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امللخص التنفيذي 
النخب  بي  اجلارية  احلوارات  استثنائيًة يف  أمهيًة  العقبة(  )البصرة–  النفط  أنبوب  مد  حيتلُّ 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وَكثـَُر اجلدل حول جدواه وأهدافه للعراق، وهلذا السبب يُعدُّ 
وإلحاطة  أواًل،  العام  الرأي  أمام  الضرورية  املهام  إحدى  وآاثره  املشروع  هذا  ماهية  عن  البحث 

القيادات والنخب السياسية حبقيقة هذا املشروع وآاثره وجدواه اثنياً.
املقدمة

العام 2003 جرَّاء االنفتاح على  بعد  ملحوظاً  العراق اخلارجية نشاطاً  شهدت عالقات 
حميطه اإلقليمي والدويل، وسعى عن طريقها إىل لعب دور أكرب مبا ميتلكه من إمكانيات اقتصادية 
وبشرية من جهة، وما يواجهه من حتدايت أمنية من جهة أخرى، فضاًل عن دوافع سياسية داخلية 
وخارجية كالتحالفات والتكتالت اإلقليمية لتحقيق أهداف تنموية وسياسية وأمنية وغريها، وعلى 
اتفاقيات ومعاهدات ومذكرات تعاون وتفاهم يف هذا  العراق  هذا األساس عقد و ما زال يعقد 
اجملال مع عديٍد من دول العامل، كما هو احلال مع مشروع )األنبوب النفطي البصرة- بغداد( وغريه 

من املشاريع.
ماهية املشروع 

تعود فكرة املشروع إىل مثانينيات القرن املاضي حينما بدأ العراق يف البحث عن طرق ملنفذ 
من  ميتد  نفطي  أنبوب  إنشاء  فكرة  ملحوظ يف  تقدُّم  العراق حتقيق  النفط، وحاول  لتصدير  اثٍن 
األراضي العراقية إىل األراضي األردنية، ليصل إىل هدفه األساسي يف ميناء العقبة، لكن العقبات 
اليت واجهت احلكومات العراقية كانت خمتلفة، أوهلا العقوابت الدولية واحلصار االقتصادي وكلفة 
املشروع العالية، مث أُِعيَد طرح تنفيذ املشروع يف العام 2013 بوصفه جزءاً من فكرة التعاون املشرتك 
بي العراق واألردن ومصر، حينما وقَّع العراق واألردن يف نيسان من ذلك العام اتفاقاً ملشروع مد 
أنبوب بطول )1700( كلم لنقل النفط العراقي إىل األردن بكلفة تقارب حنو )18( مليار دوالر، 

أنبوب البصرة – العقبة
د. مصطفى الناجي *

*  ابحث وأكادميي.
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وسعة مليون برميل يومياً، وكان من املفرتض االنتهاء من تنفيذ املشروع يف عام 2017. وأتجَّل 
لثالث حمافظات عراقية1. وكذلك أخذ  اإلرهايب واحتالله  تنظيم )داعش(  تنفيذه بسبب هجوم 
املشروع حيزاً كبرياً من الدراسة بسبب كلفته العالية )18 مليار دوالر( وجدواه االقتصادية )كلفة 
نقل الربميل الواحد إىل 6 دوالرات، يف حي ينقل العراق نفطاً للخليج العريب بكلفة ال تزيد عن 

60 سنت(2.
أمَّا دخول مصر إىل التفامهات املشرتكة فتعود إىل العام 2016 بزايرة وزير النفط املصري 
طارق املال لبحث )أسس التعاون املشرتك وتبادل اخلربات ىف خمتلف الصناعات البرتولية(3، وأكَّد 
الوفد املصري يف حينها رغبة مصر يف أن يصل مشروع خط األنبوب النفطي من البصرة- العقبة 

إىل مصر، مستفيداً من رغبة مصر بتصدير الغاز إىل األردن والعراق4.
وطرح املشروع على جدول الزايرة اليت قام با رئيس اجلمهورية برهم صاحل إىل األردن يف 
تشرين الثاين عام 2018، مث يف زايرة رئيس الوزراء األردين عمر الرزاز إىل بغداد يف كانون األول 
من العام نفسه، وبعد شهر من هذه الزايرة توجَّه امللك األردين عبدهللا الثاين بزايرة رمسية إىل بغداد 
عام 2019. وكان امللف االقتصادي من قبل اجلانب األردين هو احملّرِك األساس يف تلك الزايرات، 
يقابله ملفات ِعدَّة من جانب العراق تتعلَّق بتسليم املطلوبي للقضاء العراقي يف األردن، وملف 
)التعاون  بند  امللفات حتت  من  األردن، وغريها  إىل  العراقيي  دخول  وتسهيل  اإلرهاب  مكافحة 

اإلسرتاتيجي املشرتك(.
مث طرح املشروع على جدول األعمال أثناء القمة الرمسية اليت مجعت الرئيس املصري عبدالفتَّاح 
السيسي وامللك األردين عبدهللا الثاين ورئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبداملهدي يف القاهرة 
بتاريخ 24 آذار 2019 لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل بي البلدان الثالثة، واالستفادة 
من اإلمكاانت اليت يتيحها تواصلها اجلغرايف وتكامل مصاحلها اإلسرتاتيجية واالقتصادية، وضرورة 
وإعادة  التحتية  والبنية  الطاقة  قطاعات  يف  والتعاون  وتطويرها،  املشرتكة  الصناعية  املناطق  تعزيز 

اإلعمار وغريها من قطاعات التعاون التنموي5.

