
 
 

 في السياسة النفطيةأوراق 

 
 

 

 
كية للعراق غاري فوغلر ي غزو الواليات المتحدة األمير

 14من  1 صفحة خطوط أنابيب النفط ودورها ف 

 

ي *: غاري فوغلر
 
خطوط أنابيب النفط ودورها ف

كية للعراق  غزو الواليات المتحدة األمير
 

 ** مصلح النقديترجمة 
 

للسياسةةةة تةةةبيير ي يةةةر وةةةي  نطةةةان بتطةةةنيط واةةةبا لنا يةةةال الةةةن ا بالنةةةا   لةةة ا   ةةةد   ييةةةب  
لةةةة بر و ةةةةران واةةةةبا اانا يةةةةال ل  منالةةةةل يةةةةددا مةةةة  الم ةةةةامي  السياسةةةةية التةةةةي م اجئةةةةا 

تحةةيا  واةةبا لنا يةةال الةةن ا وةةي الطةةري اابسةةا بالتةةي طةةيلو جةة نا مةة  دباوةة  الب يةةاو 
آ ار مةةة   20  بالتةةةي طةةةنو وةةةي 2003المتحةةةدأل ااميرييةةةة لطةةة  الحةةةرال يلةةة  البةةةراي يةةةا  

ببسةةةائط اميةةةت  البانيةةةة المرئيةةةة  لةةةل البةةةا   ب وةةةته مةةةا رددتةةةا بصةةةرحو  ةةةا للصةةةحاوة 
 ليبا   يانو منالل "لجندأل" ن اية لحرال البراي  10يل  مدى ليير م  

 
وواةةبا اانا يةةال اليتيةةة التةةي يةةا  لحةةا دبر وةةي حةةرال البةةراي تت ةةم  وةةا لنا يةةال  يةةتو 

بوةةةا  1934حي ةةةا الةةة ي لنطةةة  يةةةا   -يسةةةقت  وةةةي " سةةةرائيط"  وةةةا لنا يةةةال يريةةةبل  -
  انياس  ي  البراي بسبريا بال ي لنط  وي لبائط الومسينياو  -لنا يال يريبل 

 
  بالسياسةةةةاو الن ايةةةةة" وةةةةي لينةةةةان  يةةةةداد يتةةةةا ي الةةةة ي نطةةةةرتا مةةةة ورا بالمبنةةةةب  "البةةةةراي

متقايةةةدا يمةةةط  ائبةةةا لةةةن ا الطةةةري اابسةةةا وةةةي مب ةةةط لبيةةةط سةةة ا   سةةةياا   سةةةبلو صةةةديقا
ييةةةةه تنقةةةةط طةةةةحنة ن ةةةةا مةةةة  ال حةةةةر ااحمةةةةر  لةةةة  ال حةةةةر المتبسةةةةا " وبجةةةةاال ل  منالةةةةل "

 اريقا  ا تصاديا  وقا   ناأل السبيس بوا اانا يال سبميد وي مصر 
 

 (1)من إيالت إلى أشكلون
 

  1970ليةة  منالةةل اريةةا ا تصةةادي يالةةط     نةةا وةةا لنا يةةال ي ةةر " سةةرائيط" لنطةة  يةةا  
تريا  ةةةةي   يةةةرا  ب" سةةةرائيط" ي ةةةر طةةةرية وةةةا لنا يةةةةال يةةةا  وةةةا اانا يةةةال اسةةةتيمارا مطةةة

( مدوةةةةا نقةةةةط الةةةةن ا اميرانةةةةي  لةةةة  لبر ةةةةا ي ةةةةر " سةةةةرائيط"  EAPCلطةةةةيلب  ) - يةةةةتو 
يقةةال  1979لطةةيلب   اليامةةط يةةا   -باسةةتحب و  سةةرائيط يلةة  طةةرية وةةا لنا يةةال  يةةتو 

يةةةرا    ةةةو محيمةةةة سبيسةةةرية  ةةةب   سةةةرائيط مدينةةةة م 2016اليةةةبرأل اميرانيةةةة  بوةةةي يةةةا  
 مليار دب ر ي  حصة ااويرأل وي وا اانا يال   1,2 نحب 

 

                                                 
1
 )المترج (  ييلبمترا غرال القدس 65المقصبد "يسقت "  مينان يل  ال حر المتبسا يل   بد نحب  
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كية للعراق غاري فوغلر ي غزو الواليات المتحدة األمير

 14من  2 صفحة خطوط أنابيب النفط ودورها ف 

 

لطةةةةيلب  منةةة   نطةةةةائحا منومةةةةة متيتمةةةةة بمحمةةةةة للنايةةةةة  -يانةةةو طةةةةرية وةةةةا لنا يةةةةال  يةةةةتو 
ل الينيسةةةو امسةةةرائيلي  انبنةةةا  2017لقاةةةال الاا ةةةة وةةةي  سةةةرائيط  و ةةةي لباوةةةر يةةةا   طةةةرا

مبلبمةةةاو سةةةرية يةةة  يامةةةا يلةةة  يةةةط مةةة  يسةةةرال  15يق ةةةي  السةةةج  لمةةةدأل تصةةةط  لةةة  
  بنةةةةق القةةةةانب  امسةةةرائيلي يلةةةة  ل  التصةةةةريح  بيةةةة مبلبمةةةةاو يملياتيةةةةة يةةةة  [1]الطةةةرية 

 لنطاة الطرية يبد يمت م  ليماط التجسس 
 

يةةةا  وةةةا اانا يةةةال امسةةةرائيلي السةةةري مةةة ا المصةةةدر الرئيسةةةي ليةةةربأل مةةةارل ريةةةت  التةةةي 
الةةةرئيس  يةةةط يلنتةةةب     بريةةةت  يةةةا  تةةةاجر ن ةةةا لصةةةدر1994 - 1970جمبحةةةا وةةةي ال تةةةرأل 
  (2)مليةةةةب  دب ر 100يةةةة  تحةةةةرال مةةةة   ةةةةري ة الةةةةدوط مقةةةةدار   2001ي ةةةةبا ينةةةةا يةةةةا  

يمتلةةةل ريةةةت  بيةةةدير طةةةرية مةةةارل ريةةةت  البامةةةة المحةةةدبدأل المسةةةجلة وةةةي سبيسةةةرا  جةةةرى 
  بالتةةةي تبةةةد لي ةةةر طةةةرية تجةةةارأل سةةةل  1995يةةةا   3 بدئةة  تنييةةةر اسةةة  الطةةةرية  لةةة  غلنيةةةبر

 وي البال  اليب    
 

يبصةةةه ريةةةت  وةةةي سةةةيرتا ال اتيةةةة  بنةةةا صةةةديا مقةةةرال للةةة  "مبسةةةاد"  بيالةةةة الموةةةا راو 
  بحقةةةةا ريةةةةت  لغلةةةةال يربتةةةةا مةةةة  نقةةةةط الةةةةن ا الوةةةةا  اميرانةةةةي ي ةةةةر وةةةةا [2] امسةةةةرائيلية

اانا يةةةال امسةةةرائيلي السةةةري  لةةة    ةةةائ  وةةةي   لةةةي  ال حةةةر المتبسةةةا  باسةةةتمر  نقةةةط الةةةن ا 
  بتميةةة  ريةةةت   ي ةةةر 1979و يلةةة   يةةةرا  يةةةا  الوةةةا  اميرانةةةي حتةةة   بةةةد وةةةرر البقب ةةةا

مةةة ا الترتيةةةال  مةةة  ت بيةةةد  سةةةرائيط  ةةةالن ا الوةةةا  حتةةة  لباسةةةا التسةةةبينياو  بيةةةا  لةةةبيس 
"سةةةيبتر" لي ةةةي  رئةةةيس ميئةةةة مةةةبو ي ريتطةةةارد تطةةةيني  نائةةةال الةةةرئيس وةةةي  دارأل جةةةبر  

 د ليب ايت   ب   لحد محامي ريت  اغلال الب و 
     

اميرانةةةةي وةةةةي لباسةةةةا التسةةةةبينياو  بةةةةد ل  تةةةةرل ريةةةةت  وسةةةةرو غلنيةةةةبر صةةةة قة الةةةةن ا 
الطةةةرية  بنةةةتل يةةة   لةةةل ارت ةةةال حةةةاد وةةةي سةةةبر الةةةن ا الوةةةا  وةةةي  سةةةرائيط  لةةة  ليلةةة  مةةة  

