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 العمالق النائم :السعودي

 
 

لقد تم مد خطوط انابيب تصدير نفوط حقول العراق الشمالية كركوك وباي حسن وجمبور وعين 
زالة من قبل شركة نفط العراق المحدودة خالل فترة عملياتها بعد اكتشاف حقل كركوك في عام 

والتي ندرج مواصفاتها في الجدول ادناه حيث  1972حزيران  1الى تاريخ تأميمها في  1927
الجيد الى ما بعد التأميم حتى تم اغالقها نهائيا ولحد اآلن من قبل  بأدائهاالخطوط  استمرت هذه

عبر االقطار  العراقي. اما بقية خطوط انابيب تصدير النفط 1982الحكومة السورية في عام 
 كما مبين في الجدول ادناه. 1987الى  1975المجاورة فقد تم مدها بين الفترة 

 
 عبر االقطار المجاورة ديرجدول خطوط انابيب التص

خط  من الى القطر عقدة الطول كم الطاقة سنة المد
 االنابيب

 1000      

برميل  
 باليوم

     

 حيفا كركوك حيفا 12 992 40 *1934

 طرابلس كركوك طرابلس 12 928 40 1934

 حيفا كركوك حيفا 16 992 90 **1948

 طرابلس كركوك طرابلس 16 928 90 1948

 بانياس كركوك بانياس 30/32 888 650 1952

 طرابلس كركوك طرابلس 30/32 928 650 1965
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محطة كي  12 216 35 ***1953
2 

عين 
 زالة

 عين زالة

1975 1,000/
880 

محطة كي  42 730
3 

 الستراتيجي الزبير

التركي  كركوك جيهان 40 1005 750 1977
 االول

التركي  كركوك جيهان 46 1005 750 1987
 الثاني

السعودي  الزبير خريص 48 615 500 1986
المرحلة 

 االولى

 السعودي خريص  ينبع 42/56 953 1,600 1990
 المرحلة

 ةالثاني

 

قرب مدينة حديثة على الفرات وحيفا من هذا  3* ترك الجزء ما بين محطة ك/

 بسبب االحداث في فلسطين. 1948الخط في عام 

بسبب  1948وحيفا في عام  3بين محطة ك/ ** توقف العمل بمد هذا الخط ما

 االحداث في فلسطين.

قرب بيجي  2عقدة ما بين محطة ضخ ك/ 12*** تم االستفادة من خط طرابلس 

 .1953وطرابلس لتصدير نفط عين زالة في عام 

 

بلغ مجموع الطاقة التصديرية لهذه الخطوط في منتصف السبعينيات من  – مالحظة

بعد ان قامت الشركة العراقية  كن برميل باليوم وذلمليو 1.4القرن الماضي 
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للعمليات النفطية )نفط الشمال حاليا(، بعد التأميم برفع الطاقة االنتاجية والتصديرية 

 مليون برميل باليوم. 1.4لحقول كركوك من مليون واحد الى 

 نفط العراق رهينة بأيدي الحكومات السورية
سورية الى البحر االبيض المتوسط مع مرور ال االراضي تصدير النفط العراقي عبر أصبحلقد 

خصوصا بعد قيام الحكومة العراقية بتأميم نفطها الزمن رهينة بيد الحكومات السورية المتعاقبة 
 ألراضيهاوقيام الحكومة السورية بتأميم خطوط انابيب النفط العابرة  1972حزيران  1في 

لحكومة السورية بمضاعفة رسوم مرور النفط التي والمذكورة في الجدول اعاله حين طالبت ا
يرجى الرجوع سنت للبرميل.  44سنت امريكي الى  22من كانت تستلمها من شركة نفط العراق 

المنشور في موقع شبكة  الى مقالة لنا بعنوان )خط انبوب النفط االستراتيجي العراقي وخفاياه(
 . 1االقتصاديين العراقيين

 
لم تنفع كافة الجهود التي بذلت مع الحكومة السورية للتوصل الى سعر معقول لرسوم المرور 
بالرغم من ان خبيرا النفط نقوال سركيس وعبد هللا الطريقي قدرا أن الزيادة المعقولة في الرسوم ال 

لنفط سنت للبرميل الواحد. علما بأن سعر برميل ا 24سنت لتكون التعريفة الجديدة  2تزيد عن 
في ذلك الوقت كان يقل عن ثالثة دوالرات. اصرت الحكومة السورية على موقفها االبتزازي 
لعلمها بأن العراق ال خيار له إال االذعان لعدم وجود منفذ آخر لتصدير نفوط حقوله الشمالية فتم 

 سنت للبرميل الواحد. 41االتفاق على مضض ان يكون سعر رسوم المرور 
 ير نفوط حقول كركوك وعين زالةفك الخناق عن تصد

اقدمت الحكومة العراقية على إثر ذلك على فك الخناق السوري على نفوط حقول كركوك وعين 
 زالة بإنجاز المشاريع التالية:

                                                 
1
 http://iraqieconomists.net/ar/2018/06/09/%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%85-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b7-
%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-
%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a/ 
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 الخط االستراتيجي

ويربط الحقول الشمالية بموانئ تصدير النفط الجنوبية  1975في كانون االول  هذا الخط انجز
ربي الذي اعطى المرونة الالزمة لتصدير نفوط الحقول الشمالية عن طريق على الخليج الع

برميل باليوم وتصدير نفوط الحقول الجنوبية )الرميلة  1,000,000الموانئ الجنوبية بطاقة 
 برميل باليوم. 880,000والزبير( عبر سوريا الى موانئ البحر االبيض المتوسط بطاقة 

 
 الخط العراقي التركي االول 

ما تم في نفس الوقت اخذ الحيطة والحذر لفتح منفذ جديد لتصدير النفط العراقي الى البحر ك
 االبيض المتوسط في حالة غلق الخطوط السورية. 