1. https://www.google.com/amp/s/arabic.sputniknews.com/amp/arab
2. sharq.com/article/24/03/2019/
3. sputnik
4. https://m.arabi21.com/Story/1198841
5. https://www.ina.iq/83905
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وفيما بعد أُْدرِج تنفيذ املشروع على جدول أعمال القمة الثالثية يف عمَّان بتاريخ 25 آب 
2020 بي ملك األردن عبدهللا الثاين والرئيس املصري عبدالفتَّاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي 
والسياسية  واإلمنائية  االقتصادية  الُصُعد  على  الثالثي  التنسيق  آلية  إطار  يف  الكاظمي  مصطفى 
واألمنية والثقافية وغريها؛ واستناداً إىل خمرجات القمم السابقة. أكَّدِت القمة أمهية تعزيز التعاون، 
وخصوصاً يف اجلانبي االقتصادي واحليوي، ومنها مشروع تنفيذ مد أنبوب النفط من البصرة إىل 

العقبة والربط الكهرابئي ومشاريع الطاقة واملنطقة االقتصادية املشرتكة.
وأخرياً أُعيد التأكيد على مشروع أنبوب البصرة– العقبة يف القمة الثالثية الرابعة بي العراق 
ومصر واألردن بتاريخ 27 حزيران 2021، إذ نصَّ البيان اخلتامي على )ضرورة تعزيز مشروع الربط 
الكهرابئي وتبادل الطاقة الكهرابئية بي الدول الثالث وربط شبكات نقل الغاز بي العراق ومصر 
عرب األردن وإاتحة منفذ لتصدير النفط العراقي عرب األردن ومصر عن طريق املضي ابستكمال خط 

الغاز العريب وإنشاء خط نقل النفط اخلام )البصرة-العقبة(.
ويتضمن االتفاق مد أنبوب غاز مبوازاة أنبوب النفط لنقل )100 مليون مرت مكعب( يومياً 
من الغاز إىل األردن6، وسيجهَّز مبحطات للضخ )كل 100 مرت حمطة( سينقل حنو مليون برميل 
من النفط ومنها 150 ألف برميل يومياً لالستخدام األردين احمللي لتكريرها يف مصفاة البرتول يف 
مدينة الزرقاء، فيما ستـُنـَْقل الكميات املتبقية من العقبة ابلبواخر إىل مصر وقسم آخر لدول متلك 

عقوداً مع العراق7.
من جانب آخر، حيظى املشروع بتأييد أمريكي، ففي 8 آذار عام 2018 أصدر معهد 
الطاقة األمريكي ورقًة حبثيًة أعدَّها السفري األمريكي السابق يف العراق )جيمس جيفري(، وخبري 
مشاريع الطاقة )مايكل انيتس( حتت عنوان: )مستقبل الطاقة العراقي(8، وقد خلصوا فيه إىل ضرورة 
العراق أن يعمل  أن تضع الوالايت املتحدة ثقلها خلف ممر للطاقة بي الشمال واجلنوب ميكن 
كمحور للطاقة بي دول اخلليج وتركيا ويف هناية املطاف تشكيل جسر تصدير إىل أورواب وجيب 
على واشنطن أيضاً دعم مشروع خط العقبة جللب الغاز والنفط العراقي إىل األردن، إذ سيؤدِّي 
هذا املشروع إىل تقليل اعتماد بغداد املفرط على تصدير النفط عرب مضيق هرمز، إذ ميكن إليران 
6. https://alrai.com/article/578700.html
7. https://memr.gov.jo/Ar/NewsDetails 
8. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iraqs-energy-future-lies-
north
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االحتفاظ ابملضيق كرهينة. وأخرياً، ميكن أن تؤدِّي بغداد دوراً مرحباً كمحوٍر للطاقة بي اخلليج 
وأوراب وبالد الشام.

آلية املشروع 

مليار دوالر، وسعة مليون  تقارب حنو )18(  األنبوب )1700 كلم( بكلفة  يبلغ طول 
برميل يومياً، ويتضمن املشروع أيضاً تنفيذ خط لنقل الغاز الطبيعي تبلغ طاقته التصميمية )358( 

مليون مرت مكعب يوميًا9.
السعودية  احلدود  النجف ومبحاذاة  مبدينة  البصرة مروراً  األنبوب من  األول من  اجلزء  يبدأ 
األردن  إضايف مشال شرق  العقبة مع خط  ميناء  إىل  الثاين من حديثة  واجلزء  مدينة حديثة،  إىل 
األردين. ستكون  احمللي  لالستهالك  يومياً  برميل  ألف  لتكرير )150(  الزرقاء  إىل مدينة  وحتديداً 
الذي  للدولة األردنية، والعراق هو  العقد عائدًة  َوْفق  الذي مير ابألردن  ملكية األنبوب يف جزئه 
االستثمارية  للشركات  أرابحاً  ستكون  لألنبوب  والغاز  النفط  وعائدات  تشييده،  تكاليف  يدفع 
املنفذة ملدة 50-20 عاماً. كما سيوفر املشروع لألردن ملكية اجلزء املار فيه ورسوم عبور النفط 
وبدالت استئجار األراضي ووصول النفط هلم أبسعار تفضيلية، وذهاب )150( ألف برميل منها 
العقبة  الزرقاء يف األردن، فضاًل عن إنشاء مستودعات ختزين يف ميناء  إىل تشغيل مصفاة  يومياً 

9. https://www.independentarabia.com/node/237811
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تكون ملكيتها للشركات أو اجلانب األردين. وستتكفل احلكومة العراقية مبد األنبوب من البصرة 
ونقل  والتشغيل  البناء  نظام  َوْفق  ومنشآته  األنبوب  سيـُبـَْن  ابلكامل10،  نفقتها  على  العقبة  إىل 

امللكية )B.O.T(11* ملدَّة متتد من 15- 20 عاماً مث تعود ملكية األنبوب إىل البلدين12. 
وفيما خيص الشركات املنفذة للمشروع، فاجلزء األول من البصرة إىل مدينة حديثة سيُنفَّذ من 
ائتالف )كونسورتيوم( لالستثمار )شركات صينية وأجنبية(13، أمَّا اجلزء املار ابألردن من املشروع 
سيُنفَّذ كاستثمار كامل من ِقبل شركة »ماس« العراقية القابضة الدولية اليت ميلكها رجل األعمال 
)كار(  وهي  أيضاً،  له  مملوكة  شركات  سلسلة  تضم  واليت  اننكلي  إمساعيل  حممود  أمحد  العراقي 

و)إيكسالري بور(14.
أمَّا عملية نقل النفط عرب الصهاريج واملوانئ يف األردن فمن مسؤولية وزارة الطاقة والثروة 
النقل عرب إحالته إىل شركة )برج احلياة(15** اململوكة لرجل األعمال انئل  املعدنية األردنية عملية 

الذيبات16.

