
  جامعة املوصل                                                                          

  كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  

  ةقسم اجلغرافي            

  

  

  

  

  

  نابيب نقل النفط أالتوازن املكاني لشبكات 

  يف دول املشرق العربي

  يونس طالب شهاب محيد

  ماجستريرسالة 

  البشريةاجلغرافية/ اجلغرافية 

  

  

  إشرافب

ستاذ 
ُ
  املساعداال

  حممد هاشم ذنون احليايلالدكتور 

  

  م2020                           هـ 1442



  

  

  نابيب نقل النفط أالتوازن املكاني لشبكات 

  يف دول املشرق العربي

  

  

  إىلمقدمة رسالة 

  جملس كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ جامعة املوصل

  نيل شهادة املاجستريوهي جزء من متطلبات 

  يف العلوم اإلنسانية/ اجلغرافية 

  

  

  من قبل

  يونس طالب شهاب محيد

  

  

  بإشراف

  ستاذ املساعداأل

  حممد هاشم ذنون احليايلالدكتور 

                      

  

  م2020                           هـ 1442



  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  ))5 -- 4: آیة ((األعلىسورة 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

حيا�أباستمرار�ف��ا�ي��بدعا��ا..ال���رافقت���

  واواصل�املشوار���

  (امي�ا��ب�بة)�������������������

 �أوصل���ا����ذا�وفاءً ..من�
ً
  وامتنانا

  (والدي�املرحوم)����������������

 ..�من��انوا����سند
ً
 �ا

ً
  وعزا

  (أخو�ي)������������������������

  وقد����مصباح�الفكرأ..��ل�من�

  ��ا�ي)أ(������������������������

  أ�دي�ج�دي�ال�س�����������

  

  
  
  

  الباحث                                                                

  



  شكر وتقدیر

�من� �أ�ون �أن �رزق�� �وأنھ �ا���د ��ذا �إتمام �ل�س�يلھ �عز�وجل �� ��شكري
ُ
أبدأ

�الكر�م� �لوج�ھ
ً
�خالصا �يتقبلھ �أن ��عا�� �أرجو�منھ ،� �العلم �طلب �طر�ق ��� السالك�ن

م�ع���أشرف�املرسل�ن�محمد�الصادق��م�ن�وع���آلھ�و��بھ�أجمع�ن
ّ
سل

ُ
��وا

ّ
ص�

ُ
�وا

  .ما��عد....أ�ا��مد���رب�العزة�وا��اللو 

بالشكر�والتقدير�ألستاذي�ن�اتقدم�أ�إال ��ذه�الرسالة�بفضل�هللانجز�أنا�أال��سع���و 

املشرف�ع����ذه�الرسالة�ملا�تحملھ�من�عناء��محمد��اشم�ذنون�ا��يا��الدكتور�

ات�القيمة��ان�ل�ا�رشادومتا�عة����تقديم�الن���و� �صادق�وعميق�و�ذلھ�من�ج�د

  .فجزاه�هللا�ع���خ���ا��زاء�ن� ���ما����عليھ�إنجاز�ا�إو الرسالة�عداد��ذه�إثر�����

ه�من�ن���بداأملا��حمد�حامد�ع��أ�الدكتور �ستاذ� ���إتقدم�بالشكر�والتقدير�أكما�

�ومساعدةإو  �الدراسة�رشاد ��ذه ��إلتمام �ا�� �ا��ز�ل ����فاضل� �ساتذ�يأوشكري

 ا��غرافية�ملا�قدموه�للباحث�من��قسم
َ
  .نجاز��ذه�الدراسةإس�مت����أراء�سديدة�ا

� �يفوت�� �أوال �الشكر�أن �بجز�ل �إتقدم �مكتبة �موظفي �ا��غرافية�� وموظفي��قسم

  بدوه�من�املساعدةأ���جامعة�املوصل�ملا�املكتبة�املركز�ة�

�أو 
ً
�وامتأخ��ا �وتقديري �شكري �بجز�ل �توجھ ��� �خ���عون �و�ان �آزر�ي �ملن فراد�أنا�ي

� ��� �واملغفرة �العفو �هللا �اسال
ً
�وختاما �املرحومعائل��. �والدي ذكر��م��وملن�ولروح

  ذكره�����ذه�السطور�الضيقة.أن�أوالتمس�العذر�ممن�فات���

  رب�العامل�ن�.�وا��مد�والشكر��

  

  

  

  

  

  الباحث

  

                               

  



 أ 

  المستخلص

قــع الجغرافــي وهبــات الموضــع لــدول المشــرق العربــي الــذي شــهد تــوازن و نظــرًا لمقومــات الم

ــیم  ــنفط المتموضــعة علــى االمتــداد المســاحي لإلقل اهــم  كإحــدىمكــاني بــین شــبكات أنابیــب نقــل ال

 وتطــور الصــناعة النفطیــة فــي الــدول العربیــة التــي اســتمراریةعناصــر البنیــة التحتیــة وابــرز حلقــات 

ــنفط  تتبــوأ مكانــة مرموقــة علــى خارطــة الــنفط العالمیــة جعلتهــا تحتــل مركــزًا مرموقــا فــي صــناعة ال

تنــــامي الطلـــب العــــالمي علــــى الــــنفط كمصـــدر للطاقــــة فــــي كافــــة العملیــــات فضــــًال عــــن العالمیـــة، 

بـــــالقرب مـــــن  االنتاجیـــــة، و تمركـــــز المنـــــاطق الرئیســـــة إلنتـــــاج الـــــنفط فـــــي دول المشـــــرق العربـــــي

للــدول المنتجــة للــنفط ممــا  نتــاج والتصــدیرئیــة الرئیســة ممــا انعكــس علــى حجــم اإلاالمســطحات الم

تكشف مقدار التوازن المكاني لشبكات أنابیب نقل النفط ومناطق االنتاج النفطي من تطلب دراسة 

عتماد البحث على المنهج االقلیمي دول المشرق العربي . بإ جهة وربطها بالمصبات الرئیسة لنفط

تحدیـــد مـــدى تـــأثیر كافـــة الظـــروف الطبیعیـــة واالقتصـــادیة والسیاســـیة والقانونیـــة علـــى الـــذي یكفـــل 

، نابیــب نقــل الــنفطالحالیــة لشــبكة أ الصــورة المركــب االقلیمــي االقتصــادي لشــبكة االنابیــب مالمــح

شـبكات لجیواقتصـادیة ال للكشف عن، نابیب تكزات الجغرافیة الرئیسة لشبكات األلمر اوتحدید ابرز 

لهیكلیــة شــبكة تقیــیم الكمــي مــن خــالل تفســیر نتــائج ال يلعربــنقــل الــنفط فــي دول المشــرق انابیــب أ

فــي دول المشــرق وتحلیــل الكفــاءة االنتاجیــة وعالقاتهــا المكانیــة مــع المالمــح االقتصــادیة نابیــب األ

شبكة انابیب نقل النفط من حیث األطـوال نه على الرغم من عدم توازن وكشفت الدراسة أ .العربي

% 123عالیـة بنحـو  نعطفت بدرجـةا لشبكة انابیب نقل النفط التيواالتجاهات الجغرافیة عداد واأل

، قلـیم عالیـةفاء شبكة انابیب نقل الـنفط فـي اإلان ك وهي ذات مستوى عالي االمر الذي یدل على

% 12نابیــب مـن الطــرق البریــة األ نســبیة لشـبكةبأهمیــة  ،كــم/ وصـلة 183.1 بلغـتنتشــار بنسـبة ا

بینما بلغت  2كم1000كم / 546نابیب نقل النفط نحو لمشرق العربي، وبلغت كثافة شبكة أا لدول

عالقــات متباینــة القــوى بــین عــن  الدراســة كشــفتو  برمیــل / كــم. 6.6كثافــة التــدفق لألنابیــب نحــو

بیـب كثر المرتكزات تأثیرا على اطـوال شـبكة االناادیة وأنابیب نقل النفط والمرتكزات االقتصشبكة أ

وتصدیر النفط باألنابیب بدرجـة ارتبـاط  0.905ارتباطها نحو  ي عدد الخطوط التي بلغت درجةه

، وطرحـت الدراسـة  0.836جمالي بدرجة ارتباط نحـو والعائد المالي النفطي اإل 0.857بلغت نحو

قلــیم كخطــوط ن العمــل فــي اإلب الــنفط المتوقفــة عــاعــادة تفعیــل خطــوط انابیــ عــدة مقترحــات أهمهــا

نابیــب المقترحــة بــین الــدول المنتجــة ودول وریا، واالهتمــام ببنــاء مشــاریع األوالســعودیة وســ العــراق

  لمشرق العربي مع المحیط العالمي قلیم استوى التعاون االقتصادي بین دول أالمرور وذلك لرفع م
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  المقدمة

حـداث تسهیالت نظام النقل البري التي أسـهمت فـي إ حدىإ نابیب نقل النفطتعد شبكات أ

ت المكانـــة مواقـــع العـــرض والطلـــب علـــى الســـلع ذا تخصـــص وظیفـــي فـــي عملیـــة نقـــل الســـلع بـــین

خطــوط ان واء، علـى اعتبــار ســ نتاجیــة والخدمیـة بحــدلمجــاالت اإلهمیـة االقتصــادیة فــي كافـة اواأل

نتـاج  لمصـادر الطاقـة خاصـة الـنفط ومصـباته الرئیسـة بیب هي حلقـة الوصـول بـین مواقـع اإلنااأل

وتحقیـق المنـافع  اً وتطـور  اً شـهدت نمـو  عند المـوانئ البحریـة ، ضـمن سلسـلة العملیـات النفطیـة التـي

استخدام ب مدادات مصادر الطاقةكتشاف وتنامي الصناعة النفطیة وتأمین إاالقتصادیة منذ بدایة ا

مریكیـة لنقـل فـي الوالیـات المتحـدة األ مـرة ألولنابیب منـذ منتصـف القـرن التاسـع عشـر شبكات األ

  النفط .

نابیــــب نقــــل الــــنفط  باهتمــــام العدیــــد مــــن التخصصــــات العلمیــــة وعلیــــة حظیــــت شــــبكات أ

الجغرافیــا علــم  ولــم یتخلــىلــى العلــوم البیئیــة ، والسیاســیة والهندســیة والقانونیــة إضــافة إاالقتصــادیة 

 نابیــــب نقــــل الــــنفط وخصائصــــها ومجــــاالت اســــتخدامهااالســــهام واالهتمــــام بدراســــة خطــــوط أ مــــن

نـا بـدا التفكیـر بدراسـة القتصـادیات المكانیـة للنقـل . مـن هومنافعها االقتصادیة المتحققة بمنظـور ا

  رئیسة :. ستوى دول المشرق العربي لدوافعهذا الموضوع على م

فــي ظــل  اإلنتاجیـةكمصـدر للطاقــة فـي كافــة العملیــات  ى الــنفطتنـامي الطلــب العـالمي علــ -1

كافـة على  باإلنتاجالنظام االقتصادي القائم على مبدأ تقسیم العمل والتخصص الجغرافي 

 .) والدولیة،واالقلیمیة ،المحلیة (مستویات ال

نظــرًا لخصــائص الموقــع الجغرافــي وهبــات الموضــع لــدول المشــرق العربــي ممــا أســهم فــي   -2

نابیـب نقـل مـع بدایـة نمـو وتطـور الصـناعات النفطیـة ضـمن نشاء معظم مسارات شبكة أإ

التـــي شـــهدتها دول االقلـــیم بمواصـــفات هندســـیة وتقنیـــة  بـــرامج وخطـــط التنمیـــة االقتصـــادیة

 سواق العالمیة للنفط.الدول المنتجة للنفط  من الوصول إلى األمكنت 

المشـــرق العربـــي عنـــد الجانـــب الشـــمالي الـــنفط فـــي دول  إلنتـــاجتمركـــز المنـــاطق الرئیســـة  -3

لــى مصــبات یــاه خلــیج الســویس والرغبــة للوصــول إلمیــاه الخلــیج العربــي وحــول موالغربــي 
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قلــیم نــد میــاه البحــر المتوســط والبحــر األحمــر والبحــر العربــي أســهمت بــامتالك األالــنفط ع

 .نابیب نقل النفطشبكة أ

نتاجیـة للـنفط مكانیات االحتیاطیـة واإلاألول االقلیم من حیث عدم التوازن المكاني طبقًا لد -4

ة النفطیـة، ممـا والمـاء مقارنـة بالمسـاحة وحجـم نشـاطات الصـناع ةوموقعها بالنسبة للیابسـ

 نابیب نقل النفط .تالالت مكانیة في إمتدادات خطوط أنجم عنه اخ

ت نابیــب نقــل الــنفط والمرتكــزاة العالقــات االرتباطیــة بــین شــبكة أالتبــاین الحاصــل فــي قــو  -5

  نتاجبالدرجة الرئیسیة بمقدار حجم اإل وتأثرهااالقتصادیة في دول المشرق العربي 

 مشكلة البحث  

نابیب نقل النفط في لة البحث في محدودیة كفایة شبكة أتأسیسًا على ما تقدم جاءت مشك

تاجیــة النفطیــة، نموهــا وتطورهــا طبقــا لإلمكانیــات اإلدول المشــرق العربــي جــراء تبــاطؤ معــدالت ن

ـــالي انعكـــاس أ ـــادل التجـــاري للـــنفط مـــن جهـــةوبالت ـــك علـــى حجـــم التب والتغیـــرات المحـــدودة  ،ثـــر ذل

، ممـــا تطلـــب دراســـة متخصصـــه تكفـــل  یـــد حجـــم الطلـــب علـــى الـــنفطابجغرافیـــة هـــذه االقلـــیم مـــع تز 

مـة مكانیـة تامـة بـین كافـة معطیـات شـبكة زن واالرتبـاط المكـاني لتحقیـق مواءبتحقیق نوع من التـوا

  ة في دول اقلیم المشرق العربي .الرئیسل النفط انابیب نق

 فرضیة البحث  

رئیســـة مفادهـــا أن شـــبكة أنابیـــب نقـــل الـــنفط فـــي دول  علمیـــةینطلـــق البحـــث مـــن فرضـــیة 

المشرق العربي  ال تلبي كافة متطلبات العملیات النقلیة واالقتصادیة لنقل النفط من مواقع االنتاج 

حریة، بحكـم الفرضـیات العلمیـة الثانویـة وهـي محدودیـة كفایـة الى مصباته الرئیسة عند الموانئ الب

خطوط األنابیب طبقا إلنتاجیة األنابیب في نقل النفط ، وكذلك وجود اشكالیات تـؤثر علـى األداء 

اإلنتــاجي والتجــاري لمســارات أنابیــب نقــل الــنفط منهــا، العوائــق البشــریة او الطبیعیــة، كــذلك ارتفــاع 

ألنابیـب، وعـدم تـرابط أوصـال شـبكة أنابیـب نقـل الـنفط مـع بعضـها قرینة انعطـاف بعـض خطـوط ا

بین دول اقلیم المشرق العربي، كذلك إحداث أضرار في خاصیة استمرار التدفق جـراء الصـراعات 
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الداخلیــة أو الخارجیــة أو بســبب اعتمــاد مبــدأ الربحیــة التجاریــة التــي حــددتها أبعــاد الصــورة الحالیــة 

  لشبكات انابیب نقل النفط.

 هدف البحث  

  :ما یليیجاد الى إ یهدف البحث

نابیـب نقـل الـنفط الوظیفي والتوزیع المكاني لشـبكة أیجاد الصورة الحالیة والتركیب الهیكلي و . إ 1 

  في دول المشرق العربي . 

نابیــب نقــل الــنفط علــى بنــاء وامتــداد شــبكات أ االقتصــادیةثــر المرتكــزات الطبیعیــة و . تشــخیص أ 2

  في دول المشرق العربي . تجاريوانعكاسها على واقع النشاط الومشتقاته 

ة وتحلیل اتجاهاتها وعالقاتها المكانیة نابیب نقل النفط الرئیساء شبكة أد. تقییم كمي لكفاءة  وأ 3

  مع المصبات النهائیة لها .

لشــبكة  رح المشــاریع المســتقبلیةشــكالیات وطــازن المكــاني وحــل اإلیجــاد خیــارات لتحقیــق التــو . إ 4

  قلیم المشرق العربي .األنابیب في دول إ

 ومصادره منهجیة البحث  

نابیـــب نقـــل الـــنفط ضـــمن المركـــب اعتمـــد البحـــث المـــنهج األقلیمـــي فـــي دراســـة شـــبكات أ 

ة ودراســـالظــروف الطبیعیـــة والبشــریة  تـــأثیرربــي لتحدیـــد مــدى دول المشـــرق الع إلقلــیماالقتصــادي 

ئمة والمنتظـرة مـن خـالل اعتمـاد ب وعالقاتها المكانیة القانابیحجم التدفق عبر مسارات خطوط األ

نـه مـن علـى أ مجیات نظم المعلومات الجغرافیـة،وبر  SPSSحصائیة لبرنامج األسالیب الكمیة واإل

حصــــائیة الرســــمیة لمنظمــــة الــــنفط ان البحــــث اعتمــــد علــــى التقــــاریر اإل لــــىالموضــــوعیة اإلشــــارة إ

ـــنفط العربیـــة  ـــر (اوابـــك) وتقاریرهـــا االحصـــالعالمیـــة(اوبك) ومنظمـــة ال ائیة الشـــهریة والســـنویة وتقری

جامعــة الــدول العربیــة و لــى التقریــر االقتصــادي العربــي الموحــد، إ باإلضــافةمــین العــام الســنوي، األ

 ،صندوق النقـد الـدولي ألمم المتحدة، وا ي العربـــي الموحــد،قتصادالتقریر اال صندوق النقد العربي

، ووكالــــــــة الطاقــــــــة ســــــــیا( االســــــــكواقتصــــــــادیة واالجتماعیــــــــة لغــــــــرب اَ دة االمــــــــم المتحــــــــولجنــــــــة األ

  .وغیرها من الدراسات British Petroleum)، وشركة النفط البریطانیة EIAاالمریكیة(
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 خطة البحث  

 تحقق من فرضـیته فقـد قسـم البحـث علـىلى هدف البحث والمما تقدم من أجل الوصول إ وتأسیسا

  ثالثة فصول، فضال عن المقدمة واالستنتاجات والمقترحات

نابیــب نقــل الــنفط فــي دول المشــرق الحالیــة لشــبكة أ الصــورةلرســم  الفصــل االولخصــص 

ــنفط أجیوتاریخیــة شــبكة  ولضــمن ثالثــة محــاور نــاقش المحــور األ العربــي فــي دول نابیــب نقــل ال

نابیــب نقـل الــنفط فـي دول المشــرق العربــي أف الثــاني البنیـة الهیكلیــة لشـبكة ، وكشـالمشـرق العربــي

  نابیب نقل النفط في دول المشرق العربي.خیر ناقش المحاور الرئیسة لشبكة أواال

ــاني الفصــلواهــتم  نابیــب نقــل الــنفط فــي دول تكزات الجغرافیــة الرئیســة لشــبكات أبــالمر  الث

نابیــب نقــل ة لشــبكة أالمرتكــزات الطبیعیــ ولضــمن ثالثــة محــاور نــاقش المحــور األ المشــرق العربــي

كــزات خیــر المرتواألالــنفط فــي دول المشــرق العربــي ونــاقش المحــور الثــاني المرتكــزات االقتصــادیة 

  نابیب نقل النفط في دول المشرق العربي .السیاسیة والقانونیة لشبكة أ

نابیــب نقــل الــنفط فــي دول شــبكات أبدراســة جیواقتصــادیة  الفصــل الثالــثفــي حــین تجســد 

نابیـب نقــل الـنفط فــي تقیـیم كمــي لهیكلیـة شــبكة أب ولاألالمشـرق العربــي ضـمن ثالثــة محـاور اهــتم 

نابیــب نقــل الــنفط فــي تحلیــل الكفــاءة االنتاجیــة لشــبكة أ ، وانســاب الثــاني فــي دول المشــرق العربــي

نابیــب نقــل الــنفط ن شــبكة أاســة العالقــات المكانیــة بــیدول المشــرق العربــي، وركــز الثالــث علــى در 

  فاقها المستقبلیة في دول المشرق العربي.والمرتكزات االقتصادیة واَ 

 الدراسات السابقة.  

 نابیب نقل النفط في بعض الدول العربیة : ناقش البحث شبكة أ1986التكریتي . عبداالله  1

نابیب نشاء األالمؤثرة في إط ومنتجاته والعوامل همیة تلك الخطوط في نقل النفوأبصورة شكلیة 

نابیب واهمیتها وتدارس مستقبل شبكات خطوط األ التي تحتاج الیها الدول العربیة لبناءومواد ا
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وطرق تنفیذ مشاریعها وتشغیلها وصیانتها إضافة الى شبكات الخطوط التصدیریة للنفط والغاز 

  . )1(والمشاكل التي تواجه هذا القطاع 

2  .(George Lenczowski 1995) : سعة ألنظمة تقدیم صورة وا الغرض من الدراسة هو

ا القتصادات الدول حجمها أو أهمیته بسبب ةرئیسلتي قد نسمیها ة اخطوط األنابیب الرئیس

. سیكون التركیز الرئیسي على اإلقلیمیةحقیقة أنها تجتاز أراضي أجنبیة و المیاه المنتجة و 

ولكن  خطوط أنابیب تحمل منتجات نفطیة أو غاز ،خطوط أنابیب النفط الخام. هناك أیًضا 

أیًضا  حسبانالورقة. یجب أن یوضع في ال اهتماًما خاًصا في هذه لقىأقل أهمیة ، فلن ت ألنها

بین استخدام خطوط األنابیب باإلضافة إلى  لنفط لدیهم في بعض الحاالت خیارأن منتجي ا

الناقالت واالعتماد في الغالب على الناقالت. القرارات المتعلقة بطریقة التصدیر التي تملیها 

  . )2(جزئیًا اعتبارات اقتصادیة وجزئیة باالعتبارات السیاسیة

3  .(Ronald Solige 1998) ركزت الدراسة على نقل النفط من حوض بحر قزوین : 

یران والخیارات المقترحة ر روسیا وجورجیا وتركیا والصین وأفغانستان وإ والطرق المحتملة عب

 خر والمخاوف من استخداموتقدیم الحجج لتفضیل مسار عن األ والعوامل االقتصادیة والسیاسیة،

نابیب نقل النفط المملوكة للقطاع العام والخاص من قبل القوى االحتكاریة من خالل خطوط أ

ادیة لصالح المسارات التي حكومات، والتكلفة االقتصادیة لمختلف المقترحات والفوائد االقتصال

الهدف هو توضیح راضیهم وبالتالي تسمح لهم بكسب الدخل من تعریفات العبور، و ستعبر أ

نابیب نقل النفط في منطقة الدراسة والبعد االقتصادي لها والمنافسة القضایا الخاصة بأ

  . )3(المحتملة

                                           
عبدااللـــه التكریتـــي، اهمیـــة شـــبكات خطـــوط االنابیـــب فـــي الصـــناعات النفطیـــة العربیـــة، مجلـــة الـــنفط والتعـــاون )1(

 . 1986، العدد االول ، 12العربي، المجلد 

(2) George Lenczowski, Major Pipelines in the Middle East: Problems and 
Prospects,vol 3, number4, 1995. 
https://mepc.org/journal/major-pipelines-middle-east-problems-and-prospects 
(3) Ronald Soligo, The Economics of pipeline routse: The conundrum of Oil Exports 
From The Caspian Basin, Energy Study by The Cener For Internltional Political 
Economy And The James A. Baker III Insttute For Public Policy, Rice University – 
April 1998.  
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نابیب الموصل حیفا بعد انتاج قش البحث الخلفیة التاریخیة لخط أ: نا 2003. سعداهللا الفتحي 4

بیض لى البحر األومسار هذا الخط إ 1927النفط من الحقول الشمالیة على مستوى تجاري عام 

  . )1(المتوسط واالعتبارات السیاسیة واالقتصادیة المتحققة منه

نابیب نقل النفط من أراسة التنافس الدولي على مسارات دناقشت  : 2006. دیار صالح مجید 5

همیة الموضوع في ضوء تصاعد المكانة الجیوبولتیكیة لبحر قزوین أبرزت  اذ بحر قزوین،

والدول حدیثة االستقالل المحیطة به بشكل خاص بعد انتهاء الحرب الباردة وذلك في ضوء 

هم بشكل مهم في سوق الطاقة ن تسأؤمل لها النفط هناك والتي یاكتشاف كمیات مهمة من 

ن الموقع الجغرافي الحبیس لبحر قزوین ودوله الحدیثة االستقالل التي أ إلا العالمي مستقبال،

ى نابیب لنقل هذه الثروة اللى ضرورة مد خطوط األإدت أكز فیها معظم الثروة النفطیة قد یتر 

اشكال التنافس  بین الدول الداعمة لهذه  لى شكل مهم منإاالسواق المستهلكة لها الذي قاد 

ونظرا لكثرة هذه  المشاریع والرامیة من وراء ذلك الى تحقیق السیطرة على هذه المنطقة ومواردها،

لى ملیون إ ستیعابیةنابیب المقامة والتي تصل طاقتها االریع فقد ركزت الدراسة فقط على األالمشا

  . )2(برمیل فأكثر

: ناقشت الدراسة دور الموارد الطبیعیة النفط والغاز في الصراعات الدولیة  2010. سلیم علي 6

، ودور البنیة ودور خطوط االنابیب في حل النزاعات القائمة بین الدول ودورها في تعزیز التعاون

نفط مثل الالدول الغنیة بالغاز و  تقویة العالقات بین الدول، وتعدنابیب في األساسیة لخطوط األ

قناع كبر في نقل الطاقة، مع إودیة العراق ، مهیأة لتأدیة دور أیران باكستان قطر السعإ

مني والسیاسي، التي تعاني من عدم االستقرار األ نابیب في المناطقالمستثمرین لدعم مشاریع األ

فریقیا واستخالص الدروس الحالیة في الشرق األوسط وشمال أ ویستعرض البحث الطرق

                                           
، 14حیفــا االســطورة والواقــع، مجلــة الدراســات الفلســطینیة، المجلــد  -ســعداهللا الفتحــي، خــط انابیــب الموصــل )1(

 .2003، 56العدد 

دیار صالح مجید، التنافس الـدولي علـى مسـارات انابیـب نقـل الـنفط مـن بحـر قـزوین، اطروحـة دكتـوراه( غیـر  )2(

 . 2006اآلداب، جامعة بغداد،  منشورة)، كلیة
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بین الجزائر سیا في تحسین العالقات نشاؤها جنوب اَ ة من اجل خطوط االنابیب المقترح إتفادالمس

  . )1(یطالیاا وإ یوالمغرب كذلك لیب

تتجلى أهمیة الدراسة بتسلیط الضوء على العالقة ما بین النقل  :2016. علي حسین خمیس  7

وإِلى العالم وبالكمیات المنقولة ِإلى والنفط الخام في محافظة البصرة وإِلى المحافظات األخرى 

القطاعات المستفیدة منها، ویسلط الضوء على أهم المؤثرات والعوامل الطبیعیة والبشریة المؤثرة 

في هذه العملیة، وما هو دور النقل في التنمیة االقتصادیة فیها، ووضع مجموعة من الخرائط 

  . )2(الدراسةلخدمة منطقة  )G.I.Sالرقمیة بتقنیة نظم المعلومات الجغرافیة (

همیة الى تحلیل األ الدراسة: تطرقت  2016. عبدالناصر صبري الراوي، محمد یاسین الدلیمي 8

جیهان التركي ، مركزا على أهمیته بین البلدین  –الجیوستراتیجیة لخط انابیب نقل النفط كركوك 

القات السیاسیة بین العراق وتركیا هم العوامل في تقویة العاللذین یمر بهما مسار األنبوب كونه أ

والعالقات االقتصادیة بین العراق والدول المستهلكة وخاصة االوربیة، وتناول محافظة كركوك 

  . )3(واهمیتها االقتصادیة

: تهدف الدراسة إلى إظهار دور 2017ان المزروعي . عباس فاضل السعدي، ومثنى مشع 9

كیة ، وحجم التركیة في تطور العالقات الروسیة التر راضي أنابیب نقل الغاز الروسیة عبر األ

همیتها ل المنتجة وتوزیعها الجغرافي من أجل بیان أهم الدو االحتیاطي واالنتاج أل

  . )4(الجیوستراتیجیة

                                           
دور خطــوط انابیــب الغــاز والبتــرول فــي التعــاون االقلیمــي، مركــز بروكنجــز  -م علــي، تنشــیط دور الســالمســلی) 1(

 .2010، 2الدوحة ، رقم

علي حسـین خمـیس، نقـل الـنفط واثـره علـى التنمیـة االقتصـادیة فـي محافظـة البصـرة باسـتخدام نظـم المعلومـات )2(

  .2016التربیة، جامعة البصرة، ، اطروحة دكتوراه( غیر منشورة)، كلیةGISالجغرافیة 

 -عبدالناصـر صــبري الـراوي ومحمــد یاسـین الــدلیمي، االهمیـة الجیوســتراتیجیة لخـط انابیــب نقـل الــنفط كركــوك )3(

 .2016،  2جیهان، مجلة جامعة االنبار، العدد 

العالقــات  عبــاس فاضــل الســعدي ومثنــى مشــعان المزروعــي، االهمیــة الجیوســتراتیجیة ألنابیــب نقــل الغــاز فــي) 4(

الروسیة التركیة، المؤتمر الدولي لمركز البحوث والتطبیق االستراتیجي وكلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة في جامعـة 

 .2017، تركیا 2017االول  تشرین 20-19غریسون للفترة 
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ت رانابیب نقل صادأسالمة خطوط  : ناقشت الدراسة 2018. عبدالجبار اسماعیل ابراهیم 10

اهمها، لما یؤثر هذا العامل القوي على اقتصادیات الدول في  من الطاقة، بلأحد عوامل أالطاقة 

ت الطاقة من الدول المنتجة للنفط والغاز، الى الدول الكبرى رامدادات صادإ حالة توقف وصول

 ت النفط منراعملیة وصول صاد نإت المهمة في االقتصاد الدولي .رالهذه الصاد المستهلكة

والمحلیة،  استهالكها، تمر بعدد من المخاطر والتهدیدات الدولیةماكن ألى إنابیب النقل أخالل 

دول العالم الطامعة  عات القائمة بینزاع والنصراكما انها تكون عرضة للتعطیل والتوقف بسبب ال

الناقلة للطاقة هي نابیب األ في االستیالء على منابع الطاقة والسیطرة علیها ،أو ربما تكون تلك

  .)1(عات الدولیةراالص لتلك المحرك الرئیس

نابیب : ناقش البحث منظومة نقل األ 2018. نور فنر عبدالباقي و منهل عبداهللا حمادي 11

یب من نابت انتقال المادة المنقولة عبر األكأحد مؤشرات النقل في الدولة ما یتضمنه من عملیا

في رسم الجوانب  ماكن التصدیر المصب ودور المنظومة النقلیةمناطق اإلنتاج المنبع إلى أ

االستراتیجیة المهمة للبلد والعجز الحاصل في التصدیر نتیجة توقف الخط االستراتیجي بین 

  . )2(خرىتفعیل الخطوط األو  2014العراق وسوریا والعراقي التركي بعد منتصف عام 

ال انهـــا تختلـــف عـــن دراســـتنا مـــن حیـــث علـــى الـــرغم مـــن أهمیـــة هـــذه الدراســـات الســـابقة إ

نابیــب نقــل الــنفط فــي منطقــة والهــدف منــه، التــي اهتمــت بدراســة أ البحــث ومشــكلة البحــثمنهجیــة 

نقــل  غلــب تلــك الدراســات اهتمــت بموضــوعات التركــز النفطــي الكبیــر، وكانــت أالمشــرق العربــي ذ

نبوب نقل نفط معین، وتمت الدراسة على ضوء معطیات شبكة انابیب الغاز او دراسة منطقة أو أ

الكمــــي ونظــــم خــــرى للمنطقــــة متخــــذین مــــن وســــائل القیــــاس كــــزات الجغرافیــــة األل الــــنفط والمرتنقــــ

  داة للبحث والدراسة.المعلومات الجغرافیة أ

  

                                           
عبدالجبار اسماعیل ابراهیم، مسارات انابیب الطاقة فـي االسـتراتیجیة الدولیـة التعـاون والصـراع، شـبكة ضـیاء  )1(

   www.diae.net، على الموقع: 2018للمؤتمرات والدراسات،

ب للـنفط الخـام الحالیـة والمقترحـة فـي نور فنر عبدالباقي و منهل عبداهللا حمادي ، طرق النقل بواسـطة االنابیـ )2(

 .2018، 10، المجلد 35العراق، مجلة الدراسات التاریخیة والحضاریة، العدد
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 الصعوبات التي واجهت الباحث  

همهــا ، الــنقص فــي عــداد هــذا البحــث كــان ألمعوقــات فــي إعــدد مــن الصــعوبات وا واجهــت الباحــث

ل الـنفط فـي دول المشـرق العربـي خاصـة عـن نابیـب نقـنات واالحصاءات الرسمیة عن شبكة أبیاال

نابیـب دادها العتبـار ان هـذه الـدول تعـد خطـوط أعـلنفط المصدر وخرائط تلـك الخطـوط وأكمیات ا

الوابـك اعتمد الباحث على بیانات المنظمـات الدولیـة ا للدولة، اذنقل النفط ضمن السیادة الداخلیة 

اعتمـد الباحـث علـى تقنیـات نظـم  لألنابیـبعـدم تـوفر خـرائط موضـوعیة ل وبـك وغیرهـا،األ ومنظمـة

نابیب، فضال عن الظـروف التـي مـرت بالعـالم خطوط األ ) لرسم بعضGISالمعلومات الجغرافیة(

عامـــة والبلـــد خاصـــة مـــن انقطـــاع للـــدوام وتفشـــي جائحـــة كورونـــا وانقطـــاع التواصـــل مـــع المشـــرفین 

  وغیرها من الصعوبات.

 



  لواالالفصل 
نقل  أنابيبالصورة احلالية لشبكة 

  النفط يف املشرق العربي
  

 الوا  :  رأم  م
ق ادول ا  ا  

  
ما ا  :  ا اأم 

ق ادول ا  ا م  
  

ا ا  :وار   اأم  م
ق ادول ا  ا 
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  تمهید

لنفطیـة، لمـا لهــا یـة فـي اقتصـادیات الـدول ااو نقـل الـنفط بمثابـة حجـر الز  أنابیـبتعـد شـبكة 

وغیرها، التي ترتكـز التصدیر والتكریر  شكالهاأبمختلف  یةاإلنتاجفي العملیات  من الدور االساس

یـــة فـــي تحقیـــق التـــرابط المكـــاني بـــین قلیماإلحســـب خصائصـــها وتراكیبهـــا  ابیـــبألنعلـــى شـــبكات ا

طـــار إنـــه مـــن منـــافع نقلیـــة واقتصـــادیة فـــي الـــنفط ومصـــباتها النهائیـــة، ومـــا یـــنجم ع إنتـــاجمنـــاطق 

 یةیة والدولقلیماإلمكاني على المستویات المحلیة و امتدادها ال

نقــل الــنفط فــي دول  أنابیــبدیــد مالمــح الصــورة الحالیــة لشــبكة تح إلــىلــذا یهــدف الفصــل 

المخصصــة لنقــل الــنفط  ابیــبألننمــو وتطــور شــبكة ا المشــرق العربــي مــن خــالل تتبــع جیوتاریخیــة

نقــل الــنفط علــى مســتوى دول  أنابیــبة واالمتــدادات المكانیــة لمســارات وتحدیــد الخصــائص الهیكلیــ

 .يالمشرق العرب

  لواال المبحث 

 نقل النفط في دول المشرق العربي أنابیبجیوتاریخیة شبكة 

 ةواالقتصـــادی ةالجغرافیـــ ع متمیـــز مـــن الناحیـــةقـــو مب ىحظـــتدول المشـــرق العربـــي  إقلـــیمن إ

ســـهم فـــي أ، ممـــا يســـار او فرو قلـــب العـــالم األیحتـــل  هفضـــال عـــن العمـــق الحضـــاري كونـــ ةیاســـیوالس

جـل الســیطرة علــى أریخ فــي الهیمنـة والتنــافس والصـراع مــن أالتــالمنافسـة بــین الـدول العظمــى عبـر 

المقـــدرات والطاقـــات الموردیـــة التـــي حظیـــت بهـــا المنطقـــة وخاصـــة المـــوارد المعدنیـــة فـــي مقـــدمتها 

 .ةسار حدى هبات الموقع وخصائص الموضع لدول منطقة الدإالبترول الذي یعد 

دول المشــرق العربــي بموقــع وامتــداد مكــاني بــین الیــابس والمــاء بــین البحــر  إقلــیمیحظــى 

الشرقیة والجنوبیـة الشـرقیة،  األجزاءالشمالیة الغربیة ومیاه الخلیج العربي في  األجزاءالمتوسط في 

الجنوبیـــة ومیـــاه البحـــر  األجـــزاءفضـــال عـــن میـــاه بحـــر العـــرب وخلـــیج عـــدن والمحـــیط الهنـــدي فـــي 

 ،الشــــمالیة األجــــزاءدولــــة تركیــــا فــــي  مــــن هامتــــداد إلــــى ضــــافةباإلالغربیــــة،  اءاألجــــز فــــي  األحمــــر

الشـــمالیة الغربیــــة والجنوبیــــة مـــع دولــــة لیبیــــا  األجــــزاءالشــــرقیة و  األجـــزاءفــــي  اإلیرانیــــةوالجمهوریـــة 

عبر المسطحات المائیة یة كبیرة في عملیة االتصال بالعالم الخارجي أهموالسودان، ولهذه الحدود 

خاصـة هامة المائیة الممرات الو  ،وخلیج العقبة  سلطنة عمانمثل الخلیج العربي وخلیج والخلجان 

 اً ممیـز  اً تجاریـ اً مركـز  هـاوجعلسـانیة نإلا لـى الحضـارات الدینیـة واو بانتشـار  أسـهم. مما قناه السویس

 . طرافجزاء العالم المترامي األأ بین
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ــدوائر العــرض اال ناهیــك عــن الموقــع  37-15°تقــع بــین دائرتــي عــرض  ذفلكــي بالنســبة ل

 إقلــیمممــا جعــل دول  )1رقــم( خریطــة، غربــا° 27شــرقا و ° 60شــمال خــط االســتواء وخطــي طــول 

المداریــــة الدافئــــة شــــمال خــــط  ضســــة تحظــــى بالخصــــائص المناخیــــة المتنوعــــة ضــــمن العــــرو االدر 

، وانعكـاس ذلـك علـى مجمـل دائـرة عـرض 22كـون دول المشـرق العربـي تمتـد علـى نحـو  االستواء

مــــن الحــــوض  اً جــــزءكــــان  قلــــیمان اإل واألنشــــطة االقتصــــادیة خاصــــة  قلــــیملإلالجغرافیــــة الحیویــــة 

تیثس) مما هیأ الفرصة بأن یحظى (الرسوبي الكبیر الذي غطى بمیاه البحر القدیم المعروف ببحر

دًا للمـــــــواد المشـــــــرق العربـــــــي فـــــــي العدیـــــــد مـــــــن اجزائـــــــه ان یكـــــــون مشـــــــتال جیولوجیـــــــا جیـــــــ إقلـــــــیم

  .)1(ةالهیدروكربونی

  المشرق العربي موقع الجغرافي والفلكي لدول) ال1خریطة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 ARC GIS 10.3من عمل الباحث باالعتماد على برنامج المصدر : 

فـي عـدد یـة نسـبیة أهمالجغرافي ب هدول المشرق العربي حظي بحكم موقع إقلیمفان  هوعلی

دول  إجمـــاليمـــن  81.3%ونحـــو  ،دول العـــالم العربـــي إجمـــاليمـــن  56.5%التـــي تشـــكل  هـــادول

                                      
ســــــات فــــــي جغرافیــــــة الــــــوطن العربــــــي التطبیقیــــــة تحلیــــــل فــــــي التنظــــــیم المكــــــاني، امحمــــــد ازهــــــر الســــــماك، در ) 1(

  .20، ص2000، عام ELGAمنشورات
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ـــي بلغـــت*، و ســـطو االالشـــرق  وشـــكلت زهـــاء  2كـــم الـــف 5.627 نحـــو مســـاحة دول المشـــرق العرب

مساحة  إجماليمن  %78وزهاء ،  2كمالف  13.487% من مساحة الوطن العربي البالغة 41.7

مـع االتحـاد  قلیماإلولو قورنت مساحة ،  2كمالف  7.221ه الذي تبلغ مساحت سطو االدول الشرق 

تفــوق مســـاحة المشــرق العربــي  إقلـــیمن مســاحة أنجــد  2الـــف كــم 4.476البالغــة مســاحته  ربــيو اال

  . 2كم )1(الف 9.827مریكیة البالغة ات المتحدة األیالوالر من مساحة صغأو  ربيو االاالتحاد 

م 1859منـذ عـام  المشرق العربي بعد اكتشـاف الـنفط علـى المسـتوى العـالمي إقلیمیحظى 

للطاقــــة والـــذي حـــل محــــل الفحـــم، وحتـــى الوقــــت الحاضـــر كونـــه مصــــدرا  فهـــو المصـــدر األســـاس

. وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم ) 2(الـــف ســـلعة صـــناعیة مختلفـــة فـــي العـــالم 11ال یقـــل عـــن  الســـتخراج مـــا

وحجــم االحتیــاط النفطــي فضــال  یــةاإلنتاجحظیــت دول المشــرق العربــي بمكانــة متمیــزة إلمكانیاتهــا 

نقــل الــنفط التــي یقــع علــى عاتقهــا ربــط  أنابیــبعــن حجــم صــادراتها ممــا تطلــب ذلــك وجــود شــبكة 

  بمصباتها الرئیسة خالل مراحل تاریخیة تمثلت بـــ :  اإلنتاجمناطق 

 م1930 – 1960ى : لو اال ة المرحل  -1

ذ تم اكتشاف الـنفط إالقرن الماضي ة یبدان اكتشاف النفط في دول المشرق العربي جاء منذ إ

ة عقـد الثالثینیـات یـبدام على التوالي، ومع 1909وعام 1901عام  العراق مملكةو  دولة مصرفي 

م وفـي 1936 الكویـتدولـة و  ،م1934عـام  دولة البحرینشاف النفط في تفي القرن الماضي تم اك

عـام  هـااكتشـف الـنفط فی التـي دولة قطـرم . كذلك الحال في 1938عام  المملكة العربیة السعودیة

ــنفط فــي ســلطنة1940 عــام  عمــان م ، وفــي عقــد الخمســینیات فــي القــرن الماضــي تــم اكتشــاف ال

، وذلـك )3(م1956عـام  دولة سـوریام وفي 1953عام  دولة اإلمارات العربیة المتحدةم وفي 1952

ــابع مــن الخصــائص الجیولوجیــة لــدول المنطقــة التــي جعلهــا تحظــى ب مــن الــنفط هائــل  إحتیــاطين

% من مخزون الـنفط فـي العـالم 80یوجد حوالي  إذقرب ابار النفط من سطح االرض  إلى إضافة

                                      
   على الرابط :  2019الوالیات المتحدة االمریكیة، موضوع، ) مؤمن منصور، مساحة 1(

https://mawdoo3.com  

اإلمـارات العربیـة  ، العراق، المملكة العربیـة السـعودیة، الـیمن، سـوریا،مصر، إیران، تركیاسط(و دول الشرق اال (*)

  ، اسرائیل)سلطنة عمان، الكویت، قطر، البحرین، المملكة االردنیة الهاشمیة، فلسطین، لبنان، المتحدة

 .19، ص2000، 1حافظ برجاس و محمد المجذوب، الصراع الدولي على النفط العربي، ط )2(

  للتفاصیل ینظر: )3(

 .2017،وابك)، التقریر اإلحصائي السنوي، الكویتمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول(اال -

ل، جامعة قاصدي مرباح، كلیة العلوم و امینة مخلفي، مدخل إلى االقتصاد البترولي، الجزء اال -

 .10، ص2014االقتصادیة، 
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 دولـة العـراقو  المملكـة العربیـة السـعودیةكـل مـن  % فـي62خاصـه بنسـبة  بمنطقة المشرق العربـي

كلیـا علـى  اً اعتمـاد بـاو ر او دول قـارة وتعتمد  .)1(إیران، دولة الكویت اإلمارات العربیة المتحدة دولةو 

ربعینیـات القـرن أ، منـذ  لطاقـةلمدها با الرئیسالمصدر  كونهالعربي المنتج في دول المشرق النفط 

الشــــرق  إلــــى تتجــــه المشــــرق العربــــي مــــن الــــنفطدول % مــــن صــــادرات 60 ت نســــبةكانــــ الماضــــي

وهــذا الخلــیج العربــي  عنــدالكبــرى  اإلنتــاجوتوجــد منــاطق ) 2(ربــااو  إلــى% 40قصــى واســترالیا واأل

  . )1یتضح من جدول رقم(

  م1957التوزیع المكاني لحجم اإلنتاج واالحتیاطي النفطي في دول المشرق العربي عام )1جدول رقم(

       

  الدول         

اإلحتیاطي النفطي 

  ملیار ب

اإلنتاج النفطي 

  ب/ي ملیون

  اإلنتاج 

    %  

  اإلحتیاطي 

     %  

 19.19 15.4 0.155  27.488  العراق 

 34.54 35.8 0.359  49.478  السعودیة

 44.78 41.5 0.417  64.137  الكویت

 1.28 4.68 0.47  1.833  قطر

 0.20 1.4 0.14  0.293  مصر

 -  1.2 0.12 -  البحرین 

 100 100 1004  143.229  المجموع

النسبیة من* إجمالي الدول األهمیة 

  العربیة
99.8%  %30.2   

   5.1%  %49  األهمیة النسبیة من** إجمالي العالم

  المصدر: 

ـــــــــات جـــــــــدول رقـــــــــم( -1 ـــــــــك، قاعـــــــــدة بیان ـــــــــك: 3-1منظمـــــــــة اوب ـــــــــى الموقـــــــــع الرســـــــــمي لمنظمـــــــــة اوب ) عل

www.opec.org//https  

2- OAPEC Annual Statistical Bulletin, 2004 . pp50 -60. 

  .18حمدي حافظ، مصدر سابق، ص-3

  ملیون برمیل 3.322ملیار برمیل واإلنتاج  143.454(*) بلغ مجموع إحتیاطي الدول العربیة    

ـــنفط العـــالمي     ـــاطي ال ـــغ مجمـــوع إحتی ـــل واإلنتـــاج  291.168(**) بل ل للعـــام ملیـــون برمیـــ 19.346ملیـــار برمی

1957.  

