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  :يفاح - املوصل أنابيب خط
  األسطورة والواقع

 الفتحي الله سعد

  
البريطــاين للعراق واحتاللــه، عن أن خط  -	كثر احلــديــث، يف أعقــاب الغزو األميركي

األنابيب املمتد بين املوصـــــــــل يف العراق وحيفا ســـــــــيعاد فتحه لتزويد إســـــــــرائيل بالنفط 
  .اخلام

وقد جاءت هذه األقوال يف معظمها من مصـــــــادر إســـــــرائيلية وأميركية، تناقلتها وعلقت 
ل ال يســـــعى للتعقيب عليها مصـــــادر أُخرى، بما فيها كثير من أجهزة األخبار. وهذا املقا

على عدم دقة هذه األقوال فحســـــب، بل أيضـــــاً على املنطق األعوج الذي يقف خلف نشـــــر 
 مثل هذه اخملططات.

 تاريخية خلفية

بعد بدء إنتاج النفط على مســـــــــتوى جتاري من احلقول الشـــــــــمالية يف كركوك ســـــــــنة 
ة إىل مرفأ ، أراد الفرنســــــــيون أن يمر خط أنابيب التصــــــــدير من العراق عبر ســــــــوري1927

على ســــــــــاحل البحر األبيض املتوســــــــــط يف طرابلس بلبنان، إذ كانت ســــــــــورية خاضــــــــــعة 
لالنتداب الفرنسي آنذاك. غير أن البريطانيين فضلوا أن يكون املرفأ يف حيفا بفلسطين، 
التي كانت خاضـــــــــــعة لالنتداب البريطاين، وكذلك األردن الواقع على الطريق. لذلك كان 

لكه خط األنابيب مرتبطاً منذ البداية بالسياسات االستعمارية يف قرار الطريق الذي يس
املنطقة، وبالتنافس بين القوى املســتعمرة. وجاءت التســوية بعد ذلك بإنشــاء خطين، إذ 
من الواضــــــــــح أن فرنســــــــــا وبريطانيا أرادتا حالً توفيقياً فيما بينهما. لذلك تم يف ســــــــــنة 

إنشاً من حقول كركوك إىل احلديثة على  21االنتهاء من إنشاء خط أنابيب قطره  1934
نهر الفرات، ومن هناك تفرع إىل فرعين: خط يتوجه إىل طرابلس عبر ســـــورية، وخط إىل 

  .حيفا عبر األردن
 100.000إىل  1927برميل/يوم يف ســــــــــنة  2000ارتفع إنتاج النفط العراقي من 

، وصــــــــار من الضــــــــروري توســــــــيع شــــــــبكة التصــــــــدير للوفاء 1945برميل/يوم يف ســــــــنة 
بمتطلبات اإلنتاج اجلديد واملتوقع يف املستقبل. لذلك تم تركيب خط أنابيب مواز قطره 

تقريباً،  1948أصـــــبح جاهزاً للتشـــــغيل يف ســـــنة ، وإنشـــــاً بعد احلرب العاملية الثانية 16
                                                            

   النفط، العراق.مستشار سابق يف وزارة  
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نتظر أن يرفع طاقة املنظومة اإلســـرائيلية. وكان من امل -		عندما اندلعت احلرب العربية
برميل/يوم. وقد اســـتُغل القســـم املار بســـورية بعد اكتماله، لكن  100.000يف حيفا إىل 

اخلط املار عبر األردن وفلســـــــــــطين مل يكتمل كلياً، ثم بقي متوقفاً عن العمل بهد الهدنة 
راقي ألن احلكومة العراقية رفضــــــــت الســــــــماح باســــــــتخدام اخلط. بل ربما أزال اجليش الع

بعض أجزائه للتأكد من تعطيله. غير أن شــــــركات النفط واصــــــلت الضــــــغط على احلكومة 
العراقية للســـــــماح بإعادة فتح اخلط. وقد تعرض العراق ألزمة مالية يف شـــــــباط/فبراير 

