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تتواىل األخبار سريعاً بشأن الناقالت اإليرانية اخلمس احململة بالبنزين عايل األوكتان واملتوجهة 
إيران  بأزمة جديدة بي  منبئة  الالتينية،  أمريكا  املوثوق يف  الفنزولية حليف طهران  السواحل  حنو 
وفنزويال من جهة والواليات املتحدة األمريكية من جهة أخرى لتضاف إىل سجل األزمات اليت 
ختتلقها إدارة الرئيس األمريكي ترامب جتاه النظامي يف كال البلدين، إذ شحنت إيران الناقالت 
من  جمموعة  عن  فضاًل  بالبنزين،   Faxon,Clavel,Petunia,Forest,Fortune
Tanker Track-  املعدات واملالكات اهلندسية اإليرانية من ميناء بندر عباس حسب شركة

ers املتخصصة مبراقبة الناقالت النفطية إىل فنزويال اليت تعاين من  أزمة بنزين خانقة نتيجة حلزمة 
فنزويال  لدى  اإليراين  السفري  وقال  هناك،  احلكومة  ضد  األمريكي  الرئيس  فرضها  اليت  العقبات 
)حجت اهلل سلطاين( يوم السبت املاضي إن أوىل الناقالت النفطية قد وصلت بالفعل إىل املياه 
اإلقليمية الفنزولية ومل تتعرض إىل أي إزعاج يذكر، وأظهر التلفزيون الرمسي الفنزويلي صوراً قال إهنا 
تعود للناقلة Fortune ترافقها طائرة عسكرية وزورق حريب تابعي للجيش الفنزويلي، وقال وزير 
الدفاع لدى حكومة مادورو يف وقت سابق إن قواته سرتافق الناقالت اإليرانية مبجرد دخوهلا للمياه 
اإلقليمية محاية هلا من أي تعرض يف إشارة للبحرية األمريكية املتواجدة بكثافة يف منطقة الكارييب. 

يذكر أن الناقالت حمملة بـ1.53 مليون لرت من البنزين، وتكفي هذه الكمية فنزويال ملدة 
شهر حسب معدالت االستهالك احلالية.

ماذا تفعل إيران في الكاريبي؟ 

جعفر محسن البراك *

*  مهندس يف وزارة النفط العراقية / شركة مصايف اجلنوب.



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

صور بثها التلفزيون الرمسي الفنزويلي تظهر الناقلة اإليرانية )فورتشن( حماطة بقطع عسكرية فنزولية

التصعيد األمريكي 

مع عبور الناقالت اإليرانية قناة السويس دانت املعارضة الفنزولية بزعامة جوان كويدو املدعومة 
من الواليات املتحدة التدخل اإليراين ودعا إيل ضرورة إيقاف الناقالت أو اعرتاضها، إىل ذلك قال 
مستشار األمن القومي األمريكي السابق )جون بولتون( يف حسابه على تويرت “إن شحنات الغاز 
والوقود اإليرانية إلنقاذ مادورو تشكل خطراً على الواليات املتحدة ومجيع دول أمريكا اجلنوبية”، 
فيما وصف جملس األمن القومي األمريكي حماوالت إيران ملساعدة مادورو “بالعمل اليائس”، وتابع 

اجمللس “لن يوقف نقص الوقود املزمن أو خيفف من املعاناة اليت سببها مادورو لبالده”.

وكانت تقارير قد ذكرت أن سفناً حربية تابعة للبحرية األمريكية اجتهت إىل منطقة الكارييب؛ 
البنتاغون  باسم  املتحدث  اإليرانية، لكن  الناقالت  بأهنا قد تستهدف  الذي فسره مراقبون  األمر 
)جونثان هوفمان( قال: “ال توجد أي عمليات تتعلق بالشحنات اإليرانية لكننا واصلنا القول إن 

إيران وفنزويال كلتامها متطرفتان يف النظام الدويل”. 
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ويف وقت سابق قالت وكالة مهر لألنباء الرمسية إن الرئيس اإليراين حسن روحاين قد أبلغ 
أمري قطر يف حمادثة هاتفية “إذا واجهت ناقالتنا يف منطقة البحر الكارييب أو أي مكان يف العامل 

مشكالت سببها األمريكيون فإهنم سيواجهون مشكالت أيضًا”.

تغريدة بولتون اليت اهتم فيها اإليرانيي إىل جانب الروس والصينيي بزعزعة االستقرار يف دول أمريكا الالتينية

العالقات اإليرانية-الفنزولية

يعود تأريخ العالقات التأرخيية بي البلدين إىل الزيارة الشهرية للزعيم الفنزويلي الراحل هوغو 
تشافيز إىل طهران يف العام 2006 أي منذ ما يقارب من مخسة عشر عاماً الزيارة اليت أعلن فيها 
تأسيس بنك )إيران، وفنزويال( املشرتك الذي من خالله منحت احلكومة الفنزويلية الشركات اإليرانية 

رخص لبناء مصانع اإلمسنت والسيارات وإنشاء اجملمعات السكنية.