                                                 
بتاجر منتجاو لبلية يحمط  hedge fundمدير صندبي تحبا ببممبط دبلي    رجط ليماط Marc Richريت  مارل 2 

 جريمتي تحرال  1983  لدانتا محيمة اتحادية وي الب ياو المتحدأل يا  ب ياو المتحدأل   سرائيط ب س انياجنسياو  لجييا   بلي يا  ال

 - 1979مليب  دب ر بيقد ص قاو ن اية م   يرا  وي لينان ل مة الرمائ  ااميرييي  )تطري  الياني  100 ري ي تجاب و  يمتا 

(  بيانو  دانة ريت   جريمة التحرال ال ري ي ااي ر م  نبيحا وي تاريخ الب ياو المتحدأل  لي  ريت  يا  وي 1981يانب  الياني 

  بلصدر  يط يلينتب   رئيس 2013سبيسرا يندما صدر  رار امدانة  ل ا  رر ل    يببد  ل  الب ياو المتحدأل حت  بواتا يا  

  لي   ط سبيباو م  تريا منص ا  اامر ال ي ليار انتقاداو 2001يانب  الياني  20  ي با واصا ي  ريت  وي الب ياو المتحدأل

طديدأل حت  وي لبساا الديمقراايي      بصه جيمي يارتر  الرئيس ااميريي ااس ا   رار الب ب  بنا "مطي " بل  "يمنا يا  
 ياايا سوية م  ريت " )المترج ( 

 

 
3

  سبيسرا  مجاط نطااحا تجارأل المنتجاو Baar سبيسرية متبددأل الجنسياو  مقرما وي  ار -طرية  رياانية  Glencoreغلنيبر 

    )المترج ( طرية وي البال  م  حيط ااصبط باميراداو 500م   ي  لي ر  14اابلية بالتبدي   بتطنط حاليا المرت ة 
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كية للعراق غاري فوغلر ي غزو الواليات المتحدة األمير

 14من  3 صفحة خطوط أنابيب النفط ودورها ف 

 

    2003مبةةد و السةةبي  بيةةا  ب يةةةر ال نيةةة التحتيةةة امسةةرائيلي  ةةةد  ةةاط وةةي لبائةةط يةةةا  
   [3]% يل  مطترياتحا م  الن ا 25 سرائيط يانو تدو  يتبأل 

حي ةةةا   -ال ةةةديط  يةةة  اةةةري وةةةا لنا يةةةال يريةةةبل  2003سةةةتبور حةةةرال البةةةراي يةةةا   ييةةةه
وقةةةد  ةةةد  د  لحمةةةد الجل ةةةي بيةةةبدا يديةةةدأل اي ةةةان  ةةةار ي  بمتن ةةة ي  وةةةي جمايةةةة ال ةةةنا 
امسةةرائيلية وةةي باطةةنا  الباصةةمة وةةي لينةةان التسةةبينياو    ةةمنحا  يةةادأل وةةتح وةةا اانا يةةال 

دوط يسةةيري لميريةةي مسةةقاا صةةدا  حسةةي  مةة ا   المقا ةةط  الةةال مسةةايدتح  وةةي  ةةما  تةة
 بتنصي ا حايما جديدا للبراي 

 
  بيانةةةو طةةةرية ن ةةةا 1934حي ةةةا يةةةا   -لنطةةةبو طةةةرية ن ةةةا البةةةراي وةةةا لنا يةةةال يريةةةبل 

البةةةراي مملبيةةةة لطةةةرياو لصةةة حو  بدئةةة   ةةةريت   تربليةةةب   طةةةط  تبتةةةاط  س لي ب يسةةةب  
لنطةة  لصةةت لتصةةدير وةةةا   يقةةدأل  ةةد 12مب ةةط  بيةةا  وةةا اانا يةةال الةة ي  اةةر  الوةةارجي 

يريةةةةبل ي ةةةةر مةةةةا يبةةةةره اليةةةةب   ةةةةالبراي  اارد  ب سةةةةرائيط  لةةةة  مينةةةةان حي ةةةةا  لي ي ةةةةر 
ميةةةط  بيانةةةو اارا ةةةي التةةةي تحةةةيا  مسةةةار وةةةا اانا يةةةال تحةةةو  585مسةةةاوة ت يةةةد يةةة  

ينةةةدما لمةةر ملةةةل  1948 لةة   1934ا نتةةداال ال رياةةاني حينئةةة   بجةةرى تطةةةنيط الوةةا مةةة  
اي  ةةةالتب ه يةةة  طةةةح  الةةةن ا  لةةة   سةةةرائيط  الدبلةةةة التةةةي ل يمةةةو البةةةراي طةةةرية ن ةةةا البةةةر

 حدييا 
 

يت ةةةرل وةةةا اانا يةةةال وةةةي حدييةةةة  البةةةراي  حيةةةط يمتةةةد ال ةةةرل ا وةةةر  لةةة  اةةةرا لس  ل نةةةا   
بيةةا  ل نةةا  حينةة ال تحةةو ا نتةةداال ال رنسةةي  ب قةةي مةة ا الجةة ن مةة  وةةا اانا يةةال م تبحةةا 

  بد  غتي وا اانا يال  ل  حي ا  
 

جل ةةي يرا يةةا وةةي المن ةة  بمبار ةةا لصةةدا   بيةةا   يةةي  المةة تمر الةةباني البرا ةةي  يةةا  ال
الجمايةةةةةة السياسةةةةةية المبار ةةةةةة لصةةةةةدا  التةةةةةي اسةةةةةتلمو ديمةةةةةا  متيةةةةةي  الةةةةةدب راو مةةةةة  
الحيبمةةةة ااميرييةةةة وةةةي التسةةةبينياو  بيةةةا  الجل ةةةي لي ةةةا يلةةة  ارت ةةةاا بييةةةا  المحةةةاووي  

  دوبةةةةبا  اتجةةةةا  تنصةةةةي ا لقيةةةةادأل البةةةةراي  بةةةةد الجةةةةدد وةةةةي  دارأل  ةةةةب  بب ارأل الةةةةدوال بالةةةة ي
  سقاا صدا  

 

 مي  2003بلجبو ب ارأل الدوال  ل  يتية س ط لدي  الجل ي بااجندأل الن اية يا  
نصةةةةال منوبمةةةةة اتصةةةةا و صةةةةبتية آمنةةةةة  ةةةةي  الجل ةةةةي وةةةةي  نةةةةداد بميتةةةةال نائةةةةال  ▪

 الرئيس وي باطنا ؛
ة البرا يةةةةب ( لةةةةدي  تةةةةدريال بديةةةة  من يةةةةي  يةةةةرا يي  )المقةةةةاتلب  مةةةة  لجةةةةط الحريةةةة ▪

 الجل ي؛   
 تدمير وا لنا يال تصدير الن ا البرا ي ي ر سبريا    ▪
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 14من  4 صفحة خطوط أنابيب النفط ودورها ف 

 

وةةةي مقا ةةةط ديةةة  ب ارأل الةةةدوال   بد الجل ةةةي حيبمةةةة الب يةةةاو المتحةةةدأل  تقةةةارير اسةةةتو ارية 
م ةةةللة  بيةةةا  لحةةةد مصةةةادر  ااسةةةبل سةةةمبة من ةةةي يرا ةةةي حمةةةط ا سةةة  الرمةةة ي "ييةةةره 

  2011ة  ةةةةد  ا لةةةةو البرا ةةةةي المن ةةةةي مةةةة ا وةةةةي طةةةة اا  ةةةةبط"  بيانةةةةو الصةةةةحاوة ال رياانيةةةة
حيةةط ايتةةره  بنةةا يةة ال  طةةب  موت ةةراو الحةةرال الجريبميةةة التةةي اسةةتودمحا صةةدا  منتةةا  