 91.000و، 1948برميـــــل/يوم يف ســـــــــــنـــــة  79.000بعـــــد هبوط إنتـــــاجـــــه إىل  1949
ع شــــــركات النفط يف بغداد لزيادة . وفشــــــلت املفاوضــــــات م1949برميل/يوم يف ســــــنة 

اإلنتاج واألســــــعار بســــــبب رفض احلكومة العراقية الســــــماح بضــــــخ النفط عبر خط حيفا، 
ن عائدات  وزعمت الشـــركات أنها خســـرت نصـــف صـــادراتها وبالتايل ال يمكنها أن حتســـّ
احلكومــة العراقيــة. وتكرر الفشـــــــــــــل نفســـــــــــــه يف مفــاوضـــــــــــــات الحقــة عقــدت يف لنــدن يف 

، إذ حافظت احلكومة العراقية 1950، وأيضــــاً يف حزيران/يونيو 1949حزيران/يونيو 
يف كال املناســــــــــبتين على قرارها بعدم الســــــــــماح بتصــــــــــدير النفط عبر إســــــــــرائيل أياً تكن 
الظروف. ورفض الوزير الراحل ضياء جعفر، وزير االقتصاد واملسؤول عن املفاوضات 

ية سياسية اتخذت فيها احلكومة يف ذلك الوقت، البحث يف القضية على أساس أنها قض
. (هنــاك كثير من اإلشــــــــــــارات إىل املوقف العراقي وإىل الوثــائق ذات  العراقيــة قراراً فعالً

  ).2001، بغداد "ضياء جعفر: سيرة ومذكرات"الصلة يف كتاب عماد عبد السالم رؤوف، 
تخلت شــــــــــركات النفط عن فكرة إقناع العراق بالســــــــــماح بإعادة خط حيفا، وأخذت 

زيد اإلنتاج من حقول النفط يف البصرة بدالً من ذلك. غير أنه كان من املتوقع أن تطرأ ت
زيادة حادة على إنتاج النفط يف كركوك، وكان على شـــــــــــركات النفط أن تفكر يف حلول 

 30/32إنشــــاً و 28/30واقعية جديدة. وارتفعت الصــــادرات عند اكتمال خطي أنابيب (
) من حقول كركوك إىل احل داخل األراضـــي العراقية،  T-1وحمطة الضـــخ ) K-3(ديثة إنشـــاً

إىل مينــاء بــانيــاس يف ســـــــــــوريــة وإىل مينــاء طرابلس يف لبنــان. وعن طريق هــذا النظــام 
برميل/يوم يف ســـــــــنة  389.000وإنتاج النفط من البصـــــــــرة، ارتفع اإلنتاج العراقي إىل 

أوائــل الســـــــــــتينــات مليون برميــل/يوم يف  1.2 -		1.1. ورُفعــت طــاقــة النظــام إىل 1952
بتحديث اخلطوط وتركيب توربينات غازية لتشــــغيل جمموعات الضــــخ من خالل حتويل 

  .إنشاً لنقل الغاز 16اخلط القديم بقطر 
يتضح مما سبق أن خطي األنابيب إىل حيفا ما عادا يُعتبران خياراً ممكناً لتصدير 

مكـانهمـا. ورُفع بعض ، وقـد تُركـا يتـدهوران يف 1950النفط العراقي اخلـام منـذ ســـــــــــنـة 
األجزاء الحقــاً واســـــــــــتعمــل يف خــدمــات ثــانويــة كنقــل امليــاه. وجرت حمــاولــة يف أوائــل 
الســــــبعينات من اجلانب العراقي الســــــتخدام بعض اخلطوط يف مكانها لضــــــخ املياه من 
نهر الفرات إىل الغرب، لكن تبين بعد الكشــــف أن اخلطوط عديمة النفع. وأزيل يف األردن 
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 كثيرة واستعملت يف مكان آخر لنقل املياه.أيضاً أجزاء 

 احلديثة التصريحات

أفادت صـــحيفة "هآرتس" بأن وزير البنى التحتية اإلســـرائيلي، يوســـف باريتســـكي، 
، حتى قبل أن تنتهي احلرب من وجهة النظر األميركية، 2003 آذار/مارس 31ذكر يف 