فتم بناء على ذلك المباشرة بتنفيذ الخط العراقي التركي االول ليبدأ من كركوك وينتهي في ميناء 
برميل باليوم وبطول قدره  750,000 ديرية قدرهجيهان على البحر االبيض المتوسط بطاقة تص

ليتدفق النفط العراقي عبره مما اعطى العراق  1977كيلومتر. تم انجاز المشروع في عام  1005
 .الشمالية والجنوبية طهو في تصدير نف أكثرمرونة 

 
 عودة الخناق هذه المرة على تصدير النفوط الجنوبية 

مرونة جيدة لتصدير  االول ستراتيجي والخط العراقي التركيللعراق بعد انجاز الخط اال أصبح
البحر االبيض  موانئ بانياس في سوريا وطرابلس في لبنان وجيهان التركي علىطه عبر و نف

 . الخليج العربي المتوسط اضافة الى ميناءي البكر وخور العمية في
 

التي نتج عنها تدمير  1980ي ايلول اال ان ذلك لم يدم طويال بعد قيام الحرب العراقية االيرانية ف
ليجد العراق نفسه هذه المرة ليفرض الخناق على النفوط الجنوبية و  ميناءي البكر وخور العمية
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 االول لتصدير نفوط كركوك وعين زالة فقط التركي العراقي معتمدا على الخطوط السورية والخط
مس الحاجة لزيادة أت الذي كان بي الوقف تبعا لذلك طاقته التصديرية بصورة كبيرة ضلتنخف

 . باالزدياد اآلخذةعائداته النفطية لتمويل نفقات الحرب 
 الخناق على النفوط الشمالية والجنوبية معا اشتداد

 1982حين قامت الحكومة السورية في شهر نيسان  ا  لم تستمر هذه الحالة طويال اال لتزداد سوء
ليفرض الخناق الشديد على  ضيها الى بانياس وطرابلسبغلق كافة خطوط االنابيب المارة عبر ارا

 ةمحدودذو الطاقة ال االول ليصبح الخط العراقي التركي تصدير النفوط الشمالية والجنوبية معا
ت تكاليف ستمر المنفذ الوحيد لتصدير النفط العراقي بينما ابرميل باليوم  750,000 ـالمقدرة ب

  باالزدياد دون هوادة. الحرب
 

  الشمالية والجنوبية نفوطالفك الخناق عن 
لنفط العراقي بالسرعة الممكنة اال لتصدير االوضع عندئذ حرجا يتطلب ايجاد منافذ جديدة  أصبح

الذي قد يقع  ان المنافذ المتاحة كانت محدودة فهناك المنفذ االول عبر االردن الى خليج العقبة
السعودية الى ينبع على ة العربية كالممل عبر والمكلفالطويل  والمنفذ الثاني تحت تهديد اسرائيل

  في تركيا. الثالث الى جيهانالمنفذ البحر االحمر و 
 

تنفيذ  الخط العراقي التركي االول اضافة الى ة الخط العراقي التركي الثاني بموازا  وبذلك تقرر تنفيذ
 العراقي السعودي من الزبير الى ينبع على البحر االحمر. خط ال
 
  خط العراقي التركي الثانيال

وبالنظر الى توفر  وبما ان السرعة اصبحت عامال اساسيا في ايجاد منافذ جديدة للنفط العراقي
وميناء التصدير وخزاناته ومحطة قياس النفط على الحدود  التصاميم الهندسية ومحطات الضخ
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من الخط العراقي التركي  الى ذلكالطاقة الكهربائية والطرق وما العراقية التركية اضافة الى توفر 
موازيا للخط العراقي التركي االول الى جيهان  العراقي التركي الثانيخط الفقد تقرر انشاء  االول

على الرغم من ان ذلك قد يجعل النفط العراقي رهينة هذه المرة برميل باليوم  750,000بطاقة 
 رية.بيد الحكومة التركية كما كان الحال مع الحكومة السو 

 
ليتم توقيع االتفاقية النهائية لتنفيذ المشروع بين  1984بروتوكول في آب التم بعد ذلك توقيع 

. وقعت بعد ذلك اتفاقية تنفيذ المشروع في كانون 1985الحكومتين العراقية والتركية في نيسان 
ر حزيران االنشائية بعد ذلك بقليل ليتم اكمال المشروع في شه باألعمالليباشر  1985االول 

 .1987تموز  27ويفتتح الخط رسميا في 
 

 الخط العراقي السعودي 
 تم تنفيذ المشروع على مرحلتين كما يلي:

 
 المرحلة االولى -

ليتم انجاز المرحة االولى من المشروع في منتصف  1984بدأ العمل بالمرحلة االولى في بداية 
 والذي ندرج تفاصيله ادناه: 1986عام 

 الخط التصديرية نصف مليون برميل باليوم.بلغت طاقة   -
عقدة الممتد بين بقيق في شرق  48الخط من الزبير ليلتقي بالخط السعودي قطر  أيبد  -

 السعودية وينبع على البحر االحمر في محطة الضخ الخامسة بالقرب من مدينة خريص.   
العراقية والبقية في كم في االراضي  150كم منها  615عقدة وطوله  48بلغ قطر الخط   -

 االراضي السعودية.
االولى في الزبير والثانية بالقرب من الحدود السعودية  ،وربينيةتتم تشييد ثالث محطات ضخ   -

والثالثة داخل االراضي السعودية. تعمل المحطتين العراقيتين بالغاز بينما تعمل المحطة السعودية 
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تصفية صغيرة. كما تحتوي المحطات على الخزانات  بالوقود السائل المنتج داخل المحطة بوحدة
 ومعدات مكافحة الحرائق وغيرها اضافة الى كافة المرافق السكنية والترفيهية.