  1999  بييةةةره  ةةةبط يةةةا  محندسةةةا ييميائيةةةا يرا يةةةا وةةةر  لةةة  للمانيةةةا يةةةا  [4]يبامةةةط وتايةةةة 
المبي ةةةةة لت ريةةةةر  باسةةةةتود  يةةةةبل   ةةةةببط  ب يةةةةر الوارجيةةةةة  مةةةة   المبلبمةةةةاو ا سةةةةتو ارية

   لي   ط الن ب م اطرأل 2003حرال البراي لما  مجلس اام  الدبلي وي ط اا 
 

 ديمةةةو بيةةةا  ب يةةةر الةةةدوال دبنالةةةد رامسةةة يلد  ةةةد ن ةةة  يلنةةةا تقةةةارير لوةةةادو ل  ب ارأل الةةةدوال
لي يرا ةةي لقيةةةادأل البةةةراي  بةةةد   احةةة صةةةدا    ةةةائت    البةةةرا يي  مةة  مةةة  سةةةيحددب   ائةةةدم  

ن ةةةةي رامسةةةة يلد  و ننةةةةا نحةةةة  الةةةة ي  يملنةةةةا وةةةةي ب ارأل الةةةةدوال ب حقةةةةا وةةةةي  الجديةةةةد  برغةةةة 
البةةةراي ينةةةا مةةةدريي  ل  لجنةةةدأل المحةةةاووي  الجةةةدد ت ةةةمنو ل  يقةةةبد الجل ةةةي يةةةراي مةةةا  بةةةد 

 صدا  
 

ت ينةةو لةةي مةة   الحقيقةةة لبط مةةرأل وةةي لينةةان جلسةةة ت ةةاير لد ةةا  مطةةاريتي وةةي  يةةداد واةةا مةةا 
الةةةدوال  ةةةم  مجمبيةةةة تواةةيا ال نيةةةة التحتيةةةة لقاةةةال   ةةط الحةةةرال لقاةةةال الةةةن ا وةةي ب ارأل 

(  بيانةةةةةو مجمبيةةةةةة صةةةةةنيرأل منةةةةةا ت ةةةةة  يلةةةةة  لةةةةةب  لسةةةةةمان مرطةةةةةحي  EIPGالاا ةةةةة )
محتملةةةي  لمنصةةةال ب يةةةر الةةةن ا وةةةي الحيبمةةةة الجديةةةدأل  بينةةةو لميةةةط طوصةةةيا  لةةة  ل  مةةة ا 
المنصةةةال يجةةةال ل  يطةةةنلا يرا ةةةي  بيةةةا  الجل ةةةي ا سةةة  البحيةةةد الم ةةةر  الةةة ي تةةةردد يلةةة  

مبي  بينةةةدما جةةةان دبري   تةةةرا  مرطةةةح مةةةا  يت ةةةو اسةةة  الجل ةةةي يلةةة  اللةةةب   ليةةة  مسةةةا
مايةةل مايبسةةيي  لحةةد المحةةاووي  الجةةدد الطةة اال الةة ي ناساةةال  لةة  وريقنةةا  تبجةةا  لةة  اللةةب  
بطةةةاال اسةةة  الجل ةةةي  ةةةائت    منالةةةل موااةةةاو لي ةةةر للجل ةةةي     سةةةييب  رئيسةةةا للةةةب ران 

لةةدي  حيبمةةة الب يةةاو المتحةةدأل للجل ةةي  سةةبان   ةةط  بةةد صةةدا   بيانةةو منالةةل لميلةةة يديةةدأل 
  [5]الن ب لب  بد  

 

حي ةةا  يةةادأل سةةبتا  لةة  لييةةر مةة   -ت ةةم  مواةةا الجل ةةي ميةةادأل  وتةةا  وةةا لنا يةةال يريةةبل 
مليةةةب   رميةةةةط وةةةةي اليةةةةب   بيةةةا  مةةةة ا المواةةةةا سةةةةييله مليةةةاراو الةةةةدب راو  لينةةةةا يةةةةا  

ن ا ي ةةةر حي ةةةا يةةةط يةةةا   بيةةةا  القاةةةر مليةةةار دب ر مةةة  الةةة 50سةةةينقط مةةةا ت يةةةد  يمتةةةا يةةة  
 يقدأل  40الوارجي لوا اانا يال اايير سبة م ا سي يد ي  

 

 ةةد تبجةةا  لةة  لنةةد  وةةي النصةةه  2003يةةا   نيةةامي  نتنيةةامب ب يةةر ماليةةة  سةةرائيط وةةي يةةا  
  [6]اابط م  تلل السنة لل حط ي  مستيمري  م  القاال الواق وي م ا المطربل 

 
 بانياس   -خط أنابيب كركوك 
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 14من  5 صفحة خطوط أنابيب النفط ودورها ف 

 

 

  لحةةةةد التحةةةةدياو بالمنةةةةاوس 1952يةةةةا  وةةةةا اانا يةةةةال  لةةةة   انيةةةةاس  بالةةةة ي لنطةةةة  يةةةةا  
البحيةةةد لوةةةا اانا يةةةال الجديةةةد بااييةةةر سةةةبة  لةةة  حي ةةةا  بيانةةةو طةةةرية ن ةةةا البةةةراي  ةةةد 
لنطةةةةبو وةةةةا اانا يةةةةال مةةةة ا لييةةةةب   ةةةةديت يةةةة  وةةةةا اانا يةةةةال  لةةةة  حي ةةةةا بل يةةةةادأل السةةةةباو 

 1991 لةةة  ال حةةةر المتبسةةةا  بيةةةا  وةةةا اانا يةةةال  لةةة   انيةةةاس  ةةةد ت ةةةرر يةةةا  التصةةةديرية 
  حيةةةط 2000وةةةي لينةةةان حةةةرال الولةةةيل اابلةةة   ليةةة  لييةةةد اسةةةتوداما للتصةةةدير وةةةي يةةةا  

 رميةةط وةةي اليةةب   لينةةا يةةا  ياطةةناط  نصةةه مةة   السةةبة وقةةا  300,000يانةةو سةةبتا آنةة ال 
   20024يا  
 

متمةةةا  ي يةةةر مةةة  اةةةره مايبسةةةيي  بيةةةا  يصةةةر حوةةةي وةةةا اانا يةةةال مةةة ا ي ةةةر سةةةبريا  ا
يلةةة  تةةةدمير  وةةةي لينةةةان البمليةةةاو البسةةةيرية يقا ةةةا لسةةةبريا يلةةة  ديمحةةةا لصةةةدا  وةةةي تجةةةاب  
 رنةةةةامل الةةةةن ا مقا ةةةةط النةةةة ان الةةةة ي ل رتةةةةا اامةةةة  المتحةةةةدأل  بيةةةةا  للبةةةةراي من ةةةة ي تصةةةةدير 

د مةة  يريةةبل ترييةةا الممتةة -مبتمةةدي  وةةي  رنةةامل الةةن ا مقا ةةط النةة ان  وةةا لنا يةةال البةةراي 
 البراي     -ترييا بمينان ال صرأل الن اي  رال ال صرأل  -البراي  ل  جيحا   -
 

ينةةدما ينةةا منحميةةي  وةةي التواةةيا   ةةط الحةةرال  لةة  نيةة  نبلةة  ل  لمايبسةةيي يت ةةاو بييقةةة 
  سةةةرائيط بالةةة  "مبسةةةاد"  لينةةةي يلمةةةو  بةةةد سةةةنباو يديةةةدأل لنةةةا يةةةا   ةةةد غةةةادر الب يةةةاو 

   لةةةة  الودمةةةةة الوارجيةةةةة امسةةةةرائيلية  ب ةةةةد ليلمنةةةةي  ةةةةا ا لين ةةةة 1989المتحةةةةدأل يةةةةا  
ا تصةةةةةاط  بيالةةةةةة الموةةةةةا راو المري يةةةةةة ل  الودمةةةةةة الوارجيةةةةةة امسةةةةةرائيلية ت ةةةةة  نحةةةةةب 

امسةةةرائيلية  -مةةة  يمةةةتن الةةة  "مبسةةةاد"  بيانةةةو لجنةةةة الطةةة ب  البامةةةة ااميرييةةةة  9896
ي وةةةةي ب ارأل )آي ةةةةال(  جمايةةةةة  ةةةةنا  سةةةةرائيلية وةةةةي باطةةةةنا    ةةةةد "ب ةةةةبو" مايبسةةةةي

