط كركوك :
 ميما، اذ تمقت الشركات االجنبية عروضًا لمتعاقد بشأف 7001يعد تنمية قطاع النفط والغاز في العراؽ الجديد بعد 

استكشاؼ احتياطيات النفط الكبيرة وتطويرىا، اذ يشعر البعض بالقمؽ مف اف مسودة قانوف النفط اذا ما طبقت ستصب في 
صالح الشركات االمريكية بسبب اف المسودة ال تعطي حؽ التفضيؿ لعقود التنمية المبرمة اثناء عيد النظاـ السابؽ، مثاؿ 

 . (2)والروسية والفرنسيةذلؾ العقود الموقعة مع الشركات الصينية 

تدفع مف قبؿ الشركات االجنبية وال تستردىا اال  7003عمى الرغـ اف كمفة عقود الخدمة المقرر اف توقع بعد عاـ 
بعد تحقيؽ الزيادة في اإلنتاج في الحقوؿ المنتجة او تحقؽ اإلنتاج التجاري في الحقوؿ المكتشفة، ومف نسب معينة مف 

سف ىذا القانوف بدأ بعض المستثمريف بالدخوؿ الى اسواؽ الطاقة العراقية وبصورة خاصة في اإلنتاج لكف وقبؿ اف يٌ 
المنطقة الشمالية وألف القوانيف السائدة حاليًا في العراؽ تسمح بالتنقيب والتطوير واإلنتاج مف خالؿ العمؿ المباشر وعقود 

 الخدمة فقط؟ 
سيزيد مف عدـ االستقرار الحالي وبدرجة كبيرة وستكوف ىنالؾ  إف اصدار مثؿ ىذا القانوف وفي مثؿ ىذه الظروؼ

قد  PIWفوضى نفطية ال تؤثر عمى العراؽ فحسب وانما عمى جميع النظاـ النفطي العالمي. اف النشرة االميركية النفطية 
قميـ وتركز احدىا بينت اف االكراد يدفعوف لمحصوؿ عمى حصة اكبر مف نفط العراؽ، اذ اف العقود التي وقعتيا حكومة اال

عمى قبة خورماال فييا تحدي لمحكومة المركزية واخذت ىذه العقود تأخذ منحى أخر، اذ اف اعطاء عقد تطوير قبة خورماال 
والذي ىو جزء ال يتجزأ مف حقؿ كركوؾ الى احد الشركات يمثؿ الطاقة االولى في معركة حكومة االقميـ لمسيطرة عمى اقدـ 

 . (7)حقؿ نفطي عراقي

لتطوير قبة خورماال وكما اف االكراد يريدوف  7005وتشير النشرة ايضًا الى العقد الذي وقعتو الحكومة المركزية في 
رقعة ولكنيا  50اف يخمقوا وقائع عمى االرض، اذ اف ىذه القبة لـ تظير في الخرائط التي نشرتيا حكومة االقميـ ومنيا 

 . (1)ًا حقؿ كركوؾ وجمبور وباي حسف وخباز وجميعيا في محافظة كركوؾظيرت في الخرائط المتأخرة والتي تضمف ايض
 الخـالصـة

يشكؿ نفط كركوؾ بموارده النفطية مصدرًا منافسًا لنفط البصرة سواء كاف ذلؾ مف زاوية االحتياطي واإلنتاج ومف 
الستخراج برميؿ النفط وتصديره مف كمتا زاوية الموقع الجغرافي والبناء الجيولوجي التي تنعكس عمى الموارد المالية الالزمة 

دوالر في   70المنطقتيف فيكفي اف نذكر اف تكمفة استخراج البرميؿ الواحدة مف النفط مف العراؽ تصؿ الى دوالر مقابؿ 
 امريكا، وألجؿ تحقيؽ اىداؼ استراتيجية دولية متعددة كاف احدىا اعادة سيطرة الشركات االجنبية عمى المنطقة التي تشكؿ
مجااًل حيويًا لنفوذىا واف العالـ مقبؿ عمى مرحمة يعاني فييا مف نقص امدادات النفط قدرت بأكثر مف مميوف ونصؼ 
المميوف برميؿ يوميًا، برغـ بدائؿ النفط وفي المقابؿ مف الممكف اف يصؿ إنتاج كركوؾ الى قرابة مميوف برميؿ يوميًا 

 لمتزايدة. ويصدر معظميا الى الخارج ليسد حاجة السوؽ ا
 
 
 
 