10. https://memr.gov.jo/Ar/NewsDetails
امللكية مضمونه  امللكية )B.O.T( أو التشييد والتشغيل ونقل  البناء والتشغيل والتحويل أو البناء والتشغيل ونقل  11* .نظام 
هو تويل مستثمر من القطاع اخلاص بعد الرتخيص له من الدولة أو اجلهة احلكومية املختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية 
األساسية كإنشاء مطار أو حمطة لتوليد الكهرابء من موارده اخلاصة على أن يتوىل تشغيله وإدارته بعد االنتهاء منه ملدة امتياز معينة 
ترتاوح عادة ما بي 30 أو 40 سنة وخالهلا يتوىل تشغيل املشروع حبيث حيصل عن طريقه على التكاليف اليت حتملها، فضاًل عن 
حتقيق أرابح عن طريق العوائد والرسوم اليت يدفعها مستخدمو هذا املشروع وبعد انتهاء مدة االمتياز يُنَقل املشروع بعناصره إىل الدولة 

ومن مث فإنَّ نظام B.O.T يعين وجود آلية متويلية إنشاء البن األساسية يف جمتمع ما بعيداً عن موارد الدولة.
12. https://memr.gov.jo/Ar/NewsDetails
13. https://memr.gov.jo/Ar/NewsDetails
14. https://al-aalem.com/news/57740

15** . وهذه الشركة هي نفسها اليت ما تزال تنقل النفط اخلام العراقي مبوجب مذكرة التفاهم املوقعة بي األردن والعراق بداية 
شباط 2019، اليت مبوجبها يقوم اجلانب األردين بشراء النفط اخلام العراقي )نفط خام كركوك( من العراق لتلبية جزء من احتياجاته 
السنوية من النفط اخلام ومبا ال يزيد على )10( آالف برميل يف اليوم تشكِّل %7 من استخدامات اململكة على أساس معدل 
سعر خام برنت الشهري، حبسم فرق كلف النقل وفرق املواصفات ومقدارها )16( دوالراً للربميل الواحد، من بيجي يف العراق إىل 
مصفاة البرتول يف الزرقاء ومقدارها نصف مليون طن )3.7 مليون برميل( عرب الصهاريج )وعددها 500 صهريج، نصفها أردين 
والنصف اآلخر عراقي( إذ تصل كلفة النقل من العراق إىل األردن للمدة من أيلول إىل تشرين األول 2021 بلغت حنو )2.88( 
مليون دينار، مقابل نقل حنو )600( ألف برميل من النفط للمدة نفسها، ومبعدل )10( آالف برميل ترتفع إىل )15( ألف برميل، 

لتزيد إىل )30( ألف برميل، فضاًل عن )1000( طن من الوقود الثقيل.
16. https://www.google.com/amp/s/alghad.com258A

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
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اجلدوى واألثر االقتصادي 
ال خيتلف اثنان على جدوى املشروع للجانبي األردين واملصري، ومتكن نقطة اخلالف مبا 

خيص جدواه االقتصادية للعراق يف: 
أمهية املشروع للجانب األردين 

يستورد األردن حالياً أكثر من )%93( من جممل إمداداته من الطاقة بتكلفة سنوية تُقدَّر 
بنحو )2.5( مليار دينار أردين )3.5 مليار دوالر(، وتشكِّل حنو )%8( من الناتج احمللي، وبدأ 
الكهرابء،  أسعار  رفع  بشأن  الدويل  النقد  االستجابة لضغوط صندوق  املاضي  العام  منذ  األردن 
خلفض خسائر شركة الكهرابء الوطنية اململوكة للحكومة، وهو ما أسفر عنه دعوات تظاهر من قبل 
املواطني األردنيي. وسبق لألردن أن شهد يف أاير عام 2018 اندالع موجة احتجاجات واسعة 
ضد رفع أسعار احملروقات وزايدة الضرائب، انتهت إبقالة احلكومة، والرتاجع عن قرار رفع األسعار، 

وإقرار قانون جديد لضريبة الدخل.
ترى عّمان يف املشروع خياراً إسرتاتيجياً؛ ألنَّ عمره املتوقع طويل، ومن مَثَّ فإنَّه سيكون له أثر 
إجيايب طويل على االقتصاد األردين؛ ألنَّه سيوفِّر فرص عمل جديدة. وسيتقاضى األردن أجوراً عن 
مرور النفط يف أراضيه، وسيمكنه من احلصول على كميات أبسعار تفضيلية وبكلفة أقل، وسيتيح 
منفعة عن طريق قيام عديٍد من األنشطة املوازية، مثل املقاوالت والنقل وتشغيل األيدي العاملة، 
و«االستفادة اليت ستجنيها اجملتمعات يف مناطق مرور اخلط«17، إذ سيحصل األردن عن كل برميل 
)30( سنتًا18، وسيوفِّر حوايل )3000( فرصة عمل ألردنيي بي مهندس وعامل، ميكنه حتويل 
األردن إىل مصدر توزيع عاملي لتوزيع النفط العراقي، ومستقباًل توزيع الغاز كما يف تركيا اآلن19. 
فضاًل عن منحِه )150( ألف برميل يومياً أبسعار تفضيلية لتكريرها يف مصفى الزرقاء، وهو ما 

سيساعد على حل أزمة الوقود املزمنة يف األردن.

17. https://www.rawfednews.com/news/107324
18. https://www.independentarabia.com/node/237811
19. http://www.massgroupholding.com/Gallery.aspx
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اجلدوى مبا خيص اجلانب العراقي 

مع َكثـَْرة االنتقادات هلذا املشروع جتاهلت احلكومة العراقية كلَّ االنتقادات واالعرتاضات، 
العراق يف إجياد  التعاون االقتصادي، وتعزيز خيارات  لتعزيز  وعدَّت إنشاء األنبوب خطوًة مهمة 
منافذ جديدة لتصدير نفطه ُتضاف إىل منصاته على اخلليج العريب وتركيا، ومن هنا كان ال بد من 
البحث عن اجلدوى االقتصادية اليت حيقِّقها املشروع والبحث ابلقدر نفسه عن أهم االنتقادات اليت 

وجهها املختصي له.
ينطلق الرأي املساند ملد أنبوب النفط إىل األردن من ضرورة اقتصادية تقتضي توسيع منافذ 
التصدير، وكانت أوىل تلك احملاوالت عن طريق مشروع خط أنبوب نقل النفط العراقي من كركوك 