يستلم النفط العراقي في حقل خزانات تم انشاؤه بالقرب من مدينة خريص ليتم ضخه في الخط   -
عودية المخصصة للنفط العراقي السعودي على شكل دفعات ليتم استالمه في بعض الخزانات الس

 في ميناء ينبع استعدادا لتصديره.
 لقد استمر العمل بهذا االسلوب بنجاح الى ان تم اكمال المرحلة الثانية من المشروع.

 
 المرحلة الثانية -

مجمل الطاقة التصديرية للعراق الناتجة عن انجاز المرحلة االولى من الخط السعودي  أصبح
برميل  500,000و االول منها عن طريق الخط التركي 750,000 ،باليوم مليون برميل 1.25

ما قورنت بطاقة  إذاباليوم عن طريق المرحلة االولى من الخط السعودي وهي طاقة متدنية 
 مليون برميل باليوم.  3.5حوالي الى  1979العراق االنتاجية التي وصلت في ذروتها في عام 

تطلبت االسراع في تنفيذ المرحلة الثانية  الباهظةة االيرانية ونفقاتها كما ان استمرار الحرب العراقي
من المشروع لرفع الطاقة التصديرية للخط العراقي السعودي من نصف مليون برميل باليوم الى 

 مليون برميل باليوم. 1.6
 

لثاني ليتم انجازها وتشغيل الخط كامال في كانون ا 1987بدأ العمل في هذه المرحلة في آذار 
 . اما اهم تفاصيل هذه المرحلة فندرجها ادناه:1990

عمال تكم منه باس 863مد اول  تم   ،كم 953بلغ طول الخط بين مدينة خريص وميناء ينبع   -
عقدة وبذلك يكون طول  42قطر  بأنابيبكم الباقية حتى ينبع  90 ـعقدة وال 56انابيب قطر 

 كم. 1568الخط النهائي ما بين الزبير وينبع 
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 1990النفط  تصدير خطوط انابيب

 
وربينية في الجزء المحصور بين مدينة خريص وينبع تعمل تمحطات ضخ  أربعتم تشييد   -

 بالوقود السائل المنتج بوحدة تصفية صغيرة داخل كل محطة. كما تحتوي المحطات على
 الخزانات ومعدات مكافحة الحرائق وغيرها اضافة الى كافة المرافق السكنية والترفيهية.
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اء ينبع، منفصل عن حقل الخزانات نفي مي العراقي تشييد حقل خزانات لتصدير النفط  -
 السعودي، يحتوي على عشرة خزانات سعة كم منها مليون برميل.

ع خطوط انابيبه البحرية وكافة المعدات الالزمة تشييد مرفأ منفصل لشحن النفط العراقي م  -
 لذلك.   

 المرحلة ليعمل هتم فصل الخط العراقي عن الخط السعودي قرب مدينة خريص بعد اكمال هذ  -
 مليون برميل باليوم. 1.6بصورة منفردة ما بين الزبير وميناء ينبع بطاقته الكاملة البالغة  الخط

من قبل شركة براون اند رووت االمريكية وتم تنفيذ اعمال  تم اعداد التصاميم الهندسية  -
المشروع داخل االراضي العراقية من قبل شركة سبي كاباك الفرنسية واعمال مد الخط داخل 

 االراضي السعودية من قبل شركة سايبم االيطالية.
تم تنفيذ خطوط تم تشييد حقل الخزانات في مرفأ ينبع من قبل شركة مسيوبيشي اليابانية بينما   -

 االنابيب البحرية ومرفأ الشحن البحري من قبل شركة هاينداي الكورية الجنوبية. 
 أكبرمن  امليار دوالر وبذلك يعد واحد 2.6بلغت الكلفة الكلية للخط بمرحلتيه االولى والثانية 

 المشاريع النفطية العراقية. وأغلى
 
 العمالق النائم - لنهاية المفجعة للخط العراقي السعوديا

من قبل الحكومة السعودية  الباهظ التكاليف العمالق غلق هذا الخط يتم انه مما يؤسف له ان
حوالي ثمانية  اي بعد فترة 1990غزو العراق للكويت في شهر آب  بعد بوجه النفط العراقي

حيث ان  دةلتلك االشهر المعدو وتشغيله بطاقته القصوى الثانية  تهفقط من انجاز مرحل أشهر
  مثال هذه الخطوط المحمية كاثوديا يتوقع لها ان تستمر بالعمل لعشرات السنين. أ

 
الممتد بين مدينة  من الخط العراقي السعودي قامت المملكة العربية السعودية بعد ذلك بربط جزء