 ، التي تملكها الدولة، بفحصأنه أوعز إىل شــركة البنية التحتية للطاقة والنفط (تاشــان)
أوضاع خط أنابيب النفط املمتد من املوصل إىل حيفا. وقد تكررت اإلشارة إىل املوصل 
يف تصريحات ومقاالت أُخرى، األمر الذي يوحي بأن من أدلوا بها جاهلون باجلغرافيا 
فضــــــــالً عن الســــــــياســــــــة واقتصــــــــاد النفط. ويبدو أن احتمال حدوث تغيير يف بغداد أطلق 

رارة االهتمام اإلســـــــــــرائيلي باســـــــــــتيراد النفط اخلام العراقي من كركوك لتكريره يف شـــــــــــ
) من مراجع دبلوماســــــية 2003نيســــــان/أبريل  7( "ميس"مصــــــفاة حيفا. وعلمت نشــــــرة 

أميركية رفيعة املســـــــــــتوى بأن اإلدارة األميركية تخطط لتجعل تدفق صــــــــــــادرات النفط 
 -		م العراق إعادة بناء خط أنابيب كركوكبحرّية يف أعقاب رفع احلظر مشــــــــروطاً بالتزا

يجري "، أنه 2003نيســــــان/أبريل  20اللندنية، يف  "األوبزرفر"حيفا. وأوردت صــــــحيفة 
بين واشــــــنطن وتل أبيب وشــــــخصــــــيات حمتملة يف احلكومة املقبلة يف بغداد، البحث يف 

 مضــــــــتو "خطط لبناء خط أنابيب لســــــــحب النفط من العراق احملتل حديثاً إىل إســــــــرائيل.
بعث (خط أنابيب حيفا) سيحول القوة االقتصادية يف املنطقة، فيجلب العوائد "تقول إن 

إىل العراق اجلديد الذي تهيمن عليه أميركا، ويقصـــــــــــي ســـــــــــورية، ويحل أزمة الطاقة يف 
كيف وملاذا ســـــــــتحدث هذه األمور،  "األوبزرفر"ومل توضـــــــــح  "إســـــــــرائيل، بضـــــــــربة واحدة.

ملثيرة على غرار وســــــــائل اإلعالم األُخرى األقل جدية. وقد وســــــــقطت يف أنواع التقارير ا
خط األنابيب ســـــــيخفض فاتورة الطاقة يف إســـــــرائيل "اســـــــتشـــــــهدت بقول باريتســـــــكي إن 

ألن البلـد يعتمـد إىل حـد كبير على  -		يف املئـة 25ربمـا بـأكثر من  -	تخفيضــــــــــــاً جـذريـاً
قتصــــــــــــاد النفط وآليـات ولن يجـد حتى املبتـدئون يف ا "واردات النفط الروســـــــــــي املكلفـة.

السوق النفطية أي صعوبة تذكر يف دحض أساس مثل هذه املزاعم. فاألسعار املتعددة 
 "يوفرســـ"للنفط اخلام تلحق بعضـــها بعضـــاً يف الســـوق، وبالتايل ليس من الواضـــح ملاذا 

يف املئــة من فــاتورة إســـــــــــرائيــل. لقــد قفز وزير املــاليــة اإلســـــــــــرائيلي،  25النفط العراقي 
نتنياهو، إىل العربة عندما بلّغ جمموعة من املســـــتثمرين البريطانيين، بحســـــب بنيامين 

لن يطول الوقت حتى "، أنه 2003حزيران/يونيو  20يف  "هآرتس"ما أفادت صـــــــــــحيفة 
ومع أنــه امتنع من إعطــاء جــدول زمني، مضـــــــــــى  "تروا النفط العراقي يتــدفق إىل حيفــا.

ء خط األنابيب ويتدفق النفط العراقي إىل إنها مســـــــــــألة وقت فقط إىل أن يعاد بنا"يقول: 
، يف وقت الحق، أن احلكومة يف "رويترز"وبلّغ نتنياهو وكالة  "البحر األبيض املتوســـط.