                                      
ل، جامعـة قاصـدي مربـاح، كلیـة العلـوم االقتصـادیة، و جـزء االامینـة مخلفـي، مـدخل إلـى االقتصـاد البترولـي، ال)1(

  .10-9، ص2014

یة ،بـــدون تـــاریخ مصـــر الوســـط، القـــاهرة، مكتبـــة األنجلـــو حمـــدي حـــافظ، أنابیـــب ونـــاقالت البتـــرول والشـــرق اال )2(

  .21،ص
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) ان دول إقلــیم المشــرق العربــي حظیــت بأهمیــة نســبیة كبیــرة علــى 1جــدول ( یتضــح مــن

مســتوى اإلنتــاج واإلحتیــاطي النفطــي مــن إجمــالي الــدول العربیــة المنتجــة والمصــدرة للــنفط وشــكلت 

 143.454% مــن إجمــالي الــدول العربیــة البــالغ احتیاطهــا  99.8النفطــي زهــاء  نســبة اإلحتیــاطي

% مــن إجمــالي اإلنتــاج للــنفط علــى 30.2ملیــار برمیــل، وبلغــت نســبة حجــم اإلنتــاج النفطــي زهــاء 

م، مقارنـة بأهمیـة اإلقلـیم علـى المسـتوى 1957مستوى الدول العربیة المنتجة والمصدرة للنفط عـام 

ملیــــار برمیــــل،  291.168% بكمیــــة احتیــــاط بلغــــت قرابــــة 49لنفطــــي بنســــبة العـــالمي الحتیاطــــه ا

فـي  % من مجمـوع اإلنتـاج العـالمي اذ انـتج اإلقلـیم قرابـة الملیـون برمیـل یومیـا5.1واإلنتاج بنسبة 

لى من إذ اإلنتاج واإلحتیاطي من إجمالي و جاءت بالمرتبة اال الكویت ذات الفترة الزمنیة. ان دولة

ـــة  ـــدول العربی ـــة ال مـــن  %41.5واإلنتاجیـــة بلغـــت نســـبته  44.7%اذ بلغـــت نســـبة اإلحتیـــاطي قراب

بإحتیـاطي  المملكة العربیة السـعودیةإجمالي إنتاج دول المشرق العربي ، وحظیت المملكة العربیة 

ثاني أكبر  المملكة العربیة السعودیةوتعد  35.7%وبلغت نسبة إنتاجها من النفط  34.5%نسبته 

  وى دول المشرق العربي.إحتیاطي على مست

وتعـــد المملكـــة العراقیـــة ذو اإلحتیـــاطي واإلنتـــاج كبیـــر علـــى مســـتوى دول المشـــرق العربـــي 

م اال انــه لــم یبــدأ اإلنتــاج حتــى 1927علــى الــرغم مــن قــدم اكتشــاف الــنفط فیــه الــذي یعــود إلــى عــام

 19.2%یقـاربم مـا 1957م عندما قام بإنشاء خطـوط األنابیـب إذ بلـغ إحتیاطیـه عـام 1934عام 

و بقیـة الـدول تباعـا كـل مـن دولـة قطـر وبنسـبة  %،15.4من إجمالي دول المشرق العربي وٕانتاج 

  ).1. شكل (0.20%ودولة مصر بنسبة إحتیاطي 1.3%إحتیاطي

والبد من اإلشارة إلـى ان غالبیـة الـدول فـي المشـرق العربـي قـد خضـعت لنظـام االمتیـازات 

حلــة التاریخیـــة االولــى الهتمـــام الــدول الكبــرى فـــي أثنــاء الحـــرب التقلیدیــة إلنتــاج الـــنفط خــالل المر 

ــالنفط  وتعــاظم دوره كمصــدر للطاقــة ممــا اســهم فــي ظهــور  العالمیــة االولــى والثانیــة ومــا بعــدها ب

فقـــد كانـــت الشـــركات األجنبیـــة لهـــا الحـــق فـــي  )1(عقـــود الســـتثمار الـــنفط ذات االمتیـــازات التقلیدیـــة

ـــة فـــي البحـــث والتنقیـــب  ـــف انـــواع العملیـــات النفطی ـــة المحلیـــة والقیـــام بمختل اســـتغالل القـــوى العامل

                                      
  للتفاصیل ینظر إلى: )1(

  .114-103، ص ص2010زیع، ، مكتبة الفالح للنشر والتو 1. محمد ازهر السماك، جغرافیة النفط، ط 

. عبــد الــرزاق خضــر حســن، دور االســتثمارات األجنبیــة فــي تمویــل مشــاریع الصــناعة النفطیة(حالــة دراســیة شــركة 

  .34، ص2005نفط الشمال)، رسالة ماجستیر، جامعة الموصل، كلیة االدارة واالقتصاد، 

 .6ص ،1982، بغداد، لصناعات النفطیة في العراق. محمد ازهر السماك، ا
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واالســتخراج والتكریــر ضــمن منطقــة االمتیــازات لتحقیــق أكبــر قــدر ممكــن مــن األربــاح وذلــك مــن 

شركات خالل مدة االمتیازات الطویلـة اذ عدم السماح للدول باألشراف الفعلي على اعمال ال لخال

كانــت تمتــد لفتــرات طویلــة مــن القــرن الماضــي وحتــى بــدأیات القــرن الحــالي علــى ســبیل المثــال ال 

وفــي  2000م وفــي دولــة العــراق حتــى عــام2042الحصــر ففــي دولــة البحــرین امتــدت حتــى عــام 

  . 2005  م وفي المملكة العربیة السعودیة حتى عام2026سلطنة عمان حتى عام 

  1957عام  دول المشرق العربيفي النفط  ٕانتاجو  حتیاطيإلاالهمیة النسبیة  )1( شكل رقم  

  
  ).1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بیانات جدول (

النفطــي فــي دول المشــرق العربــي خــالل المرحلــة  اإلنتــاجان كافــة  إلــى اإلشــارةوالبــد مــن  

النفطـي  اإلنتـاجیـة لـذلك یتصـف العالم األسـواق إلـىى كان الهدف منه الوصول بهذه السـلعة لو اال

التجــاري الــذي كــان یصــدر عبــر المــوانئ البحریــة عنــد البحــر المتوســط والبحــر  اإلنتــاجنــه أب نــذاكآ

 ابیـــبألنشـــبكات ا إنشـــاءمـــا كـــان هـــدف رئیســـي وراء  والمحـــیط الهنـــدي،والخلـــیج العربـــي  األحمـــر

  .ة الرئیسمصباته  إلىه إنتاجمن مواقع  لغرض نقل النفط الخامالمخصصة 

ان شــبكة نقــل الــنفط فــي دول المشــرق العربــي بلغــت نحــو  )2(ویتضــح مــن تحلیــل الجــدول

علـى  لها القـدرة ابیبألنهذه الشبكة من ا تعدكم و  5285ها بلغت أطوالومجموع  ًا خارجیاً خط 11

البحــر  إلــىوقنــاة الســویس للوصــول  األحمــرالمصــبات عبــر البحــر  إلــىقطــع المســافات للوصــول 

أنــذاك نحــو وذات طاقــة تصــدیریة بلغــت  بوصــة 36و بوصــة 12اقطارهــا بــین  حاو تتــر المتوســط و 

 إنشـــاء ناحیـــة ى مـــنلـــو االالمرتبـــة  دولـــة العـــراق تحتلـــأ .1960برمیـــل یومیـــا عـــام  یـــینثالثـــة مال

 146ربعة خطـوط ذات طاقـة تصـدیریة بلغـت نحـو أنقل النفط التي بلغت  أنابیبوتشغیل خطوط 



18 

خـط هـي  هـذه الخطـوط 1960كـم عـام 3728بلغـت نحـو  أطـوالبمجموع ،و ) 1(ملیون برمیل سنویا

ملیـون  25,5یقـارب  بوصـة ینقـل مـا 12سـم  30 قطـركـم ب 856طـول ب لواال طرابلس  -كركوك 

دولـــة م الختــزال المســافة والــزمن لنقــل نفــط 1934نشــئ الخــط عــام أطــن ســنویا مــن الــنفط الخــام 

بدیال عـن طریـق الخلـیج العربـي المنفـذ البحـري الوحیـد للعـراق ومـن ثـم  الى البحر المتوسط العراق

ومــن ثــم البحــر المتوســط عبــر قنــاه الســویس البــالغ حــوالي  األحمــرالبحــر العربــي والبحــر  إلــىمنــه 

كركـوك خـط ثم انجاز  .ملیون طن في وقت الحق 75 إلىالخط  إنتاجكم، وقد زادت طاقة 7200

كــم عبــر 32كــم منهــا 992م ویصــل طولــه إلــى 1934إنشــاء الخــط عــام  مإذ تــ )فلســطین( حیفــا -

ه قطــر یبلــغ  احتــى یصــل إلــى مینــاء حیفــ دولــة فلســطینكــم عبــر 64و  المملكــة االردنیــة الهاشــمیة

ملیــون طــن ســنویًا  2,5 مــا یعــادلالــف برمیــل یومیــًا) أي 45بوصــة، تبلــغ طاقتــه النقلیــة قرابــة (12

ـــة  ألراضـــيم بســـبب اغتصـــاب الكیـــان الصـــهیوني 1948وقـــد توقـــف الخـــط عـــن العمـــل عـــام  دول

كــم 992بطــول  لو االرا للخــط او لنقــل الــنفط مجــ طــرابلس الثــاني -خــط كركــوك . ثــم )   2(فلســطین

هلیــة ة الحــرب األیــابدبوصــة موازیــا لــه وقــد توقــف هــذان الخطــان عــن العمــل منــذ 32/ 30 قطــروب

ملیــون  16یعـادل  مـا أيالـف برمیــل یومیـا  120م وتقـدر طاقــة الخـط حـوالي 1975یـة عـام بنانللا

 دولة سوریام وقد توقف الخط لمرات عدیدة بسبب الخالف مع 1950عام  ؤهنشاإتم  إذطن سنویا 

فضـــًال عـــن الحـــرب  المصــافي الســـوریة إلـــىالخـــط وســعر الـــنفط الخـــام المـــزود  حــول رســـوم مـــرور

 30قطـركـم وب888م بطـول 1952عام  بانیاس -خط كركوك ثم انشاء.1975یة عام لبناناالهلیة 

العمل  بدأ 1959ملیون طن سنویا من النفط الخام وفي عام  25بطاقة نقل تقدر ب  بوصة 32/

  .م1960ملیون طن سنویا وذلك عام  35 إلى كفاءتهوصالت موازیة لهذا الخط فرفعت  إنشاءب

 إنشاءالتي شهدت  دولة الكویتو  المملكة العربیة السعودیةكل من  مقارنة بما حظیت به  

  األحمديبرقان هو  دولة الكویتفي  1946خط عام  إنشاءاذا تم  ابیبألنخطوط محدودة من ا

خطوط  ثالثةعن  وهي عبارة بوصة 22/30 قطركم وب40بطول  1949التشغیل عام  بدأو 

 بدأو ن یالتابال  1947ت خط عام أنشأ المملكة العربیة السعودیة أما، قلیلة أطوالمتوازیة ذات 

المملكة وهذا الخط یربط حقول شرق  بوصة 31قطركم وب 1213بطول م 1950التشغیل عام 

                                      
 .212،ص2010، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع، 1) محمد ازهر السماك، جغرافیة النفط، ط1(

-539ص، ص 2015، 1زیـن العابــدین علـي صــفر، جغرافیــة النقـل، دار الوفــاء للنشـر، جامعــة كركــوك، ط(2)  

541.  
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وبطاقة ، اً جنوب امن القیسومة، وینتهي بمیناء صید بدأبسواحل البحر المتوسط وی العربیة السعودیة

ن قامت وهما خطان متوازیا دولة البحرینفي وخط الظهران  ،الف برمیل یومیًا) 500تصدیریة (

معمل التكریر  إلى المملكة العربیة السعودیةتنوره في  رأسمن  یبدأ، بأنشائهاوبابكو  أرامكوشركة 

 المملكة العربیة السعودیة راضيالعزیزیة داخل أ إلىویمتد الخط من الظهران  لة البحریندو في 

خطین یمتدان تحت میاه الخلیج  إلىكم یتفرع الخط بعد العزیزیة 22في شكل خط منفرد لمسافة 

الف  225بطاقة  دولة البحرینمعمل التكریر في  إلىثالثة خطوط تنتهي  إلىلیتفرعا بعد ذلك 

ووصل  1949العمل عام  بدأمیناء مسیعید  إلىخط دخان  دولة قطرت أنشأبرمیل یومیا، و 

  ).2خریطة رقم(.1956الف برمیل یومیا عام  123 إلى اإلنتاج

  1960- 1930) شبكة أنابیب نقل النفط في دول المشرق العربي للفترة 2جدول رقم(

  بوصة قطرال  الطول كم  التشغیل  تاریخ األنشاء*  خطوط األنابیب  الدول

  العراق

  12  856  1939  1934  لو خط كركوك طرابلس اال

خط كركوك طرابلس 

  الثاني
1948  1955  992  32/30  

  32/30  888  1959  1952  كركوك بانیاس

  32  992  1938  1934  كركوك حیفا

    3728      4  المجموع

  السعودیة
  31/30  1213  1950  1947  التابالین

  12  2×64  1945  1943  2دولة البحرینالظهران 

    1341      3  المجموع

  22/36  3×40  1949  1946  3برقان األحمدي   الكویت 

    120      3  المجموع

  12/14  96  1949  1947  دخان مسیعید  قطر 

    5285      11  دول المشرق العربي

  المصدر

  .10) امینة مخلفي، مصدر سابق، ص1(

، دار الوضاح للنشر، جامعة نوتنكهام 1وصناعة النفط والغاز، ط دولة العراق) غانم العناز، 2(

  2012البریطانیة،
(3)OPEK Annual statistical Bulletin, 2005,P56 

  .61ص 51ص 47حمدي حافظ، مصدر سابق، ص )4(

  ف من مصدر إلى اخر* تواریخ األنشاء والتشغیل تختل

  

ى تطـور واضـح لـو االان دول المشرق العربي شهدت خالل المرحلة  إلى اإلشارةوالبد من 

 إذمـن  قلـیماإلنقل النفط وذلك للمكانـة التـي حظیـت بهـا دول  أنابیبومد مسارات شبكة  إنشاءفي 
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العـالمي للـنفط بـالرغم مـن  حتیـاطياإل إجمـالي% مـن 51كـد للـنفط الـذي شـكل زهـاء ؤ االحتیاط الم

علـــى  أمـــا، 1960العـــالمي عـــام اإلنتـــاج إجمـــالي% مـــن 28البالغـــة  یـــةاإلنتاج اإلمكانیـــاتضـــعف 

% لـذات 70مـن  أكثـر اإلنتـاج) المصدرة للبترول شـكل حجـم االحتیـاط و بكاو مستوى دول منظمة(

التـي ) 3جـدول(ملیـون برمیـل یومیـا  3.6الفترة الزمنیة ناهیك عن حجم صادرات النفط البالغة نحو

 .نقل النفط  أنابیباعتمد تصدیرها على شبكة 
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نقل النفط في دول  أنابیبوتصدیر النفط عبر شبكة  إنتاج) العالقات المكانیة بین 3جدول (

  1960المشرق العربي عام

  الدول    

  االحتیاطي

ملیار 

  برمیل

  اإلنتاج   

  ملیون/ب/ي

                       حتیاطياإل

    %  

  اإلنتاج

%  

 حجم صادرات

 النفط

  ملیون/ب/ ي

عدد 

  الخطوط

 أطوال

 ابیبألنا

  كم

 یةهماأل

النسبیة 

  %طواللأل

 70.5 3728 4  0.906 16.14 18.15  0.972 27  العراق

 25.3 1341 3  1.018 21.82 35.62  1.314  53  السعودیة

 2.2 120 3 1.494 28.09 43.68  1.692  65  الكویت

   -  - 7.14   0.43  -  البحرین

  1.8  96  1 0.171 2.91 1.68  0.175 2.500   قطر

      -  - 10.79 0.37  0.65 0.550  مصر

      -  - 10.79 0.34 0.65  0.50  سوریا

      -  - 2.32 0.17  0.14 0.250  المتحدة

 100 5285 11 3.589 100 100  6.023  148.8  المجموع

النسبیة  یةهماأل

  للعالم*
%51 %28   5.427    

النسبیة  یةهماأل

  **بكو ال 
%72 %74       

ضــمن قاعـدة بیانــات المنشـورة علــى الموقــع 5.3 و 3.1المصـدر: مــن عمـل الباحــث باالعتمـاد علــى بیانـات جــدول

  www.opec.org//https: بكاو الرسمي لمنظمة 

  1960ملیون برمیل یومیا عام21.001 اإلنتاجملیار برمیل و  291.168العالمي حتیاطي*  اإل

  1960ملیون برمیل عام 8.115اإلنتاجملیار برمیل 206.220 بكاو منظمة  إحتیاطي** 

  

 دولة العراقبشكل خاص في  ابیبألنفي امتداد شبكة ا اً ن هذه الدول شهدت تركز أعلما 

نسبیة  یةأهمبالف برمیل/یوم  972 إنتاجملیار برمیل وحجم  27ه نحو إحتیاطیالذي بلغ حجم 

النفط في دول المشرق العربي، علما ان  ٕانتاجاحتیاط و  إجمالي% من 16.14% و18.15بلغت 

الف برمیل/یوم  وذلك كون  906 ابیبألنقد بلغ حجم صادراته النفطیة عبر شبكة ا دولة العراق

كم عام  3728ها أطوالنقل النفط البالغة  أنابیببنحو اربعة خطوط من شبكة  تحظی دولة العراق

النفط  إحتیاطيملیار برمیل  53التي حظیت بنحو  المملكة العربیة السعودیة، مقارنة مع  1960

االحتیاط  إجمالي% من 21.8% و35.6بنسبة  أيها إنتاجملیون برمیل/یوم  1.314ونحو 

عبر شبكة  1.018في عموم دول المشرق العربي ولكن حجم صادراتها النفطیة بلغ نحو  اإلنتاجو 

في تلك  إحتیاطي أكبرالتي حظیت ب  دولة الكویت، و 1960كم عام1341ها أطوالالبالغ  ابیبألنا

بنسبة  أيها إنتاجملیون برمیل/یوم 1.692النفط ونحو  إحتیاطيملیار برمیل  65الفترة بنحو 
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في عموم دول المشرق العربي ولكن حجم  اإلنتاجاالحتیاط و  إجمالي% من 28% و43.68

من  أكثرها أطوالالبالغ  ابیبألنعبر شبكة ا ملیون برمیل یومیاً 1.494طیة بلغ نحو صادراتها النف

 175ملیار برمیل ونحو  2.5بلغ نحو إحتیاطيفحظیت بنسبة  دولة قطر أما، 1960كم عام120

النفطي من  اإلنتاجو  حتیاطي% لإل1.68% و0.175بنسبة  أيها للنفط إنتاجالف برمیل من 

 اإلنتاج) یوضح العالقة بین 2.شكل رقم(1960عام كم 96البالغ طولها  ابیبألنشبكة ا

  .ابیبألنشبكة ا أطوالو  حتیاطيواإل

  1960نقل النفط في دول المشرق العربي ابیبألنشبكة ا أطوالو  اإلنتاجو  حتیاطيإل االهمیة النسبیة)2( شكل

  

  )3المصدر: بیانات جدول رقم (

 م1961 – 1990المرحلة الثانیة : 

مــن القــرن الماضــي والدة منظمــة ة عقــد الســتینیات یــبداالعالمیــة منــذ  األســواقلقــد شــهدت 

المملكــة ، العـراق(دولـة  ةم وتضـم ثـالث عشـر 1960عــام  أسسـت التـيالمصـدرة للـنفط  للـدول بـكاو 

، قطــر ولــةدو ، لیبیــا، نیجیریــا، إیــران، الجزائــر، االكــوادور ، الجــابون، اندونیســیا، العربیــة الســعودیة

 االكتشــاف النفطــي فــي بــاقي الــدول مثــل إلــى ضــافةباإل )،، فنــزویالدولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدة

التـي تمكنـت مـن اكتشـاف الـنفط فـي السـلطنة عــام  دولـة العـراقشـركة نفـط قبـل مـن  عمـانسـلطنة 

والبـد  ،حقولهـا (النمـر ، یبـال) أهـمم ومـن 1967ل شحنة نفـط عـاماو م وكان تاریخ تصدیر 1962

ــنفط فــي كثیــر مــن الــدول  االشــارة الــىمــن  ان هــذه المرحلــة شــهدت تغییــر فــي نظــام االســتثمار لل

مرحلة عقود االمتیـازات التقلیدیـة عنـدما  نتهاءبإ 1976وحتى عام  1973العربیة خاصة منذ عام 

 دولـة العـراقالنفط فـي كـل مـن  تأمیممن الشروع في استطاعت مجموعة من دول المشرق العربي 
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، وبهذا اصـبحت هـذه الـدول ) 1(دولة قطرو  دولة اإلمارات العربیة المتحدةو  دولة الكویتو والجزائر 

 األربــاحمسـیطرة علــى كافــة عملیــات البحــث والتنقیـب واالســتخراج والتكریــر والتصــدیر واستحصــال 

مــن قبــل الحكومــات الوطنیــة فــي الــدول، ناهیــك عــن قــدرة الــدول العربیــة وغیــر العربیــة المنضــویة 

التــي جــاء اكتشــاف الــنفط  دولــة الــیمنفــي  أمــا*، 2مــن اســتخدام الــنفط كســالح بــكاو مــة تحــت منظ

ة الثمانینیــات مــن یــبدافــي  دولــة العــراقمریكیــة بعــد فشــل شــركة نفــط فیهــا مــن قبــل شــركة هنــت األ

 1981، لذا شرعت عقـد اتفاقیـة التنقیـب عـام دولة الیمنفي القرن الماضي في التنقیب عن النفط 

نشــاط حفــر  بــدأرب و بمنطقـة مــأ 18مــن القطــاع  اإلنتــاجمـع شــركة هنــت مــن خــالل المشـاركة فــي 

 اإلنتــاج بــدأو  دولــة الــیمنل مــرة فــي و م لیــتم اكتشــاف الــنفط ال1984فــي منطقــة(الف) عــام  اَالبــار

فـــي امتـــدادات  اً ملحوظـــ اً المشـــرق العربـــي تطـــور  إقلـــیم، وبنـــاء علـــى ذلـــك شـــهدت دول 1986عـــام 

النفطــي وارتفــاع حجــم  اإلنتــاجهــا بعــد تحســین مســتوى حجــم أطوالوزیــادة  ابیــبألنمســارات شــبكة ا

ونظــام  األربــاحالعقــود االســتثماریة مناصــفة جــراء اعتمــاد النفطــي  الصــادرات وتــراكم العائــد المــالي

  .  )3(ونظام االستثمار المباشر لة ونظام المشاركة والتملك الكلياو عقود المق

  

                                      
 41، ص1984، بیروت، 1سط واالحتكاریة الدولیة، طو )الكسندر بریماكوف، نفط الشرق اال1(

بــك او ابــك (تتــألف مــن الــدول العربیــة أعضــاء او عنــدما قــام أعضــاء منظمــة الــدول العربیــة المصــدرة للبتــرول (*) 

) بإعالن حظر نفطـي لـدفع الـدول الغربیـة إلجبـار إسـرائیل علـى االنسـحاب دولة سوریاو  دولة مصرباإلضافة إلى 

ا ســتوقف إمــدادات الــنفط إلــى الوالیــات المتحــدة ابــك أعلنــت أنهــاو ، 1967مــن األراضــي العربیــة المحتلــة فــي حــرب 

. وفــي الوقــت نفســه، دولــة العــراقو  دولــة مصــرو  دولــة ســوریاوالبلــدان األخــرى التــي تؤیــد إســرائیل فــي صــراعها مــع 

بــك علــى اســتخدام نفــوذهم علــى ألیــة ضــبط أســعار الــنفط فــي أنحــاء العــالم مــن اجــل رفــع أســعار او اتفــق أعضــاء 

ات مـع شـركات الـنفط العظمـى التـي أطلـق علیهـا األخـوات السـبع، لقـد نـتج عـن اسـتخدام ضاو النفط، بعد فشل المف

بك والوزن الجیوبولتیكي الدولي لنفطها والتي سـاعدت علـى اتخاذهـا قـرارا او النفط كسالح في ذلك الوقت زیادة قوة 

اعقبها الحـرب بـین دولتـین  والتي 1979في ابقاء أسعار النفط لصالح دولها ثم جاءت الصدمة النفطیة الثانیة سنة

یــة اإلیرانیــة والتــي ادت إلــى انخفــاض صــادراتهما النفطیــة وعوضــت بقیــة دول العراقبــك أي الحــرب و ال مؤسســتین

  بك عل سوق النفط العالمیة.او بك نقص الصادرات النفطیة ، واثبتت الصدمتین سیطرة منظمة او 

   ، على الرابط2012، 8322یة، العدد دولة البحرین، صحیفة األیام 1973) للتفاصیل ینظر: ازمة النفط عام 2(

https://www.alayam.com/alayam/Variety/133397/News.html 

بـك، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، كلیـة التربیـة للعلـوم او لسیاسیة لنفط منظمـة عامر شریف احمد، الجغرافیة ا   -

  .51، ص2019االنسانیة، جامعة الموصل،

  للتفاصیل ینظر: )3(

  103محمد ازهر السماك، جغرافیة النفط، مصدر سابق، ص -1

 .99، ص2000لحمد حسین الهیتي، اقتصاد النفط، دار الكتب للطباعة والنشر،  -2
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  1990-1961نقل النفط في دول المشرق العربي للفترة  أنابیبشبكة  )4جدول (

  كم الطول  خطوط االنابیب  الدولة
 قطرال

  بوصه
  كم الطول  خطوط االنابیب  الدولة

 قطرال

  بوصه

  

  

  

  

  

  

  

  العراق

  

  

  

  

  

  

جیهان - كركوك  1048 40/46  

  

  

  

  

    

  

  

  العراق

  

  

  

  

بیجي - كركوك  85 12  

السعودي -يالعراق  1568 42/56  
-شرق بغداد2ك

 مصفى بیجي
167 22  

الدورة-ةنفط خان  42 680 االستراتیجي  424 8  

كهرباء -االستراتیجي

 الناصریة
ةصفی - ةعین زال  20 27  25 8  

الدورة-االستراتیجي بیجي–حمام علي   18 110   111 12  

2زبیر -رمیلة بیجي–كركوك   35 35   51 13  

اوف -رمیلة المشاهدة -بیجي  48 132   25 8  

اوف –زبیر  بصرة –بغداد   24/42 106   51 8  

خور العمیة -اوف دیإلى -الرصافة  32/42 47   540 10  

میناء البصرة – اوف  50 48  
مستودع -مشاهدة

 الكرخ
186 8  

كهرباء النجیبیة-زبیر  34 14/18  
محطة -مشاهدة

 الرصافة
156 12/16  

نهران - شط العرب

 عمر
38 14  

-مستودع الرصافة

 دیإلى
85 12  

  TI1A 46 34– الفتحة
-مستودع الرصافة

 الدورة
167 22  

شعیبة البصرة-الدورة  12 111  حبانیة -كرخ  424 8  

ناصرة –كوت   25 8      

  12/16 6448  29          المجموع

  السعودیة

ینشرق غرب البتروال  1202 48  

  السعودیة

رأس تنورة -بري  59 40/42  

4القطیف –بقیق  رأس تنورة -الجعیمة  30/48 70   19 46/48  

5القطیف –بقیق  الریاض -خریص  -  59   141 12  

6القطیف –بقیق    16 138 خریص عین دار  -  64 

7القطیف –بقیق  4رأس تنورة -خرسانیة  -  57   90 40/42  

8القطیف –بقیق  جعیمة -خرسانیة  -  49   90 40/48  

9القطیف –بقیق  جعیمة- تقاطع القطیف  -  69   21 46  

عین دار –بقیق  قیسومة- تقاطع القطیف  28 45   428 30/31  

عین دار -الجعیمة  117 32/34  
رأس -تقاطع القطیف

 تنورة
27 20/46  

2الظهران -بقیق 2ینبع  -بقیق  39 64   1210 48  

بري -ابو علي      78 30/36  

  12/48  4097  21        المجموع

  

  مصر

  42 320 سومید

  

  مصر

  31/36 35 یراالحف -شقیر

  32 32 السویس -الحفایر  20 101 سیدي كریر - الحمراء

- محطى السادات

 مصفى السویس
  18/20 130 حفأیر -مسطرد  30 33

  

  مصر

  12/26 69 وادي فیران-رأس بدران
  مصر

  10/12 170 السویس -بورسعید

  12/14 376 اسیوط -التبین  30 25 مصافي -سیدي كریر
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  كم الطول  خطوط االنابیب  الدولة
 قطرال

  بوصه
  كم الطول  خطوط االنابیب  الدولة

 قطرال

  بوصه

  16 96 طنطا–مسطرد   24 101 مسطرد -اقتران حفأیر

  18 140 سویس -مسطرد  20/22 339 اسیوط -شقیر

  Haykstep 11 10-مسطرد  12 140 مسطرد - السویس

  16 69 دمنهور -طنطا  12 130 طنطا - المكس

  12 69 دمنهور - المكس  8 11 غمرة - المكس

  12/14 59 مسطرد -التبین  12 89 طنطا -مسطرد

  8/16 22 شبرا الخیمة-مسطرد  4 33 الزقازیق - بنها

  12 17 ابوقیر-خورشید  10 54 طنطا -الشوا

  12 6 مسطرد -الشمال  12 35 مسطرد -اقتران السویس

  10/36  2712  28        المجموع

  

  سوریا

  6 173 1دمشق - حمص

  

  اإلمارات 

  24/36 80 جبل الظنة -مربان

  MP2 80 24/30–جبل الظنة   12 173 2دمشق - حمص

  42 64 زركوة -زاكوم العلوي  6 167 حلب - حمص

  30 90 داس -زاكوم السفلي  6 167 الالذقیة - حمص

  16 26 داس -بندق  22 576 حمص -تل عدس

  24 33 جزیرة المبرز -المبرز  18 90 طرطوس - حمص

  30 90 داس - الشیفام   T2 107 16 -الجفرا

        T2- 64 16الورد 

  16/42  463  7    6/22  1517  8  المجموع

  

  الكویت

  30 91 2األحمدي - الروضتین

  قطر

  10/20 107 مسیعید–ام باب 

  12/20 20 حالول–عد الشرقي   32 48 احمدي -مناقیش

  14 16 حالول -میدان محزم  14/18 41 الشعیبة -ام قدیر

  12/20 45 الخلیج–حالول   10/24 56 عبدأهللامیناء  -الوفرة

          8/10 164 صبحان - الشعیبة  

  10/20  188  4    10/32  400  5  المجموع

  الیمن

  20 210 بئر علي -شبوة 

  عمان

  30/32 425 مرمول -عالم 

  20  20  الفهل- سلطنة عمان  32 138 الشحر-حضرموت 

        24/26 480 رأس عیسى -مأرب

  20/32  445  2    20/32  828  3  المجموع

دول المشرق 

  العربي
107  17098  8/56          

  من عمل الباحث المصدر:

(1)OPEC Annual statistical Bulletin,pp87-94,2000,2018 

 .2000،2019،، بنك المعوماتالكویت)، بكاو العربیة المصدرة للبترول( األقطارمنظمة  )2(

  .2013،2018السنوي، اإلحصائي، التقریر الكویت)، بكاو العربیة المصدرة للبترول( األقطارمنظمة  )3(

، العــدد 12العربــي، المجلــد ناو تعــفــي الصــناعة النفطیــة العربیــة، مجلــة الــنفط وال ابیــبألنیــة شــبكات خطــوط اأهماللــه التكریتــي، بداع )4(

  .104ص101، ص1986،لو اال

 )5( OAPEC Annual Statistical Bulletin, 2004 . p110 p114 

ة فــــي الجغرافیــــة السیاســــیة، اطروحــــة دكتــــوراه غیــــر منشــــوره، كلیــــة التربیــــة الجامعــــة ســــرا) مثنــــى مشــــعان المزروعــــي، الــــنفط العربــــي د6(

  .167المستنصریة، ص

  .1990-1961والتشغیل غیر متوفرة لكنها محصورة بین عام شاءألنتواریخ ا (*)
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خـالل  ها وتشـغیلهاإنشـاؤ التـي تـم  ابیـبألنا أعـداد إجمالي) بان 4الجدول رقم( ومن تحلیل

 8/56نة بین یامتب وبأقطاركم 17098ها نحو أطوالبلغت  أنبوب 107نحو  1990-1961الفترة 

 إقلــیمفــي عمــوم دول  ابیــبألند الطلــب علــى حجــم الــنفط المصــدر عبــر شــبكة ایــاتز بوذلــك  بوصــة

التـي تـم انشـائها  ابیـبألنا خطـوط أعـداد فيمة الدول قائ دولة العراق تتصدر  فقد المشرق العربي

الداخلیة القصیرة  ابیبألنبین خطوط نقل النفط الخارجیة الطویلة وخطوط ا تباینت اً خط 29بنحو 

 -يالعراقـمن محطات التكریر علـى سـبیل المثـال ال الحصـر الخـط  لنقل النفط والمشتقات النفطیة

 إلـىحـواض الشـمالیة الذي ینقـل الـنفط مـن األ 1973انشى عام (الممتد ببن العراق وتركیا)التركي 

انشـــى عـــام  ( الممتـــد بـــین العـــراق والســـعودیة)الســـعودي  -يالعراقـــمینـــاء جیهـــان التركـــي ، والخـــط 

میناء ینبع السعودي على البحر  إلىالذي یصدر النفط الخام من حقول الزبیر في البصرة  1984

عــام  الخلــیج الثانیــةمنــذ حــرب لكنــه متوقــف  نقــل الــنفط الخــاموهــو مــن الخطــوط العمالقــة ل األحمــر

انشـى  هـا الخـط االسـتراتیجيأهممن الخطوط الداخلیـة لنقـل الـنفط والمشـتقات النفطیـة  أما، 1990

محطـات تولیـد  إلـى الجنـوب وبـالعكس والخطـوط التـي تتجـه إلـىلنقل الـنفط الشـمالي   1975عام 

 دولـة العـراق توتأثر  وغیرها من الخطوط، بغدادو الطاقة الكهربائیة في الناصریة والنجیبیة وبیجي 

توقـــف غالبیـــة الخطـــوط  إلـــىدت أونفقاتهـــا الباهظـــة التـــي  اإلیرانیـــةیـــة العراقمرار الحـــرب مـــن اســـت

وقد توقف البحر المتوسط  إلى . دولة لبنانو  المملكة االردنیة الهاشمیةو  دولة سوریاعبر  هةالمتج

 لألعــوام دولــة العــراقالحــرب ضــد  إیــران لــة ســوریادو ن أیــدت أم بعــد 1982ضــخ الــنفط فیــه عــام 

م قبل ان یغلـق  2000عید فتح الخط عام أیة و العراقم وانقطاع العالقات السوریة 1988 -1980

 . الــف برمیــل یومیــا 300خ فیــهضــم اثنــاء الغــزو االمریكــي للعــراق وتبلــغ قــدرة ال2003مجـددا عــام 

التي سـببت انخفـاض صـادرات الـنفط لمنظمـة  یةالعراقخفاض الصادرات النفطیة ان إلىكذلك ادت 

ي فكان التنفیذ على العراق منفذ تصدیر جدید للنفط إنشاءمما تطلب الزمنیة  هذه المرحلةفي  بكاو 

ي السـعودي وبنـاء المرحلـة الثانیـة منـه ورفـع طاقـة المشـروع مـن نصـف ملیـون العراقخط المشروع 

ـــالیوم  ـــىبرمیـــل ب ـــك 1.6إل ـــا وذل ـــادي قطـــع منافـــذ  ملیـــون برمیـــل یومی ـــات تلـــك الحـــرب وتف لســـد نفق

  .في الحرب یرانالتصدیر مع الدول المؤیدة إل

 اً خط 28نقل النفط بلغ عددها نحو أنابیبخطوط  إنشاء إذثانیا من  دولة مصروجاءت  

 أنشــأت هــا خــط ســومیدأهمكــان  بوصــة 10/36نــة یامتب وبأقطــاركــم  2712بلــغ  أطــوالبمجمــوع 

یــربط بــین مینــاء العــین الســخنة علــى خلــیج  اً م خطــ1974(ســومید) عــام  ابیــبألنالشــركة العربیــة ل



27 

 بوصــة 42 قطـرو كـم 320السـویس بمینـاء سـیدي كریــر علـى البحـر المتوســط بخـط مـزدوج بطــول 

ات المتحــدة كبــدیل یــوالوال ربــااو اسـواق  إلــىجــاد طریــق مختصــر لنقـل نفــط الخلــیج العربــي یإبهـدف 

 إذاالعضـاء  األقطاربه خمسة من  سهمعربي ی ناو تعكة ثمرة الرجاء الصالح، والشر  رأسلطریق 

اربعـة مـن دول  سـهمالمـال للمشـروع بینمـا ت رأسالعربیـة نصـف  دولـة مصـرتمثل حصة جمهوریة 

دولـة % و 15 المملكـة العربیـة السـعودیةالخلیجـي بالنصـف البـاقي وبالنسـب االتیـة  ناو تعـمجلس ال

% یتكـون المشـروع مـن موقـع 5 دولة قطـر% و 15 الكویتدولة % و 15 اإلمارات العربیة المتحدة

 -150بـین  حاو تتـر ت بحمـوالت قالااستقبال النفط الخام من العین السخنة الذي یستطیع استقبال ن

یبلـغ  أنابیـبخطـي  إلـىمسـتودعات التخـزین ومـن ثـم  إلـىالف طن تقـوم بضـخ الـنفط الخـام  500

یدي كریــر، وبقیــه الخطــوط المــذكورة فــي محطــات التخــزین فــي ســ إلــى بوصــة 42كــل منهمــا  قطــر

المملكة العربیـة  أمـا، الجدول منها الخارجیة الطویلة ومنها الداخلیة لنقل النفط والمشتقات النفطیة

خطـــًا  21نقـــل الـــنفط اذ بلـــغ عـــددها  أنابیـــبخطـــوط  إنشـــاءعـــدد  فـــيفقـــد جـــاءت ثالثـــا  الســـعودیة

ینقـل  البتـروالین المملكـة العربیـة السـعودیةهـا خـط شـرق غـرب أهمكـم كـان  4097 أطوالبمجموع 

مینـاء ینبــع  إلــى المملكـة العربیــة السـعودیة(مدینــة البتـرول) بالمنطقــة الشـرقیة فــي  أبقیـقالـنفط مــن 

ملیـــون 1،8وبطاقـــة تصـــدیریة  بوصـــة 48 قطـــركـــم  وب1202بطـــول  األحمـــرعلـــى ســـاحل البحـــر 

 بوصـة 26 قطـربـنفس الطـول وب لو االخـط مـواز للخـط  إنشـاءم تـم 1985برمیـل یومیـا وفـي عـام 

 )3( خریطــة خــرىملیــون برمیــل یومیــا، وبقیــة الخطــوط األ 3.2 إلــىة جمالیــلرفــع طاقــة الضــخ اإل

لتطــویر قطــاع الصــناعات  المملكــة العربیــة الســعودیة أرامكــوشــركة  أنشــأتهاواغلــب تلــك الخطــوط 

 دولة سـوریا، جـاءت اإلنتاجوحجم  الهائل في المملكة حتیاطيلحجم اإل نظراً النفطیة في المملكة 

نقل الـنفط  أنابیبعدد خطوط  فيبدرجة متقاربة  العربیة المتحدة دولة اإلمارات العربیة المتحدةو 

ـــة اإلمـــارات العربیـــة كـــم و 1517 أطـــوالثمانیـــة خطـــوط بمجمـــوع  دولـــة ســـوریافـــي  هابلـــغ عـــدد دول

 دولة سوریااكتشاف النفط في  تأخركم على الرغم من 463 أطوالسبعة خطوط بمجموع  المتحدة

دولة اإلمـارات خطوط النفط فیها وكذلك  إنشاء إذاال انها واكبت تطور الصناعة النفطیة فیها من 

 أنشـــأتبشـــكل كبیـــر و  ابیـــبألنالصـــناعات النفطیـــة وخطـــوط ا إنشـــاءالتـــي تطـــور  العربیـــة المتحـــدة

 إلـىیـة والداخلیـة مـن الحقـول نقـل الـنفط الخارجیـة علـى المـوانئ البحر  أنابیـبمجموعة من خطوط 

نقـل الـنفط  أنابیـبخطـوط  إنشـاء إذ، وجاءت بقیة دول المشرق العربي تباعـا مـن محطات التكریر

بعـــدد  دولـــة قطـــركـــم و 400نحـــو أطـــوالخمســـة خطـــوط بمجمـــوع  دولـــة الكویـــتفـــي  هااذ بلـــغ عـــدد
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 828أطـوالثالثـة خطـوط بمجمـوع  دولـة الـیمنكـم و 188 أطوالخطوط بمجموع  ةاربعخطوط بلغ 

ــــغ طولهمــــا عمــــانكــــم وســــلطنة  ــــین 5( جــــدول .كــــم 445خطــــاان یبل ــــاج) یوضــــح العالقــــة ب  اإلنت

ـــةفـــي  ابیـــبألنشـــبكة ا أطـــوالو  حتیـــاطيواإل ـــة ال نهای ـــادة 1990ثانیـــة عـــام المرحل االكتشـــافات  بزی

تتمتـع  قلـیماإلدول في دول المشرق العربي مما جعل  اإلنتاجكمیة  والنفطیة االحتیاطات المؤكدة 

  بحجم صادرات كبیر انعكس ذلك على العوائد المالیة للدول العربیة.

نقـل الـنفط وذلـك للمكانـة  أنابیـبومـد مسـارات شـبكة  إنشـاءاالمر الـذي نـتج عنـه  وبالتالي

 إجمــالي% مــن 57للــنفط الــذي شــكل زهــاء  المؤكــداالحتیــاط  إذمــن  قلــیماإلالتــي حظیــت بهــا دول 

 اإلنتــــاج إجمــــالي% مــــن 22.5البالغــــة  یــــةاإلنتاج اإلمكانیــــاتالعــــالمي للــــنفط بــــالرغم  حتیــــاطياإل

) المصــدرة للبتــرول شــكل حجــم االحتیــاط بكاو علــى مســتوى دول منظمــة( أمــا، 1990العــالمي عــام

ناهیــــك عــــن حجــــم  1990عــــام% علــــى التــــوالي لكالهمــــا فــــي 63.5و% 75مــــن  أكثــــر اإلنتــــاجو 

 أنابیــبملیـون برمیــل یومیـا التــي اعتمـد تصــدیرها علـى شــبكة 10.267صـادرات الــنفط البالغـة نحــو

بشـكل  الـف كـم 17بطـول  ابیـبألنفـي امتـداد شـبكة ا اً ن هذه الدول شهدت تركـز أنقل النفط، علما 

 2.113 إنتــاجملیــار برمیــل وحجــم  100ه نحــو إحتیاطیــالــذي بلــغ حجــم  دولــة العــراقخــاص فــي 

الـنفط فـي  ٕانتـاجو  إحتیـاطي إجمـالي% مـن 15.1% و17.5یة نسبیة بلغـت أهمملیون برمیل/یوم ب

 ابیــبألنقــد بلــغ حجــم صــادراته النفطیــة عبــر شــبكة ا دولــة العــراقدول المشــرق العربــي، علمــا ان 

مـن شـبكة  اً خطـ 29بنحـو  تحظیـ دولـة العـراقوذلـك كـون   یـابرمیل/یومملیـون  1.596من  أكثر

التي  المملكة العربیة السعودیة واحتلت،  1990كم عام  6448ا هأطوالنقل النفط البالغة  أنابیب

فـي دول المشـرق العربـي ونحـو  إحتیـاطي أكبرالنفط وهو  إحتیاطيملیار برمیل  260.342بنحو 

 اإلنتـاجو  حتیـاطياإل إجمـالي% مـن 45.8% و45.5بنسـبة  أيها إنتاجملیون برمیل/یوم  6.413

 ابیبألنعبر شبكة ا 4.499في عموم دول المشرق العربي ولكن حجم صادراتها النفطیة بلغ نحو 

في مرتبة متقدمـة مـن  دولة مصر، وجاءت 1990عام اً خط 21ها أعدادكم و 4097ها أطوالالبالغ 

ملیــار برمیــل  3.453هــا مــن الــنفط نحــوإحتیاطی إجمــاليهــا اذ بلــغ أطوالعــدد الخطــوط ومجمــوع  إذ

 إجمـــاليمـــن  %6.2% و0.6بنســـبة أيهـــا للـــنفط الخـــام إنتاجالـــف برمیـــل یومیـــا مـــن  870ونحـــو 

 أطــوالبمجمـوع  اً خطــ 28البــالغ عـددها ابیـبألندول المشــرق العربـي عبــر شـبكة ا ٕانتـاجو  إحتیـاطي

ملیــار برمیــل مــن  2.244نحــو  هــاإحتیاطیالتــي بلــغ  دولــة ســوریا أمــا، 1990كــم عــام 2712بلــغ 

 إجمـــالي% مـــن 2.9% و0.4بنســـبة  أيهــا إنتاجالــف برمیـــل/یوم مـــن  405الــنفط الخـــام   ونحـــو 
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نحـو  أطـوالخطـوط بمجمـوع  8دول المشـرق العربـي بشـبكة نقـل نفـط بلـغ عـددها  ٕانتاجو  إحتیاطي

یـار برمیـل مل98.100التـي حظیـت بنحـو  دولة اإلمارات العربیة المتحـدةو  ،1990كم عام 1517

% 17بنسـبة  أيالـنفط الخـام  إنتـاجملیون برمیل/یوم من  1.763من النفط الخام ونحو  إحتیاطي

البــالغ  ابیــبألنالــنفط فــي دول المشــرق العربــي عبــر شــبكة ا ٕانتــاجو  إحتیــاطي إجمــالي% مــن 12و

التــي   دولــة الكویــتو ، 1990كــم عــام 463بلــغ  أطــوالخطــوط نقــل نفــط بمجمــوع  7عــددها نحــو 

هـا إنتاجالـف برمیـل/یوم 859ملیـار برمیـل ونحـو  97.025في تلك الفتـرة بنحـو  إحتیاطيت بحظی

في عموم دول المشرق العربي ولكن  اإلنتاجو  حتیاطياإل إجمالي% من 6.1% و16.9بنسبة  أي

هــا وصــادراتها نتیجــة إنتاجالــف برمیــل/یوم اذ تــأثر حجــم  645حجــم صــادراتها النفطیــة بلــغ نحــو 

ى عبــر لــو االعمــا كــان علیــة فــي المرحلــة  اً اذ انخفــض كثیــر  1990عــام  العــراق دولــةالحــرب مــع 

دولة  أما، 1990كم عام400من  أكثرها أطوالها نحو خمسة خطوط بأعدادالبالغ  ابیبألنشبكة ا

ها إنتاجالف برمیل/یوم من  403ملیار برمیل ونحو 2.993بلغ نحو إحتیاطيفحظیت بنسبة  قطر

دول المشــرق العربــي عبــر شــبكة  إجمــاليمــن  اإلنتــاجو  حتیــاطي% لإل3% و0.5بنســبة  أيللــنفط 

ــیمنو  ،1990كــم عــام 188 أطــوالخطــوط بمجمــوع  اربعــةالبــالغ عــددها  ابیــبألنا ــة ال بحجــم  دول

 إجمــالي% مــن 1.4% و0.7بنســبة  أيالــف برمیــل یومیــا  191 ٕانتــاجملیــار برمیــل و 4 إحتیــاطي

كـم  828 أطوالدول المشرق العربي وبعدد خطوط نقل نفـط نحـو ثالثـة خطـوط بـ ٕانتاجو  إحتیاطي

  .ابیبألنشبكة ا أطوالو  حتیاطيواإل اإلنتاج) یوضح العالقة بین 3.شكل رقم(1990عام 
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العالقات المكانیة بین إنتاج وتصدیر النفط عبر شبكة أنابیب نقل النفط في دول  )5جدول (

  1990المشرق العربي عام

  الدول

  اإلحتیاطي

ملیار        

  برمیل

  اإلنتاج

  ملیون ب/ي

  اإلحتیاطي

%  

  اإلنتاج

%  

حجم صادرات 

النفط ملیون 

  برمیل/ي

  األطوال  عدد الخطوط

األهمیة 

النسبیة 

  لألطوال%

 37.7 6448 29 1.596 15.08 17.46 2.113 100  العراق

 24 4097 21 4.499 45.77 45.46 6.413 260.342  السعودیة

 2.3 400 5 0.645 6.13 16.94 0.859 97.025  الكویت

 1.04 188 4 0.348 2.88 0.52 0.403 2.993  قطر

 8.9 1517 8  -  2.89 0.39 0.405 2.244  سوریا

      -  0.236 2.21 0.02 0.31 0.14  البحرین

 2.7 463 7 1.895 12.58 17.13 1.763 98.100  اإلمارات 

  4.8  828 3  -  1.36 0.70 0.191 4.00  الیمن

 15.9 2712 28 0.422 6.21 0.60 0.870 3.453  مصر

  2.6  445  2 0.626 4.89 0.77 0.685 4.391  عمان

 100 100 14.012 572.688  المجموع
10.267 

  
107  17098  100  

إجمالي الدول 

  العربیة*%
95% %86.5      -        

        -     %63.5  %75  بك%او إجمالي 

        -    %22.5 %57  إجمالي العالم%

  

  المصادر :  

، التقریـر الحـادي  71ص 1988ابـك ، التقریـر الخـامس عشـر لسـنة  و ابك ، التقاریر السنویة لألمین العام الاو  .1

ــــس والعشـــرون لســـنة   100 – 99ص 1994والعشـــرون لســـنة  ، التقریـــر  100-99ص 1998التقریـــر الخامــ

 . 119 – 118ص 2000السابع والعشرون لسنة 

 .  292، ص 1981،  الكویتسات في صناعة النفط العربیة ، ار ابك ، داو  .2

 .24، ص 1973،  الكویتمجلة نفط العرب ، العدد العشر ، مكتب عبد اهللا الطریقي لالستشارات النفطیة ،  .3

باكیروف وآخرون ، االسـس النظریـة للبحـث والتنقیـب عـن البتـرول والغـاز ، ترجمـة د. سـمیر ریـاض، دارمیـر   .4

 .12-9في موسكو، بدون تاریخ ،ص للطباعة والنشر

5. OPEC , Annual statistical Bulletin , 1999,2000,2001 , P9,P23 . 

  بك او ضمن قاعدة بیانات المنشورة على الموقع الرسمي لمنظمة 5 و   3بیانات جدول .6

https//www.opec.org    

ملیار 992.974ملیار برمیل والعالم 762.304بك او برمیل و  ملیار602.922الدول العربیة  إجمالي إحتیاطي(*)

ملیون 62.049ملیون ب/ي والعالم 22.071بك او ملیون ب/ي و 16.184برمیل أما إجمالي إنتاج الدول العربیة 

  .برمیل یومیا 

  



31 

نقل النفط في دول  ابیبألنشبكة ا أطوالو  اإلنتاجو  حتیاطياالهمیة النسبیة ال )3شكل (

  1990المشرق العربي

  

  )5المصدر : بیانات جدول رقم(

  1991 – 2019المرحلة الثالثة :  -3

هدت دول المشرق العربي خاصة ودول العالم عامة مرحلة تاریخیة جدیدة في مجال ش

مسارات شبكات  عندما تعرضتلنفط الخام والمشتقات النفطیة لنقل ا ابیبألناشبكات  والصناعة 

خط البعض الخطوط مثل مما ادى الى توقف لحروب والتدمیر ا للتخریب بسبب ابیبألنا

 المملكة االردنیة الهاشمیة–السعودي والخط السعودي - ي العراقي والخط لبناناالسوري  - يالعراق

سات هیمنة السیاعلى المستوى العالمي النفطي  اإلنتاجناهیك عن االحداث التي اثرت على  .