 .بشبكة انابيبها النفطية خريص وميناء ينبع
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ليقبع الجزء الممتد منه بين الزبير  لباهض التكاليفوا الستار على ذلك الخط الحيوي  أسدل وبذلك
الستار على خطوط االنابيب  أسدلحتى يومنا هذا تماما كما ومدينة خريص تحت الرمال 
 .لتقبع عرضة للصدأ والتآكل العراقية السورية حتى يومنا هذا

 
  النفط مقابل الغذاءالمشؤوم و  الحصار – مصيبة الكبرى لا

فرض الحصار  الذي 1990 أغسطس آب 6في  661واخيرا جاء قرار مجلس األمن الدولي رقم 
وضع السيئ الصيت الذي  1991في ايلول سبتمبر  712القرار المشؤوم على العراق ليتبعه 

الَحْجر على تقنين صادرات النفط العراقي لتوضع عائداته في ايادي موظفي االمم المتحدة 
الذين تالعبوا بطريقة صرف عائدات النفط تلك عن طريق شراء اردأ المواد الغذائية  الفاسدين

ليعيش الشعب ر لتذهب فروقات االسعار في جيوبهم وارخص السلع االستهالكية بأعلى االسعا
العراقي لسنوات طويلة على الفتات لتتدهور مؤسساته العلمية والخدمية والصحية والثقافية 

 الى الحضيض. والصناعية والزراعية وغيرها
 

 .ي مجلس االمنقرار  نص لالطالع على يرجى الرجوع الى الملحق
 

والغزو الهمجي لداعش  االمريكي الطائش غزوال –ى عظمالطامة ال
 والخراب الشامل الفاحش

لطائش في عام االوحشي  االمريكي الغزولم تنتهي تلك المصائب اال ليلي ذلك الحصار الخانق 
لتصل الغزو الهمجي لداعش  2014لتتدهور االوضاع بصورة رهيبة ليتبعه في عام  2003

عام وفساد للحكم تام تدمع له  لألمنوفقر شامل وفقدان الحالة الى ما نراه اآلن من خراب كامل 
 نهارا جهارا.  وتئن له القلوبمدرارا العيون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
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كل ذلك والحكام ينعمون، بغير وجه حق، بخيرات البالد النفطية والمعدنية والزراعية والصناعية 
ارملة أو وغيرها ال يعنيهم انين مريض أو بكاء يتيم أو عويل ثكلى أو نحيب عجوز أو نشيج 

ستغاثة اهالي البصرة الكرام لتزويدهم بمياه الشرب ادمار مدن عامرة او خراب خدمات وافرة او 
الصافي ناهيك عن وسائل توفير سبل العيش الكريم لهم ولبقية المواطنين في طول البالد 

 وعرضها. 
 

 ؟الطويل سيستفيق الخط العمالق من سباته هلُترى 
اقي السعودي ر الخط الع ذلك يقتفسيسنسأل وزارة النفط ترى متى نتوقف لوهنا البد لنا ان 

تصدير نفوط ليدخل الخدمة من جديد ليعاد تأهيله كي  عاما 28من رقدته التي بلغت العمالق 
اآلخذة باالزدياد بعد ان يتم اكمال تنفيذ وتشغيل الحقول العمالقة ذات الطاقات االنتاجية البصرة 

القرنة ومجنون وغيرها خصوصا بعد ان عادت العالقات االخوية بين الهائلة كحقول غرب 
 الى سابق عهدها؟ الجارين العراق والمملكة العربية السعودية

 
نرجو ان يتم ذلك عن قريب وإال سيصدأ ويتآكل هذا الخط العمالق الذي كلف الدولة العراقية 

 36ريا التي مضى على غلقها أكثر من ملياري دوالر كما صدأت خطوط انابيب النفط عبر سو 
 عاما.

 
 ؟متى سنتعلم وختاما

وبعد نظر لنتفادى توريط  وتعقل متى سنتعلم كيفية اتخاذ القرارات السياسية المهمة بحكمة وختاما
يروح ضحيتها مئات وتناحرات حزبية سقيمة وحكومات فاسدة لئيمة البالد في حروب عقيمة 

لينتشر الدمار والخراب في البالد والفقر  الطائلة ت البالدخيراااللوف من المواطنين وتبذر فيها 
 ؟ عبادوالجهل واالمراض بين ال
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نرجو ان يكون ذلك قريبا بعد ان تستلم الحكومة الجديدة زمام االمور في العراق لينهض من جديد 
 ويحتل مكانته المرموقة السابقة بين دول العالم.

 
 راقي)*( خبير نفطي ومؤرخ لقطاع النفط الع

 2018 تشرين االول
 ضواحي لندن –واتفورد 

 
غة االنكليزية عن لالصادر بال العراق وصناعة النفط والغاز في القرن العشرين كتابي -المصدر 

 .2012دار نشر جامعة نوتنكهام البريطانية في ايار 
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حر االبيض المتوسط وعبر المملكة بخطوط تصدير النفط العراقي عبر سوريا وتركيا الى ال

 األحمرالعربية السعودية الى البحر 
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 المشؤوم قرار الحصار
 1990 أغسطس 6في  661قرار مجلس األمن الدولي رقم 

  إن مجلس األمن، 

  ، 1990آب/ أغسطس  2املؤرخ  (1990)660قراره  إذ يعيد تأكيد

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء عدم تنفيذ ذلك القرار وألن غزو العراق للكويت ال يزال مستمرا ويسبب 

