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 نفط عين زالة وأ  شركة نفط الموصل*:  غانم العناز

 المكاتب يتم في المناطق النائية مما يستوجب توفير كثيراً ما يةالنفط الحقول ان اكتشاف

على عدد قليل من  ذلك قتصري. فقد للعاملين فيها مزمةالال وغيرها من االبنية سكنيةالدور وال

 مدن تتوسع لتصبح قد وا الصغيرةقرى ال يشابهما  لشكلتالجاهمزة  والمكاتب المساكن

 .في الظهران في السعودية شركة ارامكو مجمعاتكعامرة 

والبصرة ومحطات اما في العراق فقد اقيمت مجمعات سكنية مشابهة في حقول كركوك 

 مجمعف على االطالق . اما اشهرها واجملهاوالقائم قرب من بيجي وحديثةضخ النفط بال

على  اقيم او حتى مشتى بمصيف عين مزالة الذي اشبه ما يكون شركة نفط الموصل في

 والهواء العليل.  جميلةذات الطبيعة ال تالل عين مزالة المرتفعة

 

 مساكن كبار الموظفين –عين مزالة 

 1959ول االفقد قضيت فيه امتع واجمل اربعة اشهر في بداية حياتي العملية من كانون 

ألعود لمزيارته بمهام رسمية باشتياق بين الحين واآلخر خالل  1960حتى منتصف نيسان 

 كركوك. شركة نفط العراق في سنوات عملي الطويلة في

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=4590814&with_photo_id=36591263&order=date_desc
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 فما هو تاريخ تلك الشركة التي شيدته بعد اكتشافها للنفط في تلك المنطقة؟ 

 شركة انماء النفط البريطانية 

British Oil Development Company   

لقد تم اكتشاف النفط بكميات تجارية كبيرة في العراق الول مرة في التاريخ  في حقل 

ة نفط العراق الحقاً( عندما انفجرت كركوك العمالق من قبل شركة النفط التركية )شرك

كما تم تفصيل ذلك في مقالتنا السابقة بعنوان  1927تشرين االول  14البئر االولى فيه في 

)النفط واكتشافه في العراق(. لقد اكد ذلك االكتشاف تكهنات الدول العظمى فى ذلك الوقت 

نفط الغنية في العراق مما كبريطانيا وفرنسا والمانيا وامريكا وغيرها عن تواجد حقول ال

اسوة  لشركاتها فتح شهية تلك الدول للتسابق للمساهمة في الحصول على امتيامزات نفطية

 بشركة نفط العراق.

باسم شركة انماء النفط البريطانية  ل شركة جديدةيشكت 1928في عام  تم على اثر ذلك

والتي للحصول على امتيامزات نفطية في العراق  مدعومة برؤوس اموال بريطانيةال

 اصبحت تدعى فيما بعد بشركة نفط الموصل.

ً  ممثل قام ً  شركة انماء النفط البريطانية بتقديم عرضا في ايار  الملك فيصل االول الى شفهيا

مع شركة النفط التركية النشاء  1924تضمن فقرة جديدة غير موجودة في اتفاقية  1928

الذي كانت الحكومة  الشيء من العراق الى البحر االبيض المتوسط ةيخط سكة حديد

 العراقية تسعى لتحقيقه. 

ً القامت  1928وفي كانون االول  للحكومة  شركة بتقديم عرضاً جديداً تضمن تقديم قرضا

% ومنح  5.5سنة بفائدة قدرها  30باوند استرليني لمدة  2,100,000بمبلغ  العراقية

درس العرض من قبل  حيث %25ركة في اسهم الشركة بنسبة المشفرصة ل الحكومة

 لكونه مبني على مبدأ اعالن المناقصات ومشروط بنتائجها.مجلس الومزراء وتم رفضه 

كان النتشار خبر انشاء شركة انماء النفط البريطانية وسعيها للحصول على اتفاقية 

، بعد ةااليطاليالحكومة  مما دفعلنفط في العراق وقع كبير في االوساط الدولية اشاف تكال

 هذه في المساهمة في اهللمطالبة باشراك من المشاركة في شركة نفط العراق، احرمانه

% 40منح شركة النفط الوطنية االيطالية )أجيب(  1929الشركة فتم على اثر ذلك في آب 

 الشركة. تلك من اسهم

، بعد ان خسروا للمشاركة في الشركةشعر االلمان بالغبن ايضاً لعدم اعطائهم فرصة 

في ترضيتهم  تفتم لمية االولى،احصتهم بشركة نفط العراق نتيجة خسارتهم الحرب الع
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% 34% للمصالح البريطانية و 51بنسبة الشركة ليتم اعادة تومزيع اسهم  1930نيسان 