ن سیاسات السوق الجدیدة التي تدعمها المؤسسات الدولیة كصندوق االقتصادیة النیولیبرالیة ا

النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمیة استطاعت أن تتمكن من الهیمنة عالمًیا عن 

مالیة رأساستطاعت  إذ )1(هیمنة السیاسات االقتصادیة النیولیبرالیةأو  الصدمة، بدأطریق م

الكوارث تلك أن تصعد من خالل استثمار الكوارث االجتماعیة والسیاسیة والطبیعیة، واستغالل 

تها یاحداث وصدمات كان نه، والحرب الباردة وما رافقها من أالشعوب التي صدمتها تلك الكوارث

وازمة حرب  ة،في المنطق ات المتحدة كقوة عظمىیالوال تاركاً  1991انهیار االتحاد السوفیتي عام 

وهي  دولة الكویتهي  أخرىلدولة  بكو كدولة مؤسسة ال دولة العراقالخلیج الثانیة نتیجة لغزو 

                                      
  ، منشورة على الرابط:2018) معتز ممدوح، النیولیبرالیة االقتصادیة، موقع اضاءات 1(

https://www.ida2at.com/neoliberalism-ideology-that-dominates-our-lives/ 
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فضال عن  دولة العراقفي المنظمة وتسبب ذلك في فرض الحصار االقتصادي على  عضو

عام  آسیاالتي ضربت دول جنوب شرق  حدوث االزمة المالیة االسیویة في عقد التسعینیات

النفط  أسعارانعكس سریعا على  النفطانخفاض شدید في الطلب على  إلىادت  1998و 1997

التي وقعت بین اسرائیل ومنظمة  1993سلو عام او ، واتفاقیة دوالر للبرمیل 20 إلىالتي وصلت 

یة والتي بموجبها اعترفت اسرائیل بالمنظمة وضمن انتقال مدن الضفة دولة فلسطینالتحریر ال

نفط  أسعار، كان متوسط 2008في عام  یة،فلسطینال الحكومة إلىبیة من الجیش االسرائیلي الغر 

حسب .  )1(دوالرا للبرمیل 133 إلى، ثم ارتفع لیصل 2008دوالرا للبرمیل  92برنت  اإلشارةخام 

 أسعاربالتي هوت  2010و 2008كذلك االزمة المالیة العالمیة عامي ،بكو تقدیرات سكرتاریة اال

 إلى 2011النفط من عام  أسعارللبرمیل، وبعد االرتفاعات التي شهدتها  ردوال 40 إلىالنفط 

خفاض في نإلاالنفط ب أسعارت بدأتأثرا بأحداث الربیع العربي والتطورات المرتبطة بها  2014

 2016عام  نهایةدوالر للبرمیل حتى 30 إلىدوالر للبرمیل لیصل  57إلىلتصل  2014 نهایة

على بعض البلدان العربیة واحتالله لمصادر النفط كما  االرهاب وخاصة(داعش)طه بأزمة الرتبا

وقعت  2016عام  نهایةوفي  2014عام  دولة الیمنضا حرب أیو   دولة سوریاو  دولة العراقفي 

وهو  2017ة عام یبداملیون برمیل یومیا منذ  1.2من  اإلنتاجها اتفاقا لخفض ءمع حلفا بكاو 

الف برمیل  400 المملكة العربیة السعودیةوخفضت  اإلنتاجاالتفاق الذي تم تطویره لخفض 

 3.2نحو  إلىوتعمیقه  اإلنتاجزیادة  إلىفي نفس العام  اإلنتاجطوعا لكن دفع الفشل في خفض 

زیادة غیر  نفطها وعزمها أسعارخفض  المملكة العربیة السعودیة نالاع إلىملیون برمیل یومیا 

الهجمات االخیرة  إلى اإلشارةدوالر للبرمیل، ویمكن 32إلىها لیصل خام برنت إنتاجمحدودة في 

المملكة قلب الصناعة النفطیة  المملكة العربیة السعودیة أرامكوبطائرات مسیرة على منشات 

فضال عن حقل كبیر  سطو االمنشاة تكریر بترول في الشرق  كبرألضربه  العربیة السعودیة

كثر الشركات ریعا في العالم العالمي فضال عن كونها من أ% من النفط 10ر لها اذ تنتج او مج

% في واقع یوم واحد منذ حرب 20النفط التي ارتفعت بنسبة  أسعارعلى  الضربةثرت تلك أ

- ورونا كوفیدالمالیة العالمیة وتفاقم ازمة فیروس ك األسواق، عقب ذلك تدهور 1991الخلیج عام 

                                      
 ، االسواق العربیة على الرابط: 2014، 2008هي فرص تكرار سیناریو أسعار النفط في ) محمد الشطي، ما1(

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2014/09/01/%D9%DF  
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% لیصبح 5.3وخسرت غرب تكساس نسبة  االسیویة األسواقالنفط في  أسعارانهیار  إلى 19

للمرة  دوالر للبرمیل23 إلى% لیصل 6.5دوالر في حین انخفض برنت نسبة 20سعر البرمیل 

مع فرض الحكومات في العالم قیودا  باالنهیار تبدأ، ان اسواق النفط 2003ى منذ عام لو اال

فوضى في  إلىالنفط ادى  أسعارفي  االنهیارالسفر وتدابیر العزل الحتواء الفیروس وهذا على 

 أرامكواسواق النفط العالمیة فخسرت الشركات النفطیة عائدات لم تشهدها من قبل اذ فقدت 

 حتیاطيملیار دوالر من قیمتها السوقیة خالل ساعات معدودة مع ارتفاع نسبة اإل300

ضح على حداث العالمیة في هذه الفترة التاریخیة كان لها االثر الواهذه األ، كل ) 1(المخزون

 اإلنتاجو  حتیاطيالنفط وزیادة اإل أسعارزمات االقتصادیة وانهیار تطور الصناعة النفطیة واأل

  .النفطي 

  2019-1991في دول المشرق العربي للفترة  نقل النفط أنابیبشبكة  )6جدول (

  كم الطول  خطوط االنابیب  الدولة
 قطرال

  بوصه
  كم الطول  خطوط االنابیب  الدولة

 قطرال

  بوصه

  العراق

  14/32  64  فلفیل -حمام علي

  العراق

  4  30  كهرباء الدورة - تاجي

  8  27  الدورة-مطار بغداد   10  46  شعیبة -خور الزبیر

شعیبة -خور الزبیر

  بانزین
  AT1 46  28–الفتحة   8  46

 -غاز الشمال

  مستودع كركوك
  AT1 46  34–الفتحة   6  9

  30  22  الزبیر- طوبا   8  85  بیجي -غاز الشمال

        8  6  كهرباء بیجي -بیجي

  4/32  427  11          المجموع

  السعودیة

  46/48  197  جعیمة –سفانیه 

  السعودیة

  24/42  96 4بقیق -عثمانیة

  46/48  123 6بقیق -عثمانیة  22/42  106  2خرسانیة –سفانیه 

  WEPS 341  24-حوطة  24  208  بقیق -عثمانیة

  30  1284  الریاض-خریص  24  51  لوب -عثمانیة

  20  45  عین دار –بقیق   34/36  53  2بقیق -عثمانیة

  30  70  1القطیف -بقیق  38/40  24 3بقیق -عثمانیة

  42/56  962  ابسا الثاني  20  37  2القطیف -بقیق

  26  141  2خریص -ریاض  30  70  3القطیف -بقیق

  40/42  102  3رأس تنورة-خرسانیة  14  64  الظهران -بقیق

  22/48  94  خرسانیة-سفانیة  20/24  1210  2ینبع -بقیق

  18  14  2بحرین -سعودیة  24/28  1269  3ینبع–بقیق 

        48  619  لو ابسا اال

                                      
  على الرابط: 2020اتیة ،) عبد األمیر رویح، صدمة النفط،  شبكة النبأ المعلوم1(

https://annabaa.org/arabic/economicreports/22790 
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  كم الطول  خطوط االنابیب  الدولة
 قطرال

  بوصه
  كم الطول  خطوط االنابیب  الدولة

 قطرال

  بوصه

  12/48  7180  23          المجموع

  

  

  مصر

  22  35  اسیوط -شركات

  

  

  مصر

  32  40  الحمرا - العلمین

  16  35  سمنت حلوان-دهشور  22  35  اسیوط–شركات 

  6  35  كفر الدوار-مكس  12  40  الفیوم -الكریمات

  Haykstep 8  8 -مسطرد  14  275  سوهاج -اسیوط

        20  25  المكس -میدور

  6/32  582  9          المجموع

  

  اإلمارات 

 -مصفاه ام النار

  العین
167  12  

  

  اإلمارات 

  48  385  الفجیرة-حبشان

-مطار ابوظبي

  مصفاه ام النار
    -   ام النار-باب  10  17

 -مصفاه ام النار

  مصفح
    -   داس- ابو البخوش  8  16

  8/48  585  6          المجموع

  

  سوریا

  T2 90  24-عمر
  

  سوریا

  T2 91  20-تیم

  26/30  489  بانیاس-جمبور  T4 107  16-الجفرا

        24  40  بانیاس-طرطوس

  16/30  817  5         المجموع

  قطر
  20  43  حالول -بول حنین

  الكویت
  8  177  األحمدي - المطار

  8  78  شویخ -صبحان  12  19  هامور -مسیعید

    255  2      62  2  المجموع

دول المشرق 

  العربي
58  9854            

 (1) OPEC Annual statistical Bulletin,pp87-94,2000,2018 .                     :    المصدر   

 .2000،2019،، بنك المعوماتالكویت)، بكاو العربیة المصدرة للبترول( األقطارمنظمة  )2(

  .2013،2018السنوي، اإلحصائي، التقریر الكویت )،بكاو العربیة المصدرة للبترول( األقطارمنظمة  )3(

 لثـةشـهدت خـالل المرحلـة الثا ان دول المشـرق العربـي )6رقـم( ویتضح من تحلیل الجدول

 إجمـاليبلـغ نقل الـنفط فـي عمـوم الـدول بشـكل غیـر متـوازن  أنابیبشبكة  أنشاء 2019 - 1991

كـم وبأقطـار  9854هـا نحـو أطوالبلغـت  اً أنبوبـ 58ها وتشـغیلها نحـو ؤ التي تم انشـا ابیبألنا أعداد

 التــي شــهدتالــذكر الســابقة  الثانیــةرحلــة ونالحــظ تراجعــا كبیــرا عــن الم بوصــة 8/48نــة بــین یامتب

فــي  ابیــبألند الطلــب علــى حجــم الــنفط المصــدر عبــر شــبكة ایــاوذلــك تز ، شــاءألنتطــورا كبیــرا فــي ا

 أعـداد إذقائمـة الـدول مـن  المملكة العربیة السـعودیة تتصـدر  إذالمشرق العربي  إقلیمعموم دول 

نـت بـین خطـوط نقـل الـنفط الخارجیـة الطویلـة یاتب اً خطـ 23التي تم انشائها بنحو  ابیبألنخطوط ا

بلغ مجموع الداخلیة القصیرة لنقل النفط والمشتقات النفطیة من محطات التكریر  ابیبألنوخطوط ا

 أكبـرمـن  یعـدخط خریص الریاض الـداخلي الـذي  على سبیل المثال ال الحصركم 7180ها أطوال
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التكریـر فـي  تآمنشـ إلـىكم لنقل النفط الخـام 1284في هذه الفترة بلغ طولة  أنشأتالخطوط التي 

وعـــة خطـــوط العثمانیـــة بقیـــق لنقـــل الـــنفط والمشـــتقات النفطیـــة داخـــل المملكـــة ضـــا مجمأیالریـــاض و 

فـي  یـةاإلنتاجلرفـع الطاقـة  السـعودیة أرامكـوها شـركة أنشـأتواغلـب تلـك الخطـوط  العربیة السـعودیة

عــدد  إذثانیــا مــن  دولــة العــراق، جــاء 2019ملیــون برمیــل یومیــا عــام  10مــن  أكثــر إلــىالمملكــة 

ــة العــراقكــم وشــهد 427نحــو أطــوالبمجمــوع  خــط 11نقــل الــنفط بلــغ عــددها  أنابیــبخطــوط   دول

 دولـة الكویـتو  إیـرانتراجعا في الصناعة النفطیة في هذه الفتـرة بسـبب الحـروب التـي خاضـها مـع 

ــة ، وجــاءت 2014ازمــة داعــش  إلــى 2003والحصــار االقتصــادي واالحــتالل االمریكــي عــام  دول

بلـغ  أطـوالبمجمـوع  وطخطـ 9نقـل الـنفط بلـغ عـددها نحـو نابیـبأخطـوط  إنشـاء إذمـن  لثاثا مصر

وط ســوهاج وخــط العلمــین مینــاء یاســهــا خــط أهمكــان  بوصــة 10/32نــة یاكــم وبأقطــار متب 528

خطــوط نقــل الــنفط بشــكل كبیــر، وجــاءت كــل  إنشــاءفــي  اً ضــا تراجعــأی دولــة مصــرالحمــرا وشــهدت 

ــة المتحــدةمــن  ــة اإلمــارات العربی ــة ســوریاو  دول  6بعــدد محــدود مــن خطــوط نقــل الــنفط بلــغ  دول

ــة كــم و  817دولــة ســوریابلــغ فــي  أطــوالبمجمــوع  دولــة ســوریاخطــوط ل 5رات و مــالألخطــوط  دول

دولة و كم  62 أطوالبمجموع  خطاً 2بعدد خطوط  دولة قطرو كم،  585 اإلمارات العربیة المتحدة

  .كم 255ها أطوالخط بلغ  2بعدد  الكویت
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عالقــة مكانیــة بــین ان دول المشــرق العربــي شــهدت  )7رقــم( ویتضــح مــن تحلیــل الجــدول

.  2019ال عـــن حجـــم صـــادرات الـــنفط عـــام امتـــداد وأمكانیاتهـــا االحتیاطیـــة واالنتاجیـــة للـــنفط فضـــ

العــالمي للــنفط  حتیــاطياإل إجمــالي% مــن 52.3للــنفط الــذي شــكل زهــاء المؤكــد حتیــاطياإل حیــث

ان  أيالعـــالمي  اإلنتـــاج إجمـــالي% مـــن 26.3البالغـــة  یـــةاإلنتاج اإلمكانیـــاتوارتفـــاع ملحـــوظ فـــي 

علـى مسـتوى  أمامقارنه مع المرحلة السابقة،  2019العالمي للنفط عام اإلنتاجینتج نصف  قلیماإل

% لذات 70.4من  أكثر اإلنتاج% و 68) المصدرة للبترول شكل حجم االحتیاط بكاو دول منظمة(

ملیــون برمیــل یومیــا عــام 17.861زهــاء  الفتــرة الزمنیــة ناهیــك عــن حجــم صــادرات الــنفط البالغــة 

نقـل الـنفط، علمـا ان هـذه الـدول شـهدت تركـز فـي  أنابیـبشبكة التي اعتمد تصدیرها على  2019

هـا نحـو إحتیاطیالـذي بلـغ حجـم  المملكة العربیة السعودیةبشكل خاص في  ابیبألنامتداد شبكة ا

ـــار برمیـــل وحجـــم  267 یـــة نســـبیة بلغـــت أهمب 2019ملیـــون برمیـــل/یوم عـــام  10.317 إنتـــاجملی

المملكـة الـنفط فـي دول المشـرق العربـي، علمـا ان  ٕانتـاجاحتیـاط و  إجمـالي% مـن 44.4% و41.1

ملیون برمیل/یوم   7من  أكثر ابیبألنالنفطیة عبر شبكة ا اقد بلغ حجم صادراته العربیة السعودیة

نقـل الـنفط البالغـة  أنابیبخطوط من شبكة  23حظیت بنحو  المملكة العربیة السعودیةوذلك كون 

ــة العــراق ، مقارنــة مــع 2019كــم عــام  7180هــا أطوال ملیــار برمیــل  145الــذي حظــي بنحــو دول

ملیون برمیل/یوم  4.410في دول المشرق العربي ونحو  إحتیاطي أكبرالنفط وهو ثاني  إحتیاطي

فـي عمـوم دول  اإلنتاجو  حتیاطياإل إجمالي% من 19% و22.3بنسبة  أيالنفط الخام  إنتاجمن 

 أنابیـبوحظي بشـبكة  ملیون برمیل یومیا ، 3.5المشرق العربي وبلغ حجم صادراته النفطیة نحو 

فـي  دولـة مصـر، وجـاءت 2019خط عام 11ها أعدادكم و 427ها في هذه المرحلة نحو أطوالبلغ 

 3.2هـا مـن الـنفط نحـوإحتیاطی إجمـاليها اذ بلـغ أطوالعدد الخطوط ومجموع  إذمرتبة متقدمة من 

هــا للــنفط الخــام مــع تراجــع ملحــوظ فــي نســبة إنتاجالــف برمیــل یومیــا مــن  544ملیــار برمیــل ونحــو

دول المشرق  ٕانتاجو  إحتیاطي إجمالي% من 2.3% و0.49بنسبة أيعن المرحلة السابقة  اإلنتاج

كــم عــام  528بلــغ  أطــوالبمجمــوع  أنابیــبخطــوط  9البــالغ عــددها ابیــبألنالعربــي، وانشــئ شــبكة ا

 16برمیــل مـن الــنفط الخــام ونحــو  ملیــار 2.5هــا نحـو إحتیاطیالتــي بلــغ  دولــة ســوریا أمـا، 2019

بســبب ثـورات الربیــع العربــي فیهــا والثــورة  اإلنتــاجهــا مــع تراجـع كبیــر فــي إنتاجالـف برمیــل/یوم مــن 

 إجمــــالي% مــــن 0.69% و0.39بنســــبة  أي اإلنتــــاجانخفــــاض  إلــــىزمــــة داعــــش ادت أالســــوریة و 

ـــاجو  إحتیـــاطي ـــغ عـــددها  ٕانت  أطـــوالخطـــوط بمجمـــوع  5دول المشـــرق العربـــي بشـــبكة نقـــل نفـــط بل
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ملیـار برمیـل  97.8التي حظیت بنحو  دولة اإلمارات العربیة المتحدةو ، 2019كم عام  817نحو

% 15بنســبة  أيالــنفط الخــام  إنتــاجملیــون برمیــل/یوم مــن  3.0مــن الــنفط الخــام ونحــو  إحتیــاطي

البـالغ  ابیـبألنالنفط في دول المشـرق العربـي عبـر شـبكة ا ٕانتاجو  إحتیاطي إجمالي% من 12.9و

التـي   دولـة الكویـتو ، 2019كـم عـام  585بلـغ  أطـوالخطـوط نقـل نفـط بمجمـوع  6عددها نحـو 

هـا إنتاجملیـون برمیـل/یوم  2.7ملیـار برمیـل ونحـو  101.5في تلك الفترة بنحو  إحتیاطيحظیت ب

فـــي عمــوم دول المشـــرق العربـــي  اإلنتــاجو  حتیـــاطياإل إجمــالي% مـــن 11.7% و15.6بنســبة  أي

هـا إنتاجملیـون برمیـل/یوم مـع ارتفـاع واضـح فـي حجـم  2.05وبلغ جم صادراتها النفطیة بلـغ نحـو 

 أكثــرهــا أطوالخطــوط ب 2ها نحــو أعــدادالبــالغ  ابیــبألنوصــادراتها  فــي هــذه المرحلــة عبــر شــبكة ا

ملیار برمیل ونحو  25.2بلغ نحو إحتیاطيفحظیت بنسبة  دولة قطر أما، 2019كم عام 255من

 إجمـاليمـن  اإلنتـاجو  حتیاطي% لإل2.6% و4بنسبة  أيها للنفط إنتاجالف برمیل/یوم من  600

ــــر شــــبكة ا ــــي عب ــــبألندول المشــــرق العرب ــــالغ عــــددها  ابی كــــم عــــام 62أطــــوالخــــط بمجمــــوع  2الب

  . ابیبألنة اشبك أطوالو  حتیاطيواإل اإلنتاجبین المكانیة ) یوضح العالقة 4،.شكل (2019

) االهمیة النسبیة إلحتیاطي واإلنتاج وأطوال شبكة األنابیب نقل النفط في دول 4شكل رقم(

  2019المشرق العربي

 
  )7المصدر: بیانات جدول رقم(
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العالقات المكانیة بین إنتاج وتصدیر النفط عبر شبكة أنابیب نقل النفط في دول المشرق العربي  )7( جدول

  2019عام

  الدول

  اإلحتیاطي

ملیار        

  برمیل

  اإلنتاج

ملیون 

  ب/ي

  اإلحتیاطي

%  

  اإلنتاج

%  

حجم صادرات 

النفط ملیون 

  برمیل/ي

عدد 

  الخطوط
  األطوال

األهمیة 

النسبیة 

  لألطوال%

 4.3 427 11 3.552 19 22.3 4.410 145.0  العراق

 72.8 7180 23 7.371 44.4 41.1 10.317 267.0  السعودیة

 2.6 255 2 2.050 11.7 15.6 2.736  101.5  الكویت

 0.63 62 2 0.536 2.6 3.9 0.600 25.2  قطر

 8.2 817 5 0.40 0.69 0.39 0.16 2.5  سوریا

    -  - 0.154 0.83 0.02 0.194 0.1  البحرین

 5.9 585 6 2.296 12.9 15.0 3.007 97.8  اإلمارات 

    - -  0.50 1.6 0.40 0.38 2.6  الیمن

 5.3 528 9 0.210 2.3 0.49 0.544 3.2  مصر

    -  - 0.792 3.7 0.72 0.870 4.7  عمان

    -  -  - 0.09 0.00 0.02 0.001  االردن 

  100  9854  58  17.861 100 100 23.238 649.601  المجموع

إجمالي الدول 

  العربیة*%
91% 93.7%   97%       

       %75.8   %70.4  %68.0  بك%او إجمالي 

       %42.1    %26.3  %52.3  إجمالي العالم%

  المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:

-8.ص ص 2018، الكویـــتابــك)، التقریــر اإلحصــائي الســنوي، و منظمــة األقطــار العربیــة المصــدرة للبترول(اال .1

28-92. 

2. OPEK Annual statistical Bulletin,2017 

الخــامس التطــورات فــي مجــال الــنفط األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربیــة، التقریــر االقتصــادي الموحــد، الفصــل  .3

 .2018والطاقة،

 بك:او ضمن قاعدة بیانات المنشورة على الموقع الرسمي لمنظمة  3.5بیانات جدول .4

www.opec.org//https 

5. BP Statistical Review of world, 2017. https://www.bp.com 

ملیــار ترلیــون  1.248.1ملیــار برمیــل والعــالم 953.9بــك او  برمیــل و ملیــار712.3إجمــالي إحتیــاطي الــدول العربیــة (*)

 88.068ملیـون ب/ي والعـالم   32.967 بـكاو  ملیـون ب/ي و 24.795برمیل أما إجمالي إنتاج الدول العربیة 

 24.861بـك او ملیـون برمیـل ب/ي و  18.398. إجمالي صادرات الدول العربیة  ملیون برمیل یومیا

  ملیون ب/ي . 44.753ملیون/ب/ي إجمالي العالم 
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شـــبكة انابیـــب نقـــل الـــنفط فـــي عمـــوم دول المشـــرق ان  )8رقـــم( جـــدولیتضـــح مـــن تحلیـــل 

للفتـــرة  التـــي بلـــغ معـــدل نمـــو اطوالهـــا 2019-1960العربـــي شـــهدت عـــدم التـــوازن المكـــاني للفتـــرة 

مما اسهم فـي ان یكـون معـدل نمـو كمیـة الـنفط المنقولـة عبـر هـذه % 4.93 نحو  1960-2019

فقـــد  2019 - 1990مقـــدار التغیـــر الحاصـــل مـــن عـــام  أمـــا% ، 3.32الشـــبكة لـــذات الفتـــرة نحـــو 

الخطــــوط  أطــــوال إجمــــالي مــــن قلیلــــة نمــــوجــــاب لكــــن بنســــبة یاإلكانــــت نســــبة التغیــــر تمیــــل نحــــو 

، كـذلك بلـغ مقـدار التغیـر بكمیـة 2019إلـى 1990للفتـرة  لمحدودیـة أنشـاء االنابیـب% 1.27بنسبة

  . % مع ارتفاع صادرات دول المشرق العربي النفطیة1.93نحو النفط المنقولة

انعكـس ذلـك علـى تبـاین الـدول  نظرًا لعدم التـوازن المكـاني بـین كافـة دول المشـرق العربـي

ت االنابیـــب وكمیـــات الـــنفط المصـــدرة عبـــر االنابیـــب مـــن حیـــث تبـــاین معـــدالت نمـــو اطـــوال شـــبكا

علــى مســتوى بمعــدل تغیـر   دولــة العــراق تحیــث حظیـ 2019-1990و  1990-1960للفتـرات 

التقـــدم فـــي بســـبب % 1.91كمیـــة الـــنفط المنقولـــة بنســـبة و % 3.40نســـبة ابیـــبألنشـــبكات ا أطـــوال

ـــة العراقالصـــناعات النفطیـــة  ـــة العربیـــة  حظیـــت، و 1990إلـــى 1960یـــة فـــي الفتـــرة مـــندول المملك

كمیـــة ول% 4.28بنســـبة  1990-1960ة فتـــر للالشـــبكات  أطـــوالمجمـــوع لبمقـــدار نمـــو   الســـعودیة

موقعها الجغرافـي عنـد راس الخلـیج على الرغم من صغر  دولة الكویت ، أما 5.08 النفط المنقولة

ـــنف أطـــوالفـــي  1990-1960العربـــي یشـــیر مقـــدار التغیـــر والنمـــو للعـــام  ط بنســـبة شـــبكات نقـــل ال

% وذلك بسبب دخولها حـرب -2.76نسبةمقارنة بمقدار التغیر في كمیة النفط المنقول ب% 5.01

بمقـدار تغیـر  دولـة قطـروتصدیر الـنفط ، وحظیـت  إنتاجاثر على حجم  1990عام الخلیج الثانیة

   . %2.40بنسبة كمیة النفط المنقولة و % 3.68الشبكة بلغ  أطوال إجماليفي 

-1990وناهیـــك عـــن ان مقـــدار النمـــو الحاصـــل فـــي عمـــوم دول المشـــرق العربـــي للفتـــرة 

فـي إجمـالي أطـوال شـبكات االنابیـب وكمیـات الـنفط المصـدر عبـر االنابیـب جاء منخفض  2019

% وكمیــات الــنفط المنقــول 2.94اذ حظیــت بــأعلى مقــدار تغیــر فــي اطــوال شــبكة االنابیــب بنحــو 

التــي بلــغ مقــدار التغیــر والنمــو فــي  دولــة الكویــتالنســبة لدولــة  % كــذلك الحــال ب1.72بلغــت نحــو 

ـــنفط المنقـــول الـــى نحـــو 1.39أطـــوال شـــبكة االنابیـــب بنحـــو  % مـــع ارتفـــاع معـــدل نمـــو كمیـــات ال

بمعدل نمـو اطـوال شـبكة  دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وحظیت  2019-1990% للفترة 4.07

دولـة %، امـا 0.66ر لكمیة النفط المنقول بلغت نحـو % وبنسبة تغی2.86انابیب نقل النفط بنحو 

وبنسبة نمو لكمیة النفط المنقول  % 1.50فقد بلغ مقدار النمو ألطوال شبكة االنابیب نحو  سوریا
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لكمیات النفط المنقولة بسبب ظروف الحرب االخیرة التي مرت بها  % بتراجع كبیر -8.92بنحو 

  . سوریادولة 

  2019إلى 1960شبكة أنابیب نقل النفط في دول المشرق العربي للفترة من ) معدل نمو وتطور8جدول (

  2019  1990  1960  المتغیرات  الدول
  مقدار النمو

60-1990  
  مقدار النمو

90-2019  

  العراق 

  0.14  3.40  10603  10176  3728  أطوال الشبكة

كمیة النفط المنقول 

  ملیون/ب/ي
0.906  1.596  3.552  1.91  2.80  

  السعودیة

  2.94  4.78  12618  5438  1341  أطوال الشبكة

كمیة النفط المنقول 

  ملیون/ب/ي
1.018  4.499  7.371  5.08  1.72  

  الكویت

  1.39  5.01  775  520  120  أطوال الشبكة

كمیة النفط المنقول 

  ملیون/ب/ي
1.494  0.645  2.050  2.76-  4.07  

  اإلمارات 

  2.86  0  1048  463    أطوال الشبكة

المنقول كمیة النفط 

  ملیون/ب/ي
  1.895  2.296  0  0.66  

  قطر

  0.68  3.68  346  284  96  أطوال الشبكة

كمیة النفط المنقول 

  ملیون/ب/ي
0.171  0.348  0.536  2.40  1.50  

  مصر

  0.62  0  3240  2712    أطوال الشبكة

كمیة النفط المنقول 

  ملیون/ب/ي
  0.422  0.210  0  2.38-  

  سوریا 

  1.50  0  2334  1517    أطوال الشبكة

كمیة النفط المنقول 

  ملیون/ب/ي
  0.600  0.40  0  8.92-  

  الیمن

  0  0  828  828    أطوال الشبكة

كمیة النفط المنقول 

  ملیون/ب/ي
  0.440  0.50  0  7.22-  

  عمان

  0  0  445  445    أطوال الشبكة

كمیة النفط المنقول 

  ملیون/ب/ي
  0.626  0.792  0  0.81  

مجموع دول المشرق 

  العربي
  1.27  4.93  32237  22383  5285  الشبكةأطوال 

  
كمیة النفط المنقول 

  ملیون/ب/ي
3.859  10.267  17.861  3.32  1.93  

  )7)  (5)  (3ل (او المصدر: بیانات جد
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  المبحث الثاني

  نقل النفط في دول المشرق العربي أنابیبالبنیة الهیكلیة لشبكة 

فــي النشــاط  یــةاو الز  المعاصــرة فهــو حجــرة لالقتصــادیات التبادلیــة الرئیســیعــد النقــل الســمة 

تـوفیر  نتیجةاالقتصادي العالمي من خالل احداث التطور االقتصادي والتغیر االجتماعي الدولي 

بین الجماعات البشریة وتسهیل تبادل االفكار والسلع والتشجیع على قیام  المباشر اإلیصالفرص 

ویعــــد النقــــل ، ) 1(معاشــــیة افضــــل الواســــع ممــــا اســــهم فــــي تحقیــــق مســــتویات اإلنتــــاجالتخصــــص و 

أو  صـلبةأو  لسـلع سـواء كانـت سـائلةمن انماط النقـل البـري المعتمـدة علـى تـدفق ا اً نمط ابیبألنبا

ه كسـلعه لهـا إنتاجـغازیة والتـي كانـت تعتمـد لنقـل المیـاه سـابقا، ولكـن اكتشـاف الـنفط والتوسـع فـي 

 أنابیـبشـبكات والخدمیة فكان البد من تـوفیر  یةاإلنتاجشطة االقتصادیة و ألنثقلها في العدید من ا

البترول التي ترتكز في الجانبین الشمالي والغربي للخلیج  إنتاجبین مناطق  النقلتقلل من تكالیف 

 ابیـبألنممـا تتطلـب مـد شـبكات ا العربي وحول خلیج السویس بـالقرب مـن سـاحل البحـر المتوسـط

  خصائصها البنیویة. ناحیةنت من یابالتي تالعالمیة  األسواق إلى اهإنتاجیصال إل

  نقل النفط في دول المشرق العربي أنابیبال: التوزیع المكاني لشبكة او 

منظومـة نقـل متخصصـة تنقـل منتجـات معینـة خاصـة الـنفط  ابیبألنتعد شبكات خطوط ا

ات الرئیسـة المهمـة فـي سلسـلة عطاقالغاز الطبیعي وبهذا تعد من الأو  المنتجات النفطیةأو  الخام

البــد مــن تحدیــد الحــد االعلــى والحــد االدنــى  ابیــبألنخطــوط ا إنشــاءالعملیــات النفطیــة . لــذا عنــد 

ا االقتصــادیة المتعلقـــة بتحدیــد المنفعــة والتكــالیف فـــي یــاوفقــا للمز  ابیـــبألنللطاقــة النقلیــة لخطــوط ا

 إذفي الدولـة الواحـدة مـن أو  أخرى إلىمن دولة  تنیاالتي تب ابیبألنعبر شبكة ا العملیات النقلیة

المنقولـة مـن ن الكمیـات یاوبالتـالي انعكـاس ذلـك علـى تبـ هـاقطار أو  هاأطوالو  ابیبألنخطوط ا أعداد

 ألحـداثالنفط التي من الممكن زیادة كمیاتها وسرعة تدفقها عن طریـق اقامـة وتشـغیل المضـخات 

 إلــىد للمضـخات سـیؤدي یــااالسـتعمال المتز  ألن. یاالحركـة االسـرع ولكـن بالشــكل المجـدي اقتصـاد

 بـوبألنزیادة حجم التكالیف التشغیلیة مما یؤثر على حجم المنافع االقتصـادیة ناهیـك عـن جـدار ا

                                      
) محمــد ازهــر الســماك واخــران، جغرافیــة النقــل بــین المنهجیــة والتطبیــق، دار الیــازوري العلمیــة للنشــر والتوزیــع، 1(

 .359، ص2011، 1،  طالهاشمیة المملكة االردنیة
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من ان الطاقة النقلیة البـد ان تكـون عنـد  نطالقاً إ ، و ) 1(ضغط اضافي أيعن تحمل  یصبح عاجزاً 

التكـــالیف، فـــان طاقـــة النقـــل  أقـــلالنقطـــة التـــي تضـــمن تحقیـــق اقصـــى قـــدر ممكـــن مـــن المنـــافع ب

ومقــدار اقطــار  ابیــبألنشــبكة ا أطــوالواســتمرار التــدفق للــنفط یكــون متناســبا مــع مقــدار  ابیــبألنبا

تبقـى ممتلئـة بصـورة دائمـة فـي  ابیـبألناان شـبكة  ابیبألنه من الخصائص النقلیة باألن ،ابیبألنا

النفطیــة فـي دول المشــرق العربــي التــي تبلــغ نحــو  یــةاإلنتاجلإلمكانیــات  نظــراً . و ) 2(قـات التشــغیلاو 

النفط في الدول العربیة وزهاء  إنتاج إجمالي% من 94ملیون برمیل یومیا وتشكل زهاء  23.238

العالمي للنفط فـي العـالم، ناهیـك عـن حجـم تجـارة الـنفط البالغـة نحـو  اإلنتاج إجمالي% من 26.3

بلغـــت نســـبة الـــنفط  إذ )7جـــدول( ملیـــون برمیـــل/ي فـــي دول المشـــرق العربـــي 17.861مـــن  أكثـــر

الــنفط المســتهلك كلیــا فــي دول  إجمــالي ألن 2019% لعــام82نحــو  ابیــبألنالمصــدر عبــر شــبكة ا

والشـــرق االقصـــى  ربـــااو الخـــارج لكـــل مـــن  إلـــىدر ي النســـبة تصـــ% وبـــاق18هـــو  المشـــرق العربـــي

النفطــي  اإلنتــاجنقــل الــنفط فــي عملیــة  أنابیــبیــة شــبكات أهمممــا یــدل علــى ) 3(ات المتحــدةیــوالوال

المشـرق العربـي المنتجـة  إقلـیماشـكاله فـي  الـنفط بكافـةة في الوقت ذاته بنقـل وخلق المنفعة المكانی

  اقالیم دول العالم التي تحتاج لمصادر الطاقة. إلى

نقـل  أنابیـبشـبكات  خطـوط النتشـار وتشـغیل أ وعلیه شهدت دول منطقـة المشـرق العربـي

وبهذا حضي  )9جدول(كم  32237بلغت  أطوالوب اً خط 176نحو  هاأعداد إجماليالنفط والبالغ 

 المعتمــدة لنقــل الــنفط بلغــت زهــاء  ابیــبألنشــبكة ا إذبــارزة مــن  یــةأهمبدول المشــرق العربــي  إقلــیم

التــي  ابیــبألنا أطــوال إجمــالي% مــن 92.3وزهــاء  ابیــبألنخطــوط ا أعــداد إجمــالي% مــن 62.8

ـــ ونظـــرًا لعـــدم التـــوازن المكـــاني لتوزیـــع  .2019وطن العربـــي عـــام تمتـــد علـــى المســـرح الجغرافـــي لل

فـــي مقدمـــة دول المشـــرق  الســـعودیةالمملكـــة العربیـــة دات شـــبكة أنابیـــب نقـــل الـــنفط جـــاءت امتـــدا

خطـًا مخصصـة لنقـل الـنفط ومشـتقاته  47العربي في ما تمتلكه من خطوط أنابیب بلغت أعـدادها 

،لـذا حصـلت علـى  الشبكة على سواحل البحر المتوسط والبحر األحمر والخلیج العربيتنتشر هذه 

  مقارنة بدول المشرق العربي. 1.53أكبر درجة معیاریة بنحو 

                                      
، منشـــورات عویـــدات، بیــــروت، 1) جلبیـــر غانیـــه، أنابیـــب البتـــرول والغـــاز الطبیعـــي، ترجمـــة بهـــیج شـــعبان، ط1(

 .70، ص1970

 190)محمد ازهر السماك واخران، جغرافیة النقل بین المنهجیة والتطبیق، مصدر سابق، ص2(

  .137ابك)، تقریر االمین العام، مصدر سابق، صو )منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول(اال3(
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 2019المشرق العربيالنفط الخام في دول  أنابیبشبكة خطوط التوزیع المكاني ل )9جدول(

  الدول
 أعداد

  الخطوط

الدرجة 

  *المعیاریة
  كمالطول 

الدرجة 

  المعیاریة

 دولة قطرال

  بوصة

الطول 

%  

محطات 

  الضخ

 30 33.3  48/8  1.502 10603  1.365 44  العراق

 19 39.6  56/8  1.929 12618  1.532 47  السعودیة

  - 2.4 36/8  -0.623 775  -0.525 10  الكویت

  - 2.0  36/10  -0.615 1048  -0.358 13  اإلمارات 

  - 1.0  24/10  -0.676 346  -0.692 7  قطر 

  - 7.3  32/6  -0.252 2334  -0.358 13  سوریا 

  - 10.1  30/4  -0.060 3240  0.976 37  مصر

  - 2.6  30/32  -0.572 828  -0.914 3  الیمن   

   1.40  30/32 -0.653 445 -0.970  2  عمان

   176  المجموع
32237 

 
 56/6 

100  
49 

الدول  إجمالي

  العربیة
280    34922       

 یةهماأل

النسبیة من 

  الدول العربیة

62.8%    92.3%       

  من عمل الباحث باالعتماد المصدر:

ـــــة المصـــــدرة للنفط(اال األقطـــــارمنظمـــــة  – 1 ـــــكو العربی ـــــر اب ـــــتالســـــنوي،  اإلحصـــــائي)، التقری ، ص 2018، الكوی

  .127 -128ص

2 - OPEK Annual statistical Bulletin,1965-2017,52nd edition,2017,p87-98. 