املراحل األوىل من النظر يف إمكان إعادة فتح خط األنابيب، الذي كان ينقل النفط يف 
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 : إنه ليس "إبان االنتداب البريطاين من املوصـــــــــــل إىل حيفا عبر األردن. وأضـــــــــــاف قائالً
، "ة بناءإعاد"لقد اعترف نتنياهو على األقل بأن خط األنابيب بحاجة إىل  "خط أحالم.

  .أياً يكن معنى ذلك
تموز/يوليو  7، يف "ميس"ولتأكيد املعنى الســـــــــياســـــــــي لهذه التصـــــــــريحات، أوردت 

، أن وفداً نفطياً إســـــــــــرائيلياً يجري حمادثات ســـــــــــرية مع قادة أكراد يف شـــــــــــمال 2003
ن حيفا لتمكي -		العراق، ويبحث يف االحتمال الفني إلعادة تنشــــــــــيط خط أنابيب كركوك

ي من الوصـــول إىل إســـرائيل. كما أن ناجي أبي عاد، وهو حملل يف الشـــؤون النفط العراق
الشـــــــــائعات توحي بإعادة ")، إن 2003آب/أغســـــــــطس  11، "ميس"النفطية، قال مؤخراً (

 "فتح (إعادة بناء من الصــــــفر يف الواقع) اخلط املمتد من كركوك إىل حيفا يف إســــــرائيل.
جزء من الضـــــــغط على ســـــــورية ولبنان يبدو أن الهدف من الشـــــــائعة هو "ومضـــــــى يقول: 

اللذين يأمالن بأن يعيد العراق اســتخدام منظومة خطي أنابيبه التصــديرية التي تنتهي 
  ".يف بانياس وطرابلس

وعلى الرغم من أن تصـــــــــــريحات املســـــــــــؤولين األميركيين يف هذا الســـــــــــياق مل تكن 
األميركية إليصــال اجلهود "على اإلنترنت إىل أن  "جينز"صــريحة، فقد أشــار موقع جملة 

، 1975النفط العراقي إىل إســـــــــرائيل ليســـــــــت مفاجئة. فبموجب مذكرة التفاهم يف ســـــــــنة 
تضـــــــــــمن الواليات املتحدة كل حاجات إســـــــــــرائيل النفطية يف حال حدوث أزمة. كما أن 
مذكرة التفاهم، التي ُجتدَّد بهدوء كل خمســــــــــــة أعوام، تُلزم الواليات املتحدة بإنشــــــــــــاء 

مليارات دوالر يف ســنة  3اســتراتيجي إضــايف إلســرائيل تعادل قيمة وتخزين احتياطي 
. وقد أُقر تشــــــــريع خاص إلعفاء إســــــــرائيل من القيود املفروضــــــــة على صــــــــادرات 2002

النفط من الواليـــات املتحـــدة. كمـــا أن الواليـــات املتحـــدة وافقـــت على حتويـــل النفط من 
لي، وضــــــــــمنت تســــــــــليم ســــــــــوقها احمللية، حتى لو كان ذلك ينطوي على حدوث نقص حم

النفط املوعود بناقالتها اخلاصــــــــة إذا مل ترغب الناقالت التجارية يف حمل النفط اخلام 
ى وعل "إىل إســـــــرائيل، أو مل تكن متوفرة. ويشـــــــير كل ذلك إىل التزام مايل ضـــــــخم حمتمل.