 % لاللمان.15للمصالح االيطالية و 

اكهم في الغنيمة فتم لهم ذلك واعيد تومزيع بعد ذلك باشر سريونيوالسو طالب الفرنسيون

% للمصالح االيطالية 25و% للمصالح البريطانية 51التالي، نهائي كاسهم الشركة بشكل 

 % للمصالح الفرنسية والسويسرية.12% للمصالح االلمانية و 12و

 كانت شركة النفط التركية قد وقعت مع الحكومة العراقية اتفاقية النفط االولى في اذار

ها سنة ة بالرغم من منحتفاقياال تلك لم تستطع االلتمزام ببعض شروطاال ان الشركة  1924

والدخول في مفاوضات  1928اضافية مما نتج عنه الغاء تلك االتفاقية في تشرين اول 

من شركة  المذكور اعاله عرضالوقد كان من حسن حظ الحكومة العراقية تلقيها  جديدة.

مما ساعد المفاوض العراقي للحصول على شروط افضل في اتفاقية  انماء النفط البريطانية

 نطقةد ميحدت تم فيها التيو النهائية بين الحكومة العراقية وشركة نفط العراق 1931اذار 

ميل  32,000 باالراضي الواقعة شرق نهر دجلة من شمال العراق بمساحة قدرها هاامتيامز

تصبح بموجب ذلك االراضي الواقعة غرب دجلة متوفرة لالستثمار من قبل شركات ل مربع

 .اخرى

 1932 لعام بريطانيةالنفط شركة انماء الاتفاقية 

British Oil Development 

مع شركات اخرى كشركة بيرسون قامت على اثر ذلك شركة انماء النفط البريطانية 

البريطانية وغيتي االمريكية بتقديم عروضها للحصول على امتيامز للتنقيب في المناطق 

 حيث المبدأمن  ت الحكومة العراقيةطويلة قررالواقعة غرب نهر دجلة وبعد مداوالت 

 .قبول عرض شركة انماء النفط البريطانية

نهائية بين الحكومة العراقية و شركة انماء النفط الدخول في المفاوضات ال ذلك تم على اثر

والتي ندرج اهم بنودها  1932ايار  25 الجانبين في نبي قيةاتوقيع االتفليتم  البريطانية 

 ادناه.

 33شمال خط عرض والواقعة غرب نهر دجلة  االراضي حددت منطقة االمتيامز بتلك -

 . الف ميل مربع 46بمساحة قدرها  درجة

على  اسوة بسعر شركة نفط العراق باربعة شلنات )ذهب( للطن الواحد النفطحدد سعر  -

ً الف باوند استرليني سن 200ة عن دولة العراقيان ال تقل واردات ال لعشرين سنة خالل ا ويا

. علماً بان الجنيه االسترليني الواحد يحتوي على  لتاريخ تصدير اول دفعة من النفطالالحقة 
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وان البرميل  من نفط كركوك برميل 7.578الواحد يحتوي على عشرين شلن وان الطن 

 غالون بريطاني. 35يحتوي على 

 الف باوند استرليني في كانون الثاني 100بدفع بدل ايجار سنوي قدره  لشركةاتقوم  -

 الف باوند استرليني 200لغاية  الف باوند استرليني 25ليرتفع بعد ذلك سنوياً بمبلغ  1933

 لسنين الالحقة. ليستمر كذلك لو 1937في عام 

 سنوات تقوم الشركة بتصدير النفط بطاقة ال تقل عن مليون طن في السنة بعد سبع -

 ونصف من تاريخ توقيع االتفاقية.

 .ركة نفط العراقشاسوة باتفاقية  من تاريخ توقيع االتفاقية سنة 75 ب مدة االمتيامزحددت  -

 

 الى طرابلس وبانياس من كركوك وعين زالة انابيب النفطحقلي نفط عين زالة وبطمة وخطوط 

 الجارة المزعجة

لبريطانية حفيظة جارتها شركة نفط ته شركة انماء النفط االذي حقق لقد اثار النجاح الباهر

 :السباب عديدة منها العراق
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في المنطقة  وجهد يسير ة قصيرةفترحصولها على امتيامزها للتنقيب واكتشاف النفط ب -

