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مقدمه

از زمان اکتشاف نخستین چاه نفت در عراق حدود ۹۲ سال می گذرد. از آن هنگام تاکنون 

این ماده طبیعی نقش مهمی در تاریخ این کشور و حتی جنگ ایفا کرده است. اقتصاد عراق، 

اتکای غیرقابل انکاری بر نفت دارد و بیش از ۹5 درصد بودجه ساالنه این کشور متکی بر درآمد 

حاصل از فروش نفت است. این کشور در حال حاضر با ۱۴۲ میلیارد بشکه، پنجمین ذخایر نفتی 

جهان را دارد؛ هرچند به دلیل جنگ و حتی عدم اجازه اکتشافات نفتی در دوران رژیم های گذشته، 

پیش بینی می شود حجم این ذخایر بسیار بیشتر از این رقم باشد. این پیش بینی تا ۳6۰ میلیارد بشکه 

را تخمین زده است به گونه ای که عراق را در رتبه نخست کشورهای دارای ذخایر نفتی جهان 

قرار می دهد۱. عراق در حالی روزانه ۴٫۵ میلیون بشکه نفت صادر می کند که تنها ۱5 میدان نفتی 

از ۷۷ میدان نفتی آن فعال هستند۲.

پس از سرنگونی رژیم بعث و باز شدن درهای عراق جدید به روی سرمایه گذاران، ده ها 

شرکت نفتی وارد این کشور شدند تا عالوه بر کسب سودهای سرشار از این سرزمین بکر، عراق 

نیز نیازهای گسترده خود به ویژه در زمینه بازسازی این کشور و پروژه های جدید عمرانی را از 

طریق فروش نفت تأمین کند. عراق در تالش است تا تولید نفت خود را تا سال ۲۰۲۲ به ۶٫۵ 

میلیون بشکه نفت در روز برساند اما تحقق این هدف در سایه اوضاع اقتصادی نه چندان مناسب 

آن که ناشی از فساد گسترده و هزینه های تحمیل شده جنگ با داعش است، بسیار سخت به نظر 

می رسد. افزایش هر یک میلیون بشکه نفت نیاز به سرمایه گذاری و هزینه بیش از پنج میلیارد 

دالر۳ دارد و عراق برای تحقق آن به سمت شرکت های سرمایه گذار خارجی رفته است. عالوه 

بر اینکه اجرای آن با ظرفیت خطوط فعلی انتقال نفت عراق همخوانی ندارد. از 6 خط انتقال نفت 

عراق در حال حاضر تنها دو خط  کرکرک - جیهان ترکیه ۱ و ۲ که به ترتیب در سال های 
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۱۹۷۷ و ۱۹۸۷ افتتاح شدند، فعال هستند.

خط کرکوک-بانیاس سوریه و کرکوک-طرابلس لبنان از زمان جنگ عراق و ایران 

تاکنون غیرفعال هستند. خط زبیر به َینُبع عربستان در دریای سرخ، هفت ماه پس از بهره برداری به 

دلیل جنگ کویت متوقف شد که با هزینه های دولت عراق ساخته شده بود. خط کرکوک - حیفا 

)فلسطین اشغالی( که در سال ۱۹۳۴ افتتاح شده بود نیز از زمان اشغال فلسطین در ۱۹۴۸ تاکنون 

غیرفعال است. خط بصره - عقبه اردن نیز که کلنگ ساخت آن در ماه گذشته میالدی با موافقت 

هیئت دولت عراق زده شده است از سال ۲۰۱۳ و پس از توافقنامه میان بغداد - عّمان منتظر ساخت 

بوده است۴ اما همزمانی آن با شکل گیری گروه تروریستی داعش و اشغال بخش هایی از عراق 

به ویژه مناطقی که قرار بود مسیر لوله از آن بگذرد، باعث توقف طرح شد. در حال حاضر نفت 

عراق عالوه بر انتقال از خط لوله کرکوک به جیهان، به طور عمده یعنی ۷5 درصد آن از طریق 

بندر بصره و تنگه هرمز ترانزیت می شود5.