إىل حيفا عام 1948 الذي أغلقته احلكومة السورية عام 1956 خالل حرب السويس20∗ 

20∗ . قامت احلكومة السورية يف شهر نيسان 1982 بغلق خطوط األانبيب املارة عرب أراضيها إىل ابنياس وطرابلس.
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 مث أُْنِشئ أنبوب نقل النفط من حقوق كركوك إىل ميناء جيهان الرتكي عام 1976 بطاقة 
تصميمية بلغت )1.6( مليون برميل، ومن مَثَّ دفعت ظروف احلرب العراقية اإليرانية وانعكاسها 
منفذ تصديري آخر خصوصاً  للبحث عن  العريب  اخلليج  مياه  األمنية يف  استقرار األوضاع  على 
العراق  ولضمان عدم خنق  والسعودية  الكويت  مع  السياسية  اخلالفات  وبداية  احلرب  هناية  بعد 
العقبة يف األردن، ولكن كلفة اإلنشاء  النفط إىل ميناء  لنقل  أنبوب  اقتصادايً، طُرَِح مشروع مد 
الباهظة وتداعيات العقوابت االقتصادية الدولية على العراق جرَّاء احلصار االقتصادي حال دون 
تنفيذه، وأدَّى إىل أتجيله، مث ِعيَد طرحه بقوة بعد العام 2003 خصوصاً بعد اخنفاض طاقة أنبوب 
كركوك-جيهان إىل )600( ألف برميل يف أفضل احلاالت، نتيجة قدمه وتضرر أجزاء واسعة منه 

بسبب اهلجمات اإلرهابية اليت استهدفته ابلعبوات الناسفة منذ عام 2003.
من جهة أخرى، يرى بعض االقتصاديي أنَّ اجلدوى االقتصادية اليت سيجنيها العراق من 
زايدة منافذه التصديرية تكمن يف حتمية استمرار الطلب العاملي على النفط لسنوات طويلة، ال 
سيَّما أنَّ إمدادات النفط يف أفريقيا وآسيا يف طور النضوب، ومع الُكلف املرتفعة إلنشاء األنبوب 
النفطي إال أنَّه سيحقِّق عائدات كبرية للعراق على املدى البعيد، ما سينعكس على زايدة موارده 
املالية. خصوصاً أنَّه سيقرِّب العراق من زايدة قدراته التصديرية إىل سبعة ماليي برميل يومياً يف عام 
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2025«. ال سيَّما أنَّ األردن من البلدان املستقرة أمنياً بصورة كبرية. فضاًل عن أنَّ الزايدة املتوقعة 
لقدرة العراق التصديرية سرتفع إيرادات العراق املالية إىل حنو )15( مليار دوالر سنوايً، وسيقلِّل من 

املخاطر األمنية يف حال حدوث أي طارئ يف مضيق هرمز.
طاقتها  إىل  البصرة  موانئ  وصول  يف  –أيضًا-  املشروع  هذا  أمهية  تربز  أخرى،  جهة  من 
من  لعديٍد  وتعرُّضه  جيهان  أنبوب كركوك–  وتقادم  برميل،  مليون  ونصف   )4( حبوايل  القصوى 
عمليات التخريب اإلرهابية، فضاًل عن مصادرة السعودية لألنبوب العراقي عام 1991 املار عرب 
أراضيها إىل ميناء ينبع على البحر األمحر21∗، كلُّ ذلك حتَّم على العراق البحث عن منافذ أخرى 
عرب األردن، زايدًة على كل ما تقدَّم فسيكون املشروع فرصًة استثماريًة جيدًة للعراق؛ ألنَّه يتضمَّن 
إنشاء خمازن نفطية كبرية يف العقبة، وحمطة كهرابء كبرية ليصبح هناك ربط كهرابئي بي الدولتي يف 

تُقدَّر طاقته بنحو  أنبوب نفطي عراقي  القرن املاضي على مد خط  الثمانينيات من  العراق والسعودية يف منتصف  اتفق   . ∗21
ينبع  ميناء  قريٍب من  اجلنوب مبصبٍّ  العراقية يف  النفط  يربط منشآت  السعودية.  األراضي  مير عرب  يومياً  برميل  مليون   )1.65(
ينبع  موانئ  إىل  العراقية وصواًل  النفط  منابع  من  بدءاً  األنبوب أبموال عراقية  اْسُتْكِمَل هذا  وفعاًل  األمحر،  البحر  السعودي على 
عائدة للعراق وفق وصوالت سداد مبالغ  السعودية على البحر األمحر، فضاًل عن إنشاء خزاانت عمالقة على امليناء هي أيضاً 
اإلنشاء. وبدأ تصدير النفط العراقي منه يف أيلول العام 1989، ونتيجة للغزو العراقي للكويت عام 1990 وتطبيق العقوابت 
االقتصادية على العراق أوقفت السعودية تشغيل األنبوب، وبقي النفط العراقي الواصل للسعودية حمجوزاً فيها، مث وليجمد األنبوب 
ا وضعت يدها على خط  متاماً كسائر أموال وممتلكات العراق يف اخلارج .ويف الرابع من حزيران عام 2001 أعلنت السعودية أهنَّ
أنبوب النفط العراقي الذي مير أبراضيها، وذلك يف أعقاب ما وصفته بتهديدات وأعمال عدوانية من جانب العراق متهمًة العراق 
ا حتتفظ  بشن سلسلة من االعتداءات على نقط مراقبة احلدود السعودية. يف حي قالت احلكومة العراقية يف 12حزيران 2001.. إهنَّ
حبقها يف اسرتداد األنبوب بكل الوسائل القانونية املتاحة. وأكَّد العراق أنَّ إعالن السعودية مصادرة األنبوب أداة ضغط سياسية، 
العراق أن خيصم مستحقات أي أضرار انمجة  العراقي يف رسالتها إىل األمم املتحدة: أبنَّ إبمكان  وردَّت السعودية على املوقف 
عن إغالق اخلط من املستحقات اليت تطالب با السعوديُة العراَق نتيجة األضرار اليت حلقت با جرَّاء غزو الكويت. وقال السفري 
السعودي لدى األمم املتحدة فوزي الشبكشي يف رسالته اىل األمي العام لألمم املتحدة كويف عنان بتاريخ 14 حزيران 2001 
إنَّه "بعد التهديدات ابلعدوان العراقي. مل يعد هناك أي سبب لإلبقاء على هذا األنبوب" وأنَّ "األنبوب مبا فيه القساطل، وحمطات 
الضخ، ومستودعات التخزين، واملصب البحري، ونظام االتصال، ومعدات الشحن، ستعود بكاملها إىل احلكومة السعودية ابتداًء 
من اتريخ هذه الرسالة" وعدَّ السفري السعودي أنَّ "التعويض العادل املستحق للحكومة العراقية بعد هذه املصادرة سيكون خفض 
قيمة املطالب السعودية إلصالح األضرار النامجة عن العدوان" العراقي على الكويت. ظلت احلالة على ما هي عليه، فال يستطيع 
العراق تقدمي شكوى إىل األمم املتحدة على السعودية أو غريها ألنَّ العراق كان حتت طائلة الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 
وحمظور عليه أي حترك دويل جدير ابلذكر أنَّ اململكة استخدمت خط األانبيب العراقي عرب األراضي السعودية، لنقل الغاز إىل 
حمطات الكهرابء يف غرب البالد ألعوام، قبل أن ختترب فتحه يف عام 2012 مبا مينح الرايض جمااًل لتصدير املزيد من نفطها إذا 