  2002الدوال صيه يا  
 

لةةة  تيةةة  لمايبسةةةيي ليةةةة و ةةةرأل وةةةي الصةةةناية الن ايةةةة ب  ليةةةة و ةةةرأل تا يقيةةةة وةةةي الحيبمةةةة  
لةة ا ا تصةةر دبر  وةةي وريقنةةا   لةة  حةةد مةةا  يلةة  المماحيةةة بحسةةال  بيةةا  المسةة بلب  يةة  
اامةةة  وةةةي ب ارأل الةةةدوال  ةةةد رو ةةةبا منحةةةا   نةةةا لمنيةةةا يةةةاط وةةةي حةةةي  روةةةر مايبسةةةيي 

بر  الةةة ماال  لةةة  البةةةراي مةةة   قيةةةة ال ريةةةا  ب قةةةي وةةةي ب ارأل الةةةدوال  صةةة ة و يةةةر وةةةي  ةةةد
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بلغلقو  1983 انياس وي نيسا   -ية لب  و  ح الن ا الوا  ي ر وا لنا يال يريبل واو ياتال المقاط ل  ي ير ل  الحيبمة السبر 

  ب د تس ال م ا امغتي  تآيط لج ان م  وا اانا يال  لي  الحيبمتي  البرا ية بالسبرية ليادتا تطنيط 1984الوا  اليامط يا  
ل نا   وقد تب ه ال خ ي ر  من  اند ل  - ل  ارا لس    لما ال رل ا ور م  وا اانا يال م ا بالمتجا2000الوا تجري يا يا  

  )المترج (  ب  اط لحد ا   1975الحرال ااملية الل نانية وي نسيا  
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 14من  6 صفحة خطوط أنابيب النفط ودورها ف 

 

تجةةةاب  المجمبيةةةة اامنيةةةة وةةةي  5 اةةةال الةةةن ا البرا ةةةي  بيلمةةةو  بةةةد سةةةنباو ل  دب  ويةةةط
 ب ارأل الدوال  ستحصاط     لمني ياط لمايبسيي 

لةةي  وةةالبراي  يةةا  الم ةةرر الةة ي سةةا ا مايبسةةيي لتةةدمير وةةا اانا يةةال غيةةر مناقةةي  النسةة ة
يمتلةةةةل وةةةةا اانا يةةةةال مةةةة ا باسةةةةتودما لتصةةةةدير الةةةةن ا الوةةةةا  البرا ةةةةي  بيانةةةةو لسةةةةبريا 
من بتةةا  وقةةا مةة  وةةا اانا يةةال  رسةةب  المةةربر بتب يةة  امنتةةا  المحلةةي مةة  الةةن ا الوةةةا   

 بيا  البراي سيت رر ليير  ييير م  "البقاال"   ا ما دمرنا وا اانا يال  
 

ال ريةةةا بت نةةةو المجلةةةس الةةةب اري للةةةرئيس  ةةةب  وةةةي لباوةةةر  باوقنةةةي الةةةرلي  قيةةةة لي ةةةان
سياسةةة تق ةةي  بةةد  تةةدمير وةةا اانا يةةال  ب ةةررو   ةةد  يةة   لةةل  اسةةتوداما  2002يةةا  

للتةةةةبيير ب ةةةةما  تبةةةةاب  سةةةةبريا  بلبجةةةة   لةةةةل وةةةةي رسةةةةالة مبجحةةةةة  لةةةة  ب يةةةةر الةةةةدوال 
  2015روبو ينحا السرية يا   2003رامس يلد م روة وي يانب  الياني 

 

 لةة  مةة تمر  6  المحةةاووي  الجةةدد يةةانبا  ةةد ميمنةةبا يلةة   دارأل  ةةب   لةة ا ديةةا ببل ةةبويت ليةة
ويةةديبي يةة   بةةد مةة  ال ريةةا تةةبمي وةةرانيس   ةةط نحةةب لسةة بل مةة   ةةدن النةة ب  با  وةةرانيس 

  بوةةةي مةةة ا المةةة تمر 2003وريقةةةا  ةةةبر   نجةةةب  يقةةةبد القيةةةادأل المري يةةةة )سةةةنتيب ( وةةةي يةةةا  
 ار المجلس الب اري للرئيس بلمر  تدمير وا اانا يال ال يديبي  نقر ببل بويت   ر

 

  جةةةرى تةةةدمير محاةةةة  ةةةخ يلةةة  وةةةا اانا يةةةال وةةةي محاووةةةة 2003بوةةةي لبائةةةط نيسةةةا  
اان ةةار  بيةةا   لةةل الحةةدط  لي التةةدمير المتبمةةد لمنطةةبأل ن ايةةة  البحيةةد مةة  نبيةةا وةةي لينةةان 

 يلد  بةةةد يةةةب  باحةةةد مةةة  الحةةةرال التةةةي طةةةنتحا القةةةباو ااميرييةةةة  بليلةةة  ب يةةةر الةةةدوال رامسةةة
تةةةةدمير وةةةةا اانا يةةةةال ل  مةةةة ا امجةةةةران يةةةةا  يقا ةةةةا لسةةةةبريا يلةةةة  مسةةةةايدتحا لصةةةةدا  وةةةةي 
تحريةةةال الةةةن ا وةةةار  ناةةةاي  رنةةةامل اامةةة  المتحةةةدأل "الةةةن ا مقا ةةةط النةةة ان"  ت ريةةةر لةةةيس    

                                                 
  دارأل ربنالد رينا   ص ة و ير وي ط ب  الطري اابسا وي مجلس اام  القبمي  بوي  Douglas J. Feithالتحا دب  ويط  5

ر ي ويط  ل  منصال نائال مسايد  1984  انتقط  ل  ب ارأل الدوال ليبمط مطابرا واصا لمسايد ب ير الدوال  بوي يا  1982يا  

 2001لدوال لي سس طرية محاماأل واصة  بوي يا  ترل ويط ب ارأل ا 1986ب ير الدوال لط ب  السياساو الت اب ية  بوي يا  

التحا  ب ارأل الدوال يانية تحو  دارأل جبر   ب   لي   ص ة بييط ب ارأل الدوال لط ب  السياساو  بيد ويط لحد ل ر  م  واابا 

يط  ما ل  تبل    بلنطب و2003آيار  16( وي 1لحرال البراي بلسياسة اجتياط ال بط التي  ننو  بمر سلاة ا ئتته الم  تة )

منص ا  ميتال التبيير امستراتيجي  حده "التبيير يل  صانبي السياساو ي ر تقدي  تقارير  و ارية متحي أل  ل  بسائط اميت  
ااجن ية"  ب د بصه ال ريا تبمي ورانيس   ائد القيادأل المري ية ااميريية التي لدارو حر ي لونانستا  بالبراي  ويط  بنا "لغ   

 طوق يل  بجا ال سياة" )المترج (  بلمقو
 

  يا  لحد ل ر  الدياأل 2005ب 2001  نائال ب ير الدوال وي  دارأل جبر   ب   ي  يامي Paul Wolfowitz بط ببل بويت   6

ط بالموااي  لحرال البراي  لينا ن    بدئ  لنا  د لير  بي طيط م  ااطياط يل  سياسة الب ياو المتحدأل نحب البراي برور تحم

  لينا استقاط وي 2005لية مس بلية وي م ا الطب   رطحا  ب  لمنصال رئيس ال نل الدبلي ليتبل  م ا المنصال وي ح يرا  

 يقال و يحة لوت ية )المترج (  2007ح يرا  
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 انيةةاس  لصةة ح الاريةةا ممحةةدا لمةةا  الجل ةةي ميةةادأل  -مةةران  ب تةةدمير وةةا لنا يةةال يريةةبل 
 اانا يال  ل  حي ا بتبسيبا ويما  بد وتح وا 

 

  يةةة   الجل ةةةي ن ةةةب   السياسةةةي وةةةي البةةةراي تحةةةو مولةةةة سةةةلاة 2003وةةةي صةةةيه يةةةا  
ا ئةةةتته الم  تةةةة التةةةي ميمنةةةو يليحةةةا ب ارأل الةةةدوال  بيينةةةا السةةة ير  ةةةبط  ريمةةةر  رئةةةيس 