نفت شمال؛ دو صادرکننده در یک سرزمین

به موزات اختالفات سیاسی اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، منابع نفتی موجود در 

اقلیم، صادرات و درآمد حاصل از آن عمومًا در سال های اخیر محل اختالف بوده است. با این 

حال توجه اقلیم کردستان به درآمد نفتی از میانه دهه ۹۰ میالدی آغاز شد. در آن سال ها توجه 

اقلیم به نفت، محدود به حفاری و استخراج از دو چاه میدان طقطق بوده که در سال ۱۹۷۸ کشف 

شد. ترک ها نخستین بهره بردارانی بودند که در سال ۲۰۰۲ وارد اقلیم شدند و با اربیل توافقنامه 

امضا کردند. پس از تأسیس وزارت منابع طبیعی اقلیم در سال ۲۰۰6 و تصویب قانون نفت و گاز 
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اقلیم در سال ۲۰۰۷، مؤسسات ویژه این بخش در اقلیم شکل گرفتند و کردستان به هشت بخش 

نفتی تقسیم شد. با بهره برداری از میدان تاوکی، طرح های جذب شرکت های بین المللی در اقلیم و 

صادرات نفت به خارج از سال ۲۰۰۹ آغاز شد. در حالی که اقلیم تا سال ۲۰۰۹ بیش از ۲۲ قرارداد 

برای توسعه و تولید از میدان های نفتی خود به امضا رسانده بود، دولت مرکزی در مدت مشابه در 

جذب شرکت های بین المللی به جز یک قرارداد با دو شرکت بریتیش پترولیوم و CNPC ناکام 

ماند. تولید نفت دولت فدرال در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ تکیه بر زیرساخت های پیشین خود 

داشت و میزان تولید نیز حداکثر سه و نیم میلیون بشکه در روز یعنی برابر با تولید سال ۱۹۸۹ بود.

وزارت منابع طبیعی اقلیم، مجموع ذخایر نفت این بخش را ۴5 میلیارد بشکه نفت و بیش 

از ۳ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی تخمین می زند که بر اساس این تخمین، اقلیم کردستان حدود 

۲5 درصد ذخایر نفت عراق و 6۰ درصد ذخایر گاز آن را در اختیار دارد. این حجم از ذخایر 

و ورود شرکت های خارجی به اقلیم باعث شد تا پس از ۲۰۰۹ شرکت های بیشتری وارد اقلیم 

شوند و تا سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۸۰ چاه نفت در اقلیم حفاری شد که 6۰ درصد آنها به مرحله 

تولید رسیدند. در همین سال ها بود که خط نفت اختصاصی اقلیم کردستان به بندر جیهان ترکیه 

احداث شد و مجموع نفت تولیدی تا ۲۰۱۴ به ۲5۰ هزار بشکه در روز رسید. عالوه بر اینکه با 

نفت کرکوک و بای حسن مجموع این عدد به بیش از 65۰ هزار بشکه در ۲۰۱5 رسید و نفت 

اقلیم به ۱۰ کشور صادر می شد و ۱6 شرکت خارجی در آنجا به کار بهره برداری مشغول بودند. 

این میزان نفت تولیدی بیش از مجموع تولید سه کشور عضو اوپک یعنی گابن، گینه و کنگو در 

سال ۲۰۱۷ بوده است6. اما صادرات نفت اقلیم به خارج از عراق خارج از چارچوب شرکت ملی 

نفت عراق – سومو – در سال های اخیر به یک نقطه اختالفی میان اربیل و بغداد تبدیل شده است.

براساس قانون، صادرات نفت سراسر عراق باید از طریق شرکت سومو صورت بگیرد 
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اما کردها عمال با نادیده گرفتن سومو و قرارداد امضا شده اربیل با دولت بغداد از دسامبر ۲۰۱۴ 

تاکنون به طور مستقل نفت خود را از طریق خط لوله دوم جیهان به فروش می رسانند. همین 

موضوع منجر به قطع سهمیه اقلیم از بودجه ساالنه کل کشور شد و در پایان سال ۲۰۱۳ و دوران 

نخست وزیری نوری المالکی، حقوق کارمندان اقلیم نیز که از سوی بغداد پرداخت می شد، قطع 

شد تا عمال فشار بغداد بر اربیل برای پرداخت پول ناشی از صادرات نفت از سوی اقلیم به خزانه 

مرکزی شدت بگیرد.