 James(بجيمس أكنز  "األوبزرفر"غرار ذلك، تستشهد املقالة املذكورة أعاله يف صحيفة 

sAkin( :وهو سفير أميركي سابق يف املنطقة، عندما علّق على خط أنابيب حيفا إذ قال ،
إن ذلك يف النهاية نظام عاملي جديد. وهذا ما ستبدو عليه األمور بالضبط، وخصوصًا "

إذا مـا مســـــــــــحنـا ســـــــــــوريـة. وهو يظهر أن األمر كلـه متعلق بـالنفط بـالنســـــــــــبـة إىل أميركا 
  ."وحليفتها

أن  ،بهــــــذا املعنى، )2003آب/أغســــــــــــطس  25، "هــــــآرتس"(عميرام كوهين ذكر و
الواليــات املتحــدة طلبــت من إســـــــــــرائيــل أن تفحص إمكــان ضـــــــــــخ النفط من العراق إىل "

املصـــــايف يف حيفا. وقد جاء الطلب يف برقية يف األســـــبوع املاضـــــي من مســـــؤول رفيع 
يف املســـــــــــتوى يف البنتاغون إىل مســـــــــــؤول رفيع املســـــــــــتوى أيضـــــــــــاً يف وزارة اخلارجية 
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إن ديوان رئيس احلكومة، الذي ينظر إىل خط األنابيب إىل حيفا "وتابع يقول:  "القدس.
بمثابة مكافأة يمكن أن تمنحها الواليات املتحدة إلســـــــــــرائيل يف مقابل دعمها الذي ال 
لبس فيــه للحملــة التي تقودهــا أميركــا يف العراق، طلــب من األميركيين توجيــه البرقيــة 

  ."رسمياً
نفت وجود "ن الواليات املتحدة أ 2003أيلول/ســبتمبر  1ذكرت يف " سمي"غير أن 

بست واقت "حيفا امليت. -	أي خطة لتصدير النفط اخلام العراقي عبر خط أنابيب كركوك
قال مصـــــدر رفيع "آب/أغســـــطس جاء فيه:  27الصـــــادرة يف  "هآرتس"تقريراً لصـــــحيفة 

خطة كهذه فحســـــــــب، بل أيضـــــــــاً  املســـــــــتوى يف وزارة اخلارجية (األميركية) إن ليس ثمة
، مضيفاً أنه لن يكون هناك مثل هذا النقاش "ليس ثمة نية أو إمكان ملثل هذا السيناريو

يف الســـــــــــنتين التــــاليتين. وتعتقــــد الواليــــات املتحــــدة أن ليس من املمكن أن توافق أي 
 دحكومة جديدة تتألف يف العراق مباشـــرة على حتويل النفط إىل إســـرائيل. ولعلنا نشـــاه

هنــــا اخلالفــــات ذاتهــــا بين البنتــــاغون ووزارة اخلــــارجيــــة األميركيــــة، أو توزيع األدوار 
  .بينهما، كما هو احلال يف كل شيء يتعلق بغزو العراق، أو لعله جمرد تطفل إسرائيلي

لقــد جتــاهــل العراق كثيراً التصـــــــــــريحــات والتعليقــات أعاله إىل أن جــاءت ردة فعــل 
 28الصادرة يف  "احلياة"بحر العلوم، عندما قال لصحيفة وزير النفط العراقي، إبراهيم 

ال أتوقع أن هذه القضــــــــــية [تصــــــــــدير النفط العراقي عبر حيفا] ": 2003أيلول/ســــــــــبتمبر 
ممكن أن تكون مقبولة ما دامت للعراق خيارات متعددة فليس من صالح العراق التفكير 

لن نتطرق إليه ومل نتطرق بالنســـبة إىل أنبوب حيفا فهذا املوضـــوع "وأضـــاف:  "يف ذلك.
.   "إليه ومل يبحث ال فنياً وال إدارياً

  منافذ العراق التصديرية
دعونا اآلن نترك الســــــياســــــة حلظة ونلقي نظرة على الوقائع. ملاذا يمكن أن يحتاج 
العراق إىل مرفأ للتصـــــــــــدير يف إســـــــــــرائيل؟ لقد أفيد عن أن قدرة العراق املســـــــــــتدامة على 

. ويبـــدو أن 2003ماليين برميـــل/يوم يف بـــدايـــة ســـــــــــنـــة  3.0 -		2.8اإلنتـــاج تبلغ نحو 
العراق يمتلــك طــاقــة تصـــــــــــــديريــة كــافيــة لبعض الوقــت، حتى لو حتققــت رغبتــه يف رفع 