 . 223، ص 7003كنث كاتزماف، قياس االمف واالستقرار في العراؽ، ترجمة مركز العراؽ لألبحاث، بغداد،  2
 . 53فؤاد قاسـ االمير، حكومة اقميـ كردستاف وقانوف النفط والغاز، المصدر السابؽ، ص  7
 . 54المصدر نفسو، ص  1
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ي بشكؿ عاـ ومحافظة كركوؾ بشكؿ خاص لخدمة الصناعة النفطية سعى العراؽ الى استثمار الموقع الجغراف 
العراقية والسيما خطوط االنابيب الناقمة لممصافي النفطية والتي تمتد لتربط الحقوؿ النفطية مع وسط البالد وتمر بيا 

الؼ ب / ي  520ر مف المناطؽ الشمالية والتي تشكؿ مركز الثقؿ السكاني الكبير، لذا فأف ىذه الحقوؿ تمد المصافي بأكث
ألغراض التصفية، وتبيف اف اكبر دور اقتصادي لمنفط في كركوؾ قد تمثؿ في ايراداتو المالية ودورىا في االقتصاد العراقي 
في الماضي والمستقبؿ ومف المؤكد اقتصاديًا اف الزيادة في إنتاج النفط مف خالؿ التنافس بيف المنتجيف سواء الى انخفاض 

 يمحؽ ضررًا كبيرًا بالعراؽ وال سيما واف النفط ىو مورد ناضب ال يتجدد.  اسعاره وىو ما
وكتقويـ جغرافي وسياسي لعقود االستثمار االجنبي في العراؽ وعمى نفط كركوؾ بالخصوص عمى الرغـ مف ضعؼ 

ىو بالحقيقة يمغي اإلمكانات التكنولوجية العراقية لكف يتضح اف ىذه الشركات ستستثمر بحقوؿ كانت وما زالت منتجة و 
وجود المعدات والبنى التحتية لإلنتاج ألنيا باألصؿ موجودة وكذلؾ سيتـ تطوير بعض الحقوؿ المكتشفة ويمغي وجود 

 المجازفة في البحث عف النفط مثؿ حقؿ الرميمة الجنوبي لروسيا والصيف. 
 االستنتاجات 

حافظة كركوؾ بدور ميـ بضرورة نقؿ النفط باالعتماد توصؿ الباحث لعدة استنتاجات منيا اسيـ الموقع الجغرافي لم
عمى خطوط األنابيب ألجؿ ايصالو الى البحار المفتوحة التي يمكف مف خالليا تصديره الى االسواؽ العالمية المستيمكة 

 لو. 
 ر برميؿ. مميا 21تزايد امكانية اكتشاؼ احتياطات مضافة في كركوؾ تفوؽ االحتياطات المؤكدة فيو والتي وصمت الى  -2
يشكؿ نفط كركوؾ بموارده النفطية مصدرا منافسًا لنفط البصرة سوى كاف ذلؾ مف زاوية االحتياط واإلنتاج والموقع  -7

 الجغرافي والبناء الجيولوجي. 
تبيف اف اكبر دور اقتصادي لنفط في كركوؾ قد تمثؿ في إيراداتو المالية ودورىا في االقتصاد العراقي في الماضي  -1

ومف المؤكد اقتصاديًا اف الزيادة في إنتاج النفط مف خالؿ التنافس بيف المنتجيف سيؤدي الى انخفاض اسعاره والمتقبؿ 
 وىو ما يمحؽ ضررًا كبيرًا با العراؽ والسيما اف النفط مورد ناضب ال يتجدد. 

 التوصيات 
مة لممسح الجيولوجي إلجراء عمميات ضرورة قياـ وزارة النفط وبالتعاوف مع الوزارات المختمفة وبخاصة المنشأة العا -2

 المسح الجيولوجي لكافة انحاء كركوؾ واستكماؿ ما تبقى مف المواقع االستكشافية. 
ضرورة العمؿ عمى استغالؿ إنتاج انفط باالعتماد عمى الجيود الوطنية باإلضافة الى االعتماد عمى العقود مع  -7

 في الصناعة النفطية.  الشركات االجنبية لتي تحاوؿ الحصوؿ عمى استثمارات
 العمؿ عمى اف يكوف نفط كركوؾ عامؿ مف عوامؿ الوحدة بيف اطياؼ المحافظة.  -1
اعتماد خطة مدروسة لمعالجة مشكالت الصناعة النفطية وفؽ اىداؼ استراتيجية بعيدة المدى تأخذ بنظر االعتبار  -5

راتيجية عمى اسس سميمة تقـو عمى مسوحات واقع الصناعة النفطية وحاجات االقتصاد العراقي واف تبنى ىذه االست
جيولوجية حديثة لتقيـ المكامف والحقوؿ وتقيـ شامؿ لمنشئات اإلنتاج والخزف والنقؿ وحفر ابار جديدة في محافظة 

 كركوؾ. 
 المصـادر
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ابو عيانة، فتحي محمد، مدخؿ الى التحميؿ اإلحصائي في الجغرافية البشرية، االسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  -7
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