  .2019)، بنك المعلومات،ابكو العربیة المصدرة للنفط(اال األقطارمنظمة  -3

 سـالبه zوقـد تكـون قیمـة z(*)الدرجة المعیاریة: هي التوزیع الطبیعي المعیاري الذ وسـطه صـفرا ویرمـز لـه بـالرمز 

وهــي تعبیــر  0.5ياو یین كــل مــنهم یســاو نتصــف أي تقســم المســاحة لقســمین متســتقــع فــي الم z=0|موجبــة وان أو 

  كمي عن درجة المشاهدة لتحدید موقعها في العینة

  

كــــم بدرجــــة 12618نقــــل الــــنفط الخارجیــــة والداخلیــــة بلغــــت  نابیــــباال طــــوالا إجمــــاليوان 

 إجمالي% من 39.7نسبیة عالیة شكلت  یةأهمبمما جعلها تحظى ) 4رقم( خریطة 1.92معیاریة 

نـــت  یاتب ابیـــبألنا هدول المشـــرق العربـــي علمـــا ان اقطـــار هـــذ كافـــةفـــي نقـــل الـــنفط  أنابیـــب أطـــوال

واالغراض المخصصة لها في نقل المنتجات النفطیة على  ابیبألنحسب انواع ا بوصة 4/56بین
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محطـة  19ز او لـم تتجـ ابیـبألن* الموزعة على امتداد مسـارات ا1محطات الضخ إجماليالرغم ان 

للنفط من مصـباته النهائیـة(الموانئ) وبالتـالي انعكـاس ذلـك  اإلنتاجوذلك بسبب قرب مناطق  ضخ

  . النقلیة العالیة یةاإلنتاجعلى 

  ) التوزیع المكاني للدرجات المعیاریة الطوال شبكات انابیب نقل النفط في المشرق العربي 4( خریطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  ARC GIS 10.3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 

مــا یمتلكــه  فــيدول المشــرق العربــي  مســتوىفــي المرتبــة الثانیــة علــى  دولــة العــراق جـاءت

الشــبكة لنقـل الــنفط ومشـتقاته تنتشــر هـذه  مخصصــة  اً خطـ 44ها أعــدادبلغـت  أنابیــبمـن خطـوط 

ـــة ســـوریارة مثـــل او الـــدول المجـــ أراضـــيو  دولـــة العـــراقن علـــى مســـاحة واســـعة مـــ ـــانو  دول  دولـــة لبن

ضـا أی،لذا حصـل علـى درجـة معیاریـة كبیـره  المملكة العربیة السعودیةو  المملكة االردنیة الهاشمیةو 

نقـل  أنابیـبطـوال ا إجمـالية بـدول المشـرق العربـي. وان مقارنـ 1.36الخطوط بلغت بنحـو  عدادأل

یــة أهمممــا جعلــه یحظــى ب 1.50كــم بدرجــة معیاریــة  10603الــنفط الخارجیــة والداخلیــة بلــغ نحــو 

                                      
(*)محطات الضخ: تتكون هذه المحطات من المحركات والمضخات واالت الضغط وتعمـل هـذه المضـخات أمـا 1

توربینات الغاز مهمة هذه المحطات هي زیادة قوة الدفع للسـائل علـى طـول امتـداد أو  الدیزلأو  بالطاقة الكهربائیة

ل المســافة للخــط تضــعف عملیــة الضــغط وقــوة الــدفع للســائل فالبــد مــن إنشــاء تلــك المحطــات الخــط وذلــك ألن طــو 

واحات سـكنیة أو  الستمرار انسیابیة المنتوج واصبحت محطات الضخ األن اشبه ما تكون نواه لمدن نفطیة متعددة

 معمورة على طول مسار األنبوب في قلب الصحراء.
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نقـل الـنفط فـي كافـة دول المشـرق العربـي  أنابیـب أطـوال إجمـالي% مـن 33.4نسبیة عالیة شكلت 

غـــــراض واأل ابیـــــبألننـــــواع اأحســـــب  بوصـــــة 8/48نـــــت بـــــینیاتب ابیـــــبألنا هعلمـــــا ان اقطـــــار هـــــذ

محطـات الضـخ الموزعـة علــى  إجمـاليالمخصصـة لهـا فـي نقـل المنتجـات النفطیـة علــى الـرغم ان 

للــنفط فــي  اإلنتــاجاغلــب  منــاطق  ألنوذلــك  محطــة ضــخ 30 قرابــةبلــغ  ابیــبألنامتــداد مســارات ا

ج العربــي ممــا تطلــب مــد هــي بعیــدة عــن مــوانئ التصــدیر مثــل البحــر المتوســط والخلــی دولـة العــراق

هــذ العــدد مــن  إنشــاءالمــوانئ االمــر الــذي اســتدعى  إلــىنقــل نفــط لمســافات طویلــة وصــوال  أنابیــب

العربیــة  دولــة مصــر احتلـت النقلیــة العالیــة، یـةاإلنتاجمحطـات الضــخ وبالتـالي انعكــاس ذلـك علــى 

مخصصـه لنقـل  أنبـوب خطـاً  37ها أعـدادبلغـت  أنابیـبمـا یمتلكـه مـن خطـوط  فـيمرتبة متقدمة  

واغلـــب تلـــك  دولـــة مصـــرالشـــبكة علـــى مســـاحة واســـعة مـــن مســـاحة الـــنفط ومشـــتقاته تنتشـــر هـــذه 

یة وعلى سـواحل البحـر المتوسـط دولة مصر الخطوط هي داخلیة لنقل النفط ومشتقاته بین المدن ال

 0.97الخطــوط بلغــت بنحــو  عــدادضــا ألأی، لــذا حصــل علــى درجــة معیاریــة موجبــة وقنــاة الســویس

نقل النفط الخارجیـة والداخلیـة بلـغ  أنابیبطوال  إجمالي. وان خرىمقارنة بدول المشرق العربي األ

% 10.2یـة نسـبیة  شـكلت أهموشـغلت ) 4رقـم( خریطة  -0.060كم بدرجة معیاریة  3240نحو 

نقـل الـنفط ومشـتقاته فـي كافـة دول المشـرق العربـي علمـا ان اقطـار هـذ  أنابیـب أطوال إجماليمن 

واالغـــراض المخصصـــة لهـــا فـــي نقـــل  ابیـــبألنحســـب انـــواع ا بوصـــة 6/32نـــت بـــینیاتب ابیـــبألنا

مــن مصــباته  اإلنتــاجالمنتجــات النفطیــة. واغلــب تلــك الخطــوط هــي قصــیرة المســافة لقــرب منــاطق 

ــة ســوریا  وجــاءت كــل مــن .المــوانئ إلــىالنهائیــة  العربیــة  دولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدةو  دول

 13ها أعـداد دولة سـوریابلغت في  نقل النفط ومشتقاته أنابیبمتقاربة من خطوط  أعدادب المتحدة

تلــك مخصصــه لنقــل الــنفط ومشــتقاته  أنبــوب اً خطــ 13 دولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدةوفــي   اً خطــ

الخطوط هي داخلیة لنقل النفط ومشتقاته بین المدن وعلى سواحل البحر المتوسط والخلیج العربي 

  -0.35الخطــوط بلغــت بنحــو  عـدادضــا ألأیعلــى درجــة معیاریـة ســالبة  دولــة سـوریا، لـذا حصــلت 

نقل النفط الخارجیة والداخلیة  أنابیبطوال  إجمالي، وان  -0.35 دولة اإلمارات العربیة المتحدةو 

 دولـــة اإلمـــارات العربیـــة المتحـــدةو   -0.25كـــم بدرجـــة معیاریـــة  2334بلـــغ نحـــو  دولـــة ســـوریافـــي 

خطوط  طوالیة نسبیة  ألأهم دولة سوریاوشغلت  -0.61كم بدرجة معیاریة  1048بلغت  أطوالب

نقل النفط  أنابیب أطوال إجمالي% من 1.9 دولة اإلمارات العربیة المتحدة%  و 7.3النفط شكلت 

 بوصــة 6/36نــت بــینیاتب ابیــبألنومشــتقاته فــي كافــة دول المشــرق العربــي علمــا ان اقطــار هــذ ا
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واالغراض المخصصة لها في نقل المنتجات النفطیة. واغلـب تلـك الخطـوط  ابیبألنحسب انواع ا

المــوانئ بــل ان اغلــب حقــول  إلــىمــن مصــباته النهائیــة  اإلنتــاجهــي قصــیرة المســافة لقــرب منــاطق 

تقع داخل البحر مما جعل عملیة تصدیر النفط ال تحتاج  دولة اإلمارات العربیة المتحدةالنفط في 

   . وكذلك محطات ضخ رةكبی أنابیب أطوال إلى

 طالخطو  أعدادحیث مرتبة  متأخرة من ب دولة قطردولة و  دولة الكویت دولةلأما بالنسبة 

 دولـة قطـرو  دولـة الكویـت ألنق العربـي وذلـك دول المشـر  على مسـتوىها أطوالو  انابیب نقل النفط

ســاحل الخلــیج العربــي وان اغلــب حقولهــا النفطیــة تقــع  عنــددول ذات مســاحات صــغیرة وتقــع  همــا

نقــل نفــط ومشــتقاته كبیــرة  أنابیــب إلــىداخــل البحــر ممــا جعلهــا ال تحتــاج أو  بــالقرب مــن الســاحل

 أنابیــبخطــوط  7دولــة قطــرخطــوط  وفــي  10ها أعــداد دولــة الكویــتكثیــرة اذ بلغــت فــي  أعــدادب

ة لنقــــل الــــنفط ومشــــتقاته بــــین المــــدن تلــــك الخطــــوط هــــي داخلیــــمخصصــــه لنقــــل الــــنفط ومشــــتقاته 

علـى درجـة معیاریـة سـالبة  دولـة الكویـت، لـذا حصـلت ومحطات التكریـر وسـواحل الخلـیج العربـي 

نقـل  أنابیـبطـوال  إجمـالي، وان  -0.69 دولة قطرو   -0.52الخطوط بلغت بنحو  عدادضا ألأی

لغــت ب أطوالبــ دولــة قطـرو   -0.623كــم بدرجـة معیاریــة  775بلــغ نحـو  دولـة الكویــتالـنفط  فــي 

خطـــوط الـــنفط  طـــوالیـــة نســـبیة  ألأهم دولـــة الكویـــت، وشـــغلت  -0.67كـــم بدرجـــة معیاریـــة  346

نقـل الـنفط ومشـتقاته فـي كافـة دول  أنابیـب أطـوال إجمـالي% مـن 1.0 دولة قطر%  و 2.1شكلت 

المشـرق العربـي  ، وبقیـة دولبوصـة 8/36نت بـینیاتب ابیبألنالمشرق العربي علما ان اقطار هذ ا

ـــرة كـــان ذات كفـــاءة  ابیـــبألن، ونســـتدل مـــن خـــالل ذلـــك ان كـــل مـــا كانـــت اقطـــار ا)9جـــدول( كبی

مالیة والتكـالیف التشـغیلیة وكمیـة الـنفط المنقـول كبیـرة مقارنـة رأسـالتكـالیف ال إذاقتصادیة كبیرة من 

د بیانـات دقیقـة الخـط یعتمـد علـى وجـو  دولـة قطـرلـذلك فـان اختیـار ، األقطـارصـغیرة  ابیبألنمع ا

دولـة ب بـوبألنعن الكمیات المنقولة مما یمكننـا مـن اختیـار نـوع وحجـم نظـام نقـل السـوائل، اذ ان ا

محطات  )1( 5وعدد محطات بحدود   2كجم/سم422ضغط كلي بحجم إلىیحتاج  بوصة 12قطر

  ) 10جدول ( حسب طول الخط

  

  

                                      
مات الهیدرولیكیـة لشـبكات وخطـوط نقـل البتـرول، جامعـة االسـكندریة، التصـمی) للتفاصیل انظر، حسن وجـدى، 1(

 .34-24،ص2008، مصركلیة الهندسة، 
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  ابیبألنالمناسب لخط ا دولة قطریر اختیار الیا) مع10جدول (

  بوصة20  بوصة16  بوصة12  ابیبألنخط ا دولة قطر

 2كجم/سم 50 2كجم/سم 141 2422كجم/سم الضغط الكلى المطلوب

 1 2 5 عدد محطات الرفع

 2كجم/سم 50 2كجم/سم70.5 284.4كجم/سم الضغط لكل محطة رفع

 ملیون دوالر 224 ملیون دوالر 160 120 ملیون دوالر ابیبألنخط ا شاءألنالمبلغ المستثمر 

 ملیون دوالر 10 ملیون دوالر 21 55.5ملیون دوالر المحطات شاءألنالمبلغ المستثمر 

 ملیون دوالر 234 ملیون دوالر 181 ملیون دوالر 175.5 المبالغ المستثمرة إجمالي

 ملیون دوالر 11.9 ملیون دوالر10.98 14.415ملیون دوالر  التكالیف السنویة إجمالي

 3دوالر/م 4.1 3دوالر/م 3.787 3دوالر/م  4.97 المتر المكعبتكلفة نقل 

 التصمیمات الهیدرولیكیة لشبكات وخطوط نقل البترول، مصدر سابق،المصدر : للتفاصیل انظر، حسن وجدى، 

  .34،ص2008، مصر

  نقل النفط في دول المشرق العربي أنابیب: تصنیف شبكات ثانیاً 

نظمــة النقــل الحیویــة فــي أحــدى إنقــل الــنفط الخــام والمشــتقات النفطیــة  أنابیــبتعــد شــبكات 

فـي التنمیـة  یتـهأهمجـه خلـق المنفعـة المكانیـة ممـا یـنعكس علـى او حـد أاقتصادیات الدول، بوصفه 

زا حتمیـة او متجـهذا النظام النقلي مـن امكانیـة االتصـال المكـاني  یوفره المستدامة، اعتمادا على ما

دي طبقـا لمـدخالتها مـن . وذلـك لـدور تلـك الشـبكات االقتصـاالعـالم المترامیـة  المسـافة بـین اطـراف

 والتجاریـة لخـدمات نقـل الـنفط الخـام ومشـتقاته یةاإلنتاجالتشغیلیة من جهة ومخرجاتها  اإلمكانیات

ثالثـة اصــناف  إلـىورة عامـة بصـ ابیـبألنوتصـنف خطـوط ا، یتهـا اقتصـادیاأهمللكشـف عـن مـدى 

نقــل الغــاز  أنابیــبخطــوط و  منتجاتــهنقــل الــنفط و  أنابیــبخطــوط وهــي ) 1(قلهــامــواد التــي تنحســب ال

یة والفحم او نواع مختلفة من السوائل والمواد الكیمأتستخدم لنقل  أنابیبو  الطبیعي والغاز الصناعي

  والخشب والماء وغیرها.

ــة  أنابیــبتصــنیف شــبكات  وعلیــة ســیتم ــنفط فــي دول المشــرق العربــي حســب المــادة المنقول  نقــل ال

  لوظیفي لتلك الخطوط.اوالتصنیف 

  

  

  

                                      
، 28) اســتن تــي وایــت، وســائل النقــل، ترجمــة جامعــة البكــر للدراســات العســكریة العلیــا، سلســلة كتــب مترجمــة،1(

 .104، 1982بغداد، 
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  معیار االستخدام التصنیف طبقا ل .  1

ـــر فـــي اســـتخدام شـــبكات نالوا ان التوســـع  ـــنفط فـــي عمـــوم دول  أنابیـــبتشـــار الكبی نقـــل ال

یفصـح االقلیمـي أو  المحلـيكمـا اتضـح سـابقا سـواء فـي نقـل الـنفط علـى المسـتوى المشرق العربـي 

نقـــل الـــنفط فـــي عمـــوم دول المشـــرق العربـــي غیـــر  أنابیـــبن الحاصـــل فـــي شـــبكة یاعـــن مقـــدار التبـــ

  اَالبارمصافي تكریر النفط الخام. من  إلىالمنتجة  اَالبارالمتوازنة مكانیا في نقل النفط الخام من 

، وبالتـالي فـأن ) 1(المـوانئ النفطیـة یة عنـدرأسـالنفطیـة ال النـاقالت إلـىالمـوانئ لتحمیلـه  أرصـفة إلى

ممكـن تصـنیفها طبقـا لمعیـار االسـتخدام للسـلع المنقولـة  شبكة انابیب النقل المخصصة لنقل النفط

نقـــل  أنابیـــبنقـــل الـــنفط الخـــام وشـــبكات  أنابیـــبان دول المشـــرق العربـــي تمتلـــك شـــبكة  ونوعهـــا ،

 ٕاجمـــاليخـــط و  108خطـــوط شـــبكات نقـــل الـــنفط الخـــام نحـــو  أعـــدادالمشـــتقات النفطیـــة ، اذ بلغـــت 

% مــن 61.3وزهـاء  أطــوال إجمـالي% مــن 74كـم وهــي تشـكل زهـاء  23866هـا البـالغ نحــو أطوال

نقــل مشــتقات  أنابیــبنقــل الــنفط فــي دول المشــرق العربــي. وشــبكة  أنابیــبخطــوط  أعــداد إجمــالي

% مـــن 39كــم وهــي تشــكل زهــاء  8371هــا أطوال ٕاجمـــاليو  اً خطــ 68ها نحــو أعــدادنفطیــة بلغــت 

خطــوط نقــل الــنفط فــي دول المشــرق  أعــداد إجمــالي% مــن 25.9الخطــوط وزهــاء  أعــداد إجمــالي

  . )11جدول( العربي

مـا تمتلكـه مـن خطـوط  فـيفي مقدمة دول المشرق العربي  المملكة العربیة السعودیةتعد 

مخصصــه لنقــل الــنفط وتمتــد هــذه الشــبكة علــى   اً خطــ 42ها أعــدادنقــل الــنفط الخــام بلغــت  أنابیــب

مــوانئ التصــدیر ومحطــات التكریــر وشــكلت  إلــىطــول انتشــار حقــول ومكــامن الــنفط فــي المملكــة 

هــا أطوالخطــوط نقــل الــنفط الخــام فــي دول المشــرق العربــي بلغــت  أعــداد إجمــالي% مــن 39زهــاء

لخــام فــي دول المشــرق نقــل الــنفط ا أنابیــب أطــوال إجمــالي% مــن 48.6كــم شــكلت نســبة 11611

ها أعـدادنقـل الـنفط الخـام بلـغ  أنابیـبما یمتلكه مـن فیفي المرتبة الثانیة  العراق دولةالعربي. جاء 

  أنابیــب أطــوالو  أعــداد جمــالي% إل30% و21.2كــم شــكلت زهــاء  7147نحــو  أطوالبــ اً خطــ 23

لشــمالي واالخــر نقــل الــنفط الخــام فــي دول المشــرق العربــي تنقســم هــذه الخطــوط بعضــها للحــوض ا

  للحوض الجنوبي وجاء تركزها في الحوض الجنوبي على منافذ التصدیر على الخلیج العربي.

مرتبـة متقدمـة فـي دول المشـرق العربـي فیمـا تمتلكـه مـن خطـوط أنابیـب نقـل  مصـردولة وتحتل   

 خطــًا أنبــوب مخصصــه لنقــل الــنفط وتمتــد هــذه الشــبكة علــى طــول 12الـنفط الخــام بلغــت أعــدادها 

إلــى مـوانئ التصــدیر ومحطــات التكریــر وشــكلت  دولــة مصــرانتشـار حقــول وابــار الــنفط فـي داخــل 

                                      
 .519، ص2015، سلطنة عماناح للنشر، ) زین العابدین علي صفر، جغرافیة النفل، دار الوض1(
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% مـن إجمـالي أعـداد خطـوط نقـل الـنفط الخـام فـي دول المشـرق العربـي بلغـت أطوالهــا 11.1زهـاء

% مـــن إجمـــالي أطـــوال أنابیـــب نقـــل الـــنفط الخـــام فـــي دول المشـــرق 5.2كـــم شـــكلت نســـبة  1259

بلـغ عـدد أنابیـب  دولـة اإلمـارات العربیـة المتحـدةالعربي واغلب تلك الخطوط قصیر المسافة، أما 

ــنفط ال % إلجمــالي 3.5% و 9.2كــم شــكلت زهــاء  848خطــوط بــأطوال نحــو 10خــام نحــونقــل ال

أعــداد وأطــوال أنابیــب  نقــل الــنفط الخــام فــي دول المشــرق العربــي وهــذه الخطــوط قصــیرة المســافة، 

ألن اغلب حقول النفط تقع على مقربة من الخلیج  والبعض االخر داخل البحر، وجاءت كل مـن 

بأعـداد متقاربـة لخطـوط أنابیـب نقـل نفـط الخـام فـي دول   سـوریا دولـةو  دولة قطرو  دولة الكویت

خطــوط  4 دولــة ســوریاخطــوط و  6 دولــة قطــرو  دولــة الكویــتالمشــرق العربــي بلغــت أعــدادها فــي 

أنابیــب مخصصــة لنقــل الــنفط وتمتــد هــذه الشــبكة علــى طــول انتشــار حقــول وابــار الــنفط فــي داخــل 

% مــن 3.7 دولــة ســوریا% و 5.6یــر وشــكلت زهــاءتلــك الــدول إلــى مــوانئ التصــدیر ومحطــات التكر 

 دولــة الكویــتإجمــالي أعــداد خطــوط نقــل الــنفط الخــام فــي دول المشــرق العربــي بلغــت أطوالهــا فــي 

% مــن إجمــالي أطـــوال 7.2كــم شــكلت نســبة  787 دولــة ســوریاكــم و  327 دولــة قطــركــم و  614

  )5العربي. شكل رقم ( أنابیب نقل النفط الخام في دول المشرق العربي  وبقیة دول المشرق

دولة أما بالنسبة ألنابیب نقل المشتقات النفطیة في دول المشرق العربي فقد تصدرت 

خطًا وشكلت  25 دولة مصرقائمة دول المشرق العربي فقد بلغ أعدادها في  دولة العراقو  مصر

 % من إجمالي أعداد خطوط نقل30.8خطًا شكلت زهاء  21نحو دولة العراق% و 36.7زهاء 

كم  1981نحو  دولة مصرالمشتقات النفطیة في دول المشرق العربي بمعدل أطوال بلغ في 

% من إجمالي أطوال أنابیب نقل 23.6% و 41.2كم وشكلت زهاء  3456 دولة العراقو 

ان  دولة مصرالمشتقات النفطیة في دول المشرق العربي، على الرغم من عددها الكبیر في 

كبر من ذلك بسبب انتشارها على مساحة الدولة من الشمال إلى أ دولة العراقأطوالها في 

مخازن التجمیع أو  الجنوب قاطعة المسافات والحدود الطبیعیة للوصول إلى محطات التوزیع

یة دولة العراقكمصفى بیجي ومخازن حمام العلیل وفلفیل والدورة والشعیبة وغیرها في المحافظات 

مة ألعداد أنابیب نقل المشتقات النفطیة في دول المشرق في مرتبة متقد دولة سوریا. جاءت 

% من إجمالي أعداد أنابیب نقل المشتقات 13.2خطوط وشكلت زهاء  9العربي فقد بلغ أعدادها 

% من 18.4كم وشكلت زهاء  1547النفطیة في دول المشرق العربي بمعدل اطوال بلغ  نحو 

المملكة العربیة دول المشرق العربي . أما  إجمالي أطوال أنابیب نقل المشتقات النفطیة في
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فقد احتلت أعدادًا متقاربة ألنابیب نقل المشتقات النفطیة بلغ أعدادها في  دولة الكویتو  السعودیة

% من إجمالي أعداد 5.8% و7.3خطوط شكلت زهاء  4 دولة الكویتخطوط و  5المملكة 

المملكة العربیة جموع أطوال بلغ في أنابیب نقل المشتقات النفطیة في دول المشرق العربي بم

% إجمالي أطوال أنابیب 2% و12كم شكلت زهاء  161 دولة الكویتكم و  1007نحو  السعودیة

إلى ضخامة اقطارها  المملكة العربیة السعودیةنقل المشتقات النفطیة ویعلل سبب قلة عددها في 

دولة نفطیة داخل المملكة وفي وتغطیتها لكافة محطات التوزیع التي تمتلكها شركة أرامكو ال

لصغر حجم مساحة الدولة وقلة عدد مصافي تكریر النفط فیها الكتفاء الحاجة الذاتیة  الكویت

  النقل ومحطات توزیع وقود السیارات . منشآتفیها مع أعداد 

طبقًا لمعیار  النفط في دول المشرق العربي أنابیبشبكات التوزیع المكاني ل) 11جدول(

  2019االستخدام

  المجموع  مشتقات نفطیة  نــــــــــــــفـــــــــــــط خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

  الدول
أعداد 

  الخطوط
  أطوالها

األعداد 

%  

أطوالها 

%  

أعداد 

  الخطوط
  أطوالها

األعداد 

%  

أطوالها 

%  

أعداد 

  الخطوط

االعداد

%  
  االطوال%  أطوالها

  32.8 10603  25  44 41.2 30.8 3456 21 30 21.2 7147 23  العراق

  39.1 12618  26.7 47 12.0 7.3 1007 5 48.6 38.8 11611 42  السعودیة

  2.4 775  5.7 10 2.0 5.8 161  4 2.5 5.5 614 6  الكویت

  7.2 2334  7.4 13 18.4 13.2 1547 9 3.3 3.7 787 4  سوریا

 1.1 346 3.9 7 0.2 1.5 19 1 1.3 5.5 327  6  قطر

  3.2 1048  7.4 13 2.4 4.4 200 3 3.5 9.2 848 10  اإلمارات

  10 3240  20 37 23.6 36.7 1981 25 5.2 11.1 1259 12  مصر

  2.6 828  1.7 3      -  - 3.4 2.7 828 3  الیمن

  1.4 445  1.1 2     -  - 1.8 1.8 445  2  عمان

  100 32237  100  176 100 100  8371 68  100 100 23866 108  المجموع

  عمل الباحث للتفاصیل ینظر:المصدر: من 

، بنك دولة الكویتالسنوي،  اإلحصائي)، التقریر ابكو (اال العربیة المصدرة للنفط األقطارمنظمة  - 1

  .128,127، ص ص2019المعلومات، 

2 - OPEK Annual statistical Bulletin,2017 

، ص 2015، 1كركوك، طزین العابدین علي صفر، جغرافیة النقل، دار الوفاء للنشر، جامعة  -3

  .549,547ص
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  االهمیة النسبیة لشبكة انابیب نقل النفط في دول المشرق العربي طبقا لمعیار االستخدام )5( شكل

  

  )11المصدر: بیانات جدول(

  لمعیار الوظیفيالتصنیف طبقًا ل .  2

مــن الممكــن تصــنیف شــبكة انابیــب نقــل الــنفط طبقــًا لمعیــار وظیفــي فــي نقــل الــنفط حیــث  

: هـي شـبكات لو االالوظیفة التي تؤدیها تلك الخطوط النوع  في ابیبألنهناك نوعان من خطوط ا

الخطوط التصدیریة للنفط الخـام وهـي خطـوط تمـر عبـر عـدة دول عربیـة لتحمیـل الـنفط الخـام فـي 

الداخلیة صحیح ان  ابیبألنالنوع الثاني: فهي خطوط ا أمامراكز االستهالك .  إلىلنقله  الناقالت

داخـــل  التصـــدیر اال ان هـــذه الخطـــوط تقـــع هـــي ومـــوانئ التصـــدیر ألغـــراضقســـما منهـــا یســـتخدم 

ضــا لنقــل الــنفط أی ابیــبألن. وتســتخدم هــذه ا ىاخــر  دولــة أراضــيدون ان تمــر فــي اراضــي الدولــة 

  .لنقل وتوزیع المنتجات النفطیة أو  رمصافي التكری إلىالخام 

 نحـــو  هـــاأطوالبلغـــت التصـــدیریة الخارجیـــة  ابیـــبألنخطـــوط اوعلیـــة یتضـــح بـــأن شـــبكات 

نقـــل  نابیــبأل منظومــة الخطــوط الخارجیــةل لنقــل الــنفط الخــام وطخطــ 9كــم وعــددها نحــو  7685

الـربط بـین الحقـول والمـوانئ بقصـد  أيالتصـدیر،  التي تسـتخدم فـيالنفط في دول المشرق العربي 

ات المتحــــدة یــــوالوال ربــــااو تصــــدیر الــــنفط وطالمــــا ان اســــواق اســــتهالك الــــنفط العربــــي تتمثــــل فــــي 

مسـطحات  ةكونـه یشـرف علـى عـد قلـیماإلاالمریكیة والیابان ونتیجة لطبیعة الموقـع الجغرافـي لهـذا 

ناهیـــك عــــن لتـــالي تصـــدیر الــــنفط، مائیـــة التـــي تعــــد بمثابـــة منافـــذ االتصــــال بالعـــالم الخــــارجي وبا

ز هـذه او العربیة لتج األقطاررة . لذا سعت والتزال او العربیة المتج األقطارالخالفات السیاسیة بین 

منظومــة خطــوط تصــدیریة تتــیح فــرص عدیــدة ومنافــذ بدیلــة لتصــدیر  إنشــاءالمشــكالت مــن خــالل 
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ت قالاطـارئ، كمـا تكـون هـذه الخطـوط احیانـا واسـطة نقـل اقتصـادیة مقارنـة بنـ أيالنفط اذا حدث 

هـــا واقطارهـــا أطوالمســاراتها و  إذ) منظومــة الخطـــوط الخارجیــة مـــن 12جـــدول (فــي ضـــح الــنفط ویت

  انئ التي تنتهي الیها.والمو 

  منظومة الخطوط الخارجیة في دول المشرق العربي )12( جدول

  المیناء  قطردولة ال  الطول  الخطوط  الدول

  

  

  العراق

  جیهان  40/46  1048  جیھان -كركوك 

  طرابلس  12  856  طرابلس -كركوك 

  طرابلس  30/32  992  2طرابلس -كركوك 

  بانیاس  30  888  بانیاس -كركوك 

  حیفا  32  992  حیفا  - كركوك

  ینبع  42/56  1568  السعودي - ي العراق

  

  السعودیة

  صیدا  30/31  1213  التابالین

  بابكو  18  64  البحرین - السعودیة

  بابكو  18  64  2البحرین - السعودیة

      7685    المجموع

  )4) و(2المصدر : بیانات جدول (

هــي مــن اهــم  المملكــة العربیــة الســعودیةو  دولــة العــراق) ان 12یتضــح مــن تحلیــل جــدول (

دول المشرق العربي التي تمتلك انابیب نقل النفط الخارجیة العابرة للدول التي تمتلـك اطـوال كبیـرة 

ـــى  ـــة الخارجیـــة للوصـــول ال ـــى المســـطحات المائی ـــى مـــوانئ التصـــدیر عل واقطـــار متباینـــة تنتهـــي ال

  االسواق العالمیة .

كـم وعـددها  24552الهـا نحـواالنابیـب الداخلیـة بلغـت أطو  لخطـوط الداخلیـة أما المنظومة

خطــًا معظمهــا مخصــص لنقــل وتوزیــع الــنفط الخــام والمنتجــات النفطیــة داخــل دول المشــرق  167

ال تعـــاني منظومـــة الخطـــوط المحلیـــة مـــن مشـــكالت اقتصـــادیة أ ،العربـــي بـــین المصـــافي والمـــوانئ

 دولــة قطــرالموانئهــا تقــع داخــل  ألنوسیاســیة كتلــك التــي تعــاني منهــا الخطــوط الخارجیــة ، وذلــك 

أو  . اال انهــا تعــاني مــن المشــكالت الناجمــة عــن اخــتالف أخــرىاقطــار  أراضــيدون ان تمــر فــي 

بـــین منظومـــة  ناو تعـــال صـــعوبة إلـــىواخـــتالف طاقاتهـــا ویـــؤدي هـــذا   ابیـــبألنن اقطـــار هـــذه اایتبـــ

مجموعـــة الخطـــوط  تمتـــد ذلـــك . إلـــىالداخلیـــة ومـــا یـــوفره ذلـــك مـــن طـــرق التصـــدیر ومـــا  ابیـــبألنا
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الداخلیة في دول المشرق العربي بعضها یربط بین حقول النفط وموانئ التصدیر، والبعض االخر 

  .مشتقاته أو  یستخدم لنقل النفط

  2019عام  ) منظومة الخطوط الداخلیة في دول المشرق العربي13(ل جدو

  الطول  اسم الخط  الدولة
دولة ال

  قطر
  دولة قطرال  الطول  اسم الخط  الدولة

  السعودیة

ینالشرق غرب البترو   1202 48  

  السعودیة

رأس -تقاطع القطیف

 تنورة
27 20/46  

4القطیف –بقیق    46/48  197  جعیمة –سفانیه   30/48 70 

5القطیف –بقیق    22/42  106  2خرسانیة –سفانیه   -  59 

6القطیف –بقیق    24  208  بقیق -عثمانیة  -  64 

7القطیف –بقیق    24  51  لوب -عثمانیة  -  57 

8القطیف –بقیق    34/36  53  2بقیق -عثمانیة  -  49 

9القطیف –بقیق    38/40  24 3بقیق -عثمانیة  -  69 

عین دار –بقیق    24/42  96 4بقیق -عثمانیة  28 45 

عین دار -الجعیمة   46/48  123 6بقیق -عثمانیة  32/34 117 

2الظهران -بقیق   WEPS 341  24-حوطة  39 64 

2ینبع  -بقیق   30  1284  الریاض-خریص  48 1210 

بري -ابو علي   20  45  عین دار –بقیق   30/36 78 

رأس تنورة -بري   30  70  1القطیف -بقیق  40/42 59 

رأس تنورة -الجعیمة   20  37  2القطیف -بقیق  46/48 19 

الریاض -خریص   30  70  3القطیف -بقیق  12 141 

  14  64  الظهران -بقیق  16 138 خریص عین دار

رأس  -خرسانیة

4تنورة  
  20/24  1210  2ینبع -بقیق  40/42 90

جعیمة -خرسانیة   24/28  1269  3ینبع–بقیق   40/48 90 

-تقاطع القطیف

 جعیمة
  48  619  لو ابسا اال  46 21

-تقاطع القطیف

 قیسومة
  42/56  962  ابسا الثاني  30/31 428

  26  141  2خریص -ریاض  40/42  102  3رأس تنورة-خرسانیة

  22/48  94  خرسانیة-سفانیة
تقاطع القطیف 

  2جعیمة
14  18  

    11277  44          المجموع

  العراق

  20 680 االستراتیجي

  العراق

اوف –زبیر   106 32/42  

كهرباء -االستراتیجي

 الناصریة
خور العمیة -اوف  18 27  47 48  

الدورة-االستراتیجي میناء البصرة – اوف  35 110   50 14/18  

2زبیر -رمیلة  35 48  
كهرباء -زبیر

 النجیبیة
34 14  

اوف -رمیلة  132 24/42  
نهران - شط العرب

 عمر
38 34  

  TI1A 46 26– الفتحة
مستودع -مشاهدة

 الكرخ
111 13  

بیجي - كركوك  83 16  
محطة -مشاهدة

 الرصافة
51 8  

-شرق بغداد2ك

 مصفى بیجي
27 10/12  

-مستودع الرصافة

 دیإلى
25 8  
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  الطول  اسم الخط  الدولة
دولة ال

  قطر
  دولة قطرال  الطول  اسم الخط  الدولة

الدورة-خانه نفط  328 8  
-مستودع الرصافة

 الدورة
51 10  

صفیه - عین زاله  101 16  
شعیبة -الدورة

 البصرة
540 8  

بیجي–حمام علي  ناصرة –كوت   12 167   186 12/16  

بیجي–كركوك    20 156  حبانیة -كرخ  22 85 

المشاهدة -بیجي   14/32  64  فلفیل -حمام علي  8 167 

بصرة–بغداد    10  46  شعیبة -خور الزبیر  8 424 

دیإلى -الرصافة  25 12  
شعیبة -خور الزبیر

  بانزین
46  8  

 -غاز الشمال

  مستودع كركوك
  8  27  الدورة-مطار بغداد   6  9

  AT1 46  28–الفتحة   8  85  بیجي -غاز الشمال

  AT1 46  34–الفتحة   8  6  كهرباء بیجي -بیجي

  30  22  الزبیر- طوبا   4  30  كهرباء الدورة - تاجي

  مصر

  42 320 سومید

  مصر

  4 33 الزقازیق - بنها

  10 54 طنطا -الشوا  20 101 سیدي كریر - الحمراء

- محطى السادات

 مصفى السویس
33 30  

 -اقتران السویس

 مسطرد
35 12  

وادي -رأس بدران

 فیران
  12 17 ابوقیر-خورشید  12/26 69

  12 6 مسطرد -الشمال  31/36 35 الحفأیر -شقیر

  12 69 دمنهور - المكس  32 32 السویس -الحفایر

  12/14 59 مسطرد -التبین  18/20 130 حفأیر -مسطرد

 -سیدي كریر

 مصافي
  8/16 22 شبرا الخیمة-مسطرد  30 25

 -یرااقتران حف

 مسطرد
  10/12 170 السویس -بورسعید  24 101

  12/14 376 اسیوط -التبین  20/22 339 اسیوط -شقیر

  16 96 طنطا–مسطرد   12 140 مسطرد - السویس

  18 140 سویس -مسطرد  12 130 طنطا - المكس

  20  25  المكس -میدور  8 11 غمرة - المكس

  32  40  الحمرا - العلمین  12 89 طنطا -مسطرد

  Haykstep 11 10-مسطرد
سمنت -دهشور

  حلوان
35  16  

  6  35  كفر الدوار-مكس  16 69 دمنهور -طنطا

 -مسطرد  22  35  اسیوط -شركات
Haykstep 

8  8  

  12  40  الفیوم -الكریمات  22  35  اسیوط–شركات 

  14  275  سوهاج -اسیوط      

    3240  37          المجموع

  

  

  دولة سوریا

  6 173 1دمشق - حمص

  

  

  دولة سوریا

  18 90 طرطوس - حمص

  T2 107 16 -الجفرا  12 173 2دمشق - حمص

  T2- 64 16الورد   6 167 حلب - حمص

  T2 90  24-عمر  6 167 الالذقیة - حمص

  T4 107  16-الجفرا  22 576 حمص -تل عدس

  دولة سوریا
  26/30  489  بانیاس-جمبور

  دولة سوریا
  24  40  بانیاس-طرطوس

  T2 91  20-تیم      
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  الطول  اسم الخط  الدولة
دولة ال

  قطر
  دولة قطرال  الطول  اسم الخط  الدولة

    2334  13          المجموع

  

  

  

  

  اإلمارات 

  24/36 80 جبل الظنة -مربان

  

  

  

  

  اإلمارات 

 -مصفاه ام النار

  العین
167  12  

  MP2 80 24/30–جبل الظنة 
-مطار ابوظبي

  مصفاه ام النار
17  10  

  48  385  الفجیرة-حبشان   42 64 زركوة -زاكوم العلوي

  30 90 داس -زاكوم السفلي
 -مصفاه ام النار

  مصفح
16  8  

  16 26 داس -بندق
جزیرة  -المبرز

 المبرز
33 24  

  20 90 داس - ام الشیف    

    1048  11          المجموع

  الكویت

  ا

  22/36  3×40 3برقان األحمدي 

  الكویت

  

  10/24 56 میناء عبدأهللا -الوفرة

 - الروضتین

 2األحمدي
  8/10 164 صبحان - الشعیبة  30 91

  8  177  األحمدي - المطار  32 48 احمدي -مناقیش

  8  78  شویخ -صبحان  14/18 41 الشعیبة -ام قدیر

    775  10        المجموع

  

  قطر

  12/14  96 دخان مسیعید

  

  قطر

 -میدان محزم

 حالول
16 14  

  12/20 45 الخلیج–حالول   10/20 107 مسیعید–ام باب 

  20  43  حالول -بول حنین  12/20 20 حالول–عد الشرقي 

  12  19  هامور -مسیعید    

    346  7        المجموع

  الیمن
  20 210 بئر علي -شبوة 

  الیمن
  24/26 480 رأس عیسى -مأرب

        32 138 الشحر-حضرموت 

    282  3        المجموع

  20  20  الفهل- سلطنة عمان  عمان  30/32  425 مرمول -عالم   عمان
دول المشرق 

            24552  167  العربي

 

  المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على:

)1(  OPEC Annual statistical Bulletin,pp87-94,2000,2018. 

 .2000،2019،، بنك المعوماتدولة الكویت)، بكاو العربیة المصدرة للبترول( األقطارمنظمة  )2(

  .127. ص2018،السنوي اإلحصائي، التقریر دولة الكویت)، بكاو العربیة المصدرة للبترول( األقطارمنظمة  )3(

) یتضــح عــدم التــوازن المكــاني فــي إمتــدادات شــبكة أنابیــب نقــل 13ومــن خــالل الجــدول(

امتالكهــا  فــيقائمــة دول المشــرق العربــي  المملكــة العربیــة الســعودیةتصــدرت الــنفط الداخلیــة ، أذ 

 قرابـــة أطـــوالبمجمـــوع  اً خطـــ 44نقـــل الـــنفط ومشـــتقاته الداخلیـــة اذ بلـــغ عـــددها نحـــو  أنابیـــبلعـــدد 

غـرب لیـربط حقـول بقیـق  –ن الذي یمتد بتجاه شـرق یخط بتروال من هذه الخطوطكم . و  11277

، ومن الجدیر بوصة 48 دولة قطركم و  1200 قرابة. یبلغ طوله  األحمربمیناء ینبع على البحر 

قـــد خفضـــت تعرفـــة نقـــل  البرمیـــل  المملكـــة العربیـــة الســـعودیةبالـــذكر ان الســـلطات المختصـــة فـــي 
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الذي ال یكلفهم با مع طلبات المستوردین او سنتا امریكیا تج 25 إلى 50 الواحد عبر هذا الخط من

زال الخـط یـسـنتا للبرمیـل . ورغـم ذلـك ال 30 إلـى 2مـن  أكثـر النـاقالتینبع ب إلىالشحن من بقیق 

 مجموعــة خطــوط. وهنــاك ) 1(ملیــون برمیــل یومیــا 1.8ز او مــن نصــف طاقتــه التــي تتجــ أقــلیعمــل ب

خطـوط تنقـل الـنفط الخـام والمنتجـات النفطیـة ،  ةمن تسع أكثرالقطیف عددها  -هي بقیق  أخرى

 أطوالمینــاء ینبــع بــ إلــىنقــل الــنفط الخــام مــن مدینــة بقیــق النفطیــة  3و  3ینبــع  –وخطــوط بقیــق 

. وخطـي  محطـات التكریـر إلـىلنقـل الـنفط الخـام  2كم ، وخطوط  بقیـق الظهـران  1200ز او تتج

ز او مختلفـة تتجـ أطوالمصفاة الریاض بـ إلى النفط الخام من حقول خریص والعثمانیةلنقل  أنابیب

  . بوصة 12/32من  حاو تتر كم وبأقطار  280

نقـل الـنفط الداخلیـة مـن االحـواض الشـمالیة  أنابیـبشبكة ضخمة من  دولة العراقمتلك وت

مســتودعات الخــزن  إلــىلنقــل المشــتقات النفطیــة  أخــرىالجنوبیــة وبــالعكس لنقــل الــنفط الخــام و  إلــى

ــــي المحافظــــات . و  ــــالموانئ  أخــــرىالمنتشــــرة ف ــــنفط ب ــــول ال ــــربط حق ــــة العراقت ــــة ، منهــــا الخــــط دول ی

التـي تـربط حقـول الزبیـر الرمیلـة العمـارة  ةكم والخطـوط القصـیر  810االستراتیجي الذي یبلغ طوله 

 إذفط باالتجــاهین ویمكــن ضــخ الــن 1976تــم انجــازه عــام  )2(البكــر ام قصــر) اوالفبمــوانئ البصــرة(

وهـــي طاقـــة خطـــوط (ملیـــون طـــن ســـنویا 48تصـــل الطاقـــة القصـــوى للخـــط فـــي االتجـــاه الجنـــوبي 

ملیون طن . وترتبط مجموعـة  44الشمالیة) في حین تبلغ طاقة الضخ باالتجاه الشمالي  ابیبألنا

مـن عـدة  وتتـألفوخور العمیـة ومینـاء البكـر .  اوالف –الخطوط الجنوبیة بین حقل الرمیلة والزبیر 

وخــور العمیــة ومینــاء البكــر،  اوالفــبــین كــل مــن  وخطــین بحــریین اوالفــخطــوط بریــة بــین الرمیلــة و 

 12بــین  حاو تتــر تــة او كــم وهــي ذات اقطــار متف 600قــرب یا هــذ الخطــوط مــ أطــوال إجمــاليویبلــغ 

جــز البصــرة ان خطــوط المنتجــات النفطیــة بمصــفاة الــدورة فــي بغــداد ومصــفاة وهنــاك . بوصــة 48و

ملیـون طـن سـنویا مـن المنتجـات  1.5وطاقته  بوصة 10ه قطر كم و  545ویبلغ طوله  1976عام 

والكیروســـین وزیـــت الغـــاز ویعمـــل الخـــط باالتجـــاهین . ویمتـــد فـــرع مـــن مســـتودع  كـــالبنزینالنفطیـــة 

كـم  167الكوت . وخط بیجي مستودع حمـام العلیـل لنقـل المشـتقات النفطیـة بطـول  إلىالناصریة 

                                      
، 1975، الكویـــت ابـــك) تقریـــر االمـــین العـــام الســـنوي الثـــاني،و ) منظمـــة األقطـــار العربیـــة المصـــدرة للبتـــرول (اال1(

 .158ص

لعزیز محمد حبیب، یوسف یحیى طعماس، جغرافیة النقـل والتجـارة الدولیـة، دار الكتـب للطباعـة والنشـر ا عبد )2(

 .302ص297،ص1989،في الموصل، بغداد
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 . خرىوغیرها من الخطوط الداخلیة األ كم للمشتقات النفطیة 64فلفیل بطول  –وخط حمام علي 

لنقل النفط الخـام مـن ها خط سومید أهمي عبر مجموعة من الخطوط الداخلیة مصر الوینقل النفط 

مینــاء العــین الســخنة علــى خلــیج الســویس بمینــاء ســیدي كریــر علــى البحــر المتوســط بخــط مــزدوج 

اسـواق  إلىجاد طریق مختصر لنقل نفط الخلیج العربي أیبهدف  بوصة 42 قطركم و 320بطول 

یخرج الخط من حقول . وخط العلمین  الرجاء الصالح رأسات المتحدة كبدیل لطریق یوالوال باو ر او 

الحمراء على البحر  رأسمیناء  إلى بوصة 16 قطركم وب 40العلمین والحقول المتصلة به بطول 

 راضــي. وغیرهــا مــن الخطــوط الخاصــة بنقــل الــنفط الخــام والمشــتقات النفطیــة داخــل األ المتوســط

  موانئ التصدیر المحلیة .أو  محطات التكریر إلىیة من الحقول دولة مصر ال

خطـًا هـا أهمفینقل النفط الخام ومشـتقاته فیهـا عبـر مجموعـة مـن الخطـوط  دولة سوریا أما

 إنشـاءالـنفط فـي حمـص بمینـاء طرطـوس وتـم  والسویدیة ومصـفاة ین حقول كراتشوكیربط ب رئیس

الــف برمیــل یومیــا  90وطاقتــه  18/22ه قطــر كــم و  90مــن  أكثــر . ویبلــغ طولــه 1968الخــط عــام 

 إلـىي دولـة العراقـ. وخط جمبور بانیاس المرتبط بالخط  الف برمیل یومیا 150 إلىیمكن زیادتها 

التــي تنقــل المنتجــات النفطیــة بتجــاه دمشــق وحلــب  مینــاء بانیــاس، وهنــاك مجموعــة مــن الخطــوط

  . كم وبأقطار مختلفة 650 قرابة إلىها أطوال إجماليوالالذقیة یصل 

بــوظبي أالعربیــة المتحــدة مــن حقــول  اإلمــارات العربیــة المتحــدة ویســتخرج الــنفط فــي دولــة

بي مـن حقـل مبـارك البریة والبحریة ومن حقلي راشد وفاتح البحریین وجزیرة داس والمبرز . وفي د

بــین  خــط رئــیسیــربط  إذحقــول ابــوظبي البریــة مــن مینــاء جبــل ظنــة .  إنتــاجفــي الشــارقة ویشــحن 

. فضــال عــن خطــوط تتصــل  بوصــة 24/36ه قطــر  كــم و 80 حقــل مربــان وجبــل ظنــة یبلــغ طولــة

 أمـــاالمینــاء .  إلــىالمتجــه  الــرئیسهــا مــن الـــنفط الخــام للخــط إنتاجلتنقــل  خــرىبــالحقول البریــة األ

حقـول ام الشــیف   إنتــاجیها حـول ســواحل جزیـرة داس التــي یصـب فیهـا سـراالحقـول البحریـة فتقــوم م

. وفـي دبـي ینقـل نفـط حقـل راشـد وهـو حقـل بحـري  بوصـة 30ه قطـر كـم و  35طولـة  خطاً بواسطة 

ـــنفط ب إلـــىكـــم  16طولـــه  خطـــاً بواســـطة  .  النـــاقالتخزانـــات حقـــل فـــاتح البحریـــة ومنهـــا یشـــحن ال

ام النــار  تنقـل المنتجــات النفطیــة كخـط مصــفاة التــي ابیـبألنمجموعـة مــن خطــوط ا لــىإ ضـافةباإل

مطار ابـوظبي  إلىام النار  . وخط مصفاة بوصة 12 هقطر كم و  167العین الذي یبلغ طولة  إلى

وخـــط حبشـــان الفجیـــرة الـــذي یتفـــادى المـــرور بمضـــیق  . بوصـــة 10 قطـــركـــم و  17الجدیـــد بطـــول 

 ملیون برمیـل یومیـا. 1.5 قرابة یةاإلنتاجوتبلغ طاقته  بوصة 48 قطركم ب 385هرمز یبلغ طولة 
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تـربط بـین حقـول الروضـتین وبرقـان والمقـوع   ابیـبألنمـن خطـوط ا منظومة دولة الكویتوتمتد في 

نـة لنقـل الـنفط الخـام . یاواقطـار متب أطوالبعلى الخلیج العربي  األحمديمیناء  إلىوجزیرة حالول 

و  10بـین  حاو یتـر  قطـركـم ب 56هللا یبلـغ طولـة بـدامینـاء ع إلـىحقـول الـوفرة  إنتـاجوهناك خط نقل 

 8/10 قطــركــم  و  164. وخطــوط نقــل المنتجــات النفطیــة منهــا خــط الشــعیبة  بطــول  بوصــة 12

لنقل الـنفط الخـام والمنتجـات النفطیـة  ابیبألنهناك مجموعة من خطوط ا دولة قطروفي  . بوصة

عدد محـدود  عمانوسلطنة  دولة الیمن.وتمتلك  میناء مسیعید لىإلول ودخان من حقول جزیرة حا

منهـا  األحمـرموانئ الخلیج العربي وخلیج عدن والبحر  إلىالمحلیة لنقل النفط الخام  ابیبألنمن ا

وغیرهـــا مـــن  دولـــة الـــیمنعیســـى فـــي  رأس. وخـــط مـــارب  عمـــانخـــط عـــالم مرمـــول فـــي ســـلطنة 

  .الخطوط 

البد من القـول بانـه رغـم اقامـة العدیـد مـن مشـاریع الخطـوط الجدیـدة وتوسـیع القـائم  اً خیر أو 

الـنفط عبـر  إنتـاجمنـاطق  أقـلمـن  تعـدمنها على ارض الواقع . فان  دول المشرق العربي مازالت 

كل ملیون برمیـل مـن الـنفط یتطلـب خطـَا  إنتاجیقدر خبراء بكتل االمریكیة ان  إذ ابیبألنخطوط ا

ات واسـعة وینطبق الشي نفسه على المشتقات النفطیة . هذا یعني انه التزال هناك امكان ابیبألنل

فــي منطقــة یتطلــب تنفیــذها وضــع اتفــاق خــاص یتضــمن  ابیــبألنكبیــرة مــن خطــوط ا شــبكة إلقامــة

رة ، ویفـتح مجـاالت واسـعة او المجـاضافة الى الدول حركة انسیاب النفط بین دول المشرق العربي 

ذلــك توزیــع  إلــىمشــتقاته . والسـیما اذا اضــیف و نســیق فــي تســویق وتبـادل الــنفط الخــام والت ناو تعـلل

  تسهیالت التخزین في المناطق المناسبة .

  المبحث الثالث

 نقل النفط في دول المشرق العربي أنابیبة لشبكة الرئیس الجغرافیة راو المح

یة قلیماإلدعائم احداث التنمیة  أهمنقل النفط بتخصصها الوظیفي من  أنابیبشبكات  تعد

نقل النفط في تحقیق وتخفیض النفقات  أنابیبالسمات االقتصادیة لشبكة المركبة ، انطالقا من 

بالنسبة لمصدر الطاقة المهم  ابیبألنباا االقتصادیة للنقل یاافضل المز  إلىالتشغیلیة للوصول 

توفیر في نفقات النقل عن ب وذلك، الدول المنتجة للنفط على المستوى العالمي  إقلیم(النفط) في 

بشكل مستمر عبرها ، بعكس الوسائط ومشتقاته نتیجة لتدفق النفط  ابیبألنطریق خطوط ا

 نظراً الطاقة نقل التوفیر من تكلفة ضا أیوتحسب علیها تكالیف نقل ، و التي تعود فارغة  خرىاأل
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 كذلك  هي وسائل نقل ثابتة ، والطاقة فیها تستهلك فقط لضخ النفط الخام . ابیبألنخطوط ا ألن

 دي العاملة یتوفیر تكالیف األو  والموانئ ومحطات التكریر، اإلنتاجبین مناطق  اختصار المسافة

الزمین لتشغیل عدد العمال ال ، مما یخفض ابیبألننتیجة للتطور التكنولوجي في خطوط ا

 تأثرا أقلتلویثا للبیئة وبعیدة عن مخاطر السالمة و  أقل ابیبألنخطوط او  ، ابیبألنومراقبة ا

. ولكن طبوغرافیة سطح االرض التي تمر  خرىوالعواصف والمتغیرات البیئیة األ  بظروف المناخ

  ، )1(تلعب دورًا كبیرًا في اتجاه حركتها وتكالیف بنائها والتخطیط لعناصرها ابیبألنفوقها ا

في قلب العالم واالتساع المساحي البالغ زهاء  الموقعیة لدول المشرق العربيللخصائص  نظراً و 

النفط  إنتاجة فضال عن عدم تجانس الخصائص المكانیة لمواقع سار الد إقلیملدول  2كم 5.627

على الرغم من أن ،*إنتاج طقة) من97التي تحظى بتركز نحو(في عموم دول المشرق العربي 

من نصف  أكثرحقل رئیسي للنفط والغاز،  100لدیها  العربیة السعودیة المملكةالمملكة العربیة 

حقل نفط في  أكبرات النفط تقع في ثمانیة حقول فقط، بما في ذلك حقل الغوار وهو إحتیاطی

النفط في المملكة من خمسة  إنتاج% من 40ملیار برمیل. یأتي  70العالم مع كمیة تقدَّر بـ

 71یة المكتشفة العراقوتبلغ الحقول . ) 2(من حقل الغوار وحده اإلنتاج٪ من 60حقول، ویأتي 

حقًال من بینها عشرة عمالقة. وتتركز حقول النفط والغاز المنتجة  27حقًال ولم یستغل منها سوى 

حقول محافظات میسان وبغداد  یةهماألحالیا في محافظتي البصرة وكركوك. وتأتي بعدها في 

الحقول غیر المكتشفة وغیر المطورة فتوجد في أغلب  ماأونینوى.  إلىوصالح الدین ودی

                                      
  .  26 – 21) جلیبر غانتیة ، مصدر سابق ، ص1(

ي حسن، جمبور، الحوض ان زالة، بطمه، الكیارة، كركوك، بالحوض الشمالي، عیالعراق(مناطق اإلنتاج في  (*)

(العثمانیة، بقیـق، السـعودیةالجنوبي، الرمیلة، اللحیس، نفط خانه، مجنون، الحلفایة، نهر عمر، غـرب القرنـة) 

الســفانیة، خــریص، ابوســعفة، ســكب، الحوطــة، القطیــف، الجبیــل، الــدمام، غــوار، الشــیبة، الخفجــي، المنیفــة، 

 (منــاقیش، الروضــتین، األحمــدي، ام قــدیر، الــوفرة، برقــان، الخفجــي، الحــوت، الــدرة، العبدلیــة)الكویت النعــیم)

، فــالح، راشــد، 4لفــاتح، مبــارك، ا(زاكــم العلــوي، زاكــم الســفلي، بــو حصــا، بــاب، عصــب، شــاه، ســهلاإلمــارات 

ـــة، بـــاب غـــرب)از  ـــین، میـــدان محـــزم، الخلـــیج، الكركـــرة، العـــد الشـــرقي)قطر یـــد، زرارة، حویل  (دخـــان، بـــو الحن

ـــــل)مصـــــر ـــــا النی ـــــك، دلت ـــــدوكو، شـــــمال االســـــكندریة، مل  (ظهر، نـــــورس، ســـــدر، تـــــول، شـــــروق، ســـــالمات، نی

 شــــدادي، الهــــول، شــــاعر، تــــدمر،= =كونیكــــو)، الجفــــرة ،رمــــیالن، الT2(العمر، التنــــك، الــــورد، التــــیم، ســــوریا

(الهویـة، فهـود، الخـویر، نـاطح، الصـفا، عمان (سونا، قطاع المسیلة، قطـاع مـارب الجـوف، قطـاع جنـه)الیمن

  یبال، مرمول، مخیزنه، النمر).