این اختالفات زمانی شدت یافت که نیروهای پیشمرگه ُکرد در زمان حضور داعش، بر 

کرکوک مسلط شدند و میدان های نفتی آن را در کنترل گرفتند. اما در سال ۲۰۱۷ که نیروهای 

عراقی کنترل کرکوک را بار دیگر در اختیار گرفتند، عمال صادرات نفت از کرکوک به جیهان 

متوقف و ادامه آن منوط به توافق بغداد و اربیل بر سر حل اختالفات شد. اما صادرات نفت اقلیم 

از سایر میدان های شمال با خط دوم جیهان همچنان ادامه دارد. عالوه بر اینکه اقلیم متهم است که 

نفت را از راه های غیر رسمی نیز صادر می کند۷.

خط لوله بصره - عقبه؛ جایگزینی پرهزینه برای تنگه هزمز

ماه گذشته میالدی رسانه های منطقه از موافقت هیئت دولت عراق با طرح ساخت خط 

لوله انتقال نفت عراق از بندر بصره به بندر عقبه اردن خبر دادند. خط لوله ای که فکر ساخت آن 

از دهه ۸۰ میالدی مطرح شد، اما به دلیل سهم خواهی ۷۰ میلیون دالری رژیم صهیونیستی از آن 

متوقف ماند۸.

آوریل سال ۲۰۱۳ بود که دو طرف عراقی و اردنی برای ساخت این خط لوله ۱۷۰۰ 
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کیلومتری توافقنامه ای را به ارزش ۱۸ میلیارد دالر امضا کردند. بخش نخست این خط لوله از 

بصره به الحدیثه عراق است و بخش دوم آن نیز از الحدیثه تا بندر العقبه امتداد می یابد که توان 

انتقال یک میلیون بشکه نفت در روز را خواهد داشت. با ظهور داعش بود که این طرح برای 6 

سال معطل ماند اما اکنون با ایجاد ثبات در این مناطق، دو طرف توافق کردند تا طی سه سال این 

خط لوله به بهره برداری برسد. اینکه چرا عراق با وجود سه خط لوله کرکوک-بانیاس و زبیر-ینبع 

و کرکوک-جیهان، دست به ساخت خط لوله بصره-عقبه زده پرسش های متعددی را به وجود 

آورده است. به ویژه آنکه طول مسیر خط لوله بانیاس نصف خط لوله عقبه است و خط لوله ینبع 

که از آن به عنوان خط لوله عظیم خفته نام برده می شود و تمامًا با دارایی عراق ساخته شده نیز با 

مذاکره با سعودی ها می تواند مجدداً نفت عراق را به بازارهای جهانی برساند.

بسیاری اعتقاد دارند که ترس عراق از محدود شدن ترانزیت و فروش نفت خود پس از 

عملی شدن احتمالی تهدیدهای ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز و ضررهای فراوان عراق از این 

رخداد، بغداد را بر آن داشته است که به دنبال مسیرهای جایگزین و امن برای صادرات نفت 

خود باشد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق جوالی گذشته و همزمان با موافقت کابینه اش با 

طرح مذکور با حمایت از این طرح گفته بود هر مانعی در تنگه هرمز که مانع از صدور نفت 

شود بر اقتصاد متکی به نفت عراق اثرگذار خواهد بود و هیئت وزیران در حال بررسی مسیرهای 

جایگزین متنوعی هستند تا روند طبیعی صادرات نفت عراق تضمین شود.

روشن نیست که ادعای عبدالمهدی درباره تهدیدات مسیر دریایی تنگه هرمز بر صادرات 

نفت عراق تا چه اندازه صحت دارد یا تا چه میزان دلیل اصلی این اقدام بوده است؛ به ویژه آنکه 

بخش عمده ای از تهدیدات ایران پس از چالش های یک سال اخیر با واشنگتن و خروج آمریکا 

از برجام بوده است. اما سابقه روابط تجاری عراق با اردن در سال های اخیر نشان دهنده افزایش 
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روزافزون این مبادالت به سود اردنی ها بوده است؛ تا جایی که ده ها قلم کاالی وارداتی از اردن 

که بسیاری از آن ها نیز در عراق، مشابه داخلی دارند مشمول حذف مالیات از سوی عراق شده که 

حتی اعتراض رسانه ها و برخی نمایندگان عراقی را نیز در پی داشته است.