  20037سلاة ا ئتته الم  تة  رئيسا لمجلس الحي  البرا ي الم  و وي ليلبط 
تبيةةةةي  د    ةةةةرامي   حةةةةر البلةةةةب  ب يةةةةرا للةةةةن ا وةةةةي الطةةةةحر ن سةةةةا جةةةة نا مةةةة  مواةةةةا يةةةةا  

الجل ةةةي  بيةةةا   حةةةر البلةةةب   ةةةد لو رنةةةي ل  تبيينةةةا ب يةةةرا للةةةن ا يةةةا  مقةةةررا سةةةل ا   حةةةر 
 البلب  يا  رجط الجل ي   

 
بويمةةةا يةةةةا  نجمةةةةا الجل ةةةةي ب حةةةةر البلةةةةب  يصةةةةبدا    ةةةةر و مطةةةةيلتا   لميةةةة  حةةةةط اابلةةةة  

 2003يةةةة استبصةةة  حلحةةةا يلةةة  الجل ةةةي بالمحةةةاووي  الجةةةدد  و ةةةي تمةةةب  منحمةةةا  ليةةة  اليان
تةةبورو مبلبمةةةاو  ةةةب  لجةةة ان ي يةةةرأل مةةة  وةةةا لنا يةةةال حي ةةةا وةةةي محاووةةةة اان ةةةار مةةةا يةةةادو 
مبجةةبدأل     يانةةو بصةةتو اانا يةةال  ةةد ل يلةةو لب تآيلةةو  اليامةةط  بمةة   المطةةيلة يةةا  وةةي 

طةةةيلة اليانيةةةة يانةةةو يبيصةةةة     يانةةةو امميةةةا  حلحةةةا   يةةةادأل  نطةةةان وةةةا اانا يةةةال  ليةةة  الم
 مطيلة سياسية 

 
االةة  البةةاملب  وةةي ب ارأل الةةن ا يلةة  مةةا نطةةرتا صةةحه  نداديةةة  اللنةةة البر يةةة مةة  ل  وةةي 
نيةةةةة ااميةةةةرييي  ا سةةةةتحبا  يلةةةة  ن ةةةةا البةةةةراي بطةةةةحنا  لةةةة   سةةةةرائيط  بةةةةد تبميةةةةط وةةةةا 

ب ارأل الةةةن ا  بلدو اانا يةةةال  لةةة  حي ةةةا  وطةةةنابا مجمةةةاو يلةةة  واةةةبا اانا يةةةال البائةةةدأل لةةة
مةةة   الحجمةةةاو  لةةة   غةةةةتي مصةةة   الةةةدبرأل الةةة ي يةةةةا  المةةةبرد الرئيسةةةي لل نةةة ي  ب يةةةةو 

 النا  لمدينة  نداد 
 

امتةةةد الةةةنقق وةةةي الب ةةةبد  سةةةرية ليطةةةمط لغلةةةال لنحةةةان البةةةراي  بامتةةةدو لرتةةةاط تصةةةط  لةةة  
يةةةدأل لميةةةاط لمةةةا  محاةةةاو الب ةةةبد وةةةي يةةةط لنحةةةان البةةةراي  بوحةةةرو صةةةبر لحةةة   اارتةةةاط 

  الصةةةة حاو اابلةةةة  مةةةة  الصةةةةحه ااميرييةةةةة  بوةةةةي المةةةة تمر ال يةةةةديبي ااسةةةة بيي يلةةةة
التحةةةا  ةةةي  سةةةلاة ا ئةةةتته الم  تةةةة بمجلةةةس اامةةة  القةةةبمي ان ةةةرى لحةةةد القيةةةاديي  وةةةي 
مجلةةةس اامةةة  القةةةبمي  لةةة  القةةةبط    مةةة   اارتةةةاط لمةةةا  محاةةةاو الب ةةةبد ر مةةةا توحةةةر ل  

 السيارأل وي البراي سلاة ا ئتته الم  تة ب دارأل  ب  ت قدا  
 

 الجلبي: المخطط البديل
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بيل  بوا التسلسط م   المبلبمة ت تقر  ل  الد ة  ورئاسة مجلس الحي  ا نتقالي يانو تطنط  التنابال  ي  لي ان  لمدأل طحر باحد  

اا جدي  ل ا  طنط م ا المنصال لب    رامي  الجب ري  بليق ا لحمد الجل ي بلياد يتبي بمي ا  م   لل يت ي  ل  تبلي الجل ي 
    )المترج ( الرئاسة الم  تة لمجلس الحي  ا نتقالي يا  تحصيط حاصط بليس  بمر م   بط  ريمر
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اسةةةةتنري اامةةةةر منةةةةي ليبامةةةةا يديةةةةدأل ادرل حقيقةةةةة مةةةةا يةةةةا  يجةةةةري  يانةةةةو لةةةةدينا طةةةةيبل 
حينةةة ال ل  الحجمةةةاو ر مةةةا يانةةةو يمةةةت داوليةةةا     الةةة ي  ن ةةة با الحجمةةةاو    ةةةد ل  تةةةبورو 
لةةةديح  وةةةرائا واةةةبا اانا يةةةال ليحةةةددبا تلةةةل التةةةي تتسةةة ال وةةةي لي ةةةر  ةةةرر  صةةةير ااجةةةط 

اانا يةةةةال سةةةةرية للنايةةةةة وةةةةي البةةةةراي  بيةةةةا   وةةةةي اسةةةةتقرار ال لةةةةد  بيانةةةةو وةةةةرائا واةةةةبا
 ا اتل يليحا مقتصرا يل  الباملي  وي ب ارأل الن ا    

 
يةةا  وريةةا الةةن ا وةةي سةةلاة ا ئةةتته الم  تةةة  اصةةرا يةة  وحةة  اللب ةةة السياسةةية وةةي البةةراي 
بلمةةةا ا يحةةةاج  البةةةاملب  وةةةي ب ارأل الةةةن ا واةةةبا لنا يةةةال تبةةةد ملييةةةة يامةةةة  ليةةة  مجةةةرد 

  نبيةةا مةة  التحةة ير للجل ةةي بطةةريان  مةة  المحةةاووي  الجةةدد وةةي باطةةنا   حةةدبط  لةةل يةةا
ومواةةةا  يةةةادأل تطةةةنيط وةةةا لنا يةةةال حي ةةةا يةةةا  لمةةةرا متبةةة را سياسةةةيا  وةةةالبرا يب  مةةةا يةةةانبا 

  لةة ا  يةةا  1948سةةيق لب  ل  يطةةح  ن احةة   لةة   سةةرائيط  التةةي يانةةو تبةةد يةةدبا منةة  يةةا  
 راي  ل   سرائيط    د م  تن ي  مواا  ديط ميصاط ن ا الب

 
تلقيةةةو است سةةةارا غيةةةر مصةةةنه لنةةةا سةةةري مةةة  منوبمةةةة ا سةةةتو اراو   2003آال  27وةةةي 

بيةةةةا  المحلةةةةط ا سةةةةتو اري يطةةةةير  لةةةة  ل  ا ست سةةةةار مصةةةةدر   ةةةةبط ببل ةةةةبويت   "مةةةةط ل  
ن ةةةا البةةةراي ي ةةةال حاليةةةا  لةةة   سةةةرائيط "  وبج ةةةو لننةةةا نبةةةره الةةة ي  يطةةةترب  الةةةن ا  بليننةةةا 

 ل   سرائيط ل  تي  م  المطتري    نبره بجحتا  ب
 

بيةةةةا  السةةةة اط التةةةةالي مةةةةا   ا يةةةةا  البرا يةةةةب   ةةةةادري  يلةةةة  تبقةةةةال نةةةةا تو الةةةةن ا  بةةةةد 
منادرتحةةةةا المةةةةبان  البرا يةةةةة لتحديةةةةد المينةةةةان الةةةة ي سةةةةتتبجا  ليةةةةا  بيانةةةةو منالةةةةل اريقةةةةة 