حاولت إيران إغالق مضيق هرمز.انظر:
https://kitabat.com/2019/08/14https://www.google.com/amp/s/arabic.rt.com/
middle_east/893244

https://kitabat.com/2019/08/14
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املستقبل القريب22.
يبدو يف املقابل أنَّ كلَّ ما ذُِكَر من فوائد ملد األنبوب النفطي إىل العقبة مل تكن ابلقدر 

الكايف واملقنع لفريق الرافضي هلذا املشروع. وميكن إجياز أهم تلك االعرتاضات ابلنقط اآلتية: 
أوال: التكلفة العالية للمشروع 

تتجاوز تكلفة املشروع )12( مليار دوالر، من دون كلف التشغيل السنوية َوْفق كتاب وزارة 
التخطيط العراقية يف كانون األول 2021. كذلك حتفظت الوزارة على نوع العقد نظام )عقود 
اهلندسة واملشرتايت والبناء والتمويل( املعروف اختصاراً بنظام ECPF 23∗ َوْفق رأي دائرة ختطيط 

القطاعات يف وزارة التخطيط اليت ذكرت أبنَّ هذه العقود تـُْبن على أساس املخاطر.
من جانب آخر، يرى بعض املتخصصي يف جمال النفط أنَّ كلفة إنشاء أنبوب نفط »بصرة 
– عقبة« ستبلغ حنو )26( ملياراً عن طريق االستثمار من قبل شركات خاصة، وأنَّ كلفة املشروع 
لن تـَُردَّ إال بعد )50( سنة، َوْفق صيغة العقد املقرتح إلنشائه24، ما يعين أنَّ ُكلفة مرور برميل النفط 
الواحد ستبلغ من تسع دوالرات، يف املقابل فإنَّ ُكلفة تصديره من اخلليج عرب موانئ البصرة هي 

)60( سنتًا«، أي ما يقارب )450( ضعفاً وهذا املال سيدخل إىل اخلزينة األردنية.
اثنياً: اإلرهاب 

يرى عديد من الباحثي يف جمال النفط والطاقة أنَّ كلفة إنشاء املشروع مرتفعة جداً، وقد 
يتعرَّض ملخاطر كبرية؛ ألنَّه ميرُّ يف أراٍض ما تزال تشهد نشاطاً لتنظيم )داعش(. ولعل جتربة أبراج 
نقل الطاقة الكهرابئية وخطوطها شاهد على استنزاف االقتصاد العراقي من جرَّاء هذه اخلطوات غري 

22. https://www.rawfednews.com/news/107324
23∗. تعد عقود اهلندسة واملشرتايت والبناء )ECPF( هي الشكل األكثر شيوعا للعقد املستخدم يف إجراء أعمال البناء من 
قبل القطاع اخلاص يف مشاريع البنية التحتية الكبرية واملعقدة. ومبوجب ذلك العقد ، يلتزم املستثمر )املقاول بتسليم منشأة كاملة 
البناء  املرفق ، وابلتايل فإهنا تسمى يف بعض األحيان عقود  لبدء تشغيل  الدولة أو املطورين ال حيتاج إال إىل تشغيل مفتاح  إىل 
اجلاهزة. ويتميز هذا العقد ، بقابليته قابلة للتطبيق على العقود املستخدمة يف مجيع القطاعات ، وخاصة البنية التحتية ىف الطاقة و 
مشاريع املياه . ففى مناخ تفتقر فيه اجلهة املالكة للمشروع ) احلكومات غالبا ىف دول العامل الثالث ( عن قدرهتا على تدبري التمويل 
للمشروعات الضخمة ىف وقت أقل وبشروط أقل ، يظهر املستثمر )املقاول( و يستخدم قدرته ىف الوصول إىل أسواق املال العاملية 
وثقة أسواق التمويل العاملية ، ىف توفري التمويل الالزم ملشاريع البنية التحتية حىت االنتهاء منها ، مث يسرتد تلك التكلفة والربح من 

اجلهة املالكة للمشروع ، من أجل حتقيق عائد استثمارى كبري . وابلتايل فإهنا تسمى يف بعض األحيان عقود البناء اجلاهزة.
24.  https://www.independentarabia.com/node/237811
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املدروسة، إذ ميرُّ األنبوب بوادي حوران عرب الصحراء اليت ميلك فيها )داعش( نفوذاً، ومن الصعب 
محاية العاملي ابألنبوب النفطي أثناء إنشائه أو بعد املباشرة بعملية التصدير«. سيؤدِّي إىل خسائر 
العراق نتيجة تسرُّب عشرات آالف براميل النفط، ووقت تصليحه الذي قد يستغرق عشرة أايم، 

فضاًل عن صعوبة أتمي احلماية لفرق الصيانة يف تلك املنطقة25.
ومن املخاطر أيضاً أنَّ تصاميم إنشاء األنبوب تتضمَّن متريره يف مناطق متتد قريباً من سيطرة 
يوفِّر  أنَّه  أو  على هذا املشروع من جهة  كبرياً  الصهيوين وحتكُّمه، وهو ما يشكِّل خطراً  الكيان 
فرصة نفع لذلك الكيان عن طريق دخوله يف تفامهات مع دول أطراف املشروع األخرى اليت تربطها 

عالقات دبلوماسية وتطبيع منذ عشرات السني )مصر، واألردن(.
اثلثاً: الطاقة البديلة

العاملي  التوجه  إىل  تستند  األنبوب  التحفُّظ على مشروع  أو  الرفض  أسباب   ومن ضمن 
حنو الطاقة النظيفة والبدلية الذي سيؤدِّي إىل قلة االعتماد على النفط«، وعلى فرض أنَّ األنبوب 
النفطي وإْن كان ضرورة يف مدة زمنية معينة لتنويع مصادر التصدير لكن بعد عام 2030 سيكون 
الطلب على النفط مبقدار النصف نتيجة اإلقبال على الطاقة البديلة. وعلى املدى البعيد لن تكون 
له جدوى اقتصادية ُتْذَكر. كما تكمن خطورة املشروع أبنَّ العراق لن جيين أي فائدة اقتصادية من 