  املزيد من الخسائر في األرواح ومن الدمار املادي،

 منه على إنهاء غزو العراق للكويت واحتالله له، وعلى إعادة سيادة الكويت واستقاللها وتصميم
ً
ا

  وسالمتها اإلقليمية،

  ،(1990) 660وإذ يالحظ أن حكومة الكويت الشرعية قد أعربت عن استعدادها لالمتثال للقرار 

للحفاظ على السلم واألمن  ميثاق األمم املتحدة وإذ يضع في اعتباره املسؤوليات املوكلة إليه بموجب

من  51يا أو جماعيا، وفقا للمادة الدوليين، وإذ يؤكد الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس فرد

  امليثاق، ردا على الهجوم املسلح الذي قام به العراق ضد الكويت،

  وإذ يتصرف وفقا للفصل السابع من امليثاق،

( وأنه اغتصب 1990) 660من القرار  2يقرر أن العراق لم يمتثل، حتى اآلن، للفقرة  .1

 سلطة الحكومة الشرعية في الكويت ؛

 660من القرار  2نتيجة لذلك، اتخاذ التدابير التالية لضمان امتثال العراق للفقرة يقرر،  .2

 ( وإعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية في الكويت؛1990)

  :يقرر أن تمنع جميع الدول ما يلي .3

أ( استيراد أي من السلع واملنتجات التي يكون مصدرها العراق أو الكويت وتكون مصدرة )

https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_660
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_660
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 تاريخ هذا القرار، إلى أقاليمها؛منهما بعد 

ب( أية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيز، أو يقصد بها )

تعزيز، التصدير أو الشحن العابر ألية سلع أو منتجات من العراق أو الكويت، وأية تعامالت 

يمها بشأن أية سلع أو منتجات يقوم بها رعاياها أو السفن التي ترفع علمها أو تتم في أقال

يكون مصدرها العراق أو الكويت وتكون مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرار، بما في ذلك 

على وجه الخصوص أي تحويل لألموال إلى العراق أو الكويت ألغراض القيام بهذه األنشطة 

 أو التعامالت؛

أقاليمها أو باستخدام السفن التي  ج( أية عمليات بيع أو توريد يقوم بها رعاياها أو تتم من)

ترفع علمها ألية سلع أو منتجات، بما في ذلك األسلحة أو أية معدات عسكرية أخرى، سواء 

كان منشؤها في أقاليمها أو لم يكن، وال تشمل اإلمدادات املخصصة بالتحديد لألغراض 

يئة في العراق أو الطبية واملواد الغذائية املقدمة في ظروف إنسانية، إلى أي شخص أو ه

الكويت أو إلى أي شخص أو هيئة ألغراض عمليات تجارية يضطلع بها في العراق أو الكويت 

أو منهما. وأية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيز، أو يقصد 

 بها تعزيز، عمليات بيع أو توريد هذه السلع أو املنتجات،

ميع الدول عن توفير أية أموال أو أية موارد مالية أو اقتصادية أخرى يقرر أن تمتنع ج .4

افق العامة في العراق  لحكومة العراق أو ألية مشاريع تجارية أو صناعية أو ألية مشاريع للمر

أو الكويت، وأن تمنع رعاياها وأي أشخاص داخل أقاليمها من إخراج أي أموال أو موارد من 

ة طريقة أخرى، بتوفير األموال واملوارد لتلك الحكومة، أو ألي من أقاليمها أو القيام، بأي

مشاريعها، ومن تحويل أي أموال أخرى إلى أشخاص أو هيئات داخل العراق أو الكويت فيما 

عدا املدفوعات املخصصة بالتحديد لألغراض الطبية أو اإلنسانية واملواد الغذائية 

 املقدمة في الظروف اإلنسانية؛

لى جميع الدول، بما في ذلك الدول غير األعضاء في األمم املتحدة، أن تعمل بدقة يطلب إ .5

وفقا ألحكام هذا القرار بغض النظر عن أي عقد تم إبرامه أو ترخيص تم منحه قبل تاريخ 

 هذا القرار؛

من النظام الداخلي املؤقت، تشكيل لجنة تابعة ملجلس األمن  28يقرر، وفقا للمادة  .6

عضائه كي تضطلع باملهام التالية وتقدم إلى املجلس التقارير املتصلة بعملها تضم جميع أ

  :مشفوعة بمالحظاتها وتوصياتها
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 أ( أن تنظر في التقارير التي سيقدمها األمين العام عن التقدم املحرز في تنفيذ هذا القرار؛)

ملتخذة فيما يتعلق ب( أن تطلب من جميع الدول املزيد من املعلومات املتصلة باإلجراءات ا)

 بالتنفيذ الفعال لألحكام املنصوص عليها في هذا القرار؛

يطلب إلى جميع الدول أن تتعاون تعاونا تاما مع اللجنة فيما يتعلق بقيامها بمهمتها، بما  .7

 في ذلك توفير املعلومات التي قد تطلبها اللجنة تنفيذا لهذا القرار؛

لجنة بكل املساعدة الالزمة واتخاذ الترتيبات الالزمة في يطلب إلى األمين العام تزويد ال .8

 األمانة العامة لهذا الغرض؛

أعاله، ال يوجد في هذا القرار ما يمنع  8إلى  4يقرر أنه، بغض النظر عن الفقرات من  .9