بمةةةةي ا طةةةةترال  منوبمةةةةة لبيةةةةد   بيانةةةةو لبيةةةةد   2003باحةةةةدأل لتبقةةةةال الحمةةةةب و يةةةةا  
ال يةةةةط السةةةة   بالمةةةةبان  التةةةةي تتبجةةةةا  ليحةةةةا  لينةةةةي  ينةةةةو ل  البةةةةرا يي  لةةةة  يطةةةةتريبا تتبقةةةة

  منوبمة لبيد  
 

 بةةةد طةةةحر مةةة  بربد ا ست سةةةار مةةة  ببلبوةةةبويت   لمةةةر الجل ةةةي ب ارأل الةةةن ا  ال ةةةدن   يةةة  
طةةةحناو ن ةةةا وةةةا   لةةة  غلنيةةةبر  بيةةةا  لمةةةر الجل ةةةي مةةة ا موال ةةةا لسياسةةةة سةةةلاة ا ئةةةتته 

لةةةن ا الوةةةا  البرا ةةةي  لةةة  مسةةةتودمي  نحةةةائيي  )  ةةةائ  لةةةديح  مصةةةاوي( الم  تةةةة  ةةةب  ي ةةةال ا
 وقا  لي   لل ل  يردل الجل ي 

 
يةةا  ويةةط يةةاربط )رئةةيس تن يةة ي متقايةةد لةة  "طةةط الب يةةاو المتحةةدأل" بالةة ي لصةة ح رئيسةةي 

( مةةةةدير مجمبيةةةةة الةةةةن ا وةةةةي سةةةةلاة ا ئةةةةتته الم  تةةةةة  ب ةةةةد 2003وةةةةي  نةةةةداد وةةةةي آيةةةةار 
بالتةةةي ريةةة و يلةةة  تقليةةةط موةةةاار  2003  الةةةن ا وةةةي ح يةةةرا  ب ةةةبنا سةةةبية سياسةةةة  يةةة

 ال ساد االما يانو سلاة ا ئتته الم  تة ممسية   ما  اامبر 



 
 

 في السياسة النفطيةأوراق 

 
 

 

 
كية للعراق غاري فوغلر ي غزو الواليات المتحدة األمير

 14من  9 صفحة خطوط أنابيب النفط ودورها ف 

 

 
يةةا  مبربوةةا للبديةةد منةةا ل  تجةةار الةةن ا اسةةتودمبا لسةةاليال مطةةينة موسةةاد نوةةا  م يبةةاو ن ةةا 

لةةن ا )سةةبمب( البةةراي وةةي لينةةان حيةة  صةةدا  ب  لةةا  بباوقنةةا وةةي  لةةل مةةدير طةةرية تسةةبيا ا
الحيبميةةةة البرا يةةةة  بالةةة ي سةةةاند  قةةةبأل سياسةةةة سةةةلاة ا ئةةةتته الم  تةةةة  بيةةةا  ي يةةة  الةةةن ا 
الوةةا   لةة  المسةةت يدي  النحةةائيي  وقةةا  راو ةةا لمةةر الجل ةةي   يةة  الةةن ا الوةةا   لةة  تجةةار  لةة ا  

 ي ط الجل ي م ا المدير بيي  ميانا يرا يا آور لي ي  الن ا الوا   ل  غلنيبر 
 

م اطةةةرأل  بةةةد  2003تب يةةةو مةةة ا النطةةةاا مبآتيةةةا  وقةةةد حةةةدط وةةةي لبائةةةط تطةةةري  اابط يةةةا  
ل  لنحةة  ويةةط يةةاربط يملةةا مةة  سةةلاة ا ئةةتته الم  تةةة بينةةو لنةةا وةةي  جةةا أل وةةي الب يةةاو 
المتحةةدأل  بي ةةرو يةة  ايترا ةةاتي ينةةد يةةبدتي  لةة  البةةراي  ليةة  السةة ير  ريمةةر يانةةو لةةا 

 لبلبياو لورى 
 

الةةةن ا   يةةة  الةةةن ا الوةةةا   لةةة  غلنيةةةبر لمةةةا ت قةةة  مةةة  حق ةةةة سةةةلاة اسةةةتمرو طةةةرية تسةةةبيا 
ا ئةةتته الم  تةةة  بلةة  يةةتمي  الجل ةةي مةة  تحقيةةا بيةةد    يةةادأل وةةتح وةةا لنا يةةال الةةن ا الوةةا  
القةةةدي   لةةة  حي ةةةا  لينةةةا تميةةة  مةةة  تةةةبوير  ةةةديط مق ةةةبط  لي نقةةةط الةةةن ا الوةةةا   لةةة   سةةةرائيط  

 يب ا ي   لل   النا تو  
 

 يل حالياواردات إسرائ
 

تسةةةتبرد  سةةةرائيط حاليةةةا لغلةةةال ن احةةةا مةةة  الحيبمةةةة اليرديةةةة وةةةي طةةةماط البةةةراي   ةةةدل اليةةةرد 
 تصةةةدير الةةةن ا الوةةةا   لةةة   سةةةرائيط منةةة  لييةةةر مةةة  لر بةةةة ليةةةبا  م ةةةو   بةةةد ل  لغلقةةةو 
دايةة  وةةا لنا يةةال التصةةدير مةة  البةةراي  لةة  ترييةةا  بطةةيد اليةةرد وةةا لنا يةةال ي ةةر المناقةةة 

ترييةةةا ينةةةدما يب ةةةر الحةةةدبد  -راي يتقةةةاا  مةةة  وةةةا لنا يةةةال البةةةراي اليرديةةةة وةةةي طةةةماط البةةة
الترييةةةةة  بيةةةةا  وةةةةا اانا يةةةةال مةةةة ا المن ةةةة  البحيةةةةد للةةةةن ا البرا ةةةةي المنةةةةتل وةةةةي يريةةةةبل 
بالمناقةةةة اليرديةةةة منةةة  ل  انالقةةةو مجمةةةاو دايةةة   ب يةةة اط حاليةةةا وةةةا لنا يةةةال التصةةةدير 

 البحيد للن ا الوا  المنتل وي طماط البراي 
 

رائيط لليةةةرد مةةةت ا آمنةةةا للةةةن ا الوةةةا  الةةة ي ينتجةةةب   والبديةةةد مةةة  النةةةا تو التةةةي تةةةبور  سةةة
تنةةةادر جيحةةةا  محملةةةة  ةةةالن ا الوةةةا  اليةةةردي تةةة بر مينةةةائي حي ةةةا بلطةةةيلب  امسةةةرائيليي   
ب  الةةةو حيبمةةةة البةةةراي تتبامةةةط مةةة  الةةةن ا الوةةةا  الةةة ي ت يبةةةا الحيبمةةةة اليرديةةةة  بنةةةا ن ةةةا 

  ن احةةة  الوةةةا   لةةة  لي  لةةةد تبتةةةره  ةةةا حيبمةةةة البةةةراي  محةةةرال  وةةةاليرد   يسةةةتايبب   يةةة
  ةةمنا الب يةةاو المتحةةةدأل  بحةةابط اليةةرد سةةةا قا ل  يرسةةلبا طةةحناو  لةةة  سةةاحط الولةةيل وةةةي 
الب يةةةةاو المتحةةةةدأل  لينحةةةةا يانةةةةو تحةةةةو تحديةةةةد لمةةةةر مصةةةةادرأل لصةةةةدرتا محةةةةاي  الب يةةةةاو 



 
 

 في السياسة النفطيةأوراق 

 
 

 

 
كية للعراق غاري فوغلر ي غزو الواليات المتحدة األمير

 14من  10 صفحة خطوط أنابيب النفط ودورها ف 

 

ي الةةةةتملق مةةةة   دارأل المتحةةةةدأل  بمنالةةةةل نا لةةةةة باحةةةةدأل وقةةةةا )يبنايتةةةةد يا ويرتةةةةا( لولحةةةةو وةةةة
 لت ر  طحنتحا لويرا وي لطيلب   2014اليمارل وي الب ياو المتحدأل وي يا  