هذا األنبوب، خصوصاً ستكون أسعار النفط دون السعر العاملي.
رابعاً: شبهات الفساد 

ال ختلو االعرتاضات على املشروع من إاثرة موضوع نزاهة العقود املربمة مع الشركات املنفذة 
املثال أنَّ الشركة اليت ستنفِّذ مد األنبوب يف اجلانب األردين )شركة برج احلياة(  له، فعلى سبيل 
اململوكة لرجل األعمال العراقي أمحد إمساعيل صاحل اننكلي صاحب شركة )كار( سبق أن قامت 
هيئة النزاهة العراقية بتاريخ 2019-06-28 إبيقاف عقد غري قانوين للشركة بقيمة ملياري دوالر 
أمريكي إلنشاء حمطة كهرابء بطاقة )1500( ميكاواط على طريقة االستثمار يف منطقة بسماية26، 
الكهرابء  احلكومة ووزاريت  داخل  ونفوذها  الشركة  نزاهة  الشكوَك حول  يثري حتقيق صحفي  كما 

25. https://www.independentarabia.com/node/237811
26. https://www.google.com/amp/s/www.rudaw.net/arabic/business/28062019-
amp
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والنفط العراقية بشأن تدخُّلها يف تعيينات القيادات العليا يف الوزارة لضمان مصاحل الشركة فيها27. 
خامساً: السيادة النفطية 

ينطلق هذا االعرتاض من نقطة مركزية تتعلَّق بتقدمي العراق ضماانٍت سيادية من أجل إنشاء 
هذا األنبوب، إال أنَّ ذلك ال مينع من حتكُّم دول املرور يف األنبوب املار عرب أراضيها، فضاًل عن 
خضوعه للمزاج السياسي، وأنَّ مرور اخلط عرب البلدان اجملاورة قد جيعلها تطالب يف املستقبل برسوم 
عبور ابهظة أكثر كمحاوالت االبتزاز أو التهديد بغلق خط األانبيب ألسباب اقتصادية أو سياسية 
وهو ما حصل فعاًل، والتاريخ القريب خري شاهد على حوادث إغالق األانبيب العراقية ومصادرة 
كميات النفط يف املستودعات مع وجود االتفاقيات املنظمة للتصدير بي العراق وتلك الدول، كما 
هو احلال يف إغالق احلكومة السورية خلط أانبيب كركوك– ابنياس عام 1982، وإغالق السعودية 
خلط أانبيب الزبري- ينبع، ويتكبَّد العراق خسائر مالية جرَّاء تكاليف إنشاء تلك اخلطوط وعدم 
قدرته على إدارهتا28∗. ومن مثَّ ال توجد ضماانت كافية يف مشروع أنبوب النفط البصرة- العقبة 
27.https://al-aalem.com/news/57740--

28∗. النفط العراقي عرب دول اجلوار سوراي – تركيا- السعودية 
لقد أصبح تصدير النفط العراقي عرب األراضي السورية إىل البحر األبيض املتوسط مع مرور الزمن رهينة بيد احلكومات السورية 
املتعاقبة خصوصاً بعد قيام احلكومة العراقية بتأميم نفطها يف 1 حزيران 1972 وقيام احلكومة السورية بتأميم خطوط أانبيب النفط 
العابرة ألراضيها حي طالبت احلكومة السورية مبضاعفة رسوم مرور النفط اليت كانت تستلمها من شركة نفط العراق من )22( سنت 
أمريكي إىل )44( سنت للربميل. فاتُِفَق على أن يكون سعر رسوم املرور )41( سنت للربميل الواحد. أصبح للعراق بعد إجناز اخلط 
اإلسرتاتيجي واخلط العراقي الرتكي األول مرونة جيدة لتصدير نفطه عرب موانئ ابنياس يف سوراي وطرابلس يف لبنان وجيهان الرتكي 
على البحر األبيض املتوسط، فضاًل عن مينائي البكر وخور العمية يف اخلليج العريب. إال أنَّ ذلك مل يدم طوياًل بعد قيام احلرب 
العراقية اإليرانية يف أيلول 1980 اليت نتج عنها تدمري مينائي البكر وخور العمية ليفرض اخلناق على النفط اجلنويب وليجد العراق 
نفسه هذه املرة معتمداً على اخلطوط السورية واخلط العراقي الرتكي األول لتصدير نفط كركوك وعي زالة فقط لتنخفض تبعاً لذلك 
طاقته التصديرية اخنفاضاً كبرياً. مل تستمر هذه احلالة طوياًل حي قامت احلكومة السورية يف شهر نيسان 1982 بغلق خطوط 
األانبيب املارة عرب أراضيها إىل ابنياس وطرابلس كافَّة، ليفرض اخلناق الشديد على تصدير النفوط الشمالية واجلنوبية معاً ليصبح 
اخلط العراقي الرتكي األول ذو الطاقة احملدودة املقدرة بـ )750,000( برميل ابليوم املنفذ الوحيد لتصدير النفط العراقي، يف حي 
استمرت تكاليف احلرب ابالزدايد. أصبح الوضع يتطلَّب إجياد منافذ جديدة لتصدير النفط العراقي ابلسرعة املمكنة، إال أنَّ املنافذ 
املتاحة كانت حمدودة فهناك املنفذ األول عرب األردن اىل خليج العقبة الذي قد يقع حتت هتديد الكيان اإلسرائيلي واملنفذ الثاين 
الطويل واملكلف عرب اململكة العربية السعودية إىل ينبع على البحر األمحر واملنفذ الثالث إىل جيهان يف تركيا .وبذلك تقرَّر تنفيذ 
اخلط العراقي الرتكي الثاين مبوازاة اخلط العراقي الرتكي األول، فضاًل عن تنفيذ اخلط العراقي السعودي من الزبري إىل ينبع على البحر 
األمحر. أمَّا اخلط العراقي الرتكي الثاين فوقعِت االتفاقية النهائية لتنفيذ املشروع بي احلكومتي العراقية والرتكية يف نيسان 1985. 