 1.6ماليين برميــل/يوم. فمرفــآه يف اخلليج العربي (بطــاقــة  6.0طــاقتــه اإلنتــاجيــة إىل 
برميل/يوم)، ونظام مليون  1.6مليون برميل لكل منهما)، ونظام التصـــــــدير إىل تركيا (

مليون برميل عبر خطوط  0.25مليون برميل/يوم)، و 1.6خط األنابيب إىل الســعودية (
األنابيب إىل ســـــورية، هي أكثر من كافية لتوفير املرونة والطاقة التصـــــديرية املطلوبة، 
وخصوصاً يف ضوء برامج إعادة التأهيل والتحديث واستعادة ورفع الطاقة التخزينية 

ح أن ينتهجهـــا العراق يف وقـــت قريـــب. وحتى لو كـــان هنـــاك رغبـــة يف بعض التي يرج
التوسع يف املستقبل، فسيكون من األسهل واألوفر جداً توسيع هذه النظم بدالً من إعادة 
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. كما أن من غير املرجح أن يفتح العراق  إحياء طريق مثير النزاع ومشـــــــــــكوك فيه تماماً
وســـــــــــورية، إذ ال يزال يســـــــــــعى الســـــــــــتخدام طاقتها  مرفأً جديداً ينافس املرافئ يف تركيا

القصــــــوى ألســــــباب اقتصــــــادية وســــــياســــــية يف آن واحد. فاالتفاقية مع تركيا على وجه 
اخلصــوص تنص على عائد ســنوي أدنى لتركيا، ســواء اســتخدم اخلط بطاقته الكاملة أو 

ت اراال. لذلك، من األجدى للعراق اســــــــتخدام ذلك الطريق باملســــــــتوى األمثل بســــــــبب اعتب
االتفاقية مع تركيا. ويف املقابل، اســـتخدمت ســـورية الكثير من طاقة شـــبكتها إلنتاجها 
اخلــاص، ولــذلــك ال يمكنهــا إالّ نقــل كميــة حمــدودة من الصــــــــــــادرات العراقيــة تصــــــــــــل إىل 

 2001برميل/يوم فقط. وتنص مذكرة التفاهم التي وقعت يف آب/أغسطس  250.000
لالستفادة من رفع طاقة اإلنتاج العراقية يف املستقبل على بناء خط جديد بين البلدين 

.   واحللول حمل اخلطوط احلالية القديمة جداً

  االعتبارات االقتصادية
برميــل/يوم، وهي ال تبرر بحــد ذاتهــا  280.000تبلغ طــاقــة التكرير يف إســـــــــــرائيــل 

اة فبناء مثل هذا املشـــروع من العراق إىل البحر األبيض املتوســـط، حتى لو أضـــفنا مصـــ
 30أو  28برميــل/يوم) على الطريق. فــاخلط يجــب أن يكون قطره  100.000الزرقــاء (

مليون دوالر، من احلــــديثــــة إىل حيفــــا،  700 -		600إنشـــــــــــــــاً على األقــــل، وربمــــا يكلف 
باســتثناء تكاليف حقوق املرور. وقد تصــل تكلفة مرور البرميل عبر احلياة االقتصــادية 

للبرميل، باســـتثناء رســـوم العبور، األمر الذي يجعل  دوالر 0.70 -		0.50للخط إىل نحو 
شــــــــــحن النفط اخلام بالناقالت من املرافئ القائمة حالياً على البحر األبيض املتوســــــــــط 
إىل إسرائيل أقل تكلفة. وإذا ما جُعل اخلط أكبر لرفع الصادرات من شرق البحر األبيض 

ن مزايا ذلك حمدودة أو املتوســــــــــط، فســــــــــتكون التكاليف الرأســــــــــمالية أعلى جداً وســــــــــتكو
  معدومة نظراً إىل توفر خطوط أنابيب ومرافئ قائمة للنفط العراقي يف املنطقة.