براساس طرح اولیه، اردنی ها هیچ هزینه ای بابت ساخت خط لوله بصره-عقبه نمی پردازند 

و طرف عراقی مسئولیت مالی آن را بر عهده دارد. هرچند که عراقی ها نیز بعدها تصمیم گرفتند 

هزینه ساخت آن را بر عهده شرکت های خارجی بیندازند و در مقابل درصدی از درآمد حاصل 

از فروش نفت را به آن ها پرداخت کنند. طرف عراقی در پاسخ به برخی انتقادات داخلی درباره 

ضررهای این طرح برای عراق معتقد است که منافع طرح دو طرفه است. عراق به بازارهای جهانی 

نفت دسترسی بیشتری پیدا می کند و اردن نیز با هزینه های پایین، بخشی از نفت مورد نیاز خود 

یعنی ۱5۰ هزار بشکه در روز را از این مسیر تأمین خواهد کرد. عالوه بر اینکه هزینه عبور این 

خط لوله را از اراضی خود از بغداد دریافت می کند۹.

بندر عقبه اردن با فعال شدن این خط لوله، به بندری راهبردی تبدیل می شود که منافعی 

برای اقتصاد اردن دارد. همچنان که این خط لوله به عنوان یک مسیر دائمی، سود سرشار و ثابتی 

را از خزانه عراقی ها روانه جیب اردن خواهد کرد. در حوزه نیروی انسانی نیز ۴۰۰۰ نیروی کار 

در این طرح مشغول به کار خواهند شد که سه چهارم آن ها اردنی هستند۱۰. عامر عبدالجبار وزیر 

سابق نفت عراق در انتقاد از این طرح در سال ۲۰۱۷ گفته بود که هزینه صادرات هر بشکه نفت 

از طریق خط لوله عقبه ۴٫۵ دالر خواهد بود در حالی که صادرات آن از بنادر عراق تنها ۱۰ سنت 

هزینه خواهد داشت. عالوه بر اینکه درآمد ناشی از خدمات دریایی نفتکش ها نیز به جیب اردن 

سرازیر خواهد شد. به گفته عبدالجبار، هزینه انتقال نفت از راه دریایی بصره به بندر عقبه حدود 

یک دالر برای هر بشکه خواهد بود در حالی که هزینه انتقال آن از طریق خط لوله خشکی بیش از 
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چهار برابر است۱۱. افزون بر این ها باید در نظر داشت که نفت عراق پس از رسیدن به بندر العقبه 

از کانال سوئز به بازارهای جهانی خواهد رفت و حق ترانزیت و عبور از این کانال نیز حدود ۴٫۵ 

دالر برای هر بشکه است در حالی که این مبلغ برای خط لوله جیهان ترکیه که مستقیمًا نفت را به 

دریای مدیترانه منتقل می کند، کمتر از ۱٫۵ دالر برای هر بشکه است.

عبدالمهدی همزمان با اعالم طرح خط لوله بصره-عقبه، از طرح عراق برای صادرات نفت 

خود از طریق سوریه هم خبر داده بود۱۲. مسیر این خط لوله کوتاه ترین مسیر ترانزیتی عراق 

است که با گنجایش ۷۰۰ هزار بشکه در روز، نفت عراق را به شکلی ارزان به دریای مدیترانه 

منتقل می کند. البته مشخص نیست عراق در سایه تحریم های بین المللی علیه دمشق و همچنین خط 

لوله آسیب دیده بانیاس چه راهکاری برای انتقال نفت به سوریه دارد؛ اما دور از انتظار نیست که 

مطرح شدن این موضوع توسط نخست وزیر عراق همزمان با اعالم موافقت کابینه با خط لوله پر 

سر و صدای عقبه برای کاهش این اعتراضات بوده باشد. هرچند که »عاصم جهاد« سخنگوی 

وزارت نفت عراق مدعی شده که بغداد از سال ۲۰۰۴ قصد احداث خط لوله برای صادرات نفت 

به سوریه را داشته است۱۳.