وتتهم املعارضة الفنزولية إيران بأهنا تريد االنتشار العسكري يف اجلزء الغريب من العامل أن 
اإليرانيي جيلبون األسلحة إىل نظام مادورو، لكن موجة االهتامات قد وصلت أوجها وتصاعدت 
حدهتا بعد تويل )طارق العيسامي( املقرب من طهران حقيبة وزارة النفط يف كاراكاس، إذ تتهمه 
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ممتدة  عالقات  شبكة  لديه  وأن  الفنزولية،  الوطين  احلرس  بقوات  الفعلي  املتحكم  بأنه  املعارضة 
ناطقة  إيرانية  تلفزيونية  إنشاء منصات إعالمية وقنوات  اللبناين، وهو املسؤول عن  مع حزب اهلل 

باإلسبانية موجهة إىل شعوب أمريكا الالتينية حسب قول املعارضة.

عام 2006 يف طهران تشافيز مع أمحدي جناد يف زيارة تأرخيية أعتربت البذرة األوىل للعالقات 

بي البلدين

أزمة قطاع التكرير الفنزويلي

تدير شركة برتوليوس دي فنزويال PDVSA احلكومية قطاع النفط الفنزويلي بالكامل ومن 
ضمنه شركات التكرير يف البالد، إذ كانت تنتج هذه الشركات ما مقداره 950 ألف برميل من 
املنتجات النفطية من ضمنها 170 ألف برميل من البنزين لكن ومع تشديد العقوبات األمريكية 
على فنزويال يف إطار محلة الرئيس األمريكي دونالد ترامب لطرد نيكوالس مادورو من احلكم عانت 
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هذه املنشآت من مشكالت كبرية يف توفر قطع الغيار وتأجيل الصيانات الدورية هلا لفرتات طويلة 
أدى إىل اخنفاض الطاقة التكريرية إىل %10 فقط ونتيجة هلذا أُغلقت 1800 حمطة وقود يف عموم 
 EL مبساعدة وزارة النفط اإليرانية توفري العامل احلفاز ملصفيي PDVSA الدولة، وحتاول شركة
Palito بطاقة 146,000 ألف برميل، وCardo بطاقة 310,000 ألف برميل يف خطوة 

وصفتها اهليئات العمالية يف فنزويال بالطموحة جداً.

وكانت شركة الطريان اإليرانية )ماهان أير( قد سريت 17 رحلة جوية إىل فنزويال حاملة 
على متنها قطع غيار ومعدات وكوادر هندسية إيرانية من أجل إعادة احلياة لقطاع التكرير هناك.

الذهب الفنزويلي

بنك  منه يف  طناً  بـ70  حتتفظ  طناً  بـ90  يقدر  جداً  احتياطي ذهب كبرياً  فنزويال  متتلك 
إجنلرتا، لكنها منعت من سحب هذه الودائع أو التصرف با بسبب العقوبات، إذ جنح املسؤولون 
الذهب يف  من  مليار دوالر  ملنع سحب 1.2  الربيطانيي  نظرائهم  الضغط على  األمريكيون يف 
بنك إجنلرتا، وذكرت صحيفة )بلومبريغ( أن البنك املركزي الفنزويلي رفع مذكرة قضائية ضد البنك 
الصحي  القطاع  متويل  يف  السلطات  حتتاجه  الذي  الذهب  سحب  بعرقلة  إياه  متهماً  الربيطاين 
واخلدمي ملواجهة فايروس كورونا، ويقدر مراقبون أن إيران تسلمت حىت اآلن 9 أطنان من الذهب 

الفنزويلي لقاء ما قدمته من مساعدات يف عدة قطاعات لفنزويال.

تنتج إيران من البنزين يومياً حنو مئة مليون لرت، منها 36 مليون لرت من مصفاة النجمة يف 
منشأة تكرير عبادان اليت تبعد 25 كم عن ميناء بدر عباس وهي واحدة من أكرب املصايف يف العامل 

يعود تأريخ إنشائها إىل حقبة الشاه. 

لقد اخنفض الطلب احمللي على البنزين يف إيران من 457,000 برميل يومياً إىل 280,000 
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تفشي  الرئيس حسن روحاين يف مواجهة  أتبعتها حكومة  اليت  املشددة  برميل بسبب اإلجراءات 
تستخدم  أن  اإليرانية  النفط  وزارة  العالقة يف  ذات  اجلهات  مما جعل  البالد؛  يف  فايروس كورونا 

خزانات النفط اخلام لتخزين الفائض من منتوج البنزين.

اخلالصة

ميثل البنزين اآلن سلعة حيوية ترتبط ارتباطاً مباشراً يف حياة الناس، إذ أضحى اآلن أحد 
األسحلة أو املقومات املميزة اليت متتلكها احلكومات، وبات يتصدر لوائح العقوبات الدولية اليت 
إنتاجه وخزنه ومن مث  تكاليف  املنتوج -بسبب  العاملية على غريها،  وإن هذا  األنظمة  تفرضها 
شحنه- بات ميثل ثقاًل كبرياً ومرهقاً على ميزانيات الدول املستورة وأرقام العراق يف هذا اجملال خري 

دليل.
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املصادر:

1. h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 Z C U n Z y S _
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4. https://drive.google.com/file/d/1Z1GJ36SODmitiOCFXLeH
IXZ53V1U62T-/view?usp=sharing.
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