ليباشر ابألعمال اإلنشائية ليـُْفتـََتح اخلط رمسياً يف 27 متوز 1987.
اخلط العراقي السعودي

نـُفَِّذ املشروع على مرحلتي كما يلي :
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- املرحلة األوىل
بدأ العمل ابملرحلة األوىل يف بداية 1984 لتُنجَز املرحة األوىل من املشروع يف منتصف عام 1986 والذي ندرج تفاصيله أدانه :

- بلغت طاقة اخلط التصديرية نصف مليون برميل يومياً.
- يبدأ اخلط من الزبري ليلتقي ابخلط السعودي قطر )48( عقدة املمتد بي بقيق يف شرق السعودية وينبع على البحر األمحر يف 

حمطة الضخ اخلامسة ابلقرب من مدينة خريص.
- بلغ قطر اخلط )48( عقدة وطوله )615( كم منها )150( كم يف األراضي العراقية والباقي يف األراضي السعودية.

- ُشيَِّدت ثالث حمطات ضخ توربينية األوىل يف الزبري والثانية ابلقرب من احلدود السعودية والثالثة داخل األراضي السعودية. تعمل 
احملطتان العراقيتان ابلغاز، يف حي تعمل احملطة السعودية ابلوقود السائل املنتج داخل احملطة بوحدة تصفية صغرية. كما حتتوي 

احملطات على اخلزاانت ومعدات مكافحة احلرائق وغريها، فضاًل عن املرافق السكنية والرتفيهية كاّفة.
- يستلم النفط العراقي يف حقل خزاانت اُْنِشئت ابلقرب من مدينة خريص لُيضخ يف اخلط السعودي على صورة دفعات لُيْسَتلم يف 

بعض اخلزاانت السعودية املخصصة للنفط العراقي يف ميناء ينبع استعداداً لتصديره.
- املرحلة الثانية

أصبح جممل الطاقة التصديرية للعراق الناجتة عن إجناز املرحلة األوىل من اخلط السعودي )1.25( مليون برميل ابليوم )750,000( 
منها عن طريق اخلط الرتكي األول و)500,000( برميل ابليوم عن طريق املرحلة األوىل من اخلط السعودي وهي طاقة متدنية إذا 

ما قورنت بطاقة العراق اإلنتاجية اليت وصلت يف ذروهتا يف عام 1979 إىل حوايل )3.5( مليون برميل يومياً.
كما تطلَّبت استمرار احلرب العراقية اإليرانية ونفقاهتا الباهظة اإلسراع يف تنفيذ املرحلة الثانية من املشروع لرفع الطاقة التصديرية للخط 

العراقي السعودي من نصف مليون برميل يومياً اإىل )1.6( مليون برميل يومياً.
أمَّا أهم تفاصيل هذه املرحلة  الثاين 1990.  ليُنجز اخلط كاماًل وُيشّغل يف كانون  العمل يف هذه املرحلة يف آذار 1987  بدأ 

فندرجها يف أدانه :
- بلغ طول اخلط بي مدينة خريص وميناء ينبع )953( كم ُمدَّ أول )863( كم منه ابستعمال أانبيب قطر )56( عقدة و )90( 

كم الباقية حىت ينبع أبانبيب قطر )42( عقدة وبذلك يكون طول اخلط النهائي ما بي الزبري وينبع )1568( كم.
خطوط أانبيب تصدير النفط 1990

- ُشيِّدت أربع حمطات ضخ توربينية يف اجلزء احملصور بي مدينة خريص وينبع تعمل ابلوقود السائل املنتج بوحدة تصفية صغرية داخل 
كل حمطة. كما حتتوي احملطات على اخلزاانت ومعدات مكافحة احلرائق وغريها، فضاًل عن املرافق السكنية والرتفيهية.

- تشييد حقل خزاانت لتصدير النفط العراقي يف مياء ينبع، منفصاًل عن حقل اخلزاانت السعودي، وحيتوي على عشر خزاانت 
سعة كل )كم( منها مليون برميل.

- تشييد مرفأ منفصل لشحن النفط العراقي مع خطوط أانبيبه البحرية واملعدات الالزمة لذلك.
- ُفِصَل اخلط العراقي عن اخلط السعودي قرب مدينة خريص بعد إكمال هذه املرحلة ليعمل اخلط بصورة منفردة ما بي الزبري وميناء 

ينبع بطاقته الكاملة البالغة )1.6( مليون برميل يومياً.
- أُِعدَِّت التصاميم اهلندسية من قبل شركة "براون أند رووت" األمريكية ونـُفِّذت أعمال املشروع داخل األراضي العراقية من قبل 

شركة "سيب كاابك" الفرنسية وإعمال مد اخلط داخل األراضي السعودية من قبل شركة "سايبم" اإليطالية.
- ُشيَِّد حقل اخلزاانت يف مرفأ ينبع من قبل شركة "مسيوبيشي" الياابنية، يف حي نـُفِّذت خطوط األانبيب البحرية ومرفأ الشحن 

البحري من قبل شركة "هاينداي" الكورية اجلنوبية.
بلغت الكلفة الكلية للخط مبرحلتيه األوىل والثانية )2.6( مليار دوالر وبذلك يُعدُّ واحداً من أكرب املشاريع النفطية العراقية وأغالها.

-أُْغِلَق هذا اخلط ابهظ التكاليف من قبل احلكومة السعودية بعد غزو العراق للكويت يف شهر آب 1990 أي بعد مدَّة مثانية 
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متنع تكرار سيناريو اخلطوط النفطية املذكورة، وستكون األردن هي املستفيد األول من إنشاء ذلك 
األنبوب خالل األحداث يف فلسطي يف عام 1948 اليت أدَّت إىل توقُّف الضخ وإغالق خط 
أانبيب النفط قطر )12( عقدة إىل حيفا وتركه، والتوقُّف عن إكمال خط أانبيب النفط )16( 
عقدة إىل حيفا أيضاً بعد أن أوشك على اإلجناز، أو حي قامت احلكومة السورية بغلق خطوط 

األانبيب يف سنة 1956 خالل حرب السويس وغري ذلك.
 ما احلل؟

البصرة  النفط من  أنبوب نقل  لتنفيذ مشروع مد  العراقية املضي قدماً   مع سعي احلكومة 
العقبة متجاهلة كل التحذيرات سواًء من الوزارات القطاعية كالتخطيط والنفط، أم من قبل  إىل 
املعطيات مثاًل  تنفيذه، ومن هذه  الواقع قد تذهب ابجتاه أتجيل  املتخصصي، إالَّ أنَّ معطيات 
العراق الذي يواجه مشكالت مالية صعبة ومعقدة جتعله غري مستعد لتحمُّل أعباء متويل  وضع 
مشاريع كبرية من عائدات النفط اليت يستخدم أكثر من )%60( كميزانية تشغيلية يف متويل رواتب 

املوظفي وااللتزامات الدولية األخرى.