پیامدهای اجرای طرح خط لوله بصره-عقبه بر ایران

مواضع و رفتار ایران در قبال اجرای خط لوله بصره-عقبه یا هر خط لوله جدید دیگر که 

جایگزین انتقال نفت از خلیج فارس باشد، ارتباط مستقیمی با نگاه راهبردی ایران به تنگه هرمز 

دارد. کشورهای مختلف جهان چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان نفت، وابستگی عمیقی به 

تنگه هرمز به عنوان یکی از اصلی ترین مکان های نقل و انتقال نفت در جهان دارند. از این رو 
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تهران به تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت در چالش های بین المللی خود علیه ایاالت 

متحده و غرب نگاه می کند. هرگونه طرحی که اهمیت تنگه هرمز را بکاهد، مطلوب ایران نیست 

و می تواند به عنوان طرحی برای کاهش قدرت ایران و تضعیف موقعیت ژئوپلتیکی تنگه هرمز و 

خلیج فارس تلقی شود.

شاید به همین دلیل است که روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم پس از توافقات اخیر نفتی عراق 

و اردن مدعی شده بود که البی ایران در عراق از مخالفان سرسخت عملی شدن این طرح است. این 

روزنامه در ادامه گفته که »مجتبی فردوسی پور« سفیر ایران در اردن به مقامات این کشور هشدار 

داد که تا زمانی که اردن در محور کشورهای حامی تحریم ایران باشد، امیدی به اجرای طرح انتقال 

نفت عراق به اردن نداشته باشند۱۴. از سوی دیگر اگر قرار بر ایجاد یک خط لوله جایگزین برای 

تنگه هرمز باشد، به نظر می رسد تهران احیای خط لوله بانیاس برای انتقال نفت عراق به سوریه و 

درنتیجه تقویت دولت بشار اسد را ترجیح می دهد.
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نتیجه گیری

بررسی ها نشان می دهد که با وجود داشتن راه های بدیل برای انتقال و فروش نفت عراق، 

طرح خط لوله بصره-عقبه، طرحی پرهزینه برای عراق خواهد بود که سود سرشاری را از خزانه 

عراق نصیب اردنی ها خواهد کرد و منافع آن بیش از همه به سود طرف دوم است. عالوه بر اینکه 

منابع تأمین هزینه ۱۸ میلیارد دالری ساخت آن هنوز مشخص نشده است. شاید در شرایط فعلی 

بهتر بود عراق به جای این طرح پرهزینه و مسیر طوالنی، به تقویت مسیرهای فعلی انتقال نفت 

بپردازد. تقویت بندر فاو و افزایش ظرفیت آن، بهترین گزینه عراق برای ترانزیت نفت خود 

است. مسیر دریایی مستقیم و ارزان و افزایش اهمیت فاو و بصره از مزایای این خط انتقال نفت 

به شمار می رود.

اصالح خط لوله اول کرکوک به جیهان یا ساخت یک خط لوله جدید در همان مسیر 

نیز به مراتب هزینه های کمتری را بر دوش عراق می گذارد. به ویژه آنکه بندر جیهان مستقیمًا به 

آب های آزاد بین المللی راه دارد؛ اما بندر عقبه در جنوب کانال سوئز قرار گرفته و هرگونه انتقال 

نفتی از جنوب سوئز، به جای آنکه از شمال آن انجام شود، در عمل هزینه سنگینی را متحمل 

طرف صادرکننده خواهد کرد. توجه جدی به خط لوله آماده ینبع سعودی نیز از جمله گزینه های 

جایگزین عراق است.

در مجموع به نظر می رسد طرح خط لوله بصره به عقبه و دستیابی اردن به سود سرشار آن، 

فرضیه اعمال نفوذ آمریکایی ها برای تقویت همپیمان خود یعنی اردن را تقویت می کند. به ویژه 

آنکه بندر عقبه در نزدیکی سرزمین های اشغالی قرار دارد و می تواند نفت را از اردن به اسرائیل 

نیز برساند. همچنان که احتمال ادامه مسیر لوله نفتی عقبه به مصر و کسب سود از این کشور به 
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عنوان متحد آمریکا نیز دور از انتظار نیست.
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