 
  تبتةةةره حيبمةةةة البةةةراي  حيبمةةةة  سةةةرائيط  لةةة ا ت قةةة  المحةةةاي  امسةةةرائيلية  منةةةبى يةةة  
تن يةة  لبامةةر المصةةادرأل يلةة  ن ةةا يردسةةتا   بمةة ا الترتيةةال سةةايد وةةي تةةبوير بارداو الةةن ا 

( EAPCلطةةةيلب  ) -ائيط بميةةة   سةةةرائيط مةةة  تحميةةةط وةةةا لنا يةةةال  يةةةتو الوةةةا   لةةة   سةةةر
 ييسيا م  مينان لطيلب  يل  ال حر المتبسا  ل  مينان  يتو يل  ال حر ااحمر  

 
-لي ةةا  تت ةةةادى صةةادراو الةةةن ا الوةةا  اليرديةةةة ر ا ةةةة حيبمةةة البةةةراي  نقةةط حمب تحةةةا  لةةة  

مطةةةترية وةةةي نقةةةط الحمبلةةةة  لةةة   ا ةةةان نةةةا تو لوةةةرى وةةةي يةةةرر ال حةةةر  بتلجةةةب النةةةا تو ال
سةةةتق دط ي المجيةةةال  يلةةة  متبنحةةةا ينةةةدما تتت ةةة  وةةةي ال حةةةر  transpondersمنوبمةةةاو الما

 لنرر  خ الن ا ويما  ينحا  المتبسا
 

 أجندة نفطية
 

  ا يانةةو منالةةل لجنةةدأل ن ايةةة بران حةةرال  ليةةبا  م ةةو يةة  مةةا 4لةةب ينةةو  ةةد سةةئلو   ةةط 
البةةةراي ليةةةا  جةةةبا ي يةةةت    يةةةت يلةةة  اماةةةتي  ب ةةةد  لةةةو يةةةت يلةةة  طةةة ية التل  يةةةب  

  [7] 2014البانية يا  
 

طةةةةارينا  السةةةة ير  ريمةةةةر بلنةةةةا  وةةةةي  رنةةةةامل ريتطةةةةيط مةةةةادب لةةةةدحر مب ةةةةه مةةةةادب مةةةة  ل  
دا لنةةي لةة  للحةةو ليةةة لجنةةدأل حةةرال البةةراي يانةةو   لةة  حةةد ي يةةر  مةة  لجةةط الةةن ا  ب لةةو تحديةة

ن ايةةة جديةةة وةةي لينةةان وتةةرأل ااطةةحر الومسةةة مةة  التواةةيا مةةا   ةةط الحةةرال لقاةةال الةةن ا وةةي 
التةةةةةي لم ةةةةةيتحا وةةةةةي البةةةةةراي  ليننةةةةةي  ب يةةةةةط لمانةةةةةة     75ب ارأل الةةةةةدوال بااطةةةةةحر الةةةةة  

 لستاي  ل  ل بط  لل اليب  
 

لي طةةين يقتةةرال مةة  ل  ييةةب  لجنةةدأل ينةةا  ويةةط يةةاربط بلنةةا   ةةد ات قنةةا لنةةا   ا مةةا لحةةو لحةةدنا 
  وسنسةةتقيط مبةةا بننةةادر البةةراي  بينةةا  ويةةط بلنةةا   ةةد وةةدمنا 2003ن ايةةة وةةي صةةيه يةةا  

وةةي جةةي  الب يةةاو المتحةةدأل و ةةط ل  نلتحةةا  الصةةناية الن ايةةة  بيتنةةا اطةةمب  مةة  ويةةرأل ل  
 جنبد الب ياو المتحدأل يمبتب  ليي تنت   طرية ن ا ما  

 

يةة  لجنةةدأل تت ةةم  طةةرياو ن ايةةة لميرييةةة  بيةةا  منتقةةدب الةةرئيس ي حيةةب  يةة   ينةةا ن حةةط
الطةةةين ن سةةةا  بلبحةةةبا وةةةي الصةةةحاوة ااميرييةةةة ل  منالةةةل لجنةةةدأل ترتيةةة  يلةةة  الةةةن ا يةةةا  

 يجري تن ي ما  ليننا ل  نرى لجندأل يح   
 



 
 

 في السياسة النفطيةأوراق 

 
 

 

 
كية للعراق غاري فوغلر ي غزو الواليات المتحدة األمير

 14من  11 صفحة خطوط أنابيب النفط ودورها ف 

 

  انصةةةةال ترييةةةة ي يلةةةة  تن يةةةة  واةةةةا لمسةةةةايدأل  اةةةةال الةةةةن ا البرا ةةةةي 2013حتةةةة  يةةةةا  
لسةةتاي   بيةةا  لةةدي القليةةط مةة  الرغ ةةة وةةي ال حةةط وةةي طةةب  لجنةةدأل ن ايةةة  ليةة    بو ةةط مةةا

تيطةةة و لمةةةامي حقةةةائا يديةةةدأل ينةةةدما طةةةريو   يةةةداد يتةةةا ي جبلتنةةةي لدرل لننةةةي ينةةةو وةةةي 
 حالة  نيار لبجبد لجندأل ن اية بران حرال البراي 

 

ة مةةةة  لب   يةةةةا  ب يةةةةر ال نيةةةةة التحتيةةةةة امسةةةةرائيلي يبسةةةةه  ريتسةةةةيي  ةةةةد حةةةةدد وةةةةي مقا لةةةة
ييةةةةةه ل   سةةةةةرائيط ستسةةةةةت يد ا تصةةةةةاديا مةةةةة   2003آ ار  31الصةةةةةحاوة امسةةةةةرائيلية وةةةةةي 

حةةةرال البةةةراي  بيةةةا   ريتسةةةيي يلةةة  تباصةةةط مةةة  مةةةدنيي  وةةةي ب ارأل الةةةدوال يوااةةةب  
ميةةةادأل وةةةتح وةةةا اانا يةةةال  ةةةي  يريةةةبل بحي ةةةا  بلوةةةاد  ريتسةةةيي ل   سةةةرائيط تةةةدو  يةةةتبأل 

بل   يةةةةادأل وةةةةتح وةةةةا اانا يةةةةال  لةةةة  حي ةةةةا % يلةةةة  مسةةةةتبرداتحا مةةةة  الةةةةن ا 25مقةةةةدارما 
 سينني  سرائيط ي  دو  م   البتبأل  

 

)برئةةةةيس الةةةةب ران الحةةةةالي(  نيةةةةامي   2003يانيةةةةا  سةةةةاور ب يةةةةر الماليةةةةة امسةةةةرائيلي وةةةةي 
جةةةاد مسةةةتيمري  مسةةةتبدي  لتمبيةةةط تبسةةةي  وةةةا اانا يةةةال يا 2003نتنيةةةامب  لةةة  لنةةةد  يةةةا  

 حي ا  -يريبل 
 

ويةةط ياليةةا مةة  حيةةط اا دميةةة وةةي ب ارأل الةةدوال  بيةةا  مةةارل  يةةط طةةريل  ياليةةا  يةةا  دب 
يامةةا   ةةط ل  ين ةة  ااويةةر  لةة   دارأل  ةةب   بنقةةط  15ويةةط وةةي محنةةة المحامةةاأل اييةةر مةة  

حي ةةا ب ةةب  ي سةةح المجةةاط  -يةة   يةةط  بلةةا    الجل ةةي بيةةد   يةةادأل وةةتح وةةا لنا يةةال يريةةبل 
  ببجةةا  يةةط الم يةةد مةة  ا نتقةةاد احمةةد [8]ط لقةةدر مائةةط مةة  اايمةةاط  ةةي  البةةراي ب سةةرائي
 الجل ي باص ا  يا   بنا "غدار  مواتط بجاحد"  

 

منوبمةةةةة را بةةةةا  يةةةةا  لةةةة  سةةةةيبتر لي ةةةةي  رئةةةةيس مةةةةبو ي نائةةةةال الةةةةرئيس ديةةةةل تطةةةةيني  
  بيةةةا  لي ةةةي يلةةة  2003اتصةةةا و صةةةبتية آمنةةةة مةةة  الجل ةةةي وةةةي  نةةةداد وةةةي صةةةيه يةةةا  