الف ميل مربع على مساحة  46الواقعة على حدودها الغربية والتي تمزيد مساحتها البالغة 

 .الف ميل مربع بكثير 32امتيامزها البالغة 

 1924بتقديم شروط افضل مما جاء في اتفاقيتها لعام  شركة انماء النفط البريطانية قيام -

ً الحق ضاته مع شركة نفط العراقمما قوى من موقف المفاوض العراقي خالل مفاو ومكنه  ا

النهائية بين الحكومة العراقية  1931من الحصول على شروط افضل في اتفاقية اذار 

تحديد المغرية ومبدأ  السنوية اهمها استحداث مبدأ ضريبة االيجار وشركة نفط العراق

فط المصدرة ايرادات الحكومة السنوية الدنيا الواجب دفعها بغض النظر عن كميات الن

 ً  .سنويا

شركات النفط  واالغنياء، مالكيها االقوياء قبل شركة نفط العراق المسنودة من فاخذت 

 الهولندية كشركة النفط البريطانية وشركة النفط الفرنسية وشركة شل ،العالمية الكبرى

والممزعجة ذه الجارة المتطفلة لاليقاع به ناسبةمال ةتتحين الفرص والشركات االمريكية 

ً  الستيالء على امتيامزهاا بهدف   .والتخلص منها نهائيا

  شركة نفط الموصل المحدودة

Mosul Petroleum Company  limited 

قيامها باعمال  بعد في وقت مبكر المالية تظهر ت مشاكل شركة انماء النفط البريطانيةأبد

ول االفي كانون  (الموصلحقول نفط )شركة باسم  فتم تشكيلالتنقيب والحفر المكلفة 

باموال ايطالية وبريطانية والمانية وفرنسية وهولندية وسويسرية وعراقية  المدادها  1932

 . بعض اسهمها رهن مقابل باالموال الالمزمة

لشركة النفط % 12البالغة  مقام بعد ذلك المساهمون الفرنسيون والسويسريون ببيع حصته

تبع ذلك بيع بعض المساهمون البريطانيون حصتهم لي 1934الوطنية االيطالية في آب 

لتصبح اسهم الشركة مملوكة بواقع  كذلك لشركة النفط الوطنية االيطالية %10البالغة 

 % لاللمان.12% للبريطانيين و41% لاليطاليين 47

كان هناك دفعة ايجار مستحقة للحكومة العراقية بمبلغ ربع مليون باوند  1936وفي اذار 

تلك الفرصة  الجارة الغنية لم تستطع الشركة تسديدها فاستغلت شركة نفط العراق استرليني

 بحجة شركة انماء النفط البريطانية التي طال انتظارها للقيام  باجراء مفاوضات مع 

الموصل )ممولة باسم   انشاء شركةتم على اثر ذلك قيام شركة نفط العراق بف .مساعدتها
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 لشركة انماء النفط البريطانية مقابل حصول ةال الالمزمومااللتامين  المحدودة( القابضة

 .شركة )حقول نفط الموصل(  اسهم من نسبةعلى  )الموصل القابضة المحدودة(  تهاشرك

قامت شركة نفط العراق بعد ذلك بوقت قصير باستبدال اسم )شركة الموصل القابضة 

 المحدودة( باسم )شركة نفط الموصل المحدودة(.

 1940الى  1936مشاكل شركة انماء النفط البريطانية المالية باالمزدياد للفترة من استمرت 

وكة من قبل شركة نفط العراق بتمزويدها باالموال لواستمرت شركة نفط الموصل المم

شركة انماء النفط  اضطرت الى اناالستيالء على الممزيد من اسهمها  الالمزمة مقابل

 وحقوقها لتنامزل عن كامل امتيامزهال ،المتراكمة ها الديون، بعد ان ارهقتخيراً البريطانية ا

 .1941لشركة نفط الموصل في عام 

بصورة  مزهااستيالء على امتيائياً واالوبذلك تخلصت شركة نفط العراق من غريمتها نه 

 توسع رقعة امتيامزهال ،(المحدودة شركتها الفرعية )شركة نفط الموصل طريقن ع ،كاملة

 33الواقعة شمال بغداد اي شمال خط عرض العراقية  راضيشمل كافة االتل رة كبيرةوبص

 .مربع لمي الف  78 غةالوالب درجة

 اكتشاف حقل نفط عين زالة  

حتى لم تتمكن شركة انماء النفط البريطانية من اكتشاف اي حقل للنفط لعدة سنوات من التنقيب والحفر 

 الديون بعد ان انهكتهاذلك كان و .1939اكتشاف حقل عين مزالة في عام  بعد فوات االوان مناستطاعت 