  ، على الرابط:2019اكرامي عبداهللا، جریدة العرب االقتصادیة الدولیة، حقول النفط االساسیة ألرامكو،)2(

https://www.aleqt.com/2019/11/10/article_1710636.html. 
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 حتیاطيبار ودهوك ویشكل اإلألنما عدا أربع هي القادسیة وبابل وا دولة العراقمحافظات 

% 71نسبة  أيالنفطي لمحافظات البصرة ومیسان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانین ملیار برمیل، 

دولة النفطیة جنوب مدینة  دولة الكویت اتإحتیاطیوتقع معظم  .)1(يالعراق حتیاطيمن مجموع اإل

ملیار برمیل وهي تضم حقول  70منطقة حقل البرقان الكبیر حوالي  اتإحتیاطی. وتبلغ الكویت

العالمي، وال یفوقه في  المستوي ىحقل نفط عل أكبرحقل البرقان ثاني  دالبرقان والمقوع. ویع

النفط في  إنتاج. ویقوم حقل برقان بدوره في عودیةالسحقل الغوار بالمملكة العربیة  ىالحجم سو 

درجة وفق مؤشر  36 – 28بین  حاو تتر ت خفیفة ماا، وهو ینتج خ1950منذ عام  دولة الكویت

یوجد في . ملیون برمیل یومیاً  1.6حوالي  یةاإلنتاج)، وتبلغ طاقته APIمعهد البترول األمریكي (

حالیا عدد ال یحصى من حقول النفط یقدر باآلالف، ولكن یمكن  دولة اإلمارات العربیة المتحدة

زاكم العلوي وزاكم السفلي األبرز في  يویعد حقل، وأبرز الحقول المنتجة للنفط أكبرالتركیز على 

حقول  فضًال عنحصا وباب،  الفعلي للنفط، بجانب حقلي بو اإلنتاج إذرة أبوظبي من أما

* . )2(تكریر النفط ) محطة ومصفاة47بي نحو(شرق العر وتمتلك دول الم . عصب وشاه وسهل

النفطي  اإلنتاج، وارتباط مناطق )3(ملیون برمیل یومیا 12.391قرابة  یةاإلنتاجقتها بلغت طا

) ذات 14جدول ( ) میناء كمصبات رئیسة في عموم دول المشرق العربي37من ( أكثربنحو 

، الخلیج العربي، بحر العرب، المحیط األحمرالواجهات البحریة الرئیسة البحر المتوسط، البحر 

  الهندي . 

  

                                      
  الرابط: ، على2007،، الجزیرة يالعراق حقول النفطسیدي احمد، ) 1(

https://www.aljazeera.net/2007/10/24/A  

  ) للتفاصیل ینظر:2(

ن او )، مجلـة الـنفط والتعـ2-2)(2-1عماد مكي، تطور صناعة تكریر النفط في الدول العربیة الحاضر والمستقبل(

. 198،74، ص ص 76، 75، ص ص 2014-2013)،40-39)، المجلـــــــــــــــد(148)(147العربـــــــــــــــي، العـــــــــــــــدد(

ة، الونــد، او (بیجــي، الـدورة، الناصــریة، كـربالء، النجــف، اربیـل، الصــینیة، السـمعراقال(*)مصـافي تكریـر الــنفط فـي 

اإلمـارات (جدة، الریاض، جبیل، رأس تنورة، ینبع محلـي، ینبـع تصـدیر، رابـغ) السعودیة الحبانیة، كركوك، البصرة)

(میناء األحمدي، میناء عبدأهللا، الكویت (رأس لفان، مسیعید)قطر (الفجیرة، دبي، الرویس، ام النار)العربیة المتحدة

(میدور، المكــس، النصــر، الســویس، مســطرد، العامریــة، طنطــا، دولــة مصــر(حمص، بانیاس)دولة ســوریاالشــعیبة)

 لبنان، الزرقاء) المملكة االردنیة الهاشمیة، سیترا)البحرین (عدن، مارب)الیمن(صحار، میناء الفحل)عمان اسیوط)

 طرابلس، الزهراني).

 .76، ص3-2مكي، مصدر نفسه، جدول ) عماد 3(
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المملكة عدد الموانئ النفطیة في دول المشرق العربي اذ تمتلك ) 14(الجدول ویتضح من 

موانئ لتصدیر النفط ومشتقاته بلغ عددها سبعة موانئ موزعة على الخلیج  العربیة السعودیة

ینبع، جدة، رابغ،  تنورة ، الخفجي، رأسصیدا، (والبحر المتوسط وهي األحمرالعربي والبحر 

 ض(حو  مصر و (طرابلس، بانیاس، حیفا، جیهان، البصرة، خور العمیة)العراقو الملك فهد)

(جبل اإلمارات و السدر) رأسغارب،  رأسالبترول، سیدي كریر، الحمرا العلمین، وادي فیران، 

دولة و  الالذقیة) (طرابلس، طرطوس، سوریاالظنة، جزیرة داس، جبل علي، الفجیرة)و 

عیسى، بئر علي،  رأس( الیمن لفان) رأسیعید، حالول، (مسقطرو  )األحمديهللا، بدا(عالكویت

. وهذه الموانئ مخصصة لنقل النفط الخام ، سترادولة البحرین،الفحل و  عمان المسیلة، عدن) و

ر او نقل النفط ثالثة مح أنابیبامتدادات شبكة مما جعل اتجاهات  ومشتقاته والغاز الطبیعي .

  . التصدیریةالبحریة الموانئ  تجاهإب وجهاتها الى  اً طبق رئیسة

  ) الموانئ الرئیسة لتصدیر النفط الخام ومشتقاته في دول المشرق العربي14جدول(

  المسطح المائي  عدد الموانئ  الدول

  البحر األحمر-الخلیج العربي –المتوسط   7  السعودیة

  البحر األحمر- الخلیج العربي–المتوسط  6  العراق

  الخلیج العربي  2  الكویت 

  الخلیج العربي  4  المتحدة

  الخلیج العربي  3  قطر 

  البحر المتوسط  3  سوریا

  البحر األحمر- خلیج السویس- المتوسط  6  مصر 

  العرب-األحمر  4  الیمن

  بحر العرب  1  عمان

  الخلیج العربي  1  البحرین

  المصدر: من عمل الباحث باالعتماد:

  ، على الرابط:2019، الطاقة،المملكة العربیة السعودیةوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة، ) 1(

https://www.moenergy.gov.sa/arabic/Pages/default.aspx 

  http://www.scp.gov.iq لرابط:على ا ،2020،دولة العراقالشركة العامة لموانئ ) 2(

 .45،2019، تقریر االمین العام السنوي ابك)و منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول(اال) 3(

  .236- 207، ص صمحمد ازهر السماك، جغرافیة النفط، مصدر سابق) 4(
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  المتوسطالبحر شبكة انابیب نقل النفط باتجاه ال: او 

البحــر المتوســط احــد المســطحات المائیــة التــي تطــل علــى الــوطن العربــي بشــكل عــام  یعــد

مــن  األطلسـيیتصـل البحـر المتوسـط بـالمحیط  وعلـى بعـض دول المشـرق العربـي بشـكل خـاص .

جهتــه الغربیــة عــن طریــق مضــیق جبــل طــارق. ومــن جهــة الشــرق یتصــل ببحــر مرمــرة عــن طریــق 

بحر مرمـرة امتـدادًا وجـزًء مـن  یعدسود عن طریق مضیق البوسفور. و مضیق الدردنیل وبالبحر األ

یغطـــي البحـــر ، فــي الجنـــوب عــن طریـــق قنـــاة الســویس األحمـــرالبحــر المتوســـط. ویتصــل بـــالبحر 

یبلــغ طــول الخــط الســاحلي للبحــر المتوســط  . ملیــون كیلــومتر مربــع 2.5المتوســط مســاحة تقــارب 

ل البحـر المتوسـط من الـدول هـذا السـاحل، وتتـوزع دو  ، وتتشارك العدیدملیون كم 46.671حوالي 

، ویبلـغ طـول السـواحل العربیـة علـى البحـر المتوسـط  روبـااو و  آسـیاو  أفریقیـاقـارات هـي  على ثـالث

ــة ، دولــة ســوریامــن  ســاحل عنــد دول المشــرق العربــي ابتــداءً كــم . ویبلــغ طــول ال 7617قرابــة  دول

% 5كــم ممــا یشــكل زهــاء  1626قرابــة  )1(ســیناء وشــبه جزیــرة دولــة مصــرو ، دولــة فلســطین، لبنــان

من مجموع الساحل العربي . وتقع على طول هذ الساحل بالنسبة لدول المشرق العربي مـا یقـارب 

  .میناء  13بلغ عدد الموانئ النفطیة  اً ونفطی اً میناء تجاری 41

  

  الرئیسة لشبكة أنابیب نقل النفط في دوال المشرق العربي راو المح) 15جدول(

  أعداد الخطوط  راو المحین او عن
أطوال 

  األنابیب كم

  كمیة النفط المنقول

  ملیار/ب/س
  أعداد الموانئ

  13  ملیار ب/س2.510  8335  15  محور أنابیب البحر المتوسط

  14  ملیار ب/س 6.196  3714  45  محور أنابیب الخلیج العربي

محور أنابیب البحر األحمر وبحر 

  العرب
  10  ملیار ب/س1.974  4043  7

  37  ملیار ب/س 10.680  16092  67  المجموع

  

                                      
  :الرابط، على 2016سمیحة ناصر خلیف، دول عربیة ساحلیة، موضوع، ) 1(

wdoo3.com/https://ma  
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هــا النفطــي عبــر المــوانئ المنتشــرة علــى البحــر إنتاجوتصــدر بعــض دول المشــرق العربــي 

 أنابیــبات المتحـدة االمریكیـة، وتمتـد شـبكة مـن خطـوط یـوالوال ربـااو العـالم الخـارجي  إلـىالمتوسـط 

 المملكــة العربیــة الســعودیةو  دولــة العــراقفــي  اإلنتــاجنقــل الــنفط بتجــاه البحــر المتوســط مــن منــاطق 

كـــم بطاقــــة  8335هـــا نحـــو أطوالبلغـــت  خطـــاً  15 قرابـــةبلـــغ عـــددها  دولـــة ســـوریاو  دولـــة مصـــرو 

 اً مهمـ اً بحریـ اً البحـر المتوسـط منفـذ یعـد) و 16، جـدول(ملیـار برمیـل سـنویا 2.510ة بلغـت تصدیری

  العالم الخارجي . إلىاقة بالنسبة لدول المشرق العربي الختصار المسافة في تصدیر الط

  خطوط نقل النفط الخام لمحور البحر المتوسط أهم )16( جدول

  الطاقة التصدیریة  بوصة قطرال  %  طوالاأل  ها كمأطوال  الخطوط

  ملیون ب/سنویا 183  30/31 14.5 1213  نیخط التابال

  ملیون ب/سنویا 185  12 10.2 856 طرابلس - كركوك

  ملیون ب/سنویا 117  30/32 11.9 992 2طرابلس - كركوك

  ملیون ب/سنویا 257  30/32 10.6 888 بانیاس - كركوك

  ملیون ب/سنویا 253  40 12.5  1048 التركي - يالعراق

  ملیون ب/سنویا  639  46 12 1005 2التركي –ي العراق

  ملیون ب/سنویا 18  12 11.9 992 حیفا -كخط كركو 

  ب/سنویاملیون  858  42 6.6  555  یةمصر الخطوط ال

مجموعة الخطوط 

  4السوریة 
  ملیون ب/سنویا 91  6/30 9.4  786

  ملیار ب/سنویا2.601  12/46  100  8335  المجموع

  :المصدر: من عمل الباحث باالعتماد

  .227.ص1989بعة الطباعة المركزیة،، بغداد ، مط2،ج العراق)خطاب صكار العاني، جغرافیة 1(

  .31، ص1985النقل واالتصاالت، طبعة دار القادسیة، بغداد،  ادارة منشات ) ثامر البكري،1(

یربط الحقول  المشرق العربي إقلیمخطوط نقل النفط في  أهممن أهمها خط التابالین 

الشمالیة  األجزاء إلىبسواحل البحر المتوسط بتجاه شرقي  المملكة العربیة السعودیةالشرقیة في 

  . )6خریطة ( بوصة 31-30 قطرب كم 1213قرابةیصل امتداد طولي الغربیة على 
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  نقل النفط باتجاه البحر المتوسط محور انابیب) 6خریطة (

 
  ARC GIS 10.3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 

ات المتحدة یه من قبل الوالئالذي اقترحت فكرة انشا ،ةخطوط  االستراتیجیمن ال هوو 

 إلىمن الخلیج العربي  سطو االوصول نفط الشرق التي كانت ترید ان تضمن تحسین  األمریكیة

تجهیز مستمر من النفط الخام  الرخیص لیقلل من االعتماد على  ات المتحدة وضمانیالوال

بحفر الباطن شمال المنطقة الشرقیة في  ومةسمن القی بدأوی، األمریكیة صناعة النفط المحلیة 

المملكة االردنیة مخترقًا سوریة و  دولة لبنانجنوب  ا، وینتهي بمیناء صیدالسعودیةالمملكة العربیة 

 .الف برمیل یومیًا) 500بوصة، وبطاقة تصدیریة ( 30/31ه قطر ، یبلغ دولة لبنانو  الهاشمیة

المملكة االردنیة كم عبر 185، والمملكة العربیة السعودیة راضيكم عبر أ860ویمتد مسافة 

حتى یصل میناء الزهراني قرب صیدا،  دولة لبنانكم عبر 42كم عبر سوریة، 172، الهاشمیة

، وقامت بتشغیله شركة كم 505قرابة  ومةالقیس إلى أبقیقذا الخط مسافة من ه إلىویضاف 

یة او ات ضخ ذات ابعاد متسویحتوي على مضخملیون طن سنویًا،  25طاقته التصدیریة  أرامكو
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م لرفع 1985هذا الخط محطات ضخ عام  إلىورفحاء وبدنة وطریف واضیفت  ومةسهي القی

ویرتبط بالخط مستودعات لخزن ،) 1(الطاقة النقلیة للخط هي الشعیبة والعویقیلیة وجالمید والقریتین

وثالثها في طریف سعة كل  لها في رمخاء وثانیها في بدنةاو النفط تقع على مسار الخط  ذاته 

المملكة االردنیة یستخدم لتزوید وتجهیز مصفاة الزرقاء  ألنوالخط ا یل .الف برم 276منها 

یة بالغة في اختصار أهموللخط ،  ) 2(الف برمیل یومیًا) من النفط الخام  60بحوالي ( الهاشمیة

 إلىبینما كانت المسافة من القیسومة ) 3(كم7200تنورة والبحر المتوسط البالغة  رأسالمسافة بین 

 - خط كركوك و اقتصادیة تأتي عن طریق هذا الخط . راتو وف كم لذا فأن1213البحر المتوسط 

یبلغ طول الخط حوالي بأتجاه البحر المتوسط  من االنابیب التي یكون امتدادها لواال طرابلس 

دولة ، وینتهي الخط بمصب طرابلس على البحر المتوسط في بوصة  12سم  30 قطركم ب 856

كم مارا 27 دولة لبنانكم و 427بمسافة  دولة سوریا إلىیة ویتجه دولة العراقال راضيمارا بأ لبنان

ملیون طن سنویا من النفط الخام انشئ  الخط 75 ما یقاربینقل   4ط إلى 1بمحطات الضخ ط

ربي المنفذ البحري بدیال عن طریق الخلیج الع دولة العراقالختزال المسافة والزمن لنقل نفط 

وطاقته بوصة 32/ 30 قطركم وب992بطول طرابلس الثاني  - كركوك خطد للعراق، اما الوحی

خط كركوك ، أما على البحر المتوسط میناء طرابلس  إلىویصل موازیا له الف برمیل /ي  120

ملیون طن  25بطاقة نقل تقدر ب  بوصة 32/  30قطركم وب888 هطولبلغ  سوریا بانیاس -

م قبل ان  2000ملیون طن سنویا فتح الخط عام  35 إلى كفاءتهسنویا من النفط الخام فرفعت 

الف برمیل  300فیه ضخم اثناء الغزو االمریكي للعراق وتبلغ قدرة ال2003یغلق مجددا عام 

كم منها 992 إلىیصل طوله  حیفا   - خط كركوكو والخط متوقف عن العمل حالیا .، یومیا

میناء حیفا  إلىحتى یصل  دولة فلسطینبر كم ع 64و  المملكة االردنیة الهاشمیةكم عبر 327

بوصة، تبلغ طاقته النقلیة 12ه قطر یبلغ  ،باقي انحاء العالم إلىلتصدیر النفط  دولة فلسطینفي 

النفط من حقل كركوك  لنقی ،ملیون طن سنویاً  2,5 ما یعادل أيالف برمیل یومیًا) 45قرابة (

                                      
، منشـــــاة المعـــــارف 58محمــــد عبدالمجیـــــد عـــــامر، مشـــــاكل نقـــــل البتـــــرول العربــــي، سلســـــلة الكتـــــب الجغرافیـــــة(1)  

  .25، ص1982باإلسكندریة، 

  .99مصدر سابق، صعبداالله التكریتي، (2)  

، الكویـــتابـــك)، تقریــر االمـــین العـــام الســـنوي، الحـــادي عشـــر، او منظمــة األقطـــار العربیـــة المصـــدرة للبتـــرول ((3)  

  .137، ص1984
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في حدیثة مع خط ثان یحمل  الرئیس ابیبألنساحل البحر األبیض المتوسط. انقسم خط ا إلى

  .جیهان التركي-خط كركوك و . دولة لبنان طرابلس إلىالنفط 

مــن خطــوط االنابیــب المعتمــدة فــي نقــل الــنفط باتجــاه مــوانئ البحــر المتوســط مــن الحقــول 

، ةیــالعراقخطــوط تصــدیر الــنفط  أكبــرالخــط مــن  یعــدمینــاء جیهــان التركــي و الشــمالیة للعــراق الــى 

، بوصـة 40ه قطـر و كـم 1048قرابة  لو االویتكون من خطین یبلغ طول  1977عام  تشغیلهابتداء 

عـام  ئهإنشـایـة علـى العراق –تـم االتفـاق بـین الحكومـة التركیـة  بوصـة 46ه قطـر و كم 1005والثاني 

 راضــيینقــل الــنفط مــن حقــول نفــط كركــوك عبــر األ إذ، 1987لیــتم فــتح الخــط رســمیا عــام  1985

ى غــرب كركــوك حتــى مینــاء جیهــان التركــي، علــى لــو االیــة والتركیــة بــدءا مــن محطــة الضــخ العراق

 ملیــون برمیــل یومیــاً 1,75البحـر المتوســط وتــم توســیع المنظومــة اذ اكتملــت طاقتــه النهائیــة البالغــة 

صــادراته  بلغــت، التركیــة  راضــيكــم والبــاقي عبــر األ345 ةیــدولــة العراق راضــيلــغ طولــه فــي األیب

خــط و  حالیــا . . والخــط مســتمر بالعمــل)1(ملیــون برمیــل شــهریا  1.114زهــاء  2020شــهر اذار 

مینـاء من الخطوط المعتمدة لنقل النفط الخام بأتجـاه سـواحل البحـر المتوسـط عنـد  (سومید) مصر

جـــاد طریـــق مختصـــر لنقـــل نفـــط الخلـــیج أیبهـــدف  بوصـــة 42 قطـــرو كـــم 320ســـیدي كریـــر بطـــول 

 ناو تعالرجاء الصالح، والشركة ثمرة  رأسات المتحدة كبدیل لطریق یوالوال ربااو اسواق  إلىالعربي 

 رأسالعربیــة نصــف  دولــة مصــرتمثــل حصــة  إذاالعضــاء  األقطــاربــه خمســة مــن  یســهمعربــي 

تیـة الخلیجي بالنصف الباقي وبالنسب األ ناو تعمن دول مجلس ال اربع سهمالمال للمشروع بینما ت

ـــة المتحـــدة% و 15 المملكـــة العربیـــة الســـعودیة ـــة اإلمـــارات العربی % 15 دولـــة الكویـــت% و 15 دول

علـى خلـیج السـویس % یتكون المشروع من موقع استقبال النفط الخام مـن العـین السـخنة 5 قطرو 

ت قالاالذي یسـتطیع اسـتقبال نـیدس عریر على ساحل البحر المتوسط، میناء س إلى  مصر دولةب

مستودعات التخـزین ومـن  إلىالف طن تقوم بضخ النفط الخام  500 -150بین  حاو تتر بحموالت 

علـى محطات التخـزین فـي سـیدي كریـر  إلى بوصة 42كل منهما  قطریبلغ  أنابیبخطي  إلىثم 

ــاة الســویس هــو ؤ ، ممــا یســاحل البحــر المتوســط  كــد التكامــل ولــیس التنــافس بــین خــط ســومید وقن

العمالقـة التـي  الناقالتم ویتم بمقتضاه تفریغ جزء من شحنة بعض 1997االتفاق الذي عقد عام 

بالحمولـة بعـد التخفیـف عبـر  بكامل حموالتهـا فـي العـین السـخنة ثـم العبـور عبور القناة ال تستطیع

                                      

  من النفط على الرابط: العراق یة، احصاءات صادراتالعراقوزارة النفط  )1(

https://oil.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=77 
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یتم اعادة شحن الجزء الذي سبق تفریغه في العین السـخنة ثـم االتجـاه  إذباتجاه سیدي كریر  القناة

 2008عـام  165التي استقبلها الخـط  الناقالتالعالمیة وقد بلغ عدد  األسواق إلىبالحمولة كاملة 

السـخنة وعبـرت بقیـة  ملیـون طـن بـالعین 19ملیون طن تم تفریـغ  47 قرابةكمیات بلغت  إجماليب

فـــي تكـــالیف النقـــل بســـبب اختصـــار  ةواســـتطاع الخـــط تحقیـــق وفـــر  النـــاقالتهـــر الحمولـــة علـــى ظ

ملیـون طــن  117المسـافة والـزمن بالمقارنـة مـع نقـل الـنفط عبــر الرجـاء الصـالح. تبلـغ طاقـة الخـط 

مــن الــنفط الخــام  2018ملیــون برمیــل ســنویا عــام  448 قرابــةوینقــل الخــط  )1( 2008عــام  ســنویا

   ابیبألنبالنقل في مجال امظاهر التطور  أهمخط سومید من  یعدوالمكثفات و 

  حاو یتر ومن العوامل التي ساعدت على نجاح سومید هو تحقیقه وفرًا في تكـــــالیف النقل         

سنتًا للبرمیل ، وذلك الختصار المسافة والوقت بالمقارنة مع نقل النفط عن طریق  60 – 40بین 

) وبسبب هذه الممیزات زاد الطلب على خدمات سومید لذا فقد تم 17ول(الرجاء الصالح جد رأس

، كما تم رفع الطاقة التخزینیة  1995ملیون طن سنة 120 إلىملیون طن  80توسیع طاقته من 

  . )2(ملیون برمیل  22.4% لتبلغ  21التابعة للخط بمقدار 

  العالمیة األسواق إلىام الالزمة لنقل النفط من الخلیج العربي ی)عدد األ17جدول(

  جهة االستیراد            

 منفذ التصدیر
 شرق المتوسط غرب المتوسط باو ر او شمال  امریكا الشمالیة

 20 22 29 36 سومید

 42 41 42 45 الرجاء الصالح رأسعبر  الناقالتب

 22 19 13 9 امیباأل ةالوفر 

  .42ص ،مصدر سابقجمیل طاهر، المصدر : 

في شبه العلمین والحقول المتصلة به منطقة ینقل النفط الخام من الحمرا  - خط العلمین أما

الحمراء على  رأسء مینا إلى بوصة 16 قطركم و  40بطول تجاه البحر المتوسط أجزیرة سیناء ب

وخط الحمرا  الف برمیل یومیا . 23 قرابةالبحر المتوسط والخط مستمر بالعمل حالیا تبلغ طاقته 

كم ، وخط المكس الذي یخرج من حقول  101میناء سیدي كریر على البحر المتوسط بطول  إلى

  .  میناء طنطا على البحر المتوسط إلىمدینة المكس 

                                      
، 134ن العربــي، العــدداو ن العربــي فــي مجــال الــنفط والغــاز الطبیعــي، مجلــة الــنفط والتعــاو ) جمیــل طــاهر، التعــ1(

 .41، ص2010، 36المجلد

  42)  جمیل طاهر، مصدر نفسه، ص2(    
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ثالثة خطوط لنقل النفط  ل النفط باتجاه البحر المتوسط بوجودوقد یحظى عدد انابیب نق

البحر  إلىوتتجه الخطوط  كم 786الخام السوري من حقول نفط كراتشوك یبلغ طول كل خط 

میناء طرطوس النفطي وتبلغ طاقة الخطوط النقلیة ربع ملیون برمیل یومیا بأقطار  إلى المتوسط

، واغلب تلك الخطوط كم  489وخط جمبور بانیاس بطول  )16جدول( بوصة 6/36بین حاو تتر 

التي اثرت على  2011عام دولة سوریاعن الخدمة منذ اندالع ثورات الربیع العربي في  متوقفة

في تدني وتدهور مستمر  2019الف برمیل یومیا عام  16 قرابةبلغ  يالنفط السوري الذ إنتاج

وتدمیر الحقول  2014عام  ات االرهابیة المسلحةتنظیمالمن قبل  راضيبسبب احتالل اغلب األ

یة العراقالتركیة  راضيوعملیات سرقة وتهریب النفط عبر األ دولة سوریاوالبنى التحتیة النفطیة ل

  في تلك الفترة .

  الخلیج العربي شبكة انابیب نقل النفط بأتجاه:  ثانیاً 

جنوبــًا حتــى مســندم  رأسو  ســلطنة عمــانلبحــر العــرب یمتــد مــن خلــیج  مــائيالذراع الــ یعــد

، 2كـــم233,100. تبلـــغ مســـاحة الخلـــیج العربـــي نحـــو مكـــ 1357شـــماًال بطـــول  اوالفـــو  شـــط العـــرب

دولـة ، وتطـل علیـه ثمـاني دول هـي إیـرانیفصل الخلیج العربي شبه الجزیرة العربیة وجنوب غـرب 

 دولـــة اإلمـــارات العربیـــة المتحـــدةو  دولـــة قطـــرو  المملكـــة العربیـــة الســـعودیةو  دولـــة الكویـــتو  العـــراق

. یحـــده مـــن الشـــمال دولـــة البحـــرینكمـــا تحـــیط میـــاه الخلـــیج العربـــي بدولـــة  ٕایـــرانو  ســـلطنة عمـــانو 

دولـــة و  ســـلطنة عمــان؛ بینمـــا تحــده مـــن الجنــوب الشـــرقي والجنــوب كــل مـــن ســلطنة إیــرانوالشــرق 

العربیــة المتحــدة، وتحــده مــن الجنــوب الغربــي والغــرب كــل مــن المملكــة  اإلمــارات العربیــة المتحــدة

علـــى  لعـــراقدولـــة او  دولــة الكویـــت، وتقـــع كـــل مـــن دولــة قطـــرو  المملكـــة العربیـــة الســـعودیةالعربیــة 

، ویبلـغ دولـة قطـرضمن میاه الخلیج الغربیـة شـمال  دولة البحرینأطرافه الشمال غربیة، بینما تقع 

الـذي بلـغ  یـرانألمـن السـاحل الغربـي المقابـل  لأطـو كم وهـو  3490طول الساحل الشرقي العربي 

دولـة و  كـم 1152بلـغ نحـو  طـول سـاحل علیـه المملكـة العربیـة السـعودیةكـم، وتمتلـك  2440نحو 

 . )1(كم 448 دولة الكویتكم و  60 العراق

 یـــةهمأل نظـــراً التجاریـــة مـــع العـــالم  المشـــرق العربـــي غلبیـــة دولأالخلـــیج العربـــي بوابـــة  یعــد

وللخلــیج العربــي دور  موقعــة واتصــاله ببحــر العــرب عــن طریــق مضــیق هرمــز ثــم المحــیط الهنــدي

                                      
  . 2011الخلیج العربي، كلیة التربیة، جامعة بابل، ) فواد طارق، الوضع الجغرافي في 1(

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=10&depid=5&lcid=19936 
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ابـرز الطـرق الرئیسـة التـي تـربط الشـرق  مهم في تاریخ النقـل البحـري العربـي والعـالمي اذ كـان مـن

 اً مینــاء 29 قرابــةالبالغــة  ،)1(علــى ســواحلة العدیــد مــن المــوانئ التجاریــة والنفطیــة أنشــأتبــالغرب، و 

للــنفط الخــام والمشــتقات النفطیــة موزعــة علــى دول المشــرق العربــي  اً خاصــ اً مینــاء 14منهــا  اً تجاریــ

بــالقرب مــن منــاطق االنتــاج النفطــي فــي دول .  )15التــي تقــع علــى ســاحل الخلــیج العربــي جــدول(

ـــیج  دولـــة و  دولـــة الكویـــتو  المملكـــة العربیـــة الســـعودیةالمشـــرق العربـــي المتســـاقطة علـــى میـــاه الخل

ــة العــراقوجنــوب  دولــة البحــرینو  دولــة قطــرو  اإلمــارات العربیــة المتحــدة عــن الحقــول فضــًال   دول

تجـاه الخلـیج العربـي مـن انقـل الـنفط ب أنابیـبوتمتد شبكة مـن خطـوط ، داخل میاه الخلیج  النفطیة

كــم بطاقــة تصــدیریة بلغــت  3714هــا نحــو أطوالبلغــت  خطــاً  45 قرابــةبلــغ عــددها  اإلنتــاجمنــاطق 

الخلـــیج العربـــي منفـــذ بحـــري مهـــم بالنســـبة لـــدول  یعـــد) و 18ملیـــار برمیـــل ســـنویا، جـــدول( 6.196

 األحمــرالم الخــارجي عبــر البحــر العــ إلــىالمشــرق العربــي الختصــار المســافة فــي تصــدیر الطاقــة 

   ربیة.و مع دول العالم في القارة االمریكیة الشمالیة واالسیویة واال وقناة السویس

  خطوط نقل النفط الخام لمحور الخلیج العربي أهم)18( جدول

  بوصة قطرال  %  طوالاأل  ها كمأطوال  الخطوط
  الطاقة التصدیریة

  ملیار ب/س

  ملیار ب/س1.223  18/42 28.2 1050 الجنوبیة العراقخطوط 

  سملیون/ب/ 988  10/48 13 485 یةالكویت الخطوط

  ملیار ب/س 2.671  12/56 29.5 1098 السعودیةالخطوط 

  ملیار ب/س1.095  16/36 20.3 754 اإلمارات 

  ملیون ب/س 219  12/20 8.8  327  یةقطر الالخطوط 

  ملیار ب/س 6.196  12/56  100  3714  المجموع

  عمل الباحث باالعتماد على:المصدر: من 

(1) OAPEC Annual Statistical Report 2007, P112. 

  .2019)، بنك المعلومات،ابكو العربیة المصدرة للبترول (اال األقطارمنظمة  )2(

(3) OPEK Annual Bulletin, 2017. 

                                      
  ) للتفاصیل انظر1(

، دار الـدكتور للعلـوم االداریـة واالقتصـادیة 2سـة فـي جغرافیـة النقـل،طاالنقـل البحـري فـي در هشام صـالح سـبع،    

  .21، ص2019والعلوم األخرى،

بحقول الحوض الجنوبي كالزبیر ونهر عمر وغیرها،   دولة العراقمثل برقان والروضتین، و  دولة الكویت(*)حقول 

بحقــول دخــان والعــد الشــرقي  دولــة قطــرو  والســفانیة وبقیـق والقطیــف،فــي حقــول الغــوار   المملكـة العربیــة الســعودیةو 

 بحقول مربان ،ام الشیف، داس، بندق . دولة اإلمارات العربیة المتحدةوحالول والخلیج،  و 
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لى من حیـث االهمیـة النسـبیة البالغـة و في المرتبة اال السعودیةحیث تأتي المملكة العربیة 

 بعـد ان مثلـت نسـبة انابیب نقل النفط في محور الخلیج العربيخطوط  إجماليمن  %29.5 قرابة

في تصدیر النفط على  المملكة العربیة السعودیةفي محور المتوسط مما یدل على ارتكاز   14%

كــم التـــي تــربط حقـــول الغــوار وبقیـــق والســـفانیة  1098بلــغ مجمـــوع أطوالهــا نحـــو الخلــیج العربـــي، 

بمینـاء رأس  المملكـة العربیـة السـعودیةل ووسـط وشـرق االدمام والقطیـف التـي تقـع شـموالخرسانیة و 

تنورة ومیناء الخفجي على ساحل الخلیج العربي إذ یوجد معمل لتكریر البترول وارصفة التصدیر. 

والتي هي عبـارة عـن خطـي أنابیـب بلـغ طـول  دولة البحرین المملكة العربیة السعودیة خطان بینو 

تحـت میـاه الخلـیج العربـي بـدءًا مـن  دولـة البحـرینكم لنقـل الـنفط السـعودي إلـى  64كل خط قرابة 

دولة إلى معمل ومصفاة بابكو لتكریر النفط ومشتقاته في  المملكة العربیة السعودیةرأس تنورة في 

فــي  المملكــة العربیــة الســعودیةراضــي زیــة داخــل العزیویمتــد الخــط مــن الظهــران إلــى ا  . البحــرین

كــم یتفــرع الخــط بعــد العزیزیــة إلــى خطــین یمتــدان تحــت میــاه الخلــیج  22شــكل خــط منفــرد لمســافة 

الـف  225بطاقـة  دولـة البحـرینلیتفرعا بعد ذلـك إلـى ثالثـة خطـوط تنتهـي إلـى معمـل التكریـر فـي 

خطـوط ینتهـي الـبعض منهـا إلـى مینـاء  برمیل یومیـا. وكـذلك خطـوط بقیـق القطیـف وعـددها تسـعة

وتلـك الخطـوط  ).13رأس تنورة واألخرى إلى میناء الخفجـي بـأطوال واقطـار مختلفـة انظـر جـدول(

  قصیرة المسافة بسبب قرب حقول إنتاج النفط من سواحل الخلیج العربي .

% مـن إجمـالي خطـوط المحـور 28.2دولة العـراق بالمرتبـة الثانیـة إذ شـكل نسـبة  توجاء

% مـن إجمـالي خطوطـه اال ان محـور المتوسـط 69إذ تراجع عن المحور السابق الذي مثل قرابـة 

وبعد االحتالل االسرائیلي لدولة فلسطین وحرب دولة سوریا الحالیة قد توقـف هـذا المحـور بالنسـبة 

% مــن إجمــالي نســبة دولــة 28للعــراق اال منفــذ تركیــا الوحیــد لــه علــى المتوســط والــذي یمثــل نســب 

عتمـد دولـة تیة مـع محـور الخلـیج العربـي و او راق على المتوسط وهذه نسبة قلیلة تكاد تكون متسـالع

   العراق األن اعتماد كلیا على منفذ الخلیج والمنفذ التركي في تصدیر النفط الخام للعالم الخارجي.

إلــى تــم إنشــاؤه بهــدف المنــاورة فــي نقــل نفــط الحقــول الشــمالیة والخــط االســتراتیجي العراقــي 

مـوانئ الخلـیج العربـي (مینـاء خــور العمیـة، مینـاء الفـاو، مینـاء البكــر) ونقـل نفـط الحقـول الجنوبیــة 

إلى سواحل البحر المتوسط اذ یمتد الخط من مدینة حدیثة على نهر الفرات في األنبار إلى مینـاء 

ن میناء خور الفاو النفطي على الطریق الجنوبي الغربي لشط العرب ثم یواصل امتداده إلى كل م

قطـر بكم ویتكون مـن أنبـوبین متـوازیین  610المیناء العمیق) بطول (العمیة ام قصر ومیناء البكر

ملیـــون طـــن ســـنویا فـــي حالـــه ضـــخ الـــنفط مـــن الشـــمال إلـــى  48بوصـــة وبطاقـــة ضـــخ  42االول 
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الجنــوب، أمــا فــي حالــة ضــخ الــنفط مــن محطــات الــنفط مــن الجنــوب إلــى الشــمال تــنخفض طاقتــه 

ملیون طن ویعود هذا الفرق إلـى انحـدار االرض مـن الشـمال إلـى الجنـوب انحـدارا  42ى لتصل إل

  بوصة. 18تدریجیا یوثر على زیادة تدفق البترول عبر هذا الخط ویبلغ قطر األنبوب الثاني 

مــوانئ الخلــیج  إلــىالــنفط مــن الحقــول الجنوبیــة  بشــبكة انابیــب نقــل دولــة العــراق توحظیــ

 إلـىمنها لنقل النفط الخام مـن حقـول الزبیـر  ةمجموعة من سته خطوط ثالثالعربي وتتكون هذه ال

مینــاء  إلــىكــم والخـط الرابــع یمتـد مــن حقـل الرمیلــة الشـمالي  694مـن  أكثــرهـا أطوال إجمــالي اوالفـ

.ومــن هــذه  كــم90مینــاء البكــر بطــول  إلــىالخطــان االخــران فیســیران  أمــاكــم ، 130بطــول  اوالفــ

مـن حقـول الرمیلـة الشـمالیة وهـي عبـارة عـن خطـین طـول كـل  بـدألذي یالخطوط هي خط الرمیلة ا

بصــرة علــى شــط العربــي ي فــي الالعراقــ مینــاء الزبیــر إلــىوتنتهــي  بوصــة 35 قطــركــم و  35منهمــا 

  .ي عبر الخلیج العربيالعراق لتصدیر النفط

باإلضـــافة الـــى ان دولـــة الكویـــت حظیـــت بعـــدد مـــن الخطـــوط قصـــیرة المســـافة تنتهـــي إلـــى 

ـــیج العربـــي بلـــغ مجمـــوع أطوالهـــا نحـــو  % مـــن 13كـــم اي زهـــاء  485مـــوانئ التصـــدیر علـــى الخل

بوصـة ثالثـة مـن  32-22مجموع اطوال انابیب نقل النفط بأتجاه الخلیج التي تتراوح اقطارها بین 

بوصــة تنقــل الــنفط مــن الحقــول الشــمالیة للكویــت إلــى  40-38ارهــا بــین هــذه الخطــوط تتــراوح اقط

الرصــیف الشــمالي لمینــاء األحمــدي  وخطــوط أخــرى تنقــل الــنفط مــن حقــول اإلنتــاج األخــرى إلــى 

مینـــــاء األحمـــــدي لتصـــــدیره عبـــــر الخلـــــیج كـــــذلك شـــــبكة مـــــن الخطـــــوط األخـــــرى تنقـــــل الـــــنفط مـــــن 

فــي مینــاء األحمــدي ثــم إلــى الجزیــرة الصــناعیة المجمــوعتین الســابقتین إلــى محطــة ضــخ البتــرول 

بوصــة  48كــم وقطــر 15.6داخــل الخلــیج العربــي بواســطة خطــًا یمتــد مــن فــوق قــاع البحــر بطــول 

المملكـــة -لشــحن النـــاقالت العمالقـــة وخطـــان اخـــران لنقـــل بتـــرول المنطقـــة المحایـــدة (دولـــة الكویـــت

خلیج العربي ومیناء الزور وتجمع في العربیة السعودیة) یعمالن بین حقلي الحوت والخفجي في ال

كـــم وثالثـــة 3.9خزانـــات ثـــم تجمـــع فـــي خزانـــات ثـــم تشـــحن للنـــاقالت العمالقـــة تحـــت البحـــر بطـــول 

 24 -10كـــم وقطـــر  150خطـــوط لنقـــل البتـــرول مـــن منطقـــة الظهیـــر إلـــى مینـــاء عبـــداهللا بطـــول 

ى مینــــاء بوصـــة، وأیضـــا خــــط الروضـــتین األحمـــدي الــــذي ینقـــل الــــنفط مـــن حقـــول الروضــــتین إلـــ

بوصـة وخـط الـوفرة مینـاء عبـداهللا بطـول 30كم وقطـر 92األحمدي على الخلیج العربي یبلغ طوله 

وتعـد دولـة الكویـت ثـامن أكبـر منـتج للـنفط وخط  كاظمه الدوحة وبقیة الخطوط األخرى. ) 1(كم90

للـنفط  نفطي، فضًال عن إجمالي االحتیاطات المؤكـدة إحتیاطيالخام في العالم وتملك تاسع أكبر 

وتــأثر إنتـــاج وصــادرات دولـــة الكویــت النفطیــة فـــي العــام الماضـــي  .ســنة 100تكفــي الــبالد لنحـــو 

   .ملیون برمیل/ي  1.7بضغط التزام البالد باتفاق اوبك وحلفائها لتخفیض اإلنتاج النفطي بواقع 

                                      
(1) OPEK Annual Bulletin, 2017. 
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ألـف  600بواقـع  تـاجنإلبتخفیض إضـافي ل بكاو صت لجنة فنیة في او وفي الفترة الحالیة 

ف انتشـــار او برمیـــل إضـــافیة لمواجهـــة تخمـــة المعـــروض وتراجـــع الطلـــب علـــى الســـلعة، بفعـــل مخـــ

 .فطيفیروس "كورونا" الذي نشأ بالصین وأثر على الطلب الن

مجموعـة مـن الخطـوط لنقـل الـنفط  العربیـة المتحـدة دولة اإلمارات العربیة المتحدةتمتلك 

% 20.3كــم وشــكلت زهــاء  754بلغــت اطوالهــا نحــو وربطهــا بمــوانئ التصــدیر  اإلنتــاجمــن حقــول 

 -منهـا خـط حبشـان) 18من مجموع اطـوال انابیـب نقـل الـنفط بأتجـاه میـاه الخلـیج العربـي جـدول (

بطاقة نقـل  بوصة 40 قطركم و  385میناء الفجیرة یبلغ طوله  إلىالفجیرة الذي یمتد من ابوظبي 

وهـــذا األســـاس، االســـیویة بالدرجـــة  األســـواق إلـــى لتصـــدیر الـــنفط الخـــام ،ملیـــون برمیـــل یومیـــا 1,5

بـــ ي  500,000دفعــة بحجــم  لاو وتــم شــحن . غــة بعیــدًا عــن هرمــز او یســمح لشــحنات الــنفط بالمر 

خــط  إنشــاءخیــرًا أوتــم  ،المصــفاة العربیــة فــي باكســتان إلــى وأرســلتة نفــط بحریــة قلــاعلــى ن ةمحملــ

ز او مــن الــنفط الخــام بتجــ دولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدةمــن نصــف صــادرات  أكثربــجدیــد یســمح 

الخطـوط وبقیة ، ستقبلیةمعوقات سیاسیة م يألنقطة العبور االستراتیجیة من مضیق هرمز تالفیًا 

ــد بالشــارقة وجبــل علــي  الظنــةمــوانئ الخفجــي وجبــل  إلــىالتــي تمتــد  خــرىاأل فــي دبــي وحقــل خال

 أنابیــبمنظومــة  دولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدة أنشــأتكــم. 500تزیــد عــن  أطوالداس بــ وجزیــرة

 32محطة جبل دهان الطرفیة بسعة  إلىتربط الحقول النفطیة بموانئ التصدیر من حقول عساب 

الســاحلیة  الضــخمحطــة  إلــى )اســفل وماكــ، (ز  )ســقوم(كــم تقریبــًا ومــن حقــل  350بوصــة وبطــول 

الطرفیـة  الضـخجزیـرة زیركـو محطـة  إلـى أعلـىوكذلك من حقل زقوم ،  )الطرفیة عند جزیرة (داس

وبلـــغ مجمـــوع تلـــك  .كـــم علـــى التـــوالي 64كـــم و 90بوصـــة وبطـــول  40و 30التصـــدیریة وبســـعة 

  ملیون برمیل یومیا . 3من  أكثركم وبطاقة تصدیریة بلغت  754 قرابةالخطوط 

هــا أطوالبلغــت مجمــوع تمتلــك العدیــد مــن الخطــوط القصــیرة  خــرىهــي األ قطــردولــة وفــي 

مینـاء  إلـىممتـدة % من اجمالي انابیب نقل النفط باتجاه الخلـیج العربـي 8.8بنسبة كم  327نحو 

ومـن هـذه الخطـوط ام  دولـة قطـر حـول شـبه جزیـرة الناقالتیا لدوران حقل دخان تفادام سعید من 

ته نفـس المینـاء انشـأ إلـىلنفط الخام لنقل ا بوصة 20 دولة قطركم ب107باب ام سعید یبلغ طوله 

 إلـى إضـافة بوصـة 24 قطـركـم و  96) وخط دخان ام سـعید بطـول (QPللبترول دولة قطرشركة 

كـم وخـط  107مینـاء مسـیعید بطـول  إلـىحقـول ام بـاب  طمنهـا خطـو  خـرىالخطوط األ العدید من

 16كــم وخــط میــدان محــزم جزیــرة حــالول بطــول  20جزیــره حــالول بطــول  إلــىحقــول العــد الشــرقي 
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یــة نقــل الــنفط أهمیــة هــي مغمــورة فــي المیــاه ممــا قلــل مــن حجــم قطر كــم، ان اغلــب حقــول الــنفط ال

تلك فتم دولة البحرین أما. على میناء التصدیر داخل المیاه یقع الحقل مباشرةً  ان ابیبألنبواسطة ا

 إلـى إضـافةمیناء سـترة  إلىالخط الممتد من حقل الحوالي  هاة  منالعدید من الخطوط حدیثه النشأ

  .هي عاملة حالیا طجمیع تلك الخطو  لمشترك مع المملكة المذكور سابقاالخط ا

  وبحر العرب األحمرالبحر  شبكة انابیب نقل النفط بأتجاهثالثا : 

یــة اســتراتیجیة وتجاریــة واقتصــادیة وأمنیــة فیمتــد طولیــا مســافة أهمب األحمــریتمتــع البحــر 

حلقــة یكــون وبالتــالي متــرا،  2920نحــو  میاهــهعمــق  ویصــل،  كــم 180، وعرضــه كــمألــف  438

ئـیس وصل بین المحیط االطلسـي عبـر البحـر المتوسـط مـع المحـیط الهنـدي علـى اعتبـار محـور ر 

مــن  آســیاو  أفریقیــامــدخل میــاه بحــر العــرب، الواقــع بــین  یعــدو لطــرق التجــارة االقلیمیــة والعالمیــة،  

خالل مضیق باب المندب وخلیج عدن، وفي الشمال تحده شبه جزیرة سیناء وخلیج العقبـة وخلـیج 

، التـي السـعودیةالمملكـة العربیـة في مقـدمتها  االقتصاديالسویس، وتطل علیه عدة دول لها ثقلها 

، كــم 2400بطــول ســاحل بلــغ نحــو ســواحل البحــر االحمــر فــي االجــزاء مــن  كبــرتشــكل الجــزء األ

تحكمـه بمضـیق  إلـى ضـافةالبحـري بأنـه یتكـون مـن جبهتـین مـائیتین باإل دولـة الـیمنیتمیز موقـع و 

لـــذي ، وااألحمـــرعنـــق الزجاجـــة بالنســـبة للبحـــر  عـــدهق المائیـــة المهمـــة بیابـــاب المنـــدب أحـــد المضـــ

ملیـون برمیــل نفـط یومیـا بمـا نســبته  3,3یـتحكم بـالطرق التجاریـة بـین الشــرق والغـرب، ویمـر عبـره 

كـم سـاحل یطـل علـى البحـر  1906لـدیها نحـو  دولـة الـیمنو  % من الطلـب العـالمي علـى الـنفط4

فــي الربــع الجنــوبي الشــرقي مــن شــبه فتقــع  ســلطنة عمــان أمــاوبحــر العــرب وخلــیج عــدن .  األحمـر

 3165. تمتــد ســواحلها علــى مســافة ²كــم 309.500ة تبلــغ إجمالیــة العربیــة وتغطــي مســاحة الجزیـر 

، وتطــل بــذلك علــى بحــار ثالثــة دولــة الــیمنكلــم مــن مضــیق هرمــز فــي الشــمال وحتــى الحــدود مــع 

  .، والخلیج العربيسلطنة عمانهي: بحر العرب، بحر 

العدیـد مـن مـوانئ  السـعودیة المملكة العربیةو  دولة الیمنو  عمانعلى سواحل سلطنة تمتد 

المملكة موانئ نفطیة لكل من  10میناء منها  17من  أكثربلغ عددها التصدیر النفطیة والتجاریة 

یـــة فـــي تصـــدیر الـــنفط قلیلـــة مقارنـــة أهماال ان ،  عمـــانوســـلطنة  دولـــة الـــیمنو  العربیـــة الســـعودیة

ذات امكانیــات انتاجیــة هــي  عودیةالمملكــة العربیــة الســماعــدا  التــي تقــع علیــه لالــدو  ألن راو المحــب

  .دولة الیمنو  سلطنة عماندول كنفطیة محدودة 
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   2019عام  وبحر العرب األحمرمحور البحر  أنابیبخطوط  )19( جدول

 %  طوالاأل ها كمأطوال الخطوط
 قطرال

 بوصة

  الطاقة التصدیریة

 ب/س ونملی

  ب/س ملیار1.168  48 29.7  1202  السعودي البتروالین

  ملیون ب/س584  48 38.7  1568  ي السعوديالعراق

  ملیون ب/س73  24/26 11.8  480  عیسى رأسمارب 

 ملیون ب/س49  20 5.1  210  بئر علي –شبوه 

 ملیون ب/س32  32 3.4  138  حضرموت الشحر

  ملیون ب/س42  2.42 0.49  20  الفحل - عمان

  ملیون ب/س26  30/32 10.5  425  مرمول -عالم

  ب/س ملیار 1.974    100  4043  المجموع

  المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:

  .2012وصناعة النفط والغاز، دار نشر جامعة نوتنكهام البریطانیة، العراق)غانم العناز، 1(

  .14ص ات والتوثیق، مصدر سابقسرا)المركز االستشاري للد2(

اجمــالي اطــوال خطــوط االنابیــب الخاصــة بنقــل یتبــین ان  )19(بیانــات الجــدول تحلیــلمــن 

 أقـلمـن  كـم ، وهـذا المحـور 4043النفط باتجاه موانئ البحر االحمر وبحر العرب بلغت اطوالهـا 

الـرابط اغلب تلـك الخطـوط متوقفـة عـن العمـل حالیـا كـالخط  ألنیة في تصدیر النفط أهم راو المح

ــة العــراقزمــة ابســبب  ةالســعودی -العــراقبــین  ــة الكویــتدو مــع  دول الخــط مــن  بــدأی م 1990عــام ل

المملكــة العربیـــة خــط شــرق غــرب أو  البتــروالین بوصـــة 48 قطــرالزبیــر لیلتقــي بــالخط الســعودي 

فـــي  األحمـــروینبـــع علــى البحـــر  المملكـــة العربیــة الســـعودیةالممتـــد بـــین بقیــق فـــي شـــرق  الســعودیة

% مــن 38.7اي بنســبة كــم  1568محطــة الضــخ الخامســة بــالقرب مــن مدینــة خــریص بلــغ طولــه 

یة والباقي العراق راضيفي األ 150منها اجمالي اطوال انابیب نقل النفط في محور البحر االحمر 

فــي الزبیــر  ىلــو االتــم تشــیید ثــالث محطــات ضــخ توربینیــة   المملكــة العربیــة الســعودیة راضــيفــي ا

 المملكة العربیة السعودیة ضيراوالثالثة داخل ا المملكة العربیة السعودیةحدود والثانیة بالقرب من 

المرحلـة الثانیـة مـن  أمـابـالوقود السـائل  المملكـة العربیـة السـعودیةبالغـاز و  ةیالعراق تعمل المحطات

 1.6 إلــىالعمــل بهــا لرفــع الطاقــة التصــدیریة للخــط مــن نصــف ملیــون برمیــل فــي الیــوم  بــدأالخــط 

كم منه باستعمال  863ل او كم تم مد 953ملیون برمیل یومیا، بلغ طول الخط بین خریص وینبع 

، والخــط متوقــف عــن العمــل بوصــة 42 قطــرالباقیــة حتــى ینبــع  90وال  بوصــة 56ه قطــر  أنبــوب

  حالیا .