  :تقديم املساعدة إلى الحكومة الشرعية في الكويت، ويطلب إلى جميع الدول ما يلي

 مناسبة لحماية األصول التي تملكها حكومة الكويت الشرعية ووكاالتها؛أ( اتخاذ تدابير )

 ب( عدم االعتراف بأي نظام تقيمه سلطة االحتالل ؛)

يطلب إلى األمين العام أن يقدم إلى مجلس األمن تقارير عن التقدم املحرز في تنفيذ هذا  .10

 القرار، على أن يقدم التقرير األول خالل ثالثين يوما؛

قرر أن يبقي هذا البند في جدول أعماله وأن يواصل بذل الجهود كي يتم إنهاء الغزو ي .11

 .العراقي في وقت مبكر
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 السيئ الصيت قرار النفط مقابل الغذاء
 1990 أغسطس 6في  661قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 إن مجلس األمن،

 إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، -

التغذوية والصحية الخطيرة للسكان العراقيين، وإزاء خطر إزاء الحالة وإذ يساوره القلق - 
 زيادة تدهور هذه الحالة،

واقتناعا منه بضرورة توفير االحتياجات اإلنسانية للشعب العراقي، كإجراء مؤقت، إلى أن  -
يفي العراق بقرارات مجلس األمن ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص القرار 

، بما يسمح للمجلس باتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق 1991يسان أبريل/ ن 3المؤرخ  687
، وذلك وفقا 1990أغسطس/ آب  6المؤرخ  661بأوجه الخطر المشار إليها في القرار 

 ألحكام القرارات،

واقتناعا منه أيضاً بضرورة توزيع المعونة الغوثية اإلنسانية بشكل منصف على جميع  -
 ميع أنحاء البلد،قطاعات السكان العراقيين في ج

 وإذ يؤكد من جديد التزام جميع الدول األعضاء بسيادة العراق وسالمته اإلقليمية، -

 وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، -

 661من القرار  4)ب( و 3)أ( و 3يأذن للدول، بصرف النظر عن أحكام الفقرات  -1
الصلة، بأن تسمح باستيراد النفط والمنتجات النفطية التي ( والقرارات الالحقة ذات 1990)

يكون منشؤها العراق، بما في ذلك المعامالت المالية وغيرها من المعامالت األساسية المتصلة 
مباشرة بذلك، بما يكفي لتوفير عائد بمبلغ ال يتجاوز مجموعه بليونا واحدا من دوالرات 

 :ألغراض المبينة في هذا القرار ورهنا بالشروط التاليةيوما، وذلك ل 90الواليات المتحدة كل 

(، لضمان شفافية كل صفقة واتفاقها 1990) 661( موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار  أ)
مع األحكام األخرى لهذا القرار، وذلك بعد قيام الدولة المعنية بتقديم طلب تؤيده حكومة 

النفط والمنتجات النفطية من العراق، بما في ذلك العراق، لكل عملية يُعتزم إجراؤها لشراء 
تفاصيل سعر الشراء بالقيمة المعقولة التي يحددها السوق، ووجهة التصدير، وفتح خطاب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
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اعتماد يسدد إلى حساب الضمان الذي سينشئه األمين العام ألغراض هذا القرار، وكذلك 
 .ال مباشرا بذلكتفصيل أي معاملة مالية أو معاملة أساسية أخرى تتصل اتصا

( قيام الجهة المشترية في الدولة المعنية بسداد المبلغ الكامل لدى صفقة لشراء النفط  ب)
والمنتجات النفطية من العراق مباشرة إلى حساب الضمان الذي سينشئه األمين العام ألغراض 

 .هذا القرار

 661القرار  من 4)ب( و 3)أ( و3يأذن لتركيا، بصرف النظر عن أحكام الفقرات  -2
أعاله، بأن تسمح باستيراد النفط والمنتجات النفطية التي يكون  1( وألحكام الفقرة 1990)

)ج( أدناه  8منشؤها العراق، بما يكفي، بعد خصم النسبة المئوية المشار إليها في الفقرة 
الذي لصالح صندوق التعويضات، للوفاء برسوم التعريفة الجمركية لخط األنابيب، على النحو 

أدناه، بعد التدقيق أنه معقول، وذلك  6يقرره المفتشون المستقلون المشار إليهم في الفقرة 
يومورتاليك في تركيا على  -لنقل النفط والمنتجات النفطية العراقية عبر خط أنابيب كركوك 

 .أعاله 1النحو المأذون به في الفقرة 

ار في الساحل الشرقي للواليات المتحدة من من هذا القر 2و 1يقرر أن يبدأ نفاذ الفقرتين  -3
اليوم الذي يلي قيام رئيس المجلس بإبالغ أعضاء المجلس بأنه تلقى من األمين العام التقرير 

يوماً، ما  180أدناه، وأن تظال نافذتين لفترة أولية مدتها  13المطلوب إليه تقديمه في الفقرة 
 .(1990) 661تعلق بأحكام القرار لم يتخذ المجلس تدابير أخرى ذات صلة فيما ي

يوما من بدء  90يقرر كذلك إجراء استعراض شامل لجميع جوانب تنفيذ هذا القرار بعد  -4
يوما األولية، عند تلقي التقارير  180أعاله، ومرة أخرى قبل انتهاء فترة الـ  1نفاذ الفقرة 

 180قيام، قبل نهاية فترة الـ أدناه، ويعرب عن اعتزامه ال 12و 11المشار إليها في الفقرتين 
يوما، بالنظر بعين التأييد في تجديد أحكام هذا القرار، شريطة أن تبين التقارير المشار إليها 