وتوحي الســـــــــــوق النفطية الدولية بأن من املرجح أن يكون نمو الطلب العاملي على 
النفط يف آســـــــــــيـــا أكبر كثيراً من أي منطقـــة أُخرى يف العـــامل. ومن غير املرجح أن ينمو 

، أو من 2020وســنة  2000يف املئة بين ســنة  10لنفط يف أوروبا أكثر من الطلب على ا
مليون برميل/يوم. وعلى غرار ذلك، ربما يزداد طلب أميركا الشـــــــمالية  16.6إىل  15.1

مليون برميل/يوم.  27.6إىل  24يف املئة يف الفترة نفسها، أو من  15على النفط بنحو 
يســـيين لصـــادرات النفط اخلام املتوســـطية التي وهاتان املنطقتان تضـــمان الزبائن الرئ

من املرجح أن تشـــــهد تدفقاً للنفط الروســـــي ونفط بحر قزوين يف األعوام القليلة املقبلة. 
ماليين برميـــل/يوم، ونفط بحر  9.5إىل  6.5وربمـــا يرتفع إنتـــاج النفط الروســـــــــــي من 

ومن  .2020وســـــــــــنـــة  2000ماليين برميـــل/يوم بين ســـــــــــنـــة  4.2إىل  1.4قزوين من 
املرجح أن تسوّق أغلبية هذه الزيادة، وخصوصاً القزوينية، يف منطقة حوض املتوسط. 
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لذلك فإن وجود مرفأ إضايف للنفط العراقي يف تلك املنطقة سيزيد يف املنافسة ويدفع 
األســـعار إىل الهبوط، األمر الذي يلحق الضـــرر بالعراق وباملنتجين اآلخرين. غير أن من 

 2000ماليين برميل/يوم يف ســــــنة  10.3الطلب على النفط يف آســــــيا املرجح أن يزداد 
إىل  4.7. وســـــــيرتفع يف الصـــــــين وحدها من 2020مليون برميل/يوم يف ســـــــنة  24إىل 

مليون برميل/يوم يف تلك الفترة. وســيزداد اعتماد آســيا على نفط اخلليج العربي  11.4
فط أو تراجعه هناك. وذلك بســــــــــبب حمدودية املوارد يف آســــــــــيا نفســــــــــها وركود إنتاج الن

يعني أن األهم بالنســــــــبة إىل العراق هو التركيز على تطوير مرافئه يف اخلليج اســــــــتعداداً 
لهـــذا احلـــدث املتوقع. أخيراً، ثمـــة جمـــال للنفط العراقي يف أميركـــا الشـــــــــــمـــاليـــة وأميركـــا 

 ضــــــــــلالالتينية وجنوب إفريقيا. غير أن كل هذه املقاصــــــــــد كانت تُخدَم دائماً بشــــــــــكل أف
وبجدوى اقتصــــــــــادية أعلى من املرافئ التي يف اخلليج أو البحر األحمر، وما من ســــــــــبب 
يدعو إىل تغيّر ذلك يف املســــتقبل. بل هناك توقعات أكثر تفاؤالً بشــــأن الطلب على النفط 

، وهي 2002مما ورد أعاله، ومع ذلك تعمدنا انتقاء توقعات أوبك الطويلة األمد لســـــــــنة 
  إليضاح اجتاه السوق النفطية. أكثر حذراً وتبصراً،

لكن ربما يتســـــاءل البعض عن الســـــبب الذي دعا األردن إىل اقتراح خط مماثل قائم 
بذاته إىل الزرقاء. واإلجابة عن هذا الســــــؤال هي أن األردن كان قلقاً بشــــــأن تكلفة النقل 

 يفالبري بــالصـــــــــــهــاريج والتــأثير البيئي لهــذه العمليــات. كمــا أنــه كــان يريــد احملــافظــة 
املدى الطويل على املعاملة التفضــيلية التي حظي بها من العراق يف الســنوات العشــرين 
. فــاألردن مل يعــد يف إمكــانــه  األخيرة أو نحو ذلــك. وقــد تغير ذلــك الوضـــــــــــع تغيراً جــذريــاً
االعتمـاد على معـاملـة عراقيـة ممـاثلـة بســـــــــــبـب األعبـاء املـاليـة الضـــــــــــخمـة املترتبـة على 