(مدینة البترول) بالمنطقـة  أبقیقوالذي ینقل النفط من مقارنة مع خط البتروالین السعودي 

كـم  1202بطـول  األحمـرمیناء ینبـع علـى سـاحل البحـر  إلى المملكة العربیة السعودیةالشرقیة في 

وبطاقــــة  بوصـــة 48 قطــــرو % مـــن اجمــــالي اطـــوال انابیــــب باتجـــاه البحــــر االحمـــر  29.7بنســـبة 

بــین  حاو تتــر  وبأقطــاركــم  117بطــول  أنبــوب. ویرافــق هــذا الخـط ملیــون برمیــل یومیــا1،8تصـدیریة 

امـــل مع إلـــىلنقـــل الســـوائل الغازیـــة مـــن معمـــل فـــي شـــدقم بالمنطقـــة الشـــرقیة  بوصـــة 26-28-30
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یجــري اســتخدامها فــي المجمــع الصــناعي وتســتخدم هــذه الغــازات فــي  إذینبــع  الفصــل والتجزئــة فــي

والخـط مسـتمر بالعمـل  ،) 1(الـنفط الخـامتشغیل محطات الضـخ االحـدى عشـرة المقامـة علـى الخـط 

% مــن اجمــالي 11.8بأهمیــة نســبیة  دولــة الــیمنفــي  عیســى رأس -رب أخــط مــویحظــى حالیــا ، 

یمتـد مـن حقـول مـأرب والیـف  الذيكم  480اطوال االنابیب التي تتجه نحو البحر االحمر بطول 

انبــوب كــذلك خــط ، بوصــة 24/26 قطــرب األحمــرعیســى علــى البحــر  رأسمینــاء  إلــىر، وصــنافی

كـم  210بطول   بئر عليأو  میناء بلحاف إلىبئر علي من ابار النفط في محافظة شبوة  -ةشبو 

 قطــرو كــم 138الشــحر بطــول  -حضــرموت انبــوب البحــر العربــي وخــط  بأتجــاه بوصــة 20قطــرو 

ة خـط معـین الـذي یمتـد الرئیسـلتصـدیر الـنفط الخـام  أنابیـبخطـي  سلطنة عمـانتمتلك  ، 24/36

كـم وبطاقـة  20بطـول  بوصـة 2,42 قطـرب األحمـرمینـاء الفحـل علـى البحـر  إلـىمن حقل فهـود  

 قطـربم عـالم او منطقـة كـ إلـى مرمـولالخط االخر فیمتـد مـن حقـول  أماالف بـ ي ،  770تصدیر 

، ویـــتم  ســـلطنة عمـــانبــــ ي ویســـمى خـــط جنـــوب  70,000كـــم وبطاقـــة  425بوصـــة وبطـــول  20

علــى مینــاء الفحــل قــرب  ابیــبألناشــحن الــنفط الخــام مــن خــالل محطــات التصــدیر المرتبطــة بهــذه 

الـــف حســب تقــدیرات وكالــة الطاقــة الدولیــة عـــام  800,000 بمــا یقــار اصــمة مســقط لتصــدیر الع

2010.)2(    

  وبحر العربي البحر االحمر محور انابیب نقل النفط باتجاه) 8خریطة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ARC GIS 10.3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 

                                      
 .158، ص1975، الكویت ) منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، تقریر االمین العام السنوي الثاني1(

(2) EiA , Energy information administration , Oman is the leading regional non-opec 
oil export.2012 , p. 4 .   
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م 1901المشرق العربي كان سباقا في اكتشاف النفط قبل عام  إقلیموخالصة القول نستنتج ان 

یخیة ادت ر م وتطور تلك الشبكة عبر مراحل تا1927بشكل تجاري عام  ابیبألنومد شبكات ا

نقل النفط في دول المشرق العربي، واتجاه  أنابیبالصورة الحالیة لشبكة  إلىالوصول  إلى

 23.238البالغ ه النفطي إنتاجعربي في تصدیر المشرق ال إقلیمتركیز ر تلك الشبكة و او ومح

% من اجمالي انتاج 70% من اجمالي انتاج الدول العربیة و93ملیون برمیل یومیا، وشكل نسبة 

یرتكز على محور الخلیج العربي على الرغم  ، 2019 عام % من اجمالي انتاج العالم26بك واو 

ان دول  ،  العمالقة المصدرة الناقالتمن اغالق مضیق هرمز بوجه  اإلیرانیةمن التهدیدات 

بلغت اطوالها  خرىقصیرة مقارنة مع بعض دول العالم األ أنابیبالشرق العربي تمتلك شبكة 

، فحتى مطلع السبعینیات كان طول منظومة  2019خطًا 176كم وبلغت اعدادها  32237

) الف میل ، بینما في الوطن 100من ( أكثرات المتحدة یالنفط الخام الرئیسة في الوال أنابیب

یة أهمالف میل . وعلى الرغم من قصر الشبكة فأنها تحظى ب )25(ز او ره ال یتجاو العربي وما یج

 17.861البالغ والتصدیر  اإلنتاجتفي بمتطلبات  نهاأل. )1(ستراتیجیة بالنسبة لدول المنطقة والعالم

في الوقت % من اجمالي صادرات النفط العالمیة 42، شكل نسبة  2019ملیون برمیل یومیا عام

فاء بمتطلبات التصدیر في یعن األ سوف تكون عاجزة ابیبألنالحاضر ومن المؤكد ان هذه ا

ات یاتحقق عدة غ ابیبألنمما ینبغي ان تضع خطة لبناء شبكة من ا المستقبل القریب ،

العربي في مجال توفیر الطاقة في  ناو تعاتیجیة سیاسیة واقتصادیة وتحقق قدرًا كبیرًا من الستر 

ذات االحتیاطات النفطیة المحدودة ، فعلى سبیل المثال ینبغي اعادة أو  غیر النفطیة األقطار

ن لتحقیق منفذ تصدیري مهم یطل على البحر المتوسط ولتغذیة احتیاجات یخط التابال إلىالروح 

من النفط الخام .كذلك وضع ستراتیجیة لبناء عالقات  دولة لبنانو  المملكة االردنیة الهاشمیة

من اجل  األجنبیةأو  اقتصادیة وسیاسیة متبادلة متینة مع دول المنافذ التصدیریة سواء العربیة

 ابیبألنكما ینبغي التحسب االمني لشبكات ا ، ابیبألنضمان عدم توقف الضخ عن طریق هذه ا

لتكون منافذ تصدیریة جدیدة من شأنها ان تزید  أنابیبومن الضروري التخطیط لبناء شبكات 

  طاقة التصدیر في المستقبل .

                                      
(1) J.H.paterson , Land Work and Resources Introduction to Economic Geogrphy , 

Edward Arnold publishers , Great Britain , 1972 . P.94 . 



  الفصل الثاني
لشبكات املرتكزات اجلغرافية 

نقل النفط يف دول املشرق  أنابيب

  العربي
 الوا  : ات اا أم 

ق ادول ا  ا م  
  

ما ا  :  دات اا
أم ق ادول ا  ا م  

  
ا ا  : مموا ات اا

 أم  ق ادول ا  ا م  
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  تمهید

قلیم المشـرق لشبكة انابیب نقل النفط في إ راسة المرتكزات الجغرافیةیختص هذا الفصل بد

األزمنــة مــن  النــاتجطبیعیــة بضــمنها البنیــة والتركیــب الجیولــوجي المرتكــزات التــي تشــمل وال العربــي

شــكال تمیــزت بهــا المنطقــة كونــت جیولوجیــة متنوعــة األ والتــي االقلــیممــرت علــى  الجیولوجیــة التــي

الطبوغرافیة الواضحة على معالم  ومظاهرهرة كذلك تركیب السطح و االتها في القارات المجیعن مث

نعم ي أذالبترول ال وهو للحیاةالمنطقة كل هذه المرتكزات كانت سببا في تكون مورد مهم وعصب 

احتیاطاتــه جیالهــا بأاقتصــادیة لشــعوبها لتــنعم بــه علــى مــر  ركیــزةاهللا بــه علــى هــذ المنطقــة واصــبح 

 النفطـي فیهـا ومـدى اإلنتـاجوكمیة  ائلةالهودراسة حجم تلك االحتیاطات  ،الضخمة وانتاجه الكبیر

هذا المورد تتجلى بالعالقات االقتصادیة والسیاسـیة  یةأهمن افقه مع حجم االستهالك الیومي، وأتو 

االســـواق العالمیـــة واتفاقیـــات  إلـــىجـــل الوصـــول بـــه تلـــك المنطقـــة والعـــالم الخـــارجي مـــن أبـــین دول 

لها تـأثیر واضـح علـى امتـداد ات سیاسیة وقانونیة بأعتبارها مرتكز المرور به عبر البلدان المختلفة 

  نقل النفط في عموم دول المشرق العربي . أنابیبشبكة 

  لواأل المبحث 

  في دول المشرق العربيلشبكة انابیب نقل النفط  المرتكزات الطبیعیة

عنصـــر مـــن عناصـــر النظـــام  أهـــمالمشـــرق العربـــي دول  إلقلـــیمالطبیعیـــة  المرتكـــزات تعـــد

 اإلقلــیمامتــداد  إلــىالجغرافــي للمنطقــة بمــا فیهــا البنیــة الجیولوجیــة والطبوغرافیــة وتشــكیالتها اضــافة 

مــــن المنــــاخ  اإلقلـــیمیمتــــد  إذتنوعــــت فیـــه الظــــروف المناخیـــة ســـابقا  المــــذكورةفـــي دوائــــر العـــرض 

ي انعكــس او االســتوائي المعتــدل(اقلیم البحــر المتوســط) فــي الشــمال مــرورا بالمنــاخ المــداري والصــحر 

  ، وتشمل المرتكزات الطبیعیة ما یأتي:االقتصادیة اإلقلیمذلك على صورة 

  البنیة والتركیب الجیولوجيال : أو 

مثــل تقریبــا كــل تكوینــات ت إذدول المشــرق العربــي  قلــیمإفــي تتنــوع التكوینــات الجیولوجیــة 

ینتمـى الجـزء األكبــر بــدا مـن الـزمن االركــي وانتهـاء بـالزمن الرابــع،   العصـور الجیولوجیـة المختلفـة

، وتمتـد هـذه الصـخور )1()(مـا قبـل الكمبـري يإلى صخور الزمن األرك العربي مشرقمن أراضي ال

آســیا تشــمل شــبه الجزیــرة العربیــة وبــالد الشــام ،  فــيشــكل كتلــة صــلبة قدیمــة صــخورها ناریــة  يفــ

                                      
، دار الصفاء للنشر والتوزیع، سلطنة 3صبري فارس الهیتي وحسن ابو سمور، جغرافیة الوطن العربي، ط )1(

 .25 -19، ص ص1999عمان، 
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 التــي، وهــى األجــزاء دولـة مصــراألفریقـي ، واألجــزاء الشــمالیة مــن  العربــيوتضـم أراضــي الجانــب 

الـذى كـان أكثـر اتسـاعا مـن البحـر المتوسـط الحـالي ، وتتكـون هـذه الكتلـة  ثسكان یغمرها بحر تی

  .لجرانیت والنایس والشست والكوارتزیتمن الصخور البلوریة الناریة والمتحولة مثل ا

بــین طبیعــة  وثیقــةالعالقــة البالغــة فــي تفســیر  یــةأهموتعــد دراســة البنیــة الجیولوجیــة ذات 

فــــي الصــــخور  تواجــــدی لــــنفط والــــذي اوالســــیما المعدنیــــة الصــــخور وانواعهــــا ومــــدى تــــوفر المــــوارد 

تشـكلت قـد الصـخور الناریـة، توجـد فـي  التـي ومعادن الحدید والذهب والرصاص وغیرها ،الرسوبیة

 ،االلتـواءات ،بفعـل عوامـل االنكسـارات زمنیة مختلفـةفي فترات الدراسة  قلیمفي االبنیة الجیولوجیة 

  .) 20جدول(والتعریة عبر مالیین السنین  ،حتنال ياملوع الزالزل، البراكین

) OLEUMالصـخرة و( ویعنـي) PETRO()1(لو األیتكـون مـن مقطعـین  الذيالنفط  وأن

ویعني الزیت الذي یسـتخرج مـن الصـخر ویطلـق اللفـظ علـى جمیـع المـواد الهیدروكربونیـة ویتواجـد 

ومصائد كبیرة قابلة للتسریب بین صخورها وتكونت منذ مده بعیدة  مكامنداخل  األرضفي باطن 

عضوي  أصلالنفط منها ذات  أصل، وهناك نظریات لتفسیر بقایا النباتات والحیوانات المیتة من 

  .) 2(غیر عضوي أصلذات  خرىواأل

  في دول المشرق العربي زمنة والعصور الجیولوجیةاأل  أهم )20جدول(

  )العمر الجیولوجي(ملیون سنة  العصر  الزمن

  األول

  55  البرمى

  130  الفحمي

  50  الدیفوني

  40  السیلورى

  65  االردوفیتشى

  70  الكمبرى

  غیر محدد  ما قبل الكمبرى

  70  الكریتاسى  الثاني

                                      
ــنفط فــي دول مجلــس التعــاون الخلیجــي، رســالة ماجســتیر، كلیــة الشــریعة، ) 1( احمــد محمــد احمــد، اقتصــادیات ال

 .3، ص1991جامعة ام القرى، 

، ص ص 1982، دار الجامعــات الدولــة مصــریة، 2جغرافیــة المعــادن والصــخور، ط محمــد خمــیس الزوكــة،) 2(

368-369. 
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  57  الجوراسى

  32  التریاسى

  الثالث

  5  البالیوسن

  19  المیوسین

  12  األولیجوسین

  27  األیوسین

  5  البالیوسین

  الرابع
  1  الحدیث الهولوسین

  2  البالیستوسین

  .38،ص2000) محمد خمیس الزوكة، جغرافي العالم العربي، دار المعرفة الجامعیة،1المصدر: (

  39،ص2005،، 1، كلیة االداب، جامعة اسیوط، ط ) حسام الدین جاد الرب، جغرافیة العالم العربي2(         

 اً طبقـة مـن صـخور ناریـة وتمثـل جـزء علـى منـه كبرالجزء األفي المشرق العربي یحظى و 

الـــبالد  أومــن قــارة (جنــدوانا) القدیمـــة التــي تشــكلت منهـــا ارض شــبه الجزیــرة العربیـــة وبــالد الشــام 

المتوسـط الحـالي) علـى االطـراف (میـاه بحـر تیـثس لو األالـزمن  اذ طغـت فـيالعربیة في قارة اسیا 

تكوین طبقـات  إلىدى مما أ دولة العراقلعربیة وبالد الشام و الشمالیة والشرقیة من اراض الجزیرة ا

 ةبطــة بالحقبــاالولــى واخــرى مرت ةالحقبــ خــاللالدراســة منطقــة  كافــة اجــزاءفــي ) 1(صــخریة رســوبیة

البالیوزویـك وتوجـد اهـم الحقـول النفطیـة المعروفـة التـي تنـتج مـن  واهم تلك التجمعـات، هـي ةالثانی

ســلطنة ومعظمهــا تنــتج مـن الجــزء الشــرقي فــي اقلــیم جنــوب  ســلطنة عمــانصـخور البالیوزویــك فــي 

، وتتمیز معظم حقول هذا الحقب  سلطنة عمانالنفطي وبعضها في منطقة قرن علم وسط  عمان

بكونهـــا صـــغیرة الحجـــم نســـبیا والـــنفط المنـــتج متوســـط الـــى عـــالي الكثافـــة ویحتـــوي علـــى نســـب مـــن 

الكبریت، وتعتبر الصخور الجیریـة العائـدة الـى العصـر البرمـى االعلـى ذات اهمیـة غازیـة ونفطیـة 

المملكـــة وایـــران و  قطـــر دولـــةو  دولـــة البحــرینفــي القســـم المركـــزي مـــن الحــوض العربـــي وتوجـــد فـــي 

اخـر عصـر مــا قبـل الكمبـرى فـي منطقــة الخلـیج العربـي قــد أو فــي  )2((حقل عنیـزة)العربیـة السـعودیة

                                      
حسین الرماوي واخرون، جغرافیة الوطن العربـي، وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي، مركـز المنـاهج، دولـة فلسـطین ) 1(

 .17، ص2004، 3ط

ــة الــنفط  تركــي الحمــش، جیولوجیــة بعــض االحــواض الترســبیة فــي الشــرق االوســط )2( وامكانیاتهــا البترولیــة، مجل

 .149-147،ص2001، 134، العدد37والتعاون العربي، المجلد
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ترسیب تتابعات ضخمة من الصخور الملحیة المعروفة حالیا بملـح هرمـز ونتیجـة تحـرك  إلىادى 

ثرهــا مــوارد أ انبعاجــات ملحیــة ضــخمة تكونــت علــى االمــالح فــي بدایــة العصــر الكریتاســى تشــكلت

  . معدنیة في تلك المنطقة

حركــة رفــع تدریجیــة مــع نهایــة  إلــى لــزمن الجیولــوجي الثــاني تعــرض الیــابسأمــا بالنســبة ل 

الرملیـة ثـم  تاإلرسـاباتعرض الیابس لعوامل التعریة الهوائیة وكثـرة  إلىالعصر الكربوني مما ادى 

 أكبــروهــي  مــن الیـابس خــالل العصــر الكریتاسـىي علــى مسـاحات واســعة أخــرىطغـى البحــر مـرى 

بیــة العر  لــدولانتشـار الحجــر الرملــي فـي اغلــب ا إلــى أدت اإلقلــیمعملیـة ارتفــاع لمیــاه البحـر شــهده 

یة الصخور العالیة كانت قادرة علـى تخـزین كمیـات كبیـرة مـن المیـاه الجوفیـة ومصـائد ذوبسبب نفا

شـبه جزیـرة العـرب فـان  أمـا االجـزاء الشـرقیة لربیـة. وشبه الجزیرة الع دولة مصرجنوب )1(البترول

، والبــد لالشـارة الــى )2(التــي تنتمـي للــزمن الثالـث األیوسـینمـع صــخور  األعلــىصـخور الكریتاسـى 

ان تتبــع التكوینــات الجیولوجیــة عبــر العصــور الجیولوجیــة المنتجــة للــنفط فــي عمــوم دول المشــرق 

هـي  ،انتـاج الـنفط مكامن) أن العصر الكریتاسي شهد انتشار ابرز 21العربي یتضح من الجدول(

المنطقة مناقیش  مكامنوي ،والزبیر، وبرقان، ومودود، الوارة ومن االرط فأن تكوینات دولة الكویت

والزبیـــر األســـفل واألوســـط واألعلـــى وبرقـــان العلـــوي والســـفلي ومـــودود أمـــا أهـــم حقولهـــا هـــي برقـــان 

 تكوینـــاتوضـــمن  المملكـــة العربیـــة الســـعودیةبحـــرة الصـــابریة، وفـــي منـــاقیش غـــدیر الروضـــتین ال

 مكامنهــاالوســیع مكونــة مــن صــخور رملیــة وحجــر جیــري مرجــاني یتحــول جزئیــا إلــى طمــى أهــم 

الخفجــــة والســــفانیة، مــــودود، واره، األحمــــدي، الرمیلــــة، مشــــرف، مــــن حقولهــــا الســــفانیة ، مرجــــان، 

الـنفط مكونـة  مكـامنویـة علـى اعـیالم الح تكوینـاتإذ  دولـة االمـارات العربیـة المتحـدةالزلف. أما 

عـــیالم العلـــوي وعـــیالم الســـفلي وحقولهـــا  مكامنهـــامـــن حجـــر جیـــري دولـــومیتي إلـــى طبشـــوري أهـــم 

ـــارك، فـــاتح، منـــدوس ، راس الخیمـــة وتقـــدر ســـماكة الحـــوض فتعـــد  دولـــة البحـــرینفـــي و  م.67مب

ل مكونه من صخور جیریة وكلس ویة للبترو اخریب والوسیع ضمن العصر الكریتاسي حتكوینات 

المنطقـــة المنتجـــة الثالثـــة ونهـــر عمـــر والـــوارة واألحمـــدي، مـــن  مكامنهـــامتبلـــور وحجـــر رملـــي ومـــن 

الشـــعیبة ضـــمن العصـــر المـــذكور مكونـــة مـــن تكوینـــات فتمتلـــك  دولـــة قطـــرأمـــا  حقولهـــا العـــوالي.

                                      
 .22، ص1999صبري فارس الهیتي وحسن ابو سمور، مصدر سابق، ) 1(

 .45حسام الدین جاد الرب، مصدر سابق، ص)2(
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األحمـــدي، عـــد الشـــعیبة الـــرئیس أمـــا حقولهـــا  مكامنهـــاویـــة علـــى البتـــرول ومـــن اصـــخور جیریـــة ح

  .النفاذیةالشرقي، كما ان صخورها قلیلة 

الزبیـر وكامشـوكا ونهـر عمـر ومشـرف والخصـیب، تنومـة،  تكوینـاتتعـد  دولـة العـراقفي 

ویــة للبتــرول مكونــة مــن وحــدات رملیــة تفصــلها االح كوینــاتالحارثــة، كمیتــان، مشــورة، مــن أهــم الت

وصــخور كربونیــة وصــخور جیریــة وصــخور كلســیة وحجــر جیــري مــارلي  *وحــدات مــن الغضــار

مشقق، من أهم حقولها اللحیس، الرمیلة، غرب القرنة، مجنون، طوبة، شرق بغداد، كركـوك، بـاي 

الرطبـة شـیرانیش  تكوینـاتفـان  سـوریةدولـة حسن، جمبور، نهـر عمـر، عـین زالـة، البطمـة. وفـي 

ویـــة للبتـــرول مكونـــة مـــن صـــخور رملیـــة مســـامیة االماســـیف ضـــمن العصـــر الكریتاســـي مكونـــات ح

وكلســیة دولومیتیــة وصــخور فتاتیــة حیویــة وصــخور جیریــة طینیــة وصلصــالیة ، مــن حقولهــا تــیم، 

عمــر ، العشــارة، طیانــة، األحمــر ، التنــك، الحبســة، كبیبــة، تشــرین، الســویدیة، كراتشــوك، میــدان، 

ویــة للبتــرول الوســیع والشــعیبة الحمجموعــة ا تكوینــات ســلطنة عمــانعلیــان، ســعید، دیریــك، فــي 

المكونة من صخور فتاتیة حیویة جیریة طینیة ومارلیة وصلصالیه وهي منتجة للنفط والغـاز ومـن 

  حقولها(یبال). 

ومـــن خـــالل االستكشـــافات تـــم العثـــور علـــى تكوینـــات منتجـــة للهیـــدروكربونات تعـــود الـــى 

تكویناتهـا الضـرمة فـي المملكـة العربیـة التـي مـن ) 1(العصر الجوراسي في الزمن الجیولـوجي الثـاني

الــنفط فــي المنطقــة  مكــامنمــن أهــم لكرانیــت واذات الصــخور الكلســیة   المملكــة العربیــة الســعودیة

والفاضــلي الســفلي والعلــوي ومــن حقولهــا هــي خــریص والفاضــلي  األوســطفریــدة وشــرار فــي القســم 

المنطقـــة حاملـــة للـــنفط ضـــمن الســـطحیة الداخلیـــة للحـــوض  تعـــدوفریـــدة ،مـــزالیج ،ســـمین، شـــرار، و 

ولیـت وطبقـة أو كلسـیة وكرانیـت و  أحجـارحنیفـة وعـرب التـي تتكونـان مـن  تكوینـاتالعربـي، وكـذلك 

رقیقــة مــن الغضــار الجصــي وصــخور كاربونیــة ومــن حقولهــا عــین دار، ابقیــق، ابوحدریــة، بــري، 

 أما سعفة، الدمام، الفاضلي، القطیف.ن، ابي مزالیج، الغوار، خریص، مرجاحرمالیة، الخرسانیة، 

مــن العصــر الجوراســي وهــي حاملــة للــنفط ، ومـــن المـــوس  تكوینــاتفتحتــوي علــى  دولــة الكویــت

                                      
للتفاصــیل ینظــر: محمــد متــولي ومحمــود ابــو العــال، جغرافیــة الخلــیج العربــي وخلــیج ســلطنة عمــان ودول شــبة  )1(

  .234، ص1993، مكتبة الفالح للطباعة والنشر، دولة الكویت، 3الجزیرة العربیة، ط

تــوي ملــم تكــون عبــارة عــن طــین لــزج اخضــر اللــون ال یح 0.002(*) الغضــار مــادة رســوبیة ذات حبیبــات قطرهــا 

 على رمل.
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سـیرجلیو  تكوینـاتم ، و 30-25ح بـینأو فیها تـر  مكامنحقولها برقان، مناقیش، ام القدیر وسماكة ال

وحجــر كلســي بنیــومیني وحشــوات مــن  تتكــون مــن طبقــات رقیقــة مــن حجــر كلســي دولــومیتي أیضــا

العـریج وعـرب فـي العصـر الجوراسـي مـن  تكوینـات تعـد دولة قطر أما الصوان والغضار واالسود.

غضاري وطبقات من  أوالنفط والغاز في الدوحة  تتكون من صخور كلسیة دولومیتي  مكامن أهم

 رئـیسالعوینـات مكمـن  مكامنهـااالنهدریت وصخور كربونیة تفصلها طبقات من االنهدریت، ومـن 

 دولــــة قطـــــر تكوینـــــات أیضــــاتســـــمى  1،2،3فــــي منطقـــــة حــــوض جنـــــوب الخلــــیج العربـــــي وعــــرب

حاملــة للبتــرول فــي  تعــدحقولهــا میــدان محــزم، بــولحنین، عــد الشــرقي، دخــان، و  أهــموالفحاحیــل، و 

المغمـــــورة ضـــــمن حـــــوض جنـــــوب الخلـــــیج العربـــــي الفرعـــــي وفـــــي دخـــــان علـــــى الیابســـــة وســـــماكة 

العریج وعـرب ضـمن نفـس العصـر  تكوینات تعد دولة االمارات العربیة المتحدة أما م.32الحوض

جـر كلسـي غضـاري وصـخور كربوناتیـة حیة للبترول مكونـة مـن حجـر كلسـي مبلـور و و اصخور ح

بو ة في ابوظبي وحقولها ام الشیف ، أالمنطقة المغمور  مكامنتفصلها طبقات من االنهدریت ومن 

یة للنفط مكونـة مـن صـخور أو عرب ح تكویناتفان  دولة البحرین فيو  البخوش، البندق، جرنین.

ضــمن العصــر  ســوریةدولــة فــي و  كربوناتیــة تفصــلها طبقــات مــن االنهــدریت مــن حقولهــا العــوالي.

االجـــزاء  فـــي الـــنفط البطمـــة المكونـــة مـــن صـــخور جیریـــة منطقـــة انتـــاج  تكوینـــات تعـــدالجوراســـي 

فــان اهــم التجمعــات النفطیــة فــي العصــر  دولــة العــراقفــي دولــة ســوریة، أمــا فــي  یةشــرقال یةشــمالال

التریاســـي والجوراســـي اقترنـــت بالصـــخور الجیریـــة فـــي الحقـــل الشـــمالي حقـــول كركـــوك خاصـــة فـــي 

 شمال الدولة ایضا كمیات من النفط الثقیل في الحقول الجنوبیة.

ریة، ســو دولــة تشــكیالت العصــر التریاســي الكوراشــینا الحاملــة للــنفط والغــاز فــي  أهــمومــن 

بات من الدولومیت وهي مكونة من صخور جیریة مع تعاق دولة العراقبینما تنتج النفط في شمال 

المولوســا المنتجــة  تكوینــاتنهــا تشــكلت فــي بیئــة المســتنقعات المفتوحــة، وكــذلك والغضــار ویبــدو أ

الــنفط فــي ســوریة وتتكــون مــن صــخور جیریــة مــع تــدخالت مـــن  إلــىاضــافة  رئــیسللغــاز بشــكل 

ســلطنة الكــامبري فــي  إلــىوالصــخور الكلســیة، كمــا ان هنــاك تشــكیالت منتجــة للــنفط تعــود  المــارل

وتتكون من تعاقبات الصخور  دولة الیمنارا المنتجة للنفط والغاز في جنوب  تكویناتمنها  عمان

  .الكلسیة والدولومیتیة والمتبخرات والصخور الملحیة وتدخالت غضاریة 
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  في دول المشرق العربي ابرز التكوینات المنتجة للنفط) 21( جدول

العصور 

  الجیولوجیة
  دولة الیمن  عمان   االردني  الكویت  قطر  العراق        سوریة  السعودیة  البحرین  االمارات 

  الكریتاسي

 فیقة،

  ف،یشال

 خطیة

طوایل 

  شعیبة

  سالي  سالي

شیرانیش 

سخنة 

كامشوكا 

  رطبة

شیرانیش بلمبو 

خصیب وارا نهر 

ي و اعمر رط

  شیاغارا زبیر

مشرف 

خطیة مودود 

شعیبة 

  يأو رط

مشرف  رمیلو

احمدي برقان زبیر 

ي مناقیش أو رط

  سالي وارا

موقر 

غریب 

وادي السیر 

  رو ان

ناطح 

  شعیبة

مكال 

فرطق 

كیش فرت 

  سعر

  نایفة

  مرات  الجوراسي
جبیله 

  حنیفة

حنیفة 

طوایق 

  ضرمة مرات

  جبیلة  سیرجیلو نجمة  سیرجیلو
سیرجیلو ضرمه 

  نجمه
  مرات  

مارب 

مدبي 

  سبتین

  التریاسي
منجور 

  جلح
  جلحمنجور   

كوراشینا 

مولوسا 

  نوسأما

          حنیف  كوراشینا بلوتي

  .159،ص2001، 134، العدد37ن العربي، المجلدو اوامكانیاتها البترولیة، مجلة النفط والتع األوسطالمصدر: تركي الحمش، جیولوجیة بعض االحواض الترسبیة في الشرق 
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تقــدم  إلــى أدتلحركــة هبــوط عظیمــة المشــرق العربــي  قلــیمارض عــفــي الــزمن الثالــث ت أمــا

 دولــة ســوریاو  دولــة مصــركمــا فــي الشــمالیة والشــمالیة الغربیــة  همناطقــ إلــى أخــرىمیــاه البحــر مــره 

حركة  إلىتعرضت المنطقة  إذلشبه الجزیرة العربیة  وفي االجزاء الشرقیة والجنوبیة دولة فلسطینو 

الصخور الرسوبیة والجیریـة ذات مع  اإلقلیمالبترول والثروة المعدنیة في  مكامنو وتكوین  التواءات

واالخیر الذي شكل مالمح المنطقـة النهائیـة  تلك العملیة في الزمن الرابع وتأكدتالمسامیة العالیة 

الـنفط كمـا  مكـامنمـا تسـمى ابـار و  أو اإلقلـیمها االحواض البترولیـة فـي أهموحدد ثروتها المعدنیة 

  .)1(اقلیم المشرق العربيدول وشمال شرق  في شرق

زن للـنفط االحواض الرسـوبیة التـي تحتـوي علـى مخـابـجیولوجیـا  تـرتبطان جیولوجیا النفط 

المدفونــة تحــت الطبقــات الســمیكة معقــدة تمــر بهــا المــواد العضــویة  تكونــت عبــر سلســلة إنضــاجیة

وتحـوال بكتیریـا فـي البـدء ثـم یعقبهـا تحـوال حراریـا ثـم تتولـد بنتیجـة  إنضـاجیهالتي تضمنت عملیات 

كونـــت ترســبت فـــي بیئــات مختلفــة  )2(ذلــك مــواد عضــویة غیـــر قابلــة للــذوبان بالمـــذیبات العضــویة

یرجــع غنــى منــاطق البتــرول فــي العــالم العربــي أحــد أالمشــرق حقــول البتــرول فــي حــوض الترســیب 

راره لحقب جیولوجیة وض ضمن ظروف هادئة تكتونیا واستمحدوث الترسیب في هذا الحذلك الى 

ترسـبت الصـخور  إذ، ثالعصـر الحـدی إلـىاخر حقـب الحیـاة القدیمـة وامتـدت أو ت في متعاقبة  بدأ

فــــي  Clayوالطمـــي  Shaleالغنیـــة بـــالمواد العضــــویة وهـــي الصــــخور المولـــدة للبتـــرول كالغضــــار

االجزاء الشــمالیة والشــمالیة والمســتنقعات، منهــاشــواطئ والــدلتا مختلــف بیئــات الترســیب البحریــة وال

 وتبعهـــا تكـــوین طبقـــات ســـمیكة مـــن الصـــخور ذات المواصـــفات الخزینـــة خلـــیج العربـــي ،الغربیـــة لل

، ثــم ترســیب طبقــات مــن الصــخور الكتیمــة عدیمــة مكــامنالمالئمــة لتشــكیل ال )النفاذیــةالمســامیة و (

ترول من التسرب المتشكل یمنع الب غطاءًا عازالً وهي الصخور التي تشكل  النفاذیةعدیمة  النفاذیة

فــي  مكــامن، وتتواجـد هــذه الهجرتــه نحـو الســطح وخاصــة عصـر الجوراســي والمیوســین مـن متابعــة

                                      
للتفاصــیل ینظــر الــى: نعــیم الظــاهر، جغرافیــة الــوطن العربــي، دار الیــازوري العلمیــة للنشــر والتوزیــع، ســلطنة  )1(

  .40-35، ص ص2002عمان المملكة االردنیة الهاشمیة، 

، 1986،  1ناجي علوش، الوطن العربي الجغرافیة الطبیعیة والبشریة، مركز دراسات الوحدة العربیـة، ط -

 .13ص

 83-77للتفاصیل انظر: محمد ازهر السماك، جغرافیة النفط، مصدر سابق، ص ص )2(
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العصــــر  إلــــىاغلــــب الترســــبات الكاربونیــــة وصــــخور الحجــــر الجیــــري المشــــققة الــــذي یعــــود عمــــره 

  . قةفي المنط خرىالتراكیب الصخریة األ إلىاضافة ) 1(الكریتاسي

 Sourceقریبـا مـن الصـخور االم  Trapsتشـكل مصـائد البتـرول التركیبیـة أضـافة الـى  

Rocks  وهذا ما سمح بتجمیع البترول منذ بدایة هجرته في صخور هذه المصائد، كما ان توقیت

 ومهیـأةكانـت موجـودة  مكـامنكـان سـابقا لتكـوین البتـرول، اي ان ال Timingتشكیل هذه المصـائد

في  أهمیة العنیفة من الزالزل والبراكین وهذا ما ساألرضندرة الحركات ، وكذلك  قبل هجرة البترول

 دول العربي في اقلـیمعدم تداخل الصخور الناریة ضمن التتابع الطبقي الرسوبي لمنطقة الحوض 

  ثالث وحدات جیولوجیة متمایزة هي: الىتقسم التي و  .المشرق العربي 

ما قبل الكامبري  عصر إلى:. یتكون عموما من صخور ناریة ومتحولة تعود الدرع العربي –أ 

في  من شبه الجزیرة العربیة األوسط: وهو یغطى الجزء الغربي و الدرع العربي النوبيالى ویقسم 

دولة االمارات العربیة و  دولة الكویتو  دولة العراقوصحراء  المملكة العربیة السعودیةكل من 

: مكتشف في الصومال ویمتد منها باتجاه الشمال الشرقي وصوال الصوماليالدرع و . المتحدة

یة دولة الیمنالحدود الجنوبیة لشبة الجزیرة العربیة، ویوجد بین هذین القسمین كتلة صلبة  إلى

ویمتد الدرع  .ابعةالر  ةوالحقب الثةالث ةح عمرها بین الحقبو اوتتكون من الصخور الناریة التي یتر 

وخلیج العقبة وجنوب سیناء وتشكل الحدود  األحمرول الشاطئ الشرقي للبحر العربي على ط

  الغربیة والجنوبیة لألحواض الرسوبیة التي تحتوي على البترول.

العربي، رة: تمتد على مناطق شاسعة شمال وشرق الدرع و االسطحیة العربیة والمناطق المج – ب

تحت بحار الجرف القاري الضحلة كما  منذ عصر الكامبري وكانت في حالة انخفاض بطيء

وجود تعقبات من الصخور  إلىحركات ارتفاع بسیطة وهذا ما ادى  إلىتعرضت خالل تلك الفترة 

 ،األیوسیناخر دور أو تقدم البحر المتكرر حتى  إلىالرسوبیة البحریة والقاریة، تعرضت المنطقة 

یة والتي اثرت على األرضبالحركات  وترتبط طبیعة التكوین الجیولوجي لمنطقة المشرق العربي

   ،) 2(رة لها كما تعرضت للغمر البحري في العصور الجیولوجیة المختلفةو االمناطق المج

                                      
نشــوان محمــد جاســم، الهیكــل االقتصــادي لمجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة بمنظــور الجغرافیــة السیاســیة ) 1(

 .10، ص2007المعاصرة، رسالة ماجستیر(غیر منشورة) كلیة التربیة، جامعة الموصل،

مرعـــي هـــایس العلـــي، تطـــور الحافـــة القاریـــة العربیـــة الحاملـــة المـــدلوالت التركیبیـــة الطباقیـــة، اطروحـــة  مســـعود) 2(

 .74-73، ص ص2004دكتوراه(غیر منشوره)، كلیة التربیة، جامعة الموصل،
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 أدتمنطقة االلتواء الجیوسینكلینانیة : تأثرت المنطقة بالحركات االلبیة المولدة للجبال والتي  – ج

منطقة االلتواءات  ىعلنطقة بدورها وتقسم الم سلطنة عماننشوء جبال طوروس وزاغروس و  إلى

فأن امتداد شبكة انابیب نقل  هوعلی التي تحد السطحیة العربیة والمنطقة الفالقیة المحیطة بها.