إنَّ أحد أسباب إعادة إحياء فكرة املشروع هو ختطيط العراق لرفع طاقته التصديرية إىل )7( 
ماليي برميل يومياً، وتبلغ الطاقة التصديرية القصوى من املنافذ اجلنوبية )5( ماليي فقط لكن 
األمور سارت ابالجتاه املغاير متاماً، إذ تراجع تصدير العراق من )3.75( مليون يومياً إىل )2.8( 
مليون نتيجة اللتزام العراق مع أوبك ملواجهة تدهور أسعار النفط والتخمة العاملية يف املعروض؛ وتبعاً 
للظروف اجلديدة يبدو أنَّ وزاريت النفط والتخطيط مل تعودا متحمستي للمشروع بدعوة حاجته إىل 
مزيد من االستشارة والدراسة والورش اليت تناقش آلية التنفيذ، فضاًل عن التزام وزارة النفط أصاًل 
إىل صيانة مشاريع نفطية اخرى وإكماهلا منها: إكمال مد أنبوب حبري اثلث للتصدير عرب املنافذ 
اجلنوبية، فضاًل عن مشروع مد أنبوبي آخرين رابع وخامس منصة حتميل إضافية وإنشاؤها؛ وهو 
ر ضمنياً تراجع الوزارة عن فكرة اخلط العراقي األردين، فضاًل عن أنَّ استثمار خط جيهان  ما يفسِّ

أشهر فقط من إجناز مرحلته الثانية وتشغيله بطاقته القصوى لتلك األشهر املعدودة .
وبذلك ُأْسِدل الستار على ذلك اخلط احليوي وابهظ التكاليف ليقبع اجلزء املمتد منه بي الزبري ومدينة خريص حتت الرمال حىت 
يومنا هذا متاما كما أسدل الستار على خطوط األانبيب العراقية السورية حىت يومنا هذا لتقبع عرضة للصدأ والتآكل. انظر، غامن 
العـنّـاز، العراق وصناعة النفط والغاز يف القرن العشرين الصادر ابللغة اإلنكليزية عن دار نشر جامعة نوتنكهام الربيطانية يف أاير 

2012، على الرابط اإللكرتوين: 
https://www.algardenia.com/maqalat/37530-2018-10-23-19-48-52.html

https://www.algardenia.com/maqalat/37530-2018-10-23-19-48-52.html
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وبناء  األمطار،  تناقص  بسبب  األردين؛  اخلط  من  أهم  أولوية  ذو  األتراك  مع  واقتصادايً  سياسياً 
السدود على املنابع؛ ممَّا يهدِّد األمن املائي للعراق.

من جانب آخر، ومع أنَّ املسافة الالزمة إليصال النفط إىل أسواقه يف الدول األوربية ستكون 
أقل كلفة بكثري على املدى الطويل، إال أنَّ هذا الرأي تفنِّده الوقائع وَوْفق وزارة التخطيط العراقية 
وخرباء النفط، تستحوذ السوق اآلسيوية على أكثر من )%60( من النفط العراقي، فضاًل عن 
اجتاه منو الطلب يف السوق اآلسيوية أكثر من السوق األوربية َوْفق بياانت السوق العاملية ومؤشراهتا، 
فضاًل عن قلة فرص العراق يف املنافسة مع مسوقي ومنتجي للنفط على البحر املتوسط وإفريقيا 
األقرب إىل السوق األوربية. زايدًة على مجلة املالحظات املذكورة آنفاً، واملتعلقة بطريق مرور األنبوب 
يف مناطق قد ال تستطيع احلكومة أتمي احلماية الالزمة له، خصوصاً أنَّ بعض مناطق املرور تشهد 
تصاعداً يف اهلجمات اإلرهابية، كذلك املالحظات الفنية املؤشَّرة من قبل وزارة التخطيط حول 
اجلدوى االقتصادية ونوع عقد التنفيذ والذي يعين ارتفاع أسعار اخلدمة، كذلك املالحظات املتعلقة 

ابلسيادة العراقية على األنبوب وغريها، لذا أضحى من الضروري اختاذ اخلطوات اآلتية:

أواًل: إعادة احتساب اجلدوى االقتصادية للمشروع واملقارنة مع بدائل أخرى، منها توسيع 
قدرة املوانئ النفطية يف البصرة واليت ال حتتاج إىل استثمار أو صرف مبالغ كبرية.

اثنياً: استثمار الغاز املصاحب والغاز احلر وتصدير الفائض عن احلاجة احمللية ألنَّ اإلقبال 
النظيفة، فضاًل عن ضرورة الرتكيز على االستثمار ابلطاقة الشمسية  الطاقة  العاملي سيكون على 

وطاقة الرايح.
اثلثاً: إنَّ حتديث أانبيب النفط عرب اخلليج العريب وتطويرها، وإنشاء خط لـ)1700( كم 
وما يتضمنه من تكاليف وخماطر تتعلَّق ابلسيادة والثروات سيكون ذا جدوى اقتصادية وسيادية، 

َوْفق النقط اآلتية:
 - ألنَّ طول اخلط أقصر بكثري من طول اخلط إىل البحر املتوسط.

 - مرور اخلط يف األراضي العراقية وبذلك يكون حتت السيطرة التامة للدولة العراقية متفاداًي
املشاكل اليت قد حتدث مع دول املرور.
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- عدم دفع أيَّة رسوم مرور عرب دول أخرى.
رابعاً: التفاوض مع اجلانب السعودي الستعادة أنبوب البصرة – ينبع، وهي دعوة ممكنة يف 
ظل األوضاع احلالية اليت تشهد حتسناً يف العالقات بي البلدين، وتؤكِّدها أيضاً بوادر سعودية يف 
هذا الصدد، إذ تقدَّمت إحدى الشركات النفطية السعودية يف أواخر العام 2015 بطلب رمسي إىل 
وزارة النفط العراقية، ابستعدادها إلعادة فتح خط أنبوب النفط العراقي السعودي، لكن وزارة النفط 
العراقية مل تتخذ أي أجراء يف حينها، كما أنَّ وزير النفط آنذاك عادل عبداملهدي قدَّم استقالته 

وبقي طلب الشركة يف أدراج الوزارة مهماًل.