بيمةةةا  ينةةةو سةةةا قا  لصةةةدر الةةةرئيس يلنتةةةب  وةةةي  اتصةةةاط لي ةةةا  تةةةاجر الةةةن ا مةةةارل ريةةةت  
يبمةةةا ااويةةةر وةةةي المنصةةةال ي ةةةبا يةةة  ريةةةت  يةةة  جريمتةةةي التحةةةرال مةةة   ةةةري ة الةةةدوط 

 بالمتاجرأل م  البدب   مليب  دب ر 100 نحب 
 

يةةا  لي ةةي محةةامي مةةارل ريةةت  لسةةنباو يديةةدأل حينةةا جنةة  ريةةت  مليةةاراو الةةدب راو مةة  
نا يةةةال سةةةري يمتةةةد وةةةي  سةةةرائيط  بيةةةا  ينقةةةط الةةةن ا نقةةةط الةةةن ا الوةةةا  اميرانةةةي ي ةةةر وةةةا ل

ي ةةر  سةةرائيط  لةة    ائنةةا وةةي ال حةةر المتبسةةا وةةي حةةي  يانةةو  سةةرائيط تحصةةط يلةة  الةةن ا 
ينةةدما  1994مةة   الترتي ةةاو وةةي ب ةةو مةةا  بةةد يةةا   الةة ي تحتاجةةا  سةةبر مو ةةر  بتب  ةةو

 لرغ  ريت  يل  منادرأل الطرية التي لسسحا 
 



 
 

 في السياسة النفطيةأوراق 

 
 

 

 
كية للعراق غاري فوغلر ي غزو الواليات المتحدة األمير

 14من  12 صفحة خطوط أنابيب النفط ودورها ف 

 

ي يت ةةة بييقةةة للنايةةة مةة  حيبمةةة  سةةرائيط   سةةيما مةة  الةة  اةةبر مةةارل ريةةت  بسةةيبتر لي ةة
"مبسةةةاد"  بيالةةةة الموةةةا راو امسةةةرائيلية  بيةةةا  جةةةاط سةةةترب  ب يةةةر الوارجيةةةة ال رياانيةةةة 

 ةةد  ةةاط يةة  سةةيبتر لي ةةي "   تحديةةد مةةا   ا يةةا  يبمةةط لصةةالح  2006 - 2001وةةي ال تةةرأل 
   [9]لة استوارأل  البملة المبدنية" امسرائيليي  لب ااميرييي  وي لي يب  م  اايا  مسب

 

مجمبيةةةةة تواةةةيا ال نيةةةةة بيةةةا  البامةةةط ااويةةةةر دبر ميةةةل مايبسةةةيي  صةةةة تا ي ةةةبا وةةةي 
لمةةةا ا " رل" ينصةةةر اتصةةةاط  الةةة  "مبسةةةاد" ليسةةةو لةةةا  ( EIPGالتحتيةةةة لقاةةةال الاا ةةةة )

  2008 لةة  يةةا   2002ليةةة و ةةرأل ن ايةةة وةةي منصةةال حةةاي  يةةرت ا  ةةن ا البةةراي مةة  يةةا  
جحيةةة  الةةةن ا الوةةةا  البرا ةةةي  لةةة   سةةةرائيط  ب  اط مايبسةةةيي وةةةي باطةةةنا   صةةة ة لةةةدي  ت

 الرئيس التن ي ي ل  "المبحد اليحبدي لألم  القبمي اميريا" 
ونةةةةبا ل  لسةةةلحة الةةةةدمار الطةةةامط يانةةةةو سةةةة ال  2003   البديةةةد منةةةةا الةةة ي  تابيةةةةبا يةةةا  

ويةةةا ل  منالةةةل بران  الحةةةرال مةةة  البةةةراي  ليةةة     ةةةد للتةةةاريخ ل  يةةة ير يلةةة  نحةةةب   لةةة س
حةةةرال البةةةراي لجنةةةدأل لتةةةبوير ن ةةةا البةةةراي مسةةةرائيط  يانةةةو تيةةةاليه تلةةةل الحةةةرال مائلةةةة  

لصةةةةي با  جةةةةرب  وايةةةةرأل  33000لميريةةةةي )يسةةةةيري بمةةةةدني(  تلةةةةبا   4500لييةةةةر مةةةة  
بلن قةةةو لييةةةر مةةة  ترليةةةبني دب ر مةةة  اامةةةباط ااميرييةةةة  بتي ةةةد البةةةراي وسةةةائر جسةةةيمة 

 ل ي   تلبا لب جرحبا تت انط لماما لر امنا لي ا وبدد البرا يي  ا
 

 )مترجمة إلى اللغة العربية( المصادر
كانون  31إيرانية ستستأنف العمل سرا".  -تايمز أوف إسرائيل. "شركة نفط إسرائيلية  [1]

 .2017األول 
، 2009أممان، د. "ملك النفط: الحيوات السرية لـ مارك ريتش". سانت مارتن غريفن،  [2]

 نيويورك.نيويورك، 
 .2003نيسان  20الـ "غارديان". "إسرائيل تبحث عن خط أنابيب للنفط العراقي".  [3]
الـ "غارديان". "كيرف بول: كيف خدع عراقي مهووس يتطلع إلى إسقاط صدام الواليات  [4]

 .2011شباط  15المتحدة؟". 
  ما بة جامبة ينساس  بالسياساو الن اية  بجحة نور مال " وبغلر     "البراي [5]

   لبرنس  ينساس 2017
 20وا الن ا  ي  البراي ب سرائيط ليس لن بال لحت "     ربيتر   "نتنيامب يقبط  [6]

  2003ح يرا  
  2014آ ار  6    ي سي نيب  يب   " رنامل ريتطيط مادب"   [7]



 
 

 في السياسة النفطيةأوراق 

 
 

 

 
كية للعراق غاري فوغلر ي غزو الواليات المتحدة األمير

 14من  13 صفحة خطوط أنابيب النفط ودورها ف 

 

  2004آيار  4دي ارد     "ييه ودل لحمد الجل ي المحاووي  الجدد"  سالب    [8]
   نيبيبرل  نيبيبرل 2003ري  ريس  يام نر     "حربال  لير"  و [9]
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( Gary Voglerغاري وبغلر )
(howitzerconsulting@gmail.com رئيس مابت ر )

بالسياساو الن اية  بجحة  لتستطاراو       بم له يتاال "البراي
 Iraq and the Politics of Oil: An Insider’sنور مال " )

Perspective ال ي نطرتا ما بة جامبة ينساس وي تطري  الياني )
يا  وبغلر  2011ليلبط  - 2006  وي ال ترأل يانب  اابط 2017

 لل  ود  وبغلر  ص ة ا ستطاري الن اي اا د  لقباو الب ياو المتحدأل وي البراي  ب  ط 
ميتال  - نداد بمستطارا ن ايا ل د   -نائال المستطار الن اي اا د  وي سلاة ا ئتته الم  تة 

  يادأل اميمار بالمسايدأل امنسانية  بلب ارأل الدوال ااميريية وي اليبيو ب نداد  
 

 بينو البسيرية   بوبغلر  ا ا سا ا وي جي  الب ياو المتحدأل بم  وريجي لياديمية بيسو
 ياما  20بطنط لي ا مناصال  دارية وي  يسب  مب ط بمب ط لبيط يبرال ايير م  

 
 )*( المترج 
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 في السياسة النفطيةأوراق 

 
 

 

 
كية للعراق غاري فوغلر ي غزو الواليات المتحدة األمير

 14من  14 صفحة خطوط أنابيب النفط ودورها ف 

 

 النقدي  احط اياديمي بي ب وي ميئة تحرير مب   ط ية ا  تصاديي  البرا يي  مصلح 
 

 تنويه
 Oil Pipelines Played Role in US Invasion ofنطرو م   المقالة تحو ينبا   

Iraq مجلة الن ا بالنا   ويOil & Gas Journal   التي تصدر وي ميبست   تيساس
  2018يانب  اابط  3الب ياو المتحدأل ااميريية  بددما الم رخ وي 

 
 & Oilترجمو م   المقالة  ل  اللنة البر ية   استينان الورائا بااطياط       واق م  

Gas Journal   
 

 شارةاإل بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح االقتصاديين لشبكة محفوظة ترجمة المقال نشر  حقوق 
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