والحقول النفطیة في عموم دول المشرق العربي جاءت  مكامنالنفط من مناطق االنتاج عند ال

  االجزاء اعاله .في ت مكانیة متوازنة مع مناطق انتاج النفط ابامتداد

  الخصائص الطبوغرافیة :ثانیا 

عامـة والنقـل  برز الضـوابط الطبیعیـة المـؤثرة علـى النقـل البـريأالشخصیة الطبوغرافیة  أن

، لكـــون الســـطح یمثـــل المســـرح  نابیـــباالكونهـــا المســـؤولة عـــن تحدیـــد مســـارات  باألنابیـــب خاصـــة

 متـــأثراصـــادي والخـــدمي واالجتمـــاعي المكـــاني الـــذي یتحـــرك علیـــة االنســـان لممارســـة نشـــاطه االقت

وتركیبه الجیولوجي  للبنیةالمشرق العربي هي انعكاس دول اقلیم  طبوغرافیةان . )1(بطبیعة السطح

ــــة والحركــــ ــــة القدیمــــة والحدیث ــــدما حصــــلت حركــــات التصــــدع التكتونیــــة كالحركــــات االلتوائی ات فعن

مت هذه الحركات االجزاء الصلبة و افاعل على المناطق الهشة، لكن ق ، كان لها تاثیراالنكساریة 

لعــب  إذفریقــي ومظــاهر الســطح هنــا تــداخلت مــع بعضــها، األســیوي األ المتمثلــة فــي الــدرع العربــي

سـاعدت علـى اسـتقرار  مـن سـهول فیضـیة األرضفـي تشـكیل سـطح  ماهمالتاریخ الجیولوجي دورا 

ووادي النیـــل التـــي  )دجلـــة والفـــرات(حـــوض وادي الرافـــدین  فـــيالســـكان وقیـــام الحضـــارات القدیمـــة 

 أمــا، دولــة لبنــاننهــر بــردى والعاصــي وانهــار عنــد ســاعدت علــى قیــام مجتمعــات زراعیــة صــغیرة 

مقارنــة كانــت طــاردة للســكان قبــل اكتشــاف الثــروات المعدنیــة فیهــا،  الصــحراویةالمنــاطق الجبلیــة و 

  .حتوائها ثرواتها المعدنیة باامتازت  التيلسهول الفیضیة والساحلیة با

وبنــاء علیــه یظهــر انعكــاس البنیــة والتركیــب الجیولــوجي علــى الصــورة الحالیــة للشخصــیة 

الطبوغرافیة في دول المشرق العربي التي بـرزت صـورتها النهائیـة خـالل الـزمن الرابـع والسـیما فـي 

اط ا فتـرات جفـاف متكـررة ونشـالفترات المطیرة وما نتج عنها من عملیـات التعریـة المائیـة ، وتبعتهـ

االرتفـاع واالنخفـاض عـن  ناحیـة شكال السطح مـنعملیات التعریة الریحیة، مما أسفر عن تباین أ

كالحــدود  اإلقلــیممعینــة مــن  لواســعاذات االمتــداد مســتوى ســطح البحــر ، منهــا المرتفعــات الجبلیــة 

 )(الحجــاز وعســیر دولــة الــیمنو  یةالمملكــة العربیــة الســعودمنهــا مــن فــي  الغربیــةواالجــزاء  الشـمالیة

                                      
ـــین المنهجیـــة والتطبیـــق ، ط) 1( ـــة النقـــل ب ـــر للطباعـــة  1محمـــد ازهـــر الســـماك، واخـــران ، جغرافی ، دار ابـــن االثی

 .135، ص 2008، جامعة الموصل ، شروالن
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 إلــىم فــوق مســتوى ســطح البحــر وقــد یصــل  2400 –م 1200ح ارتفاعهــا و ایتــر  النشــأةاالنكســاریة 

الشـرقیة الجنوبیة المرتفعات  أما ، )1(كم 200 – 120ح و ام وعرض یتر  1700م وبامتداد  3000

كل هـــذه المرتفعـــات الشـــ خـــذوتأ االنكســـاریة ســـلطنة عمـــانمثـــل بمرتفعـــات لـــدول المشـــرق العربـــي تت

م فـــوق مســـتوى ســـطح البحـــر واعالهـــا جبـــل  1200مـــن  أكثررتفاعهـــا یقـــدر بـــالهضـــابي لكـــون أ

تكوینات جیولوجیة من  إلىخضعت تلك المظاهر ، ) 2(م3000االخضر الذي یصل ارتفاعه نحو 

ـــة كجبـــال زاجـــروس كردســـتان ـــة العـــراق-حركـــات التوائی ـــال   دول ومـــن حركـــات  ســـلطنة عمـــانوجب

حتـوي تلـك الجبـال وتوبـالد الشـام  دولـة الـیمنوالحجـاز و  األحمـركسالسل جبـال البحـر  االنكساریة

علــى ثــروات معدنیــة فلزیــة الن غالبیــة صــخورها ناریـــة صــلبة التــي تتنــوع وتغطــي مســاحات مـــن 

 والمیـزة الطبوغرافیـة  اإلقلـیماالشكال التضاریسـیة انتشـارا فـي  أكثرهي من الهضاب ف أما.  اإلقلیم

تلــك الهضــاب  أهــمم و  900-400ح ارتفاعهــا بــین و ایتــر  إذالطاغیــة  علــى مســرح اقلــیم الدراســة،  

وحتـى  التـي تمتـد مـن السـاحل الجنـوبي لشـبه الجزیـرة العربیـة بأقسـامهاالعربیـة  الجزیرةشبه  هضبة

العربـي ة العربیـة علـى الخلـیج ر مـن سـواحل شـبه الجزیـ امتدادها العرضي یبدا أمابالد الشام شماال 

م  1200 – 800ح متوسط ارتفاعها أو یتر من هذه الهضاب نجد ) 3(غربا األحمرالبحر  ىشرقا حت

م فـــوق مســـتوى  100 – 400ح ارتفاعهـــا أو یتـــر  بادیـــة الشـــام  وهضـــبةفـــوق مســـتوى ســـطح البحـــر 

وصـــحراء  دولــة العـــراقوحضـــرموت وتقــع مـــن ضـــمنها الصــحارى العربیـــة كصـــحراء ســطح البحـــر 

 كل هذه االشكال تقع ضمن اقلیم المشـرق العربـي. دولة مصروصحراء  السعودیة المملكة العربیة

 األحمــرحــر المتوســط البحــر بلموقــع دول اقلــیم المشــرق العربــي علــى المســطحات المائیــة ال ونظــراً 

الطبوغرافیــة تتمیــز  اإلقلــیموبحــر العــرب جعلــت شخصــیة هــذا  ســلطنة عمــانالخلــیج العربــي خلــیج 

كم . وتتمیز هذه السهول بانهـا  10754نحو أطوالها إجماليضیقة التي یقدر البالسهول الساحلیة 

أما بالنسبة ، م عن مستوى سطح البحر  200ارة عن اشرطة رملیة وحصویة بارتفاع یقل عن بع

تلــك الســهول هــي  أهــممــن  اإلقلــیمجــانبي االنهــار الكبیــرة داخــل اراضــي  عنــد الفیضــیة ســهول لل

والسـهول الفیضـیة لدجلـة والفـرات  فـي  دولة مصـر% من مساحة 33الذي شكل سهل وادي النیل 

                                      
اون الخلیجـــي لـــدول الخلـــیج محمـــد هاشـــم ذنـــون الحیـــالي ، تحلیـــل مكـــاني للنقـــل الجـــوي فـــي دول مجلـــس التعـــ) 1(

 .6، ص 2010، اطروحة دكتوراه (غیر منشورة) ، كلیة التربیة للعلوم االنسانیة ، جامعة الموصل ،العربیة

 .7، المصدر نفسه ، ص محمد هاشم ذنون الحیالي )2(

 .33صبري فارس الهیتي وحسن ابو سمور، مصدر سابق، ص) 3(
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وتكـاد  دولـة العـراق% مـن مسـاحة 20تمثـل  إذكـم 650التي تمتد مسافة  دولة سوریاو  دولة العراق

العربــي فـــي  جكانــت تمثــل جـــزءًا مــن الخلـــی إذســوى بعـــض الــتالل المبعثـــرة،  مـــااتكــون مســتویة تم

المناطق مكونة سهال  ئلة التي جلبتها االنهار مألت هذهالرواسب الهاعصر البالیستوسین اال ان 

  . )1(رسوبیا فیضیا یبلغ سمكة مئات االمتار

وللكشــف عــن العالقــة القائمــة بــین شــبكات انابیــب نقــل الــنفط والشخصــیة الطبوغرافیــة فــي 

حقــول ومصــائد الــنفط فــي األجــزاء بهــا الــنفط فــي االقلــیم تنتشــر  مكــامندول المشــرق العربــي نجــد 

المملكـــة الســـهلیة والصـــحراویة  وبالتحدیـــد فـــي االجـــزاء الشـــرقیة والشـــمالیة شـــرقیة مـــن االقلـــیم فـــي 

واالجـزاء السـهلیة والسـاحلیة  دولـة سـوریاواجـزاء مـن  دولـة العـراقوشمال وجنوب  العربیة السعودیة

التـي  دولـة االمـارات العربیـة المتحـدةو  یندولة البحـر و  دولة قطرو  دولة الكویتللخلیج العربي  من 

 مكــامنكانــت مســاحة اراضــیها غالبیــة مســتویة ضــمن االراضــي الســهلیة والصــحراویة فضــال عــن 

داخل میـاه البحـر كمـا هـوا الحـال فـي حقـول الخلـیج العربـي، امـا طبیعـة تكوینـات المنطقـة الجبلیـة  

یة التكوینات النفطیة هي صخور رسوبیة النفطیة او تكاد تكون معدومة الن غالب مكامنمحدودة ال

  .النفاذیةكبیرة المسامیة عكس صخور التكوینات الجبلیة صلبة ناریة قلیلة 

ها اؤ یقـل انشـنقـل خطـوط شـبكات لهـا تـأثیر علـى امتـداد  أیضاالتضاریس  ناهیك عن أن 

تلك المناطق وعرقلة مد طرق للسیارات ال جراء  إلىفي المناطق الوعرة الجبلیة لصعوبة الوصول 

 الصــــحراویةالســــهلیة و  األراضــــياالنشــــاء والصــــیانة، بینمــــا تتجــــه غالبیــــة خطــــوط نقــــل الــــنفط فــــي 

 أنابیـبقـات الصـیانة كمـا فـي أو المنبسطة بسـبب سـهولة مـد تلـك الخطـوط وسـهولة الوصـول الیهـا 

مــرورا  دولــة العــراقیة منبســطة داخــل و االتــي تمتــد فــي اراضــي ســهلیة ومنــاطق صــحر  دولــة العــراق

 األراضـــيماعـــدا بعـــض المرتفعـــات التـــي تواجـــه الخطـــوط فـــي  البحـــر المتوســـط إلـــى دولـــة ســـوریاب

 إلىیة والمرتفعات الموجودة على خط الساحل منها جبال بالد الشام للوصول دولة لبنانالسوریة وال

المملكــة عبــر  المتجــه ربیــة الســعودیةالمملكــة العالمــوانئ اال انهــا ال تعیــق انشــاء الخــط، وخطــوط 

البحر  ٕالىو  الصحراویةالمنبسطة و  األراضيتسیر في  أیضاالبحر المتوسط  إلى االردنیة الهاشمیة

ان طبیعـة سـطح المنطقـة  إذخطوط الخلیج العربي  أماتمتد في اراضي قلیلة االرتفاع.  إذ األحمر

مهـا أما وال تشـكلهناك هي اراضي منبسطة قلیلـة االرتفـاع وقریبـة مـن خـط سـاحل الخلـیج العربـي 

إلنشـاء انابیـب اي عقبات، في المجمل نالحظ ان تضاریس المشرق العربي فـي غالبیتهـا مشـجعة 

  الموانئ البحریة. إلىللوصول نقل النفط 

                                      
 46صبري الهیتي وحسن ابو سمور، مصدر سابق، ص )1(
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  ثالثًا: الخصائص المناخیة

علــى انمـاط ووســائط النقــل بكــل أشــكاله بشــكل  المــؤثرةالمنـاخ مــن المرتكــزات الطبیعیــة أن 

الــذي یمكــن ان یؤدیــه كــل عنصــر مــن   التــأثیرذلــك  وإلدراكبشــكل خــاص  نابیــبعــام والنقــل باأل

فعلى الرغم من " نقل النفط في منطقة الدراسة، أنابیبعناصر المناخ بصورة مباشرة على شبكات 

ابتداء من الشروع بمـد  نابیبال النقل باألالذي وظف كل أشكاله في مجالتكنلوجي العلمي و التقدم 

بناء محطات الضخ واالیـدي العاملـة انتهـاء بالمصـب  إلىم امتداده أماالخط والوجهة له والعقبات 

النهائي له في المیناء، تبقى المتغیرات المناخیة في مقدمة الضـوابط الطبیعیـة المـؤثرة علـى امتـداد 

لكونــه المســؤول عــن  یــةأهمالعناصــر المناخیــة  أهــمالحــرارة مــن  تعــدف نقــل الــنفط،  أنابیــبشــبكات 

ان االرتفاع واالنخفاض في درجـات الحـرارة لـه  إذ خرىالتغیرات التي تحدث للعناصر المناخیة األ

 أمـا.  لتسریع عملیة النقل األرضالمكشوفة على  نابیبدور في عملیة نقل النفط الخام خاصة األ

ســوى اعاقــة عملیــة  نابیــبواضــح علــى عملیــة نقــل الــنفط باأل تــأثیر االمطــار فــال یكــاد یكــون لهــا

مـع  مـا تكـونكما هـوا الحـال للطـرق غیـر المبلطـة التـي غالبـا  الصیانة في بعض مواسم سقوطها 

لخدمتها فقد تعمل على تأجیل عملیـات الصـیانة لهـا بسـبب تحـول الطریـق  نابیبامتداد خطوط األ

 . )1("المكـــان إلـــىوقـــت اطـــول للوصـــول  التكـــالیف والجهـــد واســـتغراقممـــا یزیـــد  حـــال طینیـــةأو  إلـــى

نقــل الــنفط علــى حركــة المــد فــي القنــوات  أنابیــبیقتصــر تــاثیر الریــاح علــى عملیــة النقــل بواســطة 

المینــاء ممــا  إلــى نابیــبالمالحیــة وتعطیــل حركــة الســفن الناقلــة للــنفط المصــدر عــن طریــق تلــك األ

نقــل  أنابیــبواضــح علــى شــبكات  فتــأثیرهعامــل الرطوبــة  أمــا،  عملیــات الشــحن تــأخر إلــىي دیــؤ 

ن تـأثیر اصـبح قلـیال بسـبب أ النقـل الطاقـة ا النفط من خالل الصدأ والتأكـل الـذي یصـیب خطـوط

منهـا اسـتخدام القـار  مـة لعملیـات الرطوبـة لفتـرات طویلـةو االتطور التكنلوجي وعملیات الطـالء المق

 الفحمـــــي بطـــــالء االنبـــــوب بصـــــورة ســـــاخنة والشـــــرائط البالســـــتیكیة بصـــــورة بـــــاردة وكـــــذلك شـــــریط

)PVC()2( نابیبالمستخدمة لتغلیف األ . 

                                      
ایناس عامر سعدون، العوامل الطبیعیة المؤثرة في نقـل الغـاز بمحافظـة البصـرة، مجلـة الخلـیج العربـي، الجلـد ) 1(

 .257، ص2018، 2-1، العدد 46

ـــنفط والتعـــاون عبدا) 2( ـــة ال ـــه التكریتـــي، أهمیـــة شـــبكات خطـــوط األنابیـــب فـــي الصـــناعة النفطیـــة العربیـــة، مجل الل

 .108، ص1986، العدد األول، 12العربي، المجلد
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والـدول  أراضـیهالمشرق العربي ضمن اقالیم مناخیـة متعـددة تتـوزع علـى امتـداد اقلیم ویقع 

  :ىعلرة له في القارة االفریقیة ویمكن تقسیم االقالیم المناخیة التالیة و االمج خرىالعربیة األ

وغــرب  دولــة لبنــانو  دولــة فلســطینكــل مــن  اإلقلــیم: یشــمل هــذا  اقلــیم منــاخ البحــر المتوســط -1

الجبلیة من اقلیم المشرق العربي  باألجزاء اإلقلیمویرتبط هذا  دولة العراقوشمال شرق  دولة سوریا

ـــز بمناخـــهو  بالتقـــدم نحـــو داخـــل  أمطـــارهوالحـــار جـــاف صـــیفا وتتراجـــع  البـــارد الممطـــر شـــتاء یتمی

  . ملم 1000 – 500بین  تتراوحالعربیة و  األراضي

االقــالیم المناخیــة فهــو یمتــد فــي عــرض  أكبــرمــن  اإلقلــیم: یعــد هــذا  يو ااقلــیم المنــاخ الصــحر  -2

 )1(درجـــة شـــماال 38 – 18المشـــرق العربـــي فـــي الجـــانبین االســـیوي واالفریقـــي بـــین دوائـــر عـــرض 

ـــرة  ویشـــمل الشـــق االفریقـــي والصـــحراء الكبـــرى وصـــحراء الصـــومال والشـــق االســـیوي ویضـــم الجزی

وب التـي تتلقـى االمطـار شـبه العربیة وبادیة الشام والشریط الساحلي الشرقي للبحر المتوسط والجیـ

 – 10مطــاره بـــین تتــراوح أو  الموســمیة فــي جنـــوب الجزیــرة العربیــة ویتمیـــز بشــده الحــرارة والجفـــاف

  ملم وبعضها فجائیة صیفیة.200

ـــاخ شـــبه الجـــاف -3 ـــیم المن ـــیم: یمتـــد فـــي هـــوامش الصـــحاري العربیـــة الشـــمالیة  اقل البحـــر  إلقل

ووسط  المملكة االردنیة الهاشمیةمناخ السفانا في شمال وغرب  إلقلیمرة و االمتوسط والجنوبیة المج

 سـنة، تتمیـز االمطـار بالتذبـذب بـین  دولـة العـراقوغـرب  دولة سـوریاووسط وشمال  دولة فلسطین

  ي .و اوتهطل في الشتاء ویتمیز باعتدال حرارته عن المناخ الصحر  أخرىو 

ــیم المنــاخ شــبه الموســمي -4 النطــاق الغربــي مــن الجزیــرة العربیــة  : تســود هــذه الظــاهرة فــي اقل

مـا تسقط االمطار فـي فصـل الصـیف وهـي اشـبه  إذ دولة الیمنوبخاصة مرتفعات عسیر وهضبة 

الـركن الجنــوبي فیتلقـى امطــار موسـمیة فـي فصــل الشـتاء علــى  أمـا،  )2(الموســمیة باألمطـار تكـون

  .  سلطنة عمانمرتفعات 

  

                                      
 .67صبري فارس الهیتي وحسن ابو سمور، مصدر سابق، ص) 1(

 . 30، ص2003، 1ططه بن عثمان الفراء واخران، الوطن العربي مقوماته ومشكالته، الریاض، ) 2(
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ـــاطق  ـــل لالنتشـــار ضـــمن المن ـــنفط فـــي دول المشـــرق العربـــي تمی ان شـــبكة انابیـــب نقـــل ال

ـــیم دول المشـــرق  ـــل شـــمال اقل ـــیم شـــبه الصـــحراوي المتمث ـــاطق اقل الســـهلیة والصـــحراویة وضـــمن من

المملكـــة العربیـــة العربـــي واالقلـــیم الصـــحراوي الحـــار فـــي وســـط وشـــرق اقلـــیم المشـــرق العربـــي فـــي 

  .مصروسیناء  سلطنة عمانو  دولة الیمنواجزاء من  دولة العراقوجنوب  دولة الكویتو  السعودیة

  

  المبحث الثاني

 في دول المشرق العربيلشبكة انابیب نقل النفط  المرتكزات االقتصادیة

أن المرتكزات االقتصادیة تمثل حجر الزاویة ألي تنمیـة بشـریة هادفـة طالمـا ان ثمـرة ذلـك 

القائمـــــة والمتداخلـــــة بـــــین النمـــــو الســـــكاني ومـــــوارد الثـــــروة االداء تـــــنعكس علـــــى مجمـــــل العالقـــــات 

، ان دول المشرق العربي تحظى بموارد الثروة النفطیة بنحو ) 1(االقتصادیة في اي وحدة اقتصادیة

% من إجمالي احتیاطـات الـنفط بالـدول العربیـة وأكثـر مـن نصـف 91ملیار برمیل اي زهاء  651

) ، باإلضـافة 22% مـن االحتیـاطي العـالمي جـدول(44.3االحتیاطي المؤكد لـدول أوبـك ، وزهـاء 

% مــن انتاجــًا الــنفط  93ملیــون برمیــل یومیــا الــي زهــاء  24إلــى حجــم اإلنتــاج النفطــي فیهــا بنحــو 

% مــن اإلنتــاج العــالمي للــنفط لعــام 27.3عربیــا فضــال عــن ان دول المشــرق العربــي تســهم بزهــاء 

2019 .  

تصــة بــالنفط الخــام والمشــتقات النفطیــة مــن اكثــر ان النقــل بواســطة شــبكات االنابیــب المخ

انماط النقل عالقة بالنشاط االقتصادي لدول اقلیم المشرق العربي وخاصة الدول النفطیة منها فقد 

اسهم من بدایة القرن الماضي في خلق تطورات لیس في االنشطة االقتصادیة االنتاجیة، بل بكـل 

النقلــــي فــــي تقصــــیر الفجــــوة الطبیعیــــة (المســــافة) انجــــاز بشــــري ، وتتجســــد اســــهامات هــــذا الــــنمط 

الموجــــودة بــــین منــــاطق االنتــــاج ومنــــاطق االســــتهالك المصــــبات النهائیــــة لألنبــــوب . وعلیــــة فــــان 

االعتبارات االقتصادیة من النقل بشبكات االنابیب تتضح من خالل اثرها على االداء االقتصادي 

  عربي .وحجم االستثمار المتدفق على مستوى دول المشرق ال

  : االداء االقتصادياوالً 

أن قیمة العائدات النفطیة لدول المشرق العربي المتحصل علیها عن طریق تصدیر النفط 

% 55.2وشـكل زهــاء   2019ملیـار دوالر سـنویا عـام  455.935عبـر شـبكة االنابیـب مـا یقــارب 

من إجمالي العائدات النفطیة العربیـة ، مقارنـة مـع النـاتج المحلـي اإلجمـالي لـدول المشـرق العربـي 

                                      
قیــاس  –محمــد ازهــر الســماك ، العالقــات المكانیــة بــین االداء االقتصــادي ومــوارد الثــروة فــي الــوطن العربــي ) 1(

 . 99، ص 2006، 45، العدد 132، مجلة جامعة تكریت للعلوم االنسانیة ، مجلد  -كمي 
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ملیون دوالر امریكي ، إذ شكلت العائدات النفطیة لـدول المشـرق العربـي زهـاء  2.241بة البالغ قرا

  . من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي 20.3

تـــأتي فـــي مقدمـــة االحتیاطـــات فـــي دول  المملكـــة العربیـــة الســـعودیةالعربیـــة ان المملكـــة 

لعربـــي بینمـــا حجـــم % مـــن إجمـــالي احتیـــاطي الـــنفط فـــي دول المشـــرق ا40المشـــرق بنســـبة بلغـــت 

فــان  2019% مــن إجمــالي انتــاج الــنفط فــي دول المشــرق العربــي عــام 44.5اإلنتــاج شــكل زهــاء 

ملیـار دوالر وقیمـة النـاتج  196.185قیمة العائـدات النفطیـة عبـر تصـدیر الـنفط باألنابیـب حـوالي 

% 25هــاء ملیــون دوالر وشــكلت نســبة العائــدات النفطیــة ز  786.522المحلــي اإلجمــالي فیهــا بلــغ 

دوالر، إذ تطـورت الصـناعة  23270من الناتج المحلي اإلجمالي وكان نصیب الفرد منهـا حـوالي 

واصبحت تشكل ربع قیمة الناتج المحلي اإلجمالي مع اعتمادهـا  المملكة العربیة السعودیةالنفطیة 

القتصـــاد اعلـــى القطاعـــات األخـــرى الصـــناعیة والســـیاحیة والنقلیـــة وتحـــاول المملكـــة االبتعـــاد عـــن 

ـــذي كـــان یعاالحـــادي  ـــى الـــنفط بالدرجـــة االســـاس. وتال ـــل تمـــد عل ـــةحت ـــة الثانیـــة  العـــراق دول المرتب

% مــن إجمــالي احتیــاطي الــنفط فــي دول المشــرق العربــي، وحجــم اإلنتــاج 22لالحتیاطــات بنســبة 

% من إجمالي انتاج الـنفط فـي دول المشـرق العربـي ممـا جعـل قیمـة العائـدات 18.5النفطي زهاء 

ملیـــار دوالر وقیمـــة النـــاتج المحلـــي  93.342نفطیـــة عبـــر تصـــدیر الـــنفط باألنابیـــب بلـــغ حـــوالي ال

% مـــن 44ملیـــون دوالر، وشـــكلت نســـبة العائـــدات النفطیـــة زهـــاء  212.234اإلجمـــالي فیهـــا بلـــغ 

، ممـا 2019دوالر عـام  5339) وكان نصـیب الفـرد منهـا حـوالي 6الناتج المحلي اإلجمالي شكل(

بشـــكل كبیـــر علـــى اقتصـــاد احـــادي وهـــو الـــنفط الـــذي شـــكل قرابـــة  دولـــة العـــراق یـــدل علـــى اعتمـــاد

النصــف مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي وأهمــال القطاعــات األخــرى الزراعیــة والصــناعیة والســیاحیة 

في حـال هبـوط أسـعار الـنفط بشـكل مفـاجئ  ةیالعراقما یدق ناقوس الخطر على االقتصاد الدولة م

ـــتدولـــة . وجـــاءت  ـــاج 15.6بالمرتبـــة الثالثـــة فـــي حجـــم االحتیـــاطي بنســـبة  الكوی %، وحجـــم االنت

% مـــن إجمـــالي انتـــاج الـــنفط فـــي دول المشـــرق العربـــي، بالتـــالي قیمـــة 11.4النفطـــي شـــكل زهـــاء 

ملیـــار دوالر وقیمـــة النـــاتج  60.220العائــدات النفطیـــة عبـــر تصــدیر الـــنفط باألنابیـــب بلـــغ حــوالي 

 42.5ملیـون دوالر، وشـكلت نسـبة العائـدات النفطیـة زهـاء  141.678المحلـي اإلجمـالي فیهـا بلـغ 

دوالر وهـو معـدل دخـل  31042% من الناتج المحلـي اإلجمـالي وكـان نصـیب الفـرد منهـا حـوالي 

مرتفــع مقارنـــة مـــع دول المشــرق العربـــي األخـــرى وذلــك بســـبب اإلنتـــاج الكبیــر فیهـــا وصـــغر حجـــم 
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ر علـــى اإلنتـــاج النفطـــي ممـــا یجعـــل اقتصـــادها  وســـكان الدولـــة واعتمـــاد اقتصـــاد الدولـــة بشـــكل كبیـــ

  بخطر في حال هبوط أسعار النفط .

  2019 عام ) المؤشرات االقتصادیة في دول المشرق العربي22جدول (

  الدول
  االحتیاطي

  ملیار/ب

  اإلنتاج

  ملیون/ب

العائدات 

المالیة للنفط 

  ملیار دوالر

الناتج المحلي 

اإلجمالي 

  ملیون/د/امریكي

نسبة العائدات 

من النفطیة 

  الناتج المحلي

دخل الفرد من الناتج 

المحلي 

  اإلجمالي/دوالر

  23270  25  786.522  196.185  10.711  266.3  السعودیة

  5339  44  212.234  93.342  4.458  147.2  العراق

  43641  16.1  414.179  67.086 3.201 97.80  االمارات 

  1342  -  24.410  -  0.24  2.5  *سوریا

  74393  5.5  192.009  10.584  0.608  25.2  قطر

  31042  42.5  141.678  60.220 2.749 101.5  الكویت

  17231  25.5  79.295  20.232  0.865  5.37  عمان

  2579  1.2  250.178  3.021  0.638  3.3  مصر

  277  12.4  8.040  1.000 0.40 2.67  الیمن

  24368  11.2  37.746  4.265 0.196 0.12  البحرین

  4101  100  24.292  -  -  -  ** االردني

  2868  100  14.616  -  -  -  فسلطین

  14740  100  56.129  -  -  -  لبنان

  245191  %20.3  2.241.328  455.935  24.066  651.96  المجموع

إجمالي الدول 

  العربیة
714.5  25.724  824.589  2.682.654  30.7%    

    24.7  85.804.391  1.845.580  88.068.1  1470.49  إجمالي العالم

%نسبة اإلقلیم 

  للدول العربیة
91.2  93          

%نسبة اإلقلیم 

  للعالم
44.3  27.3          

  المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على

  .73، ص2019، 44- 45، تقریر االمین العامدولة الكویت) منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول(أوبك)، 1(

) 2/3() 8/9) (8/4) (8/1) التقریر االقتصادي العربي الموحد ، المالحق االحصائیة، ملحق(2(

  .338-365-286، ص ص 2019)،5/7(

(3)opec Annual statistical Bulletin,2018 
(4) oil gournal,1jan,2018. 

  .2019، بنك المعومات،الكویت)منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول(أوبك)، 5(
 (6)BP statistical Review of world Energy, London,2019 
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  :على الرابط 2016اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي اسیا(االسكوا)، )7(

https://data.unescwa.org/search?l=en&p=0&q=Crude%20oil%20producti
on&t=0 

  .2018، 2017لألوابك،االحصائیة التقاریر السنویة  )8(

  . https://www.opec.orgعلى الرابط:   الموقع الرسمي لمنظمة أوبك )9(

الثـــــاني ، التطـــــورات االقتصـــــادیة الفصـــــل صـــــندوق النقـــــد العربـــــي ، التقریـــــر االقتصـــــادي العربـــــي الموحـــــد،  )10(

  .29، ص2019،  2واالجتماعیة، جدول

ثورات الربیع االهلي وسیطرة المجامیع المسلحة علیهـا والنزاعـات الداخلیـة  2011منذ عام  دولة سوریا(*) دخلت 

ادنـى  بین الحكومة الشرعیة والجهات المعارضة انعكس سـلبا علـى االقتصـاد إذ انخفـض اإلنتـاج النفطـي فیهـا إلـى

ها علـى االبـار النفطیـة لسـنوات تى تهریب الـنفط لصـالحها بسـبب سـیطر مستویات واعتمدت الجماعات المسلحة عل

بسـبب تشـتت جهـات تصـدیر الـنفط اثـر  2019عدیدة مما جعل قیمة العائدات النفطیة السوریة غیـر معروفـة لعـام 

دولـة دوالر وهـو مسـتوى ضـعیف العتمـاد  1342ذلك على نصیب الفـرد مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي البـالغ نحـو 

  خرى بعد تدمیر البنى التحتیة للنفط فیها .على االمكانات االقتصادیة اال سوریا

هــي دول غیــر منتجــة نفطیــا تعتمــد علــى اســتیراد  دولــة فلســطین،  دولــة لبنــان،  المملكــة االردنیــة الهاشــمیة(**) 

  . نشاطات المحلیةللوعلى السلع البینیة  ةالنفط من الدول العربی

  االھمیة النسبیة للعائدات النفطیة من الناتج المحلي االجمالي )6( شكل

  

  )22المصدر: جدول(

شـكلت زهـاء  دولة االمارات العربیـة المتحـدةأما الدول متوسطة االحتیاطي واإلنتاج ومنها 

% مـن إجمـالي انتـاج دول 13.3% من إجمـالي احتیـاط الـنفط وأن كمیـة اإلنتـاج شـكلت زهـاء 15

ملیـــار  67.086المشــرق العربـــي للـــنفط ، وان قیمـــة العائـــدات النفطیــة لتصـــدیر الـــنفط بلـــغ حـــوالي 

دات ملیــون دوالر، وشــكلت نســبة العائــ 414.179دوالر وقیمــة النــاتج المحلــي اإلجمــالي فیهــا بلــغ 
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)مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي وكـــان نصـــیب الفـــرد منهـــا حـــوالي 6% شـــكل( 16.1النفطیـــة زهـــاء 

دوالر ، وهي نسبة مرتفعة لنصیب الفرد مقارنة مع دول المشرق العربي األخرى واعتماد  43641

  .السیاحة والسیماعلى الجوانب االقتصادیة األخرى  دولة االمارات العربیة المتحدة

  2019 عام النفطي في دول المشرق العربيواالنتاج میة النسبیة لالحتیاطي ) األه7شكل(

 

  )22المصدر من عمل الباحث باالعتماد على معطیات جدول(

% من إجمـالي 3.8التي تعد من الدول ذات احتیاطي نفطي محدود بنسبة  دولة قطرأما 

% مــن إجمــالي انتــاج دول 2.5احتیــاط الــنفط فــي دول المشــرق العربــي وبنســبة انتــاج نفطــي زهــاء 

 10.584المشــرق العربــي، وان قیمــة العائــدات النفطیــة عبــر تصــدیر الــنفط باألنابیــب بلــغ حــوالي 

ـــار دوالر وقیمـــة النـــاتج ال ـــغ ملی ـــي اإلجمـــالي فیهـــا بل ملیـــون دوالر، وشـــكلت نســـبة  192.009محل

ـــة زهـــاء  ـــي اإلجمـــالي وكـــان نصـــیب الفـــرد منهـــا حـــوالي 5.5العائـــدات النفطی ـــاتج المحل % مـــن الن

 دولـــة قطـــردوالر وهـــي اعلـــى نســـبة لنصـــیب الفـــرد فـــي دول المشـــرق العربـــي وذلـــك الن  74939

در النشــاط االقتصــادي األخــرى ومــن اعتمــدت بشــكل خــاص علــى تصــدیر الغــاز الطبیعــي ومصــا

أهمها قطاع الصناعة والنقل لوقوعها على الخلیج العربي وصغر مساحتها وعدد سكانها وهي من 

الــدول ذات االقتصـــادیات الثنائیــة القویـــة فــال تعتمـــد علـــى تصــدیر الـــنفط الخــام فـــي اقتصـــادها وال 

  نمو كبیر على مستوى دخل  تتعرض للنكسات االقتصادیة في حال هبوط أسعار النفط إذ حصل
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ووصـل إلـى مـا هـو علیـة االن بنسـبة نمـو بلغـت  2000عـام  )1(دوالر 28925الفرد فقد بلـغ نحـو 

% مـــن إجمـــالي احتیــاط الـــنفط فـــي دول 0.51فقـــد  شـــكلت زهــاء  دولـــة مصــر% . أمـــا 5.3زهــاء 

% من إجمالي 2.6ملیار برمیل ، بینما كمیة اإلنتاج فیها شكلت زهاء  3.3المشرق العربي البالغ 

انتاج دول المشرق العربي، وان قیمة العائدات النفطیة عبر تصدیر الـنفط باألنابیـب بلغـت حـوالي 

ملیـون دوالر، وشـكلت  250.178ملیار دوالر وقیمة النـاتج المحلـي اإلجمـالي فیهـا بلغـت  3.021

% مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي1.2نســـبة العائـــدات النفطیـــة زهـــاء 
(*)
ب الفـــرد منهـــا وكـــان نصـــی 

بحجــم احتیـاطي قلیــل جــدًا شــكل  دولـة البحــرینو  دولــة الــیمندوالر. جــاءت كــل مـن  2579حـوالي 

 % علـــى التـــوالي مـــن إجمـــالي احتیـــاطي الـــنفط فـــي دول المشـــرق العربـــي0.02%  و 0.41زهـــاء 

% على التوالي من انتاج النفط في المشـرق 1.6% و 0.81، وحجم اإلنتاج شكل زهاء  )7شكل(

ملیــار دوالر أمــا قیمــة النــاتج  1و   4265، وبلغــت قیمــة العائــدات النفطیــة قرابــة )7شــكل( بــيالعر 

ملیون دوالر شـكلت نسـبة العائـدات النفطیـة فـي  8040و 37.746المحلي اإلجمالي فقد بلغ نحو 

دوالر وهو ادنى مستوى  277% من الناتج المحلي اإلجمالي ونصیب الفرد منه 12.2 دولة الیمن

ي وثـــورات الربیـــع العربـــي الیمنـــ شـــرق العربـــي بســـبب انهیـــار االقتصـــادالفـــرد فـــي دول الملنصـــیب 

التـي أدت إلـى  دولـة الـیمنمع الجماعات الحوثیة داخل اراضي  المملكة العربیة السعودیةوالحرب 

 دولــة البحــرینتــدهور القطاعــات االقتصــادیة أهمهــا قطــاع الــنفط ، وشــكلت العائــدات النفطیــة فــي 

  دوالر . 24368) ونصیب الفرد منه نحو 6% من الناتج المحلي اإلجمالي شكل(11.2زهاء 

أما بالنسبة لدول المشرق العربـي غیـر النفطیـة التـي تعتمـد علـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي 

المتكــــون مــــن القطاعــــات االقتصــــادیة األخــــرى كالزراعــــة والصــــناعة التحویلیــــة والتكریریــــة والنقــــل 

التــي ال تمتلــك احتیاطــات  دولــة لبنــانو  المملكــة االردنیــة الهاشــمیةو  فلســطیندولــة والســیاحة هــي 

 دولــة فلســطیننفطیــة ومكتفیــة ذاتیــا عبــر اقتصــادها الــداخلي بلغــت قیمــة النــاتج المحلــي اإلجمــالي ل

                                      
  .29، ص 2019ثاني ، مصدر سابق ، التقریر االقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي، الفصل ال)1(

یعرف الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي القتصاد ما بانه مجموع من القیم المضافة (*) 

لكافة وحدات اإلنتاج العاملة في فروع اإلنتاج المختلفة في اقتصاد معین مثل الزراعة والتعدین والصناعة إذ تمثل 

هم معینة الفرق بین قیمة إجمالي اإلنتاج لهذه الوحدة وقیمة السلع والخدمات الوسیطة القیمة المضافة لوحدة أس

للمستهلك في ذلك اإلنتاج وأهم قطاعاته هي الزراعة والصید والغابات والصناعة االستخراجیة والتشیید 

  ا من الخدمات األخرى.والصناعات التحویلیة والغاز والماء والنقل والمواصالت وصنادیق التامین واالسكان وغیره
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ملیـون  56.129حوالي  دولة لبنانملیون دوالر متكون من قطاعات مختلفة ، و  14.616حوالي  

  ملیون دوالر. 24.929حوالي ردنیة الهاشمیةالمملكة االدوالر و 

  2019 عام ) احتیاطي وانتاج النفط الخام لدول المشرق العربي12خریطة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ARC GIS 10.3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 
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  ثانیًا: صناعة النفط

النشـــاط الواســـع فـــي  ملتتشـــ العربـــيعـــن الـــنفط فـــي دول المشـــرق حركـــة االستكشـــاف ن وإ 

ـــــــیم ـــــــةوالخـــــــاص باستكشـــــــاف احتیاطـــــــات  اإلقل ـــــــنفط هیدروكربونی ـــــــة عـــــــام  وبخاصـــــــة ال ـــــــي نهای ف

  24حقًال نفطیًا وغازیًا منها   350وتتوزع االحتیاطیات العربیة المؤكدة بین حوالي، 2017/2018

حقًال من الحقول المصنفة ضمن قائمة الحقول العمالقة العظمى التي یزیـد احتیـاطي الواحـد منهـا 

المملكـة حقلـین فـي العالــم همــا (غـوار فـي  أكبـرعلى خمسة ملیارات برمیـل مـن الـنفط وهـي تضـم 

مـن ملیـار برمیـل  80والتي یزید احتیاطي كل منها عن  دولة الكویتوبرقان في  العربیة السعودیة

حقًال یزید  30 من أكثرمنها عن ملیار برمیل ، و  حقًال یزید احتیاطي كل 57النفط  ، كما تشمل 

 ASB ، باالعتمـاد علـى تقـدیر منظمـة اوبـك السـنويملیـون برمیـل 500احتیـاطي كـل منهـا عـن 

 أذ) 23الذي یشیر الى ان عملیات االستكشاف النفطي في دول المشرق العربـي جـدول( )(2018

شـــافات فـــي الـــدول فـــي تحقیـــق عـــدد مـــن االكت 2017/2018عملیـــات الحفـــر بـــین عـــاميســـاهمت 

 Tight النفاذیـة منخفضـة الصـخور لـنفط جدیـد اكتشـاف عـن دولـة البحـرین فـي هـاأهمالعربیة مـن 

Oil ، لمملكـة تـاریخي إنجـاز بأنـه "بـابكو" دولـة البحـرین نفـط شـركة فـي االستكشـاف مـدیر وصـفه 

دولـة  مملكـة فـي نوعـه مـن لو األ خالله، من االكتشاف على العثور تم الذي البئر دیع .دولة البحرین

 فـي المراحـل متعـدد المتكـرر الهیـدرولیكي والتشـقیق األفقـي الحفـر تقنیـة استخدام ناحیة من البحرین

 من برمیل ملیار 80 من أكثرب الجدید االكتشاف في الجیولوجیة المصادر وقدرت .البحریة المناطق

  .)1( النفط

 تقریرهـا في المملكة العربیة السعودیة أرامكو شركة ذكرت ،المملكة العربیة السعودیة وفي

 و ، حـرض شـرق جنـوب فـي  السـكب همـا، للـنفط جدیـدین كتشـافینا حققـت أنهـا ، 2017 عـام عـن

 جدیـد اكتشـاف تحقیـق عـن (Bashneft(شـركة أعلنـت ،دولة العراق وفي .الخالي الربع في الزمول

 الحقـل فـي االستكشـافي البئـر حفر وقد سلمان حقل اسم علیه أطلق حقل ضمن12 القاطع في للنفط

 عـن أخـرى بیانـات أي(الروسـیة Rosneft مـن فـرع وهـي)الشـركة تـذكر ولـم م،4227 عمـق إلـى

االستكشـافیة،  القواطـع وتطـویر تأهیل إلى الرامیة یةدولة العراق النفط وزارة خطط وضمن .االكتشاف

 3 علـى استكشـافیة قواطـع 6 إرسـاء تـم ، 2017 عـام الـوزارة أعلنتهـا التـي العـروض لجولـة ونتیجـة

 فـي المـاء وخضـر ،لىادیـ محافظـة فـي انجانـة - األحمـر وخشـم كمـر" كالبـات،":وهـي شـركات،

  .البصرة محافظة

                                      
)عبد الرزاق فارس الفارس ، ازمة الخلیج وازمة الطاقـة وسـالح الـنفط العربـي ، مجلـة المسـتقبل العربـي ، مركـز 1(

 . 35، ص   1991إذار   13، السنة  145دراسات الوحدة العربیة بیروت ، العدد 
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 البئـر عبـر الثقیـل للـنفط جدیـداً  اكتشـافاً  SDX Energy شـركة حققـت ،دولـة مصـر وفـي

 الفعالـة السـماكة مـن م 46 واختـرق م، 1609 عمـق إلـى غارب غرب امتیاز في حفر الذي 5-رابول

 وحققـت  18% للمكمـن الوسـطیة النفاذیـة بلغت إذ األدنى، المیوسین من وبكر یسر،  تشكیلتي في

 .م 1600 لعمـق حفـر الـذي 4 رابـول البئـر عبـر غـارب غـرب فـي الثقیل للنفط اكتشافاً  كذلك الشركة

 نـاجح بئـر رابـع وهـو اإلنتـاج علـى البئـر لوضـع خطـة 2018  نیسـان شهر اخرأو  في الشركة وأقرت

 إلـى البئـر حفـر وقـد .الشـرقیة الصـحراء فـي غـارب غـرب قـاطع فـي الواقـع رابول  تركیب في للشركة

  شـركة حققـت ناحیتها، من .الثقیل للنفط الحاملة الفعالة السماكة من م 13 واخترق م، 1600 عمق

 Eni  ًوذلـك الغربیـة، الصـحراء فـي فـاغور حـوض فـي ملیحـة غـرب جنـوب في للنفط اً جدید اكتشافا 

 للنفط الحاملة السماكة من م 18 واخترق م،5090 لعمق حفر الذي  A-2X االستكشافي البئر عبر

  .النفط من ي/ب 2300 بمعدل اختباره عند البئر وأنتج .الرملیة دسوقي  طبقة في الخفیف

 شـهر فـي البحریـة أدنـوك شـركة بـدأت ،أخـرى جهـة مـن المتحدةدولة االمارات العربیة في 

 الرزبـوط وسـطح اللولـو، أم  حقـول تطـویر مشـروع كامـل مـن اإلنتـاج ، عملیات 2018 لو األ تشرین

 ألـف 50 بلـغ المشـروع إنتـاج أن المشـروع فـي الشـریكة OMV AG وذكـرت .أبـوظبي سـواحل قبالة

 . 2023 عام ي/ب ألف 215 إلى لیصل ، 2018 عام نهایة في ي/ب ألف 129 إلىیرتفع  ي،/ب

 عـن كـم 30اللولـو أم حقـل یبعـد إذ ظبـي، أبـو سـواحل قبالـة ضـحلة میـاه فـي الحقـالن المـذكوران یقـع

  .كم 120 نحو الرزبوط سطح حقل یبعد بینما الساحل،

  2019عام  االكتشافات البترولیة في اإلقلیم )23جدول(

  *2018/19  2017  2016  2015  2014  الدول

  -  2  -  -  3  السعودیة

  1  2  1  -  6  العراق

  1  -  -  -  -  البحرین

  -  7  7  9  6  الكویت

  4  31  27  26  34  مصر

  -  -  -  -  1  عمان

  6  42  35  35  50  المجموع

  7  62  53  49  71  إجمالي الدول العربیة

  المصدر من عمل الباحث باالعتماد على:

  .2018، الكویت، 45تقریر االمین العام السنوي،للبترول(اوابك)،منظمة االقطار العربیة المصدرة ) 1(

  (*) تقدیرات
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 إعـادة مشـروع منهـا المشـاریع، مـن عـدد علـى السـوریة الـنفط وزارة تعمـل دولـة سـوریا أمـا

 إنتاجـه ویبلغ برمیل، ملیون 248.6 بحوالي النفط مناحتیاطاته  تقدر الذي عبید وادي  حقل تأهیل

 ي/ب 3000 إلـى منـه اإلنتـاج معـدل رفـع تطـویره خطـة تضمنت إذ فقط، ي/ب 1400 نحو الحالي

 العكیرشـي ضـخ محطـة بـین الثقیـل الـنفط نقـل خـط تأهیـل مشـروع علـى الوزارة وتعمل  2018 لبحلو 

 أشـهر لسـتة تمتـد خطـة ضـمن إنجـازه بعـد ي/ب آالف 10 حـوالي ینقـل أن المخطـط مـنف وحمـص

 اإلنتـاج علـى النفطـي نیشـان  حقل وضعكما  .الصهاریج بواسطة النفط نقل عن بالتالي واالستغناء

  .ي/ب1100 سهماأل الحقل طاقة وبلغت تأهیله، إعادة بعد

 حقل من % 17 حصة على IndianOil شركة حصلت 2018 سلطنة عمانفي 

  329مقابل Shell Exploration & Production Oman شركة على هاذااستحو  بعدة مخیزن

 إجمالي من % 13 نحو یعادل ما أي ي،/ب ألف 120 نحو ینتج الحقل أن یذكر .دوالر ملیون

  .)1( سلطنة عمانفي  النفط إنتاج

  قلیم المشرق العربيفي دول اثالثًا: تجارة النفط 

وتعـدد الوجهـات الدولیـة التـي  بخاصیة تنـوع إلقلیم المشرق العربيتجارة النفطیة التتصف 

وال  ،دول القــارات المختلفــةأقــالیم و  إلــىنفط الــ یصــدر اإلقلــیم إذ، تصــدر إلیهــا الــدول المنتجــة للــنفط

 االقتصــادي العــالمي زیــادة الــوزنعلــى  ایجاًبــا ، وانعكــس هــذاأخــرىدولــة دون أو  إقلــیمركــز علــى ت

 تختصـــلـــو اف لنفطهـــا ودولهـــا فـــي خریطـــة الطاقـــة والواقـــع السیاســـي واالقتصـــادي العـــالمي أیضـــا،

وبالتـــالي اصـــبحت دول المشـــرق العربـــي ،  )2(الـــدولو  األقـــالیم مـــنعـــدد محـــدود بالنفطیـــة تهـــا تجار 

تحظــى بأهمیــة نســبیة ووزن أقتصــادي علــى المســتوى العــالمي كونهــا قــادرة علــى دعــم غالبیــة دول 

) الــذي 24العــالم بثلــث مصــادر الطاقــة وخاصــة مــع بدایــة القــرن الحــالي حســب معطیــات الجــدول(

ظمة اوبك المشار لهـا سـابقا ترتكـز علـى صـادرات یكشف عن أن نصف صادرات النفط الخام لمن

ــیم المشــرق العربــي للفتــرة  % مــن 97حیــث أن االخیــرة حظیــت بنســبة  ، 2019 – 2000دول اقل

% مـــن اجمـــالي دول العـــالم المصـــدرة للـــنفط . 33.9حجـــم صـــادرات كافـــة الـــدول العربیـــة وبنســـبة 

                                      
االوابـك) ، تقریـر االمـین العـام السـنوي ، مصـدر ر العربیة المصدر للبترول (ااصیل ینظر : منظمة االقطللتف) 1(

 .  125-115، ص ص  2018سابق ، 

امل كریم تـولي الكنـاني، االتجاهـات الجغرافیـة لصـادرات الـنفط دولـة العراقیـة: دراسـة فـي الجیوبولتیـك، رسـالة ) 2(

 .156،ص2016ماجستیر(غیر منشورة) كلیة التربیة االساسیة، الجامعة المستنصریة، بغداد،
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أنتاجـــه وزیــادة درجـــة اســـتغالل ویعلــل ذلـــك بســبب التقـــدم التكنلـــوجي فــي مجـــال استكشــاف الـــنفط و 

الحقول النفطیة القائمـة . فضـًال عـن التقـدم االقتصـادي الحاصـل فـي كـل مـن دولـة الصـین ودولـة 

 الهنـد وزیـادة الطلــب علـى الــنفط مقارنـة مــع انخفـاض الطلــب الفعلـي علیــة مـن قبــل الـدول االوربیــة

نظـرًا لعـدم التـوازن المكـاني لـة ، علـى مصـادر الطاقـة البدی ودولة الیابان من خالل زیـادة االعتمـاد

الخاص بحجم االحتیاطي واالنتاجي للنفط في دول المشرق العربي كما تم توضیحه سابقا انعكس 

التـي نجـدها ترتكـز بشـكل كبیـر علـى  حجـم تجـارة الـنفط جهـةذلك الـى عـدم تـوازن هـذه الـدول مـن 

نتـاج حتـى مصـبات الـنفط عنـد النفطیـة مـن منـاطق اال شبكة انابیب نقل النفط في حجـم صـادراتها

  الموانئ البحریة المتخصصة بتجارة النفط 

  ب/ي) لیون(م 2019 -2000للمدة  إلقلیم المشرق العربيحجم صادرات النفط الخام  )24جدول(

  2019  2010  2000 السنوات

  17.861  14.598  11.341  اقلیم المشرق العربي

بكأو   20.894  23.120  24.861  

الدول العربیة إجمالي  12.347  15.641  18.398  

  44.753  14.399  38.371  العالم

  %97.8  %93.3  %91.8  %من العربیة اإلقلیم

  %33.9  %235.2  %29.5  %من العالم اإلقلیم

  المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على 

  بك: أو ضمن قاعدة البیانات المنشورة على الموقع الرسمي لمنظمة  5.3و  3.18بیانات جدول  )1(

http://www.opec.org.  
(2)BP Statistical Review of World Energy,2019 | 68th edition,p29. 