قبلـة. لـذلـك من األوفر كثيراً بـالنســـــــــــبـة إىل األردن اســـــــــــتيراد النفط العراق يف األعوام امل
اخلام عبر العقبة، حتى لو كان بتكلفة النقل البري، إىل أن يتم بناء خط األنابيب. ومن 
األفضـــــل جداً لألردن، من الناحية االقتصـــــادية، بناء خط أنابيب إىل الزرقاء من النقطة 

ق بين العراق وســــــــورية واألردن، أو بين ســــــــورية األقرب على الشــــــــبكة الســــــــورية باالتفا
  واألردن فقط.

  االعتبارات السياسية
إن التصـــــــــريحات التي صـــــــــدرت يف أعقاب غزو العراق واحتالله بشـــــــــأن إعادة فتح 
خطي أنابيب حيفا إىل إســـــــــــرائيل، ال يمكن أخذها على حممل اجلد فيما يتعلق بالنفط 
كما حاججنا أعاله. فنظراً إىل عدم وجود خط أصــــــــــالً، صــــــــــدرت التصــــــــــريحات ألغراض 

ين لإلدالء ببيانات أو اتخاذ قرارات ســـــــــــياســـــــــــية أُخرى لدى من أطلقها، والبتزاز العراقي
قبل أوانها بشــأن ســياســاتهم املســتقبلية وعالقاتهم يف املنطقة. ويمكن أيضــاً أن تفســر 
التصــريحات بأنها ضــغط موجه نحو ســورية، وتركيا بوجه خاص، وهما اخلاســران يف 
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  النهاية إذا ما جرى املضي قدماً يف هذا اخملطط.
ويج مشــــروع خط األنابيب بين العراق وإســــرائيل إىل ومن املمكن فعالً أن يهدف تر

إظهار التجاهل التام باحلســـــــــاســـــــــيات الســـــــــياســـــــــية يف العامل العربي عامة، ويف العراق 
عاماً من العداء  50خاصة. وحتى لو كان يمكن تصور إمكان اإلنهاء الفوري ألكثر من 

إن اإلسرائيلي، ف -		بيبين العراق وإسرائيل، وال سيما يف الظروف الراهنة للصراع العر
. ومن املهم هنا أن نذكر أن مصــــــر ال تزال غير راغبة  أمام العراق مشــــــكالت أكثر إحلاحاً

عاماً على توقيع اتفاقية  25يف اتخاذ خطوات علنية نحو التعاون مع إســـــــــــرائيل، بعد 
ســـالم معها، باســـتثناء بيعها كمية حمدودة من النفط. بل إن خط أنابيب الغاز املصـــري 

 األردن مل يمر عبر إســــــرائيل، أو يرتبط بشــــــبكتها. لذا لن يكون يف وســــــع إســــــرائيل أن إىل
خالفاً للتصـــــريحات  -		تطالب، بمثل هذه الســـــرعة، بحصـــــتها من غنائم احلرب العراقية

  األخيرة.
كثر احلديث يف الســـــــــنوات االثنتي عشـــــــــرة األخيرة عن بنية حتتية شـــــــــرق أوســـــــــطية 

املثال، جرى البحث يف مشــــاريع، مثل تصــــدير الغاز  للطاقة تضــــم إســــرائيل. على ســــبيل
وغيرها،  "حلقة الغاز املتوســـــــــطية"من قطر إىل إســـــــــرائيل، أو من مصـــــــــر إىل إســـــــــرائيل، و

وامتدت النقاشات إىل ما النهاية من دون أي نتائج. وما مل يتحقق السالم احلقيقي يف 
ات بشــــأن اخملطط املنطقة وتســــتعاد حقوق الشــــعب الفلســــطيني كافة، فإن التصــــريحات

الطنانة ألنظمة الطاقة، بما يف ذلك خطوط األنابيب إىل حيفا، ســـــــــــتبقى جمرد أنبوب 
 أحالم.
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