 كما ذكرنا اعاله شركة نفط العراق الغنية غريمتها ووقوعها تحت رحمة المستعصية المشاكل الماليةو

 .التي استطاعت في نهاية االمر من االستيالء على حقل عين مزالة

تبين بانه صغيرالحجم بطول غرب مدينة الموصل وقد كيلومترا شمال  80يقع الحقل على بعد حوالي 

 ادناه. شكلكيلومتر تقريبا ويحتوي على مكمنين كما موضح في ال 4وعرض  كيلومتر 16

متر تحت سطح االرض ويتراوح سمك صخوره  1,600يقع المكمن العلوي على عمق 

تراً تحت سطح م 2,225متراً بينما يقع المكمن السفلي على عمق  90الى  75النفطية من 

متر ويتصل المكمنان عبر   400االرض ويقدر اقصى سمك لصخوره النفطية بحوالي 

 شقوق ضيقة جداً خالل شريط من الصخور الصلدة.

 درجة 33.7 ة مكمنه العلويتبلغ كثافنفط كركوك حيث  منفهو اثقل  عين مزالةنفط اما 

الكبريت. اما نسبة الغامز المذاب % من 3بمقياس معهد النفط االمريكي ويحتوي علي نسبة 

 31.4ة نفط مكمنه السفلي فتبلغ كثاف اام .قدم مكعب لكل برميل  290ه فتقدر بحوالي في

 من الكبريت.% 2.6 بمقياس معهد النفط االمريكي ويحتوي علي نسبة درجه
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 حقل عين مزالة وبعض اباره

 

 

 مقطع في مكمن حقل عين مزالة

 النفطية اللون االسود يوضح الصخور

ليباشر بتطويره  لعدة سنوات الحرب العالمية الثانية بسبب استمرارالحقل  هذاتأخر تطوير 

حيث بلغت طاقته  1951في اواخر اربعينيات القرن الماضي ليبدأ انتاج النفط منه في عام 

 برميل باليوم وهي انتاجية واطئة جداً مقارنة بالحقول العراقية 25,000االنتاجية القصوى 

 االخرى التي يصل انتاج بعضها مليون برميل باليوم.
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اما طاقة اباره االنتاجية فتعتبر واطئة كذلك حيث يقدر معدل االنتاج من ابار المكمن  

 برميل باليوم. 4,000 ب برميل باليوم ومن المكمن السفلي 5,000العلوي ب 

 18,000ل يتراوح بين الحقل بعد عدة سنوات من انتاجه على معد استقر االنتاج من هذا

برميل باليوم ليضمن باالشتراك مع انتاج حقل بطمة معدل يمزيد عن  19,000الى 

تصديره االدنى المطلوب  حدو البرميل باليوم اي ما يعادل مليون طن سنوياً وه 20,000

   بموجب اتفاقية النفط الموقعة مع الحكومة العراقية.

 االولى من عمر الحقل يستخرج بصورة تلقائية تحت ضغط االعوام كان انتاج النفط في

في اول  الماءالمكمن نفسه الذي بدأ بالتناقص تدريجياً مما تطلب المحافظة عليه بحقن 

 الذي لم يدم طويال لينتهي باستعمال المضخات في نهاية االمر. االمر

 اكتشاف حقل نفط بطمة

في منطقة تقع جنوب شرقه  1952في عام الموامزي لحقل عين مزالة  تم اكتشاف هذا الحقل

ً  وعلى كيلومتر  6كيلومتر وعرضه  12حيث يبلغ طوله  بعد عشرة كيلومترات منه تقريبا

مكمن يكمن معظم النفط في  حيث يتألف الحقل من قبتين منفصلتين شرقية وغربية تقريباٌ.

فهو  هذا الحقلنفط اما  .تحت سطح االرضمترا  1,150الذي يقع على عمق  الغربية القبة

    .بمقياس معهد النفط االمريكي درجة  29.8 تهتبلغ كثافنفط عين مزالة حيث  مناثقل 

 اكثر من حيث ان انتاجه لم يتجاومز جداً  الحقل ضمن الحقول العراقية الصغيرة هذا يصنف