 .أدناه أن هذه األحكام تنفذ تنفيذا مرضيا 12و 11في الفقرتين 

 .يقرر كذلك أن يبدأ نفاذ بقية فقرات هذا القرار على الفور -5

( برصد عمليات بيع النفط والمنتجات 1990) 661أة بموجب القرار يأمر اللجنة المنش -6
يومورتاليك من العراق إلى تركيا  - النفطية التي يصدرها العراق عن طريق خط أنابيب كركوك

ومن ميناء البكر لتحميل النفط، وذلك بمساعدة مفتشين مستقلين يعينهم األمين العام، 
ات النفط والمنتجات النفطية المصدرة من العراق بعد ويقومون بإبقاء اللجنة على علم بكمي

من هذا القرار، وبالتحقيق من أن سعر النفط والمنتجات النفطية هو  1تاريخ بدء نفاذ الفقرة 
ألغراض الترتيبات المحددة في -سعر معقول في ضوء الظروف السائدة في السوق، ومن أنه 
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 -والمنتجات النفطية عبر خط أنابيب كركوك  يجري شحن القدر األكبر من النفط -هذا القرار
 .يومورتاليك، وأن الكمية المتبقية تصدر من ميناء البكر لتحميل النفط

يطلب إلى األمين العام إنشاء حساب ضمان ألغراض هذا القرار، وتعيين محاسبين  -7
على  قانونيين عامين مستقلين لمراجعة هذا الحساب، وإبقاء حكومة العراق مطلعة تماما

 .تشغيل الحساب

يقرر أن تستخدم األموال المودعة في حساب الضمان للوفاء باالحتياجات اإلنسانية للسكان  -8
العراقيين ولألغراض األخرى التالية، ويطلب إلى األمين العام استخدام األموال الموضوعة في 

 :حساب الضمان لما يلي

والمواد الغذائية والمواد واإلمدادات الالزمة تمويل تصدير األدوية واللوازم الصحية  (أ)

 661المدنية األساسية إلى العراق، وفقا إلجراءات اللجنة المنشأة بموجب القرار  لالحتياجات

 :(، رهنا بما يلي1991) 687من القرار  20(، وذلك على النحو المشار إليه في الفقرة 1990)

 

 .مة العراقأن يكون كل تصدير للسلع بناء على طلب حكو -

أن يضمن العراق بصورة فعالة توزيع هذه السلع بشكل منصف، على أساس خطة تقدم إلى  -

 .العام ويوافق عليها، وتتضمن وصفا للسلع التي يتم شراؤها األمين

 .أن يتلقى األمين العام تأكيدا موثقا بأن السلع المصدرة المعنية قد وصلت إلى العراق -

االستثنائية السائدة في المحافظات الثالث المذكورة أدناه، إكمال قيام )ب( بالنظر إلى الظروف 
حكومة العراق بتوزيع السلع المستوردة بموجب هذا القرار من أجل ضمان التوزيع المنصف 

للمعونة الغوثية اإلنسانية على جميع قطاعات السكان العراقيين في جميع أنحاء البلد، بتوفير 
يوما لبرنامج  90مليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة كل  150و 130ما يتراوح بين 

األمم المتحدة اإلنساني المشترك بين الوكاالت التي تعمل داخل األراضي المشمولة بالسيادة 
العراقية في المحافظات العراقية الشمالية الثالث: دهوك وأربيل والسليمانية، إال إذا بيع من 

يوما بما ال يصل ثمنه إلى بليون دوالر،  90خالل أية فترة تمتد  النفط والمنتجات النفطية
 وحينئذ يجوز لألمين العام أن يوفر مبلغا أقل نسبيا لهذا الغرض.
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والتي قررها -)ج( تحويل نفس النسبة المئوية من األموال المودعة في حساب الضمان 
إلى صندوق  -1991 أغسطس/ آب 15( المؤرخ 1991) 705من قراره  2المجلس في الفقرة 

 التعويضات.

)د( الوفاء بالتكاليف التي تتحملها األمم المتحدة فيما يتعلق بنفقات المفتشين المستقلين 
 والمحاسبين القانونيين العامين واألنشطة المرتبطة بتنفيذ هذا القرار.

يد الكامل )ه( الوفاء بالتكاليف الجارية لعمل اللجنة الخاصة، ريثما يتم في وقت الحق التسد
 (.1991) 687لتكاليف تنفيذ المهام المأذون بها بموجب الجزء "ج" من القرار 

)و( الوفاء بأي نفقات معقولة، عدا تلك التي تسدد في العراق، والتي تقرر اللجنة المنشأة 
( أنها تتصل مباشرة بتصدير العراق للنفط والمنتجات النفطية على 1990) 661بموجب القرار 

أعاله، أو بما يتم تصديره إلى العراق من قطع غيار  1مسموح به بموجب الفقرة النحو ال
أدناه، وما يلزم لذلك من أنشطة بصورة  9ومعدات على النحو المسموح به بموجب الفقرة 

 مباشرة.