 بصورة تلقائية في سنواته االولى وبالمضخات حيث بدأ االنتاج منه برميل باليوم 5,000

 الحقة. لفي السنين ا

 عين زالة وبطمة نفط منشآت حقلي

في عام  شيدت منشآت حقل عين مزالة اوال ليتم تشييد منشآت حقل بطمة بعد ذلك مباشرة

 لتصبح منشآت الحقلين منظومة متكاملة تشمل ما يلي:  1953

  للمراقبة او لحقن الماء. اآلبار سواء لالنتاج اوعشرات  -

 لعمزل الغامز االولى في حقل عين مزالة والثانية في حقل بطمة.انشاء محطتين  -
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 عازلة الغاز عن النفط

 تحت الجاذبية حقل بطمة لنقل نفط بطمة منكيلومتر  15عقدة وطول  8مد انبوب بقطر  -

قبل  هناك مع نفط عين مزالة هممزجتم الة ليعين مز التصدير في خمزانات الىاالرضية 

 .تصدير الممزيج

 خمزانات تصدير النفط في عين مزالة.انشاء  -

 .في عين مزالة انشاء محطة ضخ لتصدير النفط -

من عين مزالة الى  الممزيج طكيلومتر لنقل النف 216عقدة وطول  12مد انبوب بقطر  -

شركة  بوب( بالقرب من مدينة بيجي ليتم تصديره من هناك عبر خط ان2-محطة ضخ )ك

  طرابلس في لبنان.عقدة الى  12نفط العراق القديم قطر 

 

 1933 – طرابلس -كركوك  عقدة 12مد انابيب 

 انشاء محطة لتوليد الكهرباء. -
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 8ومد انبوب بقطر  القريبة ناحية مزمار من قرببالانشاء محطة ضخ ماء على نهر دجلة  -

 عقدة لنقل الماء الى عين مزالة.

ونوادي ومطاعم وحمامات سباحة  مكاتب ومخامزن وورش ىمجمع يحتوي عل بناء -

 .والترفيهية شآت الضروريةنمن الم لكذ وغير وملعب كولف وساحات تنس

دار  42 دار ضيافة لكبار الموظفين العمزاب والمزائرين بمهام رسمية اضافة الى بناء -

 .وعوائلهم لكبار موظفي الشركة ةقاني سكنية

 مختلفل مرافقهامع  نومالغرف  عشرات علىتحتوي السكنية التي  العديد من البنايات تشييد

الموصل او  مدينة تعيش اما في عادة ما التي دون عوائلهم الموظفين والحرفيين والعمال

 .في القرى المجاورة لعين مزالة

مالئم لنمزول واقالع طائرات الشركة الصغيرة لنقل الموظفين والبريد والمواد مدرج تشييد 

 والمعدات بين كركوك وعين مزالة.  

 المحدودة نهاية شركة نفط الموصل

تشاف حقول نفط جديدة فاستمرت بانتاجها الرتيب من لم تتمكن شركة نفط الموصل من اك

 وهو حوالي عشرين الف برميل باليومحقلي عين مزالة وبطمة بمعدل مليون طن بالسنة اي 

ة العراقية لغاية تأميم شركة نفط العراق في مع الحكوم الحد االدنى المطلوب في اتفاقيتها

 . 1972االول من حمزيران 

لقد شمل التأميم كافة منشآت شركة نفط العراق بضمنها منظومة خطوط انابيب تصدير 

نفط عين مزالة ما بين محطة  التي تشمل خط تصدير حدود السوريةالى ال من كركوك النفط

نتج عنه عدم استطاعة شركة  مما الحدود السوريةو بالقرب من مدينة بيجي (2-ضخ )ك

اسوة  تسليم منشآتها الى الحكومة العراقيةبفقامت  عبره بتصدير نفطها القيام نفط الموصل

ً وبذلك اسدل الستار على هذه الشر بمنشآت شركة نفط العراق  .كة نهائيا

قامت ومزارة النفط على اثر ذلك باستالم وتشغيل منشآت حقلي عين مزالة وبطمة حيث ال 

 .     جداً  انخفاض االنتاج الى معدالت متدنية من مزال االنتاج مستمرا الى يومنا هذا بالرغم

 الماضيةين سنة بعخالل الس في هذين الحقلين وامن عملم آلالفل هذه المقالةراجياً ان تعيد 

 طبيعة خالبةب محاطانيق  وسكن في مجمع عمل سعيدةفترات عيش و جميلة عمل ذكريات

 اوفياء. عمل ومزمالء اعمزاء بصحبة اصدقاء

العشرين الصادر بالغة العراق وصناعة النفط والغامز في القرن )*( خبير نفطي ومؤلف كتاب 

 2012االنكليمزية عن دار نشر جامعة نوتنكهام البريطانية في ايار 