يوما من  90ماليين دوالر من دوالرات الواليات المتحدة كل  10)ز( توفير مبلغ يصل إلى 
 778من القرار  6في حساب الضمان لسداد المبالغ المتوخاة بموجب الفقرة األموال المودعة 

  .1992أكتوبر/ تشرين األول  2( المؤرخ 1992)

 661)ج( من القرار  3بصرف النظر عن أحكام الفقرة -يأذن للدول بأن تسمح     -1
 بما يلي: -(1990)
ية للتشغيل المأمون لخط ( أن يصدر إلى العراق ما يلزم من قطع غيار ومعدات أساس )أ

يومورتاليك في العراق، رهنا بموافقة مسبقة من اللجنة المنشأة  -أنابيب كركوك 
 ( على كل عقد من عقود التصدير.1990) 661بموجب القرار 

االضطالع باألنشطة التي تلزم بصورة مباشرة للصادرات المأذون بها بموجب (  )ب
 لك المعامالت المالية المتصلة بها.الفقرة الفرعية )أ( أعاله، بما في ذ
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من  11( والفقرة 1990) 661من القرار  4يقرر أنه لما كانت أحكام الفقرة     -2
( تحول دون إمكانية سداد تكاليف الصادرات واألنشطة المأذون 1991) 778القرار 

أعاله من األموال المجمدة وفقا لتلك األحكام، يجوز بصورة  9بها بموجب الفقرة 
ستثنائية تمويل تكلفة هذه الصادرات واألنشطة، إلى حين البدء بسداد مبالغ لحساب ا

 661الضمان المنشأ ألغراض هذا القرار، وبعد موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار 
( على كل حالة على حدة، بواسطة خطابات اعتماد تسحب خصما من مبيعات 1990)

 تودع إيراداتها في حساب الضمان.النفط التي ستتم في المستقبل والتي 

 1يطلب إلى األمين العام أن يقدم إلى المجلس كل تسعين يوما بعد بدء نفاذ الفقرة     -3
يوما األولية، تقريرا يستند فيه إلى  180أعاله ومرة أخرى قبل انتهاء فترة الـ 

ت التي تجري المراقبة التي يقوم بها موظفو األمم المتحدة في العراق، وإلى المشاورا
مع حكومة العراق، حول ما إذا كان العراق قد كفل بشكل منصف توزيع األدوية 

واللوازم الصحية والمواد الغذائية والمواد واإلمدادات الالزمة لتلبية احتياجات مدنية 
)أ( أعاله، وأن يضمن تقريره أي مالحظات  8أساسية والممولة بموجب أحكام الفقرة 

فاية اإليرادات لتلبية احتياجات العراق اإلنسانية، وعن قدرة قد تكون لديه عن ك
العراق على تصدير كميات من النفط والمنتجات النفطية تكفي لتوفير المبلغ المشار 

 أعاله. 1إليه في الفقرة 

بتنسيق وثيق مع -( أن تضع 1990) 661يطلب إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار     -4
 1من إجراءات عاجلة لتنفيذ الترتيبات الوارد ذكرها في الفقرات  ما يلزم -األمين العام

من هذا القرار، وأن تقدم إلى المجلس، بعد تسعين يوما من بدء  10و 9و 8و 6و 2و
يوما األولية، تقريرا عن  180أعاله، ومرة أخرى قبل انتهاء فترة الـ  1نفاذ الفقرة 

 تنفيذ هذه الترتيبات.

العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير لكفالة تنفيذ هذا القرار تنفيذا  يطلب إلى األمين    -5
فعاال، وتأذن له بالدخول في ترتيبات أو اتفاقات الزمة لهذا الغرض، وتطلب منه أن 

 يقدم تقريرا إلى المجلس حال قيامه بذلك.

العراق  يقرر أن يستثنى النفط والمنتجات النفطية الخاضعان لهذا القرار، رغم أحقية    -6
في ملكيتهما، من أي إجراءات قانونية وأال يخضعان ألي شكل من أشكال المصادرة 

أو الحجز أو التحفظ، وأن تتخذ جميع الدول، كل في إطار نظامها القانوني المحلي، لما 
قد يلزم من خطوات لضمان هذه الحماية، وكفالة عدم تحويل إيرادات المبيعات عن 

 هذا القرار. األغراض المحددة لها في
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يؤكد أن حساب الضمان المنشأ ألغراض هذا القرار يتمتع بامتيازات األمم المتحدة     -7
 وحصانتها.

يؤكد أن جميع من يعينهم األمين العام من أشخاص لغرض تنفيذ هذا القرار يتمتعون     -8
وذلك بامتيازات وحصانات بوصفهم خبراء موفدين ألداء مهام لصالح األمم المتحدة، 

وفقا ألحكام اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصانتها، ويطلب من حكومة العراق أن 
تتيح لهم حرية الحركة الكاملة وكل ما يلزم لهم من تسهيالت ألداء واجباتهم في تنفيذ 

 هذا القرار.

يع يؤكد أنه ال يوجد في هذا القرار ما يمس بأي حال بواجب العراق بالتقيد بدقة بجم    -9
 التزاماته المتعلقة بخدمة دينه الخارجي وسداده، وفقا لآلليات الدولية المالئمة.

يؤكد أيضا أنه ليس في هذا القرار ما ينبغي أن يفسر على أنه يشكل تعديا على  -10
 سيادة العراق وسالمته اإلقليمية.

 يقرر إبقاء المسألة قيد النظر. -11

 
لى إ شارةاإل بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح يناالقتصادي لشبكة محفوظة النشر حقوق 

  10/2018/.21 .المصدر

http://iraqieconomists.net/ar/ 

http://iraqieconomists.net/ar/