دولــــــة ، التقریـــــر االقتصــــــادي الســـــنوي، دولـــــة الكویــــــتبــــــك)، أو العربیــــــة المصـــــدرة للبترول( األقطـــــارمنظمـــــة  )3(

  .92،ص2018،الكویت

ى فــي لـو األالمرتبـة تبــؤات  المملكـة العربیـة السـعودیة)أن 25اذ یتضـح مـن تحلیـل جــدول (

ــــیمقائمــــة دول   إجمــــالي% مــــن 41.2ملیــــون ب/ي وبنســــبة  7.371بحجــــم  نفطالمصــــدرة للــــ اإلقل

ة الثانیـة فـي قائمـة مصـدري المرتبـ دولـة العـراقحتـل تبینمـا ، صادرات الـنفط لـدول المشـرق العربـي

% مـن 19.8 شـكل زهـاءملیون ب/ي  3.552بحجم صادرات بلغ المشرق العربي قلیم النفط في ا

بمثابــة  دولــة العــراقو  المملكــة العربیــة الســعودیةوبالتــالي تعــد  اإلقلــیمفــي الــنفط صــادرات  إجمــالي

وذلـك بسـبب التـرابط العضـوي عـالم بمصـادر الطاقـة اكثر دول المشرق العربـي قـادرة علـى تزویـد ال



109 

 2019الــدولتین بــین اكثــر عشــر دول مصــدرة للــنفط عــام  وتعــد مــع حجــم احتیــاطي وانتــاج الــنفط.

  . )26جدول( 2018-2000ومقدار التغییر الحاصل في حجم صادراتها النفطیة للعام 

 لیون(م 2019في عبر شبكة األنابیب عام  لدول المشرق العربيحجم صادرات النفط الخام  )25(جدول

  ب/ي)

  حجم الصادرات  اسم الدولة  ت
األھمیة 

  % النسبیة
  حجم الصادرات  اسم الدولة  ت

األھمیة 
  %  النسبیة

 1.1 0.210 دولة مصر 8 41.2 7.371  السعودیة 1
 4.4 0.792 سلطنة عمان 9 19.8 3.552 العراق 2
 2.7 0.50 دولة الیمن 10 12.8 2.296 االمارات 3
الكویت  4  2.050 11.4     
قطر  5  0.536 3.0     
البحرین  6  0.154 0.8     
سوریا  7  0.40 2.2     

 100 17.861 المجموع

  المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على
(1) OPEC, Annuals Statistical Bulletin, the Secretor Countries, Vienna, 2019, p p 
56~57. 

دول����ة ، التقری����ر االقتص����ادي الس����نوي، الكوی����تمنظم����ة األقط����ار العربی����ة المص����درة للبترول(أوب����ك)،  )2(
  .92،ص2018،الكویت

 (3)BP Statistical Review of World Energy,2019 | 68th edition,p29. 

 (4)World Oil Review 2019,p29. 

ملیـون برمیـل/ي بنسـبة  2.296 یـةنفطبصـادرات  دولـة االمـارات العربیـة المتحـدة وحظیت

% مـــن 11.4ملیـــون برمیـــل/ي وبنســـبة  2.050بحجـــم صـــادراتها  دولـــة الكویـــت وتلیهـــا % 12.8

  )8المشرق العربي .شكل( قلیمدول اصادرات  إجمالي

  ب/ي) لیون(م 2019في عبر شبكة األنابیب عام  لدول المشرق العربيحجم صادرات النفط الخام )8شكل(

  
  )25المصدر: بیانات جدول (          
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  2019عامل في العالم االولى لدول العشرلصادرات النفط حجم  )26جدول(

  اسم الدولة  ت
حجم 

  الصادرات
  ملیون/ب/ي

%نسبة *  
  التغییر

2000/2018  
  اسم الدولة  ت

حجم 
 الصادرات

  ملیون/ب/ي

%نسبة   
  التغییر
2000/
2018  

 0.3- 2.160 إیران 6 0.9 7.371  السعودیة 1
 3.2 2.050 الكویت 7 3.2 5.182 روسیا 2
 0.4- 2.030 نیجیریا 8 3.6 3.552 العراق 3
 22.5 1.977 الوالیات المتحدة 9 5.6 3.651 كندا 4
 3.5 1.410 انغوال 10 1.2 2.296 االمارات  5

  المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:

(1)World Oil Review 2019,p35. 

   ).World Oil Review 2019,p35للتفاصیل انظر للبیانات((*) 

  2019عام  عشر دول مصدرة للنفط في العالم أكبر )9شكل(

  
  )26المصدر: باالعتماد على بیانات جدول(

طة مصادر یعلى ما تقدم حظي اقلیم دول المشرق العربي بمكانة متمیزة في خر  بناءً 

الطاقة باالعتماد على هبات موضع دولة واحتیاطها المؤكد وانتاجها العالي من النفط خاصة لكل 

دولة االمارات التي جاءت في المرتبة االولى والثالثة  و  دولة العراق المملكة العربیة السعودیةمن 

بالمرتبة السابعة بین الدول العشر االولى  دولة الكویتبالمرتبة الخامسة ودولة  العربیة المتحدة

المصدرة للنفط الخام الى جهات متباینة على المستوى العالمي  2019عام على المستوى العالمي

عبر عملیات نقل النفط  بمراحلها المتسلسلة ابتداًء من شبكات االنابیب ثم الناقالت البحریة عند 

ة القائمة على المسطحات المائیة وممراتها ذات النهائیة عند الموانئ البحری مصبات النفط
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في كل الدول االوربیة االهمیة االستراتیجیة في تحقیق أمن امدادات الطاقة الى وجهاتها النهائیة 

دولة ملیون/ب/ي مقارنة ب 0.413نحو  المملكة العربیة السعودیةالتي بلغ حجم صادراتها من 

دولة االمارات ملیون /ب/ي و  0.26 الكویت دولةملیون /ب/ي و  0.5المصدر نحو  العراق

) ، ولقد بلغت حجم 27جدول(  2019ملیون /ب/ي عام  0.139العربیة  العربیة المتحدة

 0.358نحو  المملكة العربیة السعودیةصادرات النفط باتجاه دول اسیا والباسفیك من صادرات 

بنحو  الكویت/ي ودولة ملیون /ب 0.532دولة االمارات العربیة ملیون /ب/ي مقارنة مع 

ملیون  0.10نحو  بلغ حجم صادراته لدول اسیا والباسفیك دولة العراقملیون /ب/ي، اما  0.467

 0.46امریكا الشمالیة بلغ نحو  باتجاه المملكة العربیة السعودیة/ب/ي . أما حجم صادرات 

ملیون  0.41 المتحدةدولة االمارات العربیة ملیون /ب/ي و  0.4بنحو  دولة العراقملیون /ب/ي و 

دولة و  العربیة السعودیةاما حجم صادرات المملكة  ملیون /ب/ي . 0.1 دولة الكویت/ب/ي و 

دولة االمارات العربیة ملیون /ب/ي على التوالي و  0.2باتجاه امریكا الالتینیة بلغ نحو  الكویت

وجاءت  .2019غیر مصدر لهذا االتجاه عام دولة العراقملیون /ب/ي و  0.18بنحو  المتحدة

ملیون  0.923بالمرتبة االولى لحجم صادراتها للشرق االوسط بنحو  المملكة العربیة السعودیة

ملیون  0.76بنحو  دولة الكویتملیون /ب/ي و  0.90 دولة االمارات العربیة المتحدة/ب/ي و 

  /ب/ي.

  2019عام حجم صادرات اقلیم المشرق العربي حسب الوجهة )27جدول(

دول 
  اإلقلیم

  ملیون /ب/ي ـــــــــــرالتــــصـــــــدیــــــــــــــة وجــــــــــــــھــــــ

  
  رباأو 

  

مریكا أ

  الشمالیة
  سیا والباسفیكأ

مریكا أ

  الالتینیة
  فریقیاأ

الشرق 

  األوسط
  المجموع

  السعودیة
  

0.413  0.46  0.358  0.2  0.229  0.923  1.971.2  

  العراق
  

0.5  .04  0.10  0  0  0.28  0.46  

  الكویت
  

0.26  0.1  0.467  0.2  0.57  0.76  0.630  

  االمارات 
  

0.139  0.41  0.532  0.18  0.95  0.90  0.916  

 OPEC Annual Statistical Bulletin, 2019,p59.         المصدر: من عمل الباحث 

والبــد مــن االشــارة الــى ان دول اقلــیم المشــرق العربــي بحكــم موقعهــا الجغرافــي تعتمــد علــى 

كـم الن المیــاه  3زو اال تتجـالبحریـة الخطـوط المالحیــة  ح عـرضو ایتـر كـل مـن مضـیق هرمـز الــذي 
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للــدخول والخــروج لمیــاه الخلــیج  ممــرا واحــداً  مــن خــالللیســت عمیقــة بصــورة كافیــة لعبــور النــاقالت 

ناقلـة نفـط  14 بمعـدللنقـل الـنفط مـن منطقـة المشـرق العربـي  رئیسالشـریان الـ ي یعتبـرالعربي الـذ

ملیون برمیـل مـن الـنفط  22وتحمل الناقالت  2019عامبحر العرب  إلىیومیا من الخلیج العربي 

ل تجاریــــا علــــى و ا% مــــن الــــنفط المتــــد20% مــــن الشــــحنات المحمولــــة بحــــرا فــــي العــــالم و35اي 

االسـواق االسـیویة مثـل الیابـان  إلـى% من الصـادرات مـن الـنفط الخـام 85 نأذ أالمستوى العالمي 

لنقــل الجغرافیــة الوجهــات  أكبــر التــي تعــدالصــین و الهنــد وســنغافورة و  )1(وكوریــا الجنوبیــة والصــین 

مـا المضـیق عبـر الوالیـات المتحـدة  ، فـي حـین اسـتوردتآسـیا إلـى مضـیق هرمـز النفط الخام عبر

% 18، وهــو مــا یمثــل يالعربــ مشــرقمــن الــنفط مــن دول ال برمیــل/الیومملیــون  1,400یقــرب مــن 

ــــا  ــــة و  إجمــــاليمــــن تقریًب ــــنفط الخــــام والمكثفــــات األمریكی  اســــتهالكها إجمــــاليمــــن  %7واردات ال

   .)2(النفطي

   

                                      
مظفر حكمت البرازي، صادرات النفط والغاز الطبیعي من الدول االعضاء الممرات المائیة العالمیة للشحنات ) 1(

، 148، العدد40البترولیة، منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول(األوابك)، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد

 .230، ص2014

(2  ) Justine Barden, Today in Energy: The Strait of Hormuz is the world's most 
important oil transit chokepoint, U.S. Energy Information Administration (EIA), June 
20. 2019: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39932 
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 دولـة االمـارات العربیـة المتحـدةو  العـراقودولـة  المملكـة العربیـة السـعودیة علمًا ان كل من

مــن  ، بعیــدا عــن مضــیق هرمــز نابیــبالقــدرة واالمكانیــات لنقــل الــنفط عبــر خطــوط األلهــا العربیــة 

خط البتروالین والتـابالین یـنقالن الـنفط خـارج  العربیة السعودیةالمملكة في  نابیبخالل خطوط األ

قامـت ببنـاء خـط ابـوظبي یصـل  دولـة االمـارات العربیـة المتحـدةمضیق هرمز في حالة إغالقه ، و 

دولة ملیون ب/ي، و  1.5وینقل الخط سلطنة عمانحقول ابوظبي البریة بمیناء الفجیرة على خلیج 

  على البحر المتوسط یمكنه نقل النفط خارج ممر هرمز.یمتلك خط كركوك جیهان  العراق

  (ملیون/ب/ي)حجم التبادل التجاري للنفط عبر مضیق هرمز) 14خریطة (

 

  

كم 193طولها و المتوسط البحر ب األحمرتربط البحر التي  قناة السویسل ةأما بالنسب

كم ، 9كم وجنوبیة طولها22من منطقة دخول شمالیة طولها  وتتألف م24م وعمقها205وعرضها 

ناقلة عبر  4439تشكل القناة ممرا استراتیجیا لناقالت النفط والمنتجات النفطیة وتم تسجیل مرور 

أي أن كمیات النفط الخام ومشتقاتها التي تمر عبر ناقلة نفط خام  3639منها  2019القناة عام 

  . )1(2019ف برمیل یومیًا خالل عام ال 800قناة السویس بلغت نحو 

                                      
  للتفاصیل ینظر:) 1(

U.S. Energy Information Administration, World Oil Transit Chokepoints,       
August22,2019.   



115 

ممر الببحر العرب وخلیج عدن  األحمریصل البحر أما مضیق باب المندب الذي 

میل وحركة  18ستراتیجي ما بین البحر االبیض المتوسط والمحیط الهندي یبلغ عرضه الا

المالحة فیه تقتصر على مسارین مسار یتجه شماال ومسار یتجه جنوبا، ویعبر من هذا الممر 

، ویستطیع خط الخلیج العربي التي تتجه نحو قناه السویس وخط سومیددول معظم صادرات 

 2.5غربها نقل  إلىالممتد من شرق المملكة  المملكة العربیة السعودیةامكو النفط لشركة ار  أنابیب

هجوما من قبل 37 إلىباب المندب، وتعرض الممر  ملیون ب/ي من النفط الذي یمر عبر

من قبل قراصنة  2011القرصنة على السفن العابرة لهذا المضیق بالقرب من خلیج عدن عام

ي من النفط الخام والمنتجات النفطیة تدفقت عبر هذا ملیون ب/ 4.8ن یقدر أ )1(صومالیون

  . )10شكل ( )2(ربا والوالیات المتحدة واسیاأو باتجاه  2019الممر عام 

المضایق والقنوات البحریة في دول المشرق العربي المنقولة عبر  مشتقاتهالنفط الخام و حجم تجارة  )10شكل(

  (ملیون/ب/ي) 2019عام

  
، 2014، 148، العدد 40المجلدالعربي،  ونامجلة النفط والتع ، (األوابك) العربیة منظمة األقطارالمصدر: 

  .229ص

  

                                      
  على الرابط :  2011منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات، )1(

http://oapecorg.org/ar/Home/DataBank.  

(2) U.S. Energy Information Administration, World Oil Transit Chokepoints,       

August22,2019.  
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  اإلنتاجیة األنشطة االقتصادیة -4

مـرأة تعكـس مـن خاللهـا الصـورة الواقعیـة القتصـادیات  اإلنتاجیـةتعد االنشطة االقتصـادیة 

ـــیم ـــة  أي أقل بحكـــم تـــأثیر هـــذا النشـــاط االقتصـــادي علـــى البنیـــة التحتیـــة مـــن جهـــة وعالقتـــه بالتنمی

وانمــا ماكینــة للنمــو  ســهماألفهــي لــیس مجــرد وســیلة لتحقیــق الكفایــة  أخــرىاالقتصــادیة مــن جهــة 

دوره في تنمیة وتطویر العالقـات االقتصـادیة مـع  إلىباإلضافة  في االقالیم الجغرافیة االقتصادي 

، وتحظـى دول اقلـیم المشـرق العربـي ) 1(یتها االیجابیة والسلبیة على حد سواءأهمب خرىاالقالیم األ

وهبــــات ثــــروات موضــــعها موقعهــــا خصــــائص االقتصــــادیة المتنوعــــة بحكـــم  األنشــــطةبالعدیـــد مــــن 

الـــــى جانـــــب االمكانیـــــات النفطیـــــة االحتیاطیـــــة الطبیعـــــي ومواردهـــــا االقتصـــــادیة والبشـــــریة ، فأنـــــه 

مـــة فـــي غالبیـــة دول المشـــرق مهاالقتصـــادیة ال االنشـــطةمـــن  القطـــاع الزراعـــيواالنتاجیـــة نجـــد أن 

فـي تكـوین  وٕاسـهاماته،  االیـدي العاملـةالحتیاجـات االسـتهالكیة ، واسـتیعابه ا تلبیته إذالعربي من 

تــوفیره للســلع والمــواد  إلــى باإلضــافة، ائــد النفطــي بنســبة اقــل مــن دور الع جمــاليالنــاتج المحلــي اإل

التـــي بحاجـــة الـــى مصـــادر الطاقـــة یـــة كمـــدخالت للعدیـــد مـــن الصـــناعات التحویلیـــة والغذائیـــة لو األ

   .الرئیسة المتوفرة في دول اقلیم المشرق العربي

الزراعــي  اإلنتــاج إجمـالي% مــن 58النـاتج الزراعــي لـدول المشــرق العربــي شـكل زهــاء أن 

علـى  اً دوالر الـف  3.5، وكان نصیب الفـرد منـه  2019دوالر عام  ارملی 70للدول العربیة بمعدل 

علمــًا أن حجــم التجــارة للمحاصــیل الزراعیــة شــهد تبــاین واضــح فــي ، مســتوى دول المشــرق العربــي

قیمـــــة  إجمــــالي% مــــن 65.2دوالر شــــكلت زهــــاء ملیــــار  19 البالغــــة الصــــادرات الزراعیــــة قیمــــة 

 دوالرملیـــار  69بالمقارنـــة مــع قیمـــة الــواردات الزراعیـــة  )28جـــدول (لصــادرات الزراعیـــة العربیــة ا

التي شكلت ثالثة اربـاع قیمـة الـواردات الزراعیـة علـى مسـتوى كافـة الـدول العربیـة الـذي یـدل علـى 

ل عـــدم قـــدرة قیمـــة الصـــادرات الزراعیـــة علـــى تغطیـــة قیمـــة الـــواردات الزراعیـــة وبالتـــالي اعتمـــاد دو 

المشــــرق العربـــــي علـــــى العوائـــــد النفطیـــــة فـــــي تغطیــــة قیمـــــة الـــــواردات الزراعیـــــة مـــــن اجـــــل تـــــوفیر 

  . االحتیاجات االستهالكیة الغذائیة ویضمن لدول المشرق العربي تحقیق جزء من االمن الغذائي

الزراعــي وذلــك لتــوفر االمكانیــات  اإلنتــاجدول المشــرق العربــي فــي  دولــة مصــرتصــدرت 

نصــیب الفـرد منهــا  رخیصــة والثـروة المائیـة فیهــا ، بلـغالزراعیـة مـن اراضــي صـالحة وایــدي عاملـة 

                                      
محمد هاشم ذنون الحیالي، تحلیل مكاني للنقل الجوي في دول مجلس التعـاون لـدول الخلـیج العربیـة، مصـدر ) 1(

 .50سابق ، ص
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 وارداتأعلـــى  ویقابلـــه، دوالرملیـــار  6حـــوالي بلـــغ  زراعیـــة صـــادراتعلى ، وبـــأ اً دوالر  290 قرابـــة

 العربیــة الســعودیةجــاءت المملكــة  ر .دوالملیــار  14بلــغ   المملكــة العربیــة الســعودیةزراعیــة بعــد 

دوالر ، ونصــیب الفــرد منــه حــوالي ملیــار  17بلــغ نحــو  إذالزراعــي  اإلنتــاج إذالمرتبــة الثانیــة مــن 

وهي اعلى نسبة یحصل علیها الفرد من الزراعة في دول المشرق العربي وذلك بسبب  اً دوالر  524

یـة اضـافة و ازراعیـة بشـكل مكثـف واالسـمدة الكیماالمكانیات الزراعیة المتوفرة واستخدام التقنیـات ال

التصــدیر التجــاري ،  أوتــوفر المســاحات الكبیــرة لإلنتــاج الزراعــي ســواء كــان لالكتفــاء الــذاتي  إلــى

ى لـو األواردات مرتفعـة وهـي الـدوالر بالمقابـل ملیـار  4بلغت قیمة الصادرات الزراعیة فـي المملكـة 

فـان قیمـة االنتـاج  لعـراق أمـا بالنسـبة ل،  دوالر ملیـار  21على دول المشرق العربي بلغت حـوالي 

دوالر وهــو مســتوى متــدني بالمقارنــة  104 بلــغدوالر ونصــیب الفــرد منــه ملیــار  4 الزراعــي بلغــت 

دولــة وذلــك بســبب عــدم تــوفیر الــدعم الــالزم لقطــاع الزراعــة فــي  اإلقلــیمضــمن  خــرىمــع الــدول األ

م االقتصــاد انعكــس ذلـك علــى قیمــة الصــادرات البالغــة واالعتمــاد علــى قطــاع الـنفط فــي دعــ العـراق

البالغة واردات الزراعة تصدیر المنتجات الزراعیة التمور مقارنة بقیمة الالف دوالر وهي قیمة  79

دوالر، والصــورة لیســت افضــل بالنســبة لــدور االنتــاج الزراعــي فــي دعــم اقتصــادیة ملیــار  1.4نحــو 

  دول المشرق العربي االحادیة السلعة.

في دول المشرق العري فیشمل الصناعات االستخراجیة والتحویلیـة   النشاط الصناعيأما 

مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة  وانعكاســه علــى التنمیــة االقتصــادیة محــدودة بــالرغم مــن أحتیاطاتهــا

ملیار برمیل كمـا اوضـحنا ذلـك  651بلغت كمیة االحتیاطات النفط في دول المشرق العربي قرابة 

ـــدول المشـــرق 29ســـابقًا ، یتضـــح مـــن الجـــدول ( ) ان القیمـــة المضـــافة للصـــناعات االســـتخراجیة ل

عات االسـتخراجیة % مـن إجمـالي قیمـة الصـنا77.1دوالر شكلت زهـاء  ملیار 555العربي حوالي 

العربیــة ، أمــا الصــناعات التحویلیــة التــي تتســم بتــدني مســتویات المحتــوى التقنــي، وغلبــه التصــنیع 

التجمعـي الموجـه للسـوق المحلیــة والتصـدیر باالعتمـاد علـى االجــور المنخفضـة نسـبیا للیـد العاملــة 

   .والمزایا النسبیة لبعض المدخالت الصناعیة والحمائیة للسوق المحلیة
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  2019القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي هامسإ) 28جدول(

  الدول
الناتج الزراعي 

  ملیون/دوالر

نصیب الفرد من 

الناتج الزراعي 

  دوالر

الصادرات الزراعیة 

  ملیون دوالر

الواردات الزراعیة 

  ملیون دوالر

  14.767  6.221  290  28.082  مصر

  21.101  4.112  524  17.496  السعودیة

  1.889  475  487  8.861  سوریا

  1.424  79  104  4.143  العراق

  11.139  2.250  322  3.060  االمارات 

  4.395  2.150  231  2.379  االردنیة 

  989  1.402  379  1.743  عمان

  5.441  896  430  1.636  لبنان

  2.001  204  49  1.429  الیمن

  2.501  587  136  683  الكویت

  234  99  86  439  فلسطین

  2.620  44  437  336  قطر

  590  562  70  109  البحرین

  69.061  19.081  3.545  70.396  المجموع

  91.618  29.251  5.532  119.619  الدول العربیة

األهمیة النسبیة لإلقلیم 

  من الدول العربیة%
58.5  64.0  65.2  75.3  

  المصدر من عمل الباحث باالعتماد على   

  .313-305،  ص ص 2019) ،8/3)(3/1المالحق االحصائیة( التقریر االقتصادي العربي الموحد،-     

  

نوعیـة والجـودة في توفیر الكمیة وال ماسهاألوالتزال الصناعة العربیة تعاني من عدم القدرة 

تلــك الصــناعات هــي البنــاء والتشــیید وصــناعة االســمنت وصــناعة  أهــم، ومــن ةوالتنافســیة المطلوبــ

الحدیــد والصــلب وصــناعة زیــت الزیتــون وصــناعة الســكر والصــناعة الســمكیة وصــناعة الســیارات 

یــة وصــناعة االیثیلــین وصــناعة المــواد الهیدروكربونیــة (التكریــر) التــي و اوصــناعة المــواد البتروكیم

واالحتیـاطي النفطـي  اإلنتـاجنظـرا لكمیـة  العربـي النفطیـة الصناعات في دول المشرق أهممن  تعد

مصـفاة تقـدر  45حـوالي  2019بلـغ عـدد مصـافي التكریـر فـي دول المشـرق العربـي عـام  إذفیها، 
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، وســبب االرتفــاع هــو نتیجــة  2019/ي عــام )1(ملیــون برمیــل 7.747فیهــا حــوالي  اإلنتــاجكمیــة 

الـــف ب/ي ورفـــع  70 تكریریـــهیجـــي بطاقـــة مصـــافي جدیـــدة منهـــا اعـــادة اعمـــار مصـــفى ب تشـــغیل

رفـــع  إلـــى، اضـــافة دولـــة العـــراقالـــف برمیـــل/ي فـــي  280 إلـــى 210الطاقـــة لمصـــفى البصـــرة مـــن 

المملكـــة العربیـــة الـــف برمیـــل/ي فـــي  440 إلـــى 400فـــي مصـــفاة ســـاتورب مـــن  الطاقـــة التكریریـــة

المملكة ، وتحتل )2(الف برمیل/ي 197 إلى 116من  سلطنة عمانومصفاة صحار في  السعودیة

دولـــة ملیـــون ب/ي، تلیهـــا  2.859ى فـــي الطاقـــة التكریریـــة معـــدل لـــو األالمرتبـــة  العربیـــة الســـعودیة

حیــث ان ، 2019ن ب/ي عــام ملیــو  1.119بلغــت نحــو  ةطاقــة تكریریــب االمــارات العربیــة المتحــدة

 )13جـدول( 24552هذه المصافي ترتبط بمنظومة خطوط االنابیب الداخلیة البالغة اطوالها نحـو 

% مــن 86.1دوالر وشــكلت زهــاء ملیــار  243وعلیــة بلغــت القیمــة المضــافة للصــناعات التحویلیــة 

  اجمالي الصناعات التحویلیة العربیة .

دوالر وشـكل زهـاء ملیـار  888قیمة الناتج الصناعي في دول المشـرق العربـي حـوالي أما 

، وبالمقارنــة مــع النــاتج الزراعــي نجــد ان  ةالعربیــفــي الــدول النــاتج الصــناعي  إجمــالي% مــن 88

یدل على حجم  ممابحدود ثمانیة اضعاف  اج الصناعي في دول المشرق العربي یفوق انت نشاطال

المملكــــة العربیــــة تصــــدرت التــــي  االعتمــــاد علــــى القطــــاع الصــــناعي فــــي دول المشــــرق العربــــي ،

نصــیب الفــرد منــه  ودوالر لیــار م 336قیمــة النــاتج الصــناعي بحــوالي  فــي الــدولقائمــة  الســعودیة

وهـي  راً دوالالـف  110دوالر مقارنة مع نصیب العامل في قطـاع الصـناعة بحـوالي  الف 10 قرابة

المملكــة العربیــة ، نظــرا لمــا تمتلكــه  خــرىنســبة دخــل مرتفعــة مقارنــة مــع دول المشــرق العربــي األ

دولــة االمــارات جــاءت و رهــا ، مــن صــناعات ثقیلــة للحدیــد والصــلب واالنشــاء والبنــاء وغی الســعودیة

 144شـــكل نحـــو  إذول المشـــرق العربـــي رتبـــة الثانیـــة للنـــاتج الصـــناعي مـــن دبالم العربیـــة المتحـــدة

الـف  55الصـناعي نحـو  اإلنتـاجونصیب عامل  اً دوالر الف  15نصیب الفرد منه  بلغ دوالرملیار 

بنــى تحتیــة واســتثمارات اجنبیــة طــورت هــذ  تمتلــك دولــة االمــارات العربیــة المتحــدةوذلــك الن  راً دوال

المرتبــة الثالثــة لإلنتــاج الصــناعي لمــا یمتلكــه مــن  دولــة العــراق تالقطــاع االقتصــادي المهــم ، احتلــ

هــا صــناعة أهممصــافي الصــناعات التكریریــة وصــناعات الحدیــد والصــلب والصــناعات االنشــائیة 

                                      
 .203، مصدر سابق، ص45األقطار العربیة المصدرة للبترول أوابك، تقریر االمین العام  منظمة) 1(

 التقریر االقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي ، الفصل الرابع، القطاع الصـناعي، مصـدر نفسـه ، )2(

  /jaer2019https://www.amf.org.ae/ar/content. على الرابط : 76، ص 2019
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قیمة النـاتج الصـناعي نحـو  إجماليیة بلغ الكمیة والنوع في دولة العراقاالسمنت التي یشتهر بها 

 55العامـل الصـناعي بنحـو دوالر ، مقابـل حصـة الـف 2.6الفرد منه نصیب  ودوالر ملیار  103

  ).29جدول ( ءت بقیة دول المشرق العربيمن الناتج الصناعي ، وجا اً دوالر  الف

  2019 عام سهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجماليإ )29( جدول

  الدول

القیمة المضافة 

للصناعات 

االستخراجیة ملیون 

  دوالر

القیمة المضافة 

للصناعات 

التحویلیة ملیون 

  دوالر

الناتج الصناعي 

  ملیون دوالر

نصیب الفرد من 

اإلنتاج الصناعي 

  دوالر

نصیب العامل الصناعي من 

القیمة المضافة في القطاع 

  الصناعي دوالر امریكي

  8659  698  67751  40729  27022  مصر

  110978  10059  336111  100748  235363  السعودیة

  2985  254  4613  2342  2271  سوریا

  54989  2661  103811  3815  9995  العراق

  55133  15179  144058  36928  107130  االمارات 

  13576  866  8928  8039  890  الهاشمیة

  37194  7919  36443  7831  28612  عمان

  11635  1323  5038  4824  214  لبنان

  1082  35  1030  845  185  الیمن

  124950  15756  79234  11165  68069  الكویت

  4190  321  1635  1581  55  فلسطین

  80617  33698  86974  17634  69340  قطر

  42369  8247  12775  6661  6114  البحرین

  37.194  2.661  888401  243142  555260  المجموع

  28.568  2.478  999635  280019  719616  الدول العربیة

األهمیة النسبیة لإلقلیم 

  من الدول العربیة%
77.1  86.1  88.8      

  المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على :

 318،  ص ص 2019) ،2/17)(4/2)(4/4)(4/1التقریــر االقتصــادي العربــي الموحــد، المالحــق االحصــائیة( -

319 – 321 .  

دولــة أمــا دول المشــرق العربــي التــي تمتلــك ادنــى مســتوى مــن النــاتج الصــناعي اذ جــاءت 

قیمـة نـاتج  دولـة فلسـطیندوالر فقـط ، و  35ملیـون دوالر ونصـیب الفـرد منـه بلـغ  1.0بنحو  الیمن

دوالر وهـــي دول ذات صـــناعات  321ملیـــون دوالر ونصـــیب الفـــرد منـــه  1.6صـــناعي بلـــغ نحـــو 

ملیـون دوالر ونصـیب الفـرد منـه  5.0فقد بلغت قیمة الناتج الصناعي نحـو  لبناندولة متدنیة، اما 

  نحو الف دوالر.
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  المبحث الثالث

  لشبكة انابیب نقل النفط في دول المشرق العربي المرتكزات السیاسیة والقانونیة

والناقالت التي تقف  اإلنتاجنقل النفط بمثابة حلقة وصل بین حقول  أنابیبتعد خطوط 

في سلسلة العملیات النفطیة، فقد نمت وانتشرت  المحور الرئیستعد من  فأنها مرافئ الموانئعلى 

الصناعات  مع تطور اإلقلیمفي  اكثر من قرنالنفط في المشرق العربي منذ  أنابیبمنظومة 

ن الطاقة والتنافس والتسابق المستمر بین المستوردی تاداامد یةأهمالنفطیة فیها، وفي ظل تصاعد 

النفط والغاز من المحددات والقضایا الجوهریة والمؤثرة انابیب نقل خطوط  لموارد الطاقة اصبحت

عموما والمشرق العربي خصوصا ، وقد اصبحت  األوسطفي مسارات الحرب والسلم في الشرق 

القضایا التي تدخل في طلب استراتیجیات الدول السیاسیة  أهممشاریع نقل خطوط الطاقة من 

ي والعسكري مندیة وفي عالقاتها الخارجیة ویتجلى ذلك في االستهداف المطرد األواالقتصا

 أهملذا فان من  االقلیمرهابیة التخریبیة لخطوط نقل النفط في الصراع الدائر في عمال اإلواأل

كات بمسارات شالمرتبطة بعبور  الدولیةهي االتفاقیات  االنابیبالمشاكل التي تواجه خطوط 

  االنابیب .

 ت التـــي یســتدل منهـــا علـــىاالمؤشـــر  مـــن اهــمالـــنفط بــین الـــدول نقـــل  أنابیــبتعــد خطـــوط و 

العالقات المتأرجحة بین  تتجسد توازنات حیث، دولة ما ودول المرور العالقات الدولیة بین طبیعة

تیجیة العالمیـة، فـإن تتبـع ااالسـتر  هـي الناقـل للسـلعة نابیـبع، والن خطـوط األان والنز و انقطتي التع

السیاسـیة للعالقـات بـین الـدول. ومـن هنـا  یعكـس االتجاهـات نابیـبفیة لخطوط األات الجغر االمسار 

فـدور العوامـل الجیوسیاسـیة یـدفع ، )1(اإلقلـیمهـذا  فـي نابیـبتیجیة لخریطـة األاتأتي الخریطة االستر 

ءات معینـة، فـي سـعیها لتحقیـق مصـالحها اعـن إجـر  االمتنـاع أوءات معینـة، اإجـر  ذااتخ إلىالدول 

وتتعدد مصـادر االخطـار التـي تهـدد ، )2(الجیوسیاسیة ویؤثر فیها یتأثر النفط بالعوامل إذالوطنیة. 

 .  یةاإلقلیمت االتوتر  أوعات االتهدید السیاسي، الصر  أوالرهابیة ا الطاقة، منها الهجمات أمن

                                      
، 2009، 41جواد صندل، روسیا وجورجیا النفط والجیوستراتیجیة منظور جغرافي سیاسي، مجلة دیالى، العدد) 1(

 .21ص

ارنــي والتــر، عصــر الــنفط: التحــدیات الناشــئة(العوامل الجیوسیاســیة فــي الــنفط وأمــن الطاقــة العــالمي)، مركــز ) 2(

 .222-221، ص ص 2011، ابو ظبي، 1االمارات العربیة المتحدة للدراسات والبحوث االستراتیجیة، ط
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 ذو صـفة قانونیـةتشـریع الان التـي یوجـد فیهـا فـي البلـد نابیبحق النقل بواسطة األ لذا فان

ــم تحــدث إذشــك بــدون قیمــة ســتكون دون  مرتبطــة بإجــازة مبدئیــة متخــذة مــن الســلطات المعنیــة ا ل

 نابیــبال تكــون خطــوط األ هــاالقــدرة علــى تخفیــف العــائق العــارض لــبعض الســلطات االداریــة وحین

ال علــى ان  ةركتالمشــ المصــالحخاضــعة ألي نظــام قــانوني خــاص، فــان بناءهــا یخضــع لتطبیــق 

ل  العقاریــة مثــل بنــاء واالنظمــة المعمــول بهــا والمســائ شــيء مــع الــتحفظ بــاحترام القــوانین یعترضــه

 نابیـــبتطـــور الصـــناعة النفطیـــة فـــي العـــالم اصـــبح مـــد خطـــوط األ أن، )1(خـــط حدیـــدي أومصـــنع 

البترول وتسـتفاد مـن اراضـیها  للبلدان التي ال تمتلك اً مهم اً للتمویل بالنفط ضرورة اقتصادیة ومورد

وتمتلـــك دول العبـــور حـــق العمـــل الشخصـــي  ةدولیـــال یـــاتتفاقاللعبـــور تلـــك الخطـــوط عـــن طریـــق ا

كــذا فــان المشــاكل القانونیــة قــد یكلــف العمــل بهــا لشــخص فیهــا علــى حســابها، وه نابیــباأل ألعمــال

اطار وطني صرف، من ناحیة الرسوم فان بعض الدول  إلىیعاد بها  وط االنابیبخطالتي تثیرها 

المشترك بین تلك البلدان وبعضـها االخـر تمـنح  االتفاق ترانزیت ناتجة عن تطبیق بإیراداتتكتفي 

عامـــة ودول الـــدول العربیــة  أمــافائـــدة،  أكثــرضـــرائبیا   مــااخطــوط النقــل التـــي تجتــاز اراضـــیها نظ

لحـل المشـاكل الناتجــة عـن فعالیـة نقــل  هـامشــترك بینلــت انشـاء نظـام و افحالمشـرق العربـي خاصـة 

  فط بین الدول المصدرة والمستوردة .الن

توحید عملها  إلىالثانیة المناطق المصدرة: بذلت البلدان العربیة في نهایة الحرب العالمیة  – أ

 التأثیر صاحبةول العربیة على الصعید السیاسي جامعة الدمنظمة  من خاللوزیادة قدرتها 

 أنابیبشركة مالحیة عربیة ومشاریع خطوط  تأسیسوضوحا وكانت نتائج العمل ان تم  كبراأل

التغلب على المشاكل ألجل ك ابو األ أو(منظمة البلدان العربیة المصدرة للبترول)  وتأسیس

  السیاسیة والقانونیة التي تحدث بین الدول المصدرة للبترول ودول المرور.

 فقد، سابقاربا هي المنطقة المستوردة للنفط كما هو موضح أو دول  المناطق المستهلكة:  ان – ب

 1957 ونصت معاهدة روما دوليعلى صعید  نابیباثیرت المشاكل القانونیة للنقل بواسطة األ

نصت  1958التي دخلت حیز التنفیذ عام ها الثالثة أدتببساطة في م نابیبباألفیما یخص النقل 

مشتركة على صعید النقل) والقسم الرابع المخصص كاملة لهذه المسالة مبدأ(القیام بسیاسة على 

النقل بالسكك الحدید والنقل البري والمالحي، وفي  ) تدابیر هذا القسم تطبق على84في المادة(

                                      
 .40جلبیر غانیه، مصدر سابق، ص) 1(
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مجلس الوزراء وثیقة عمل بعنوان(تطور  إلىربیة و قدمت لجنة الوحدة االقتصادیة األ 1961عام 

   .) 1(المحروقات السائلة)في نقل  نابیبخطوط األ

 2(تمثلت نابیبمواد االتفاقیات بین الدول المصدرة والدول المضیفة لخطوط األ  أهم(:  

 أو" تعني أي شخص ، بشكل مباشر لشركة التابعةا،  التعاریف والتفسیر: ىلو األ المادة  -1

ضوابط ، یتم التحكم فیها من  عن طریق أكثر أومن خالل وسیط واحد  أوبشكل غیر مباشر 

السیطرة المشتركة مع هذا الشخص. ألغراض هذا التعریف  یعني مصطلح  تحت أو هقبل

إدارة وسیاسات  التسبب في اتجاه أوغیر مباشرة لتوجیه  أوامتالك سلطة مباشرة  "التحكم"

حقوق  أوة راق المالیو في األ أخرىحصة مسیطرة  أوالشخص ، سواء من خالل ملكیة األغلبیة 

باالتفاق بین األشخاص الذین یمنحون  أو بموجب القانون غیرها من حقوق الملكیة أوالملكیة 

 أو هذه االتفاقیة الحكومیة الدولیة ، بما في ذلك أي مالحق االتفاقیة التصویت أوهذه السلطة 

یعني أي  لوالمقا،  رالمعدلة من وقت آلخ أوالمكملة  أومرفق بهذه الوثیقة بصیغتها المعدلة 

 بتوفیرغیر ذلك  أوالعقد  غیر مباشر ، سواء من قبل أوشخص یقوم بالتورید بشكل مباشر 

  أخرىأمور  والخدمات المالیة  الخدمات ، بما في ذلك أوالتكنولوجیا  أوالعمل  أوالسلع 

  .دوالر الف 100االئتمان والتمویل بقیمة تعاقدیة سنویة ال تقل عن 

اتفاقیة تكون الدولة طرفًا فیها ،فیما یتعلق  أوتعني أي معاهدة  المزدوجةمعاهدة الضریبة 

 اتفاقیة الحكومة المضیفة،  رأس المال أوبالضرائب لتجنب االزدواج الضریبي على الدخل 

فیما  أخرىكل اتفاقیة تبرم بین الحكومة المضیفة من جهة ، ومستثمرو المشاریع من ناحیة  تعني

أي شخص آخر مفوض بتقدیم  أویعني أي شركة تأمین  المؤمن  .نابیبألنظام خطوط اب یتعلق

  .نابیبجزء من المخاطر فیما یتعلق بخط األ أووتوفیر غطاء تأمیني لجمیع 

یعني أي  المقرض  .أنشطة لتنفیذ المشروعمستثمر للمشروع ،  أواي مشغل  صاحب المصلحة

تمویل  أومدیونیة، قرض، سكن مالي، تمدید ائتمان  أي شخص آخر یقدمها أومؤسسة مالیة 

 .(بما في ذلك أي إعادة تمویل) نابیبأي صاحب مصلحة فیما یتعلق بنظام خطوط األ آخر

نفقة(بما في ذلك  أوالتزام  أومسؤولیة  أوإصابة  أوتكلفة  أویعني أي خسارة  الضرر" أوالخسارة 

                                      
 56-54نفسه، ص صللتفاصیل ینظر: جلبیر غانیه، المصدر ) 1(

  للتفاصیل انظر: )2(

Energy Charter Secretariat, Intergovernmental Agreements and Host Government 
Agreements on Oil and Gas Pipelines  Comparison-A,2015,P P107-111 
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یعني  یان الدولةك، عات) ، والتقاضي ، واإلجراءات ة والمدفو مااالفوائد والعقوبات وأتعاب المح

حقوق  أوغیر مباشر ، السیطرة على حقوق الملكیة  أوأي كیان یكون للدولة ، بشكل مباشر 

غیر  أوبشكل مباشر  التي تقدمها الدولة ضوابطال أومصلحة اقتصادیة مماثلة ،  أوالملكیة 

الرسوم والضرائب والجمارك والتكالیف  تعني جمیع الضرائب .مباشر. ألغراض هذا التعریف

تعني ضریبة القیمة المضافة وأي  ریبة القیمة المضافة"ض .والمدفوعات الحالیة والمستقبلیة

  . األرضالخدمات ، وحقوق  أوتوفیر السلع  مماثلة تنطبق على أخرىضریبة 

 عند تبادل الصكوكیدخل هذا االتفاق حیز التنفیذ ،  دخول حیز التنفیذ: المادة الثانیة -2

تصبح ان  التي یجب 3والمادة  2.2التصدیق من قبل جمیع الدول ، باستثناء فیما یتعلق بالمادة و 

تقدم كل دولة  یوًما 60/90ساریة المفعول عند التوقیع على هذه االتفاقیة من قبل كل دولة خالل 

  ل.األصو الجهاز الحكومي المعتمد حسب من قبل  هذه االتفاقیة للتصدیق علیها

ؤكد كل ت:  ةت الدولیة والمحلیمااااللتز من  العالقة بین هذه االتفاقیة وغیرها :المادة الثالثة-  3 

 التفاق هو من صالحیات الحكومة المضیفة. كل دولة كذلكل دولة وتضمن تنفیذ ذلك وأدائها

تدخل في  أوتغیر  أوتعدل  أوال یجوز ألي دولة أن تسن  ،باالتفاقلتزام اال دولیا أوطرف محلي 

  مع الالئحة. أي قانون غیر متوافق

مع مراعاة األحكام  ذات الصلة خرىواالتفاقیات األه العمل أداء ومراقبة هذ :المادة الرابعة -  4

تها بموجب هذه االتفاقیة ، مااكل من التز  من هذا القانون ، تتعهد كل دولة بالوفاء واألداء خرىاأل

 التي هي طرف وأي اتفاقیة مشروع تكون طرفا فیها من وقت آلخر فةأي اتفاقیة للحكومة المضی

  .األنشطة المنصوص تدعم كل دولة تنفیذ المشروع  بالكاملكما 

الظروف  ن الدول من أجل إنشاء والحفاظ على ما یلزمو اتتع،  نو ا: التعالمادة الخامسة -  5

   ع ودعم التمویل.المواتیة لتنفیذ أنشطة المشرو 

التي قد  األرضعهد كل دولة بمنح والحفاظ على حقوق تت،  األرض: حقوق السادسةالمادة -  6

شروط وأحكام و  لة وشفافة وقانونیةاضروریة للقیام بأنشطة المشروع في ظل عد تكون معقولة

  .الحد المنصوص علیه إلىوواضحة  ذاتجاریة قابلة لإلنف

الغاز  البترول( الالزمة لتسهیل النقلتخذ كل دولة التدابیر ت،  : النقلالمادة السابعة -7

 صلاأل إذمبدأ حریة العبور ، ودون تمییز من  فیما یتعلق بالمشروع ، بما یتفق مع )الطبیعي
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أساس هذه الفروق ، ودون  التمییز في التسعیر أو لغاز الطبیعيوا ملكیة هذا البترول أو والمقصد

   رسوم. أوقیود  أوفرض أي تأخیر غیر معقول 

ال یجوز ألي دولة فرض أي شرط ،  نابیب: ملكیة البترول والغاز في نظام األةمنامادة الثال- 8

أي جزء منه ،  أو نابیبفي نظام خطوط األ الغاز الطبیعيو فیما یتعلق بحق ملكیة البترول 

  .نقل تجاریة تكون طرًفا فیه أوتفاقیة شحن ا بخالف

تفاقیة الحكومة المضیفة المعمول بها اضمن  : عدم مقاطعة انشطة المشروعالمادة التاسعة -  9

 أومقاطعتها  أوسلطة تسویة المنازعات  ح بها بشكل خاص من قبل المختصةدولة مصر  أو

التأثیر على  أوا وال یجوز قطع الخط أنشطة المشروع في إقلیمه إعاقتها أوتأخیرها  أوتقلیصها 

هذه ابرز المواد المهمة في االتفاقیات الدولیة  .)1(التدفق في حالة النزاعات ألنه محكوم باتفاقیة

  الدول المضیفة. إلىالنفط والغاز  أنابیبالخاصة بعبور 

المعاییر عبر  ن الحكومات مع شركات النفط في تأسیس مشتركو اتتع: المادة العاشرة -  10

تتماشى مع  المرافق (بما في ذلك المعاییر الفنیة والسالمة والبیئة) لبناء وتشغیل المرافق التي

  . الدولیة الجیدةالمعاییر 

تسري هذه االتفاقیة في تاریخ التوقیع علیها وبعده وتظل ساریة : ةالمادة الحادیة عشر - 11

في القانون  نابیباأل وان ت بموجب اتفاقیات المشروعمااالمفعول حتى یتم الوفاء بجمیع االلتز 

ینتمي للقانون الدولي رغم تشابكه  موضوع اتفاقات بین الدول وال متأخرلم تكن حتى وقت  الدولي

فان البحث في قانون النقل البحري قد  1958الدولي الكبیر، فمنذ االجتماع الذي عقد في جنیف 

البریة والبحریة القائمة في عرض البحر واالتفاق علیها قد تعدل  نابیباألباستعرض حالة النقل 

تتمتع بحق مد الخطوط تحت البحر على  إذرة للشاطئ ام ال و انهائیا سواء كانت تلك الدول مج

قد  نابیبالمتزایدة للنقل الدولي بواسطة األ یةهماأل، وان اال تعرقل تلك الخطوط طرق المالحة

دولة بمد  أليان فكرة السماح  یل العالقات السیاسیة بین الدول.بطریقة قیمة في تعد همسا

تسهیال تقدمة الدول وفق اتفاقیات  ذات سیادة یعد أخرىراضي أتابعة لها عبر  أنابیبخطوط 

منح هذه التسهیالت وفقا لمصالحها  أوتحكمها المصالح المتبادلة والقانون یسمح للدولة بمنع 

                                      
  للتفاصیل انظر:) 1(

Energy Charter Secretariat, Model Intergovernmental Host Government Agreements 
for Cross-Border Pipelines Second Edition , second 2, p p11-37. 
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وبناء على ما تقدم فان شبكة انابیب نقل  .أخرىفي دولة  نابیبأدولة الحق بمد خط  أليولیس 

النفط في دول المشرق العربي شهدت تأثیر واضح للتغییرات السیاسیة والقانونیة في تشغیلها 

خالل الفترة الزمنیة التي بلغت نحو قرن من الزمن مما انعكس على الفاعلیة التجاریة لشبكة 

  دیر النفط الخام .االنابیب وخاصة المعتمدة في تص

اغـالق جمیـع منافـذه علـى البحـر المتوسـط مـن  إلـىضاع فیـه و األ أدت دولة العراقففي  

یة التــي نشــبت فلســطینان الحــرب ال إذ المملكــة االردنیــة الهاشــمیةو  دولــة لبنــانو  دولــة ســوریا جهــة

النفط  أنابیب أیضایة وتوقفت فلسطینالدولة ال راضياطرابلس عبر  العراققفت خط أو م 1948عام

ـــى 1956طـــرابلس عـــام  ســـوریاعبـــر  ونســـفت  الســـویس زمـــةوا مصـــر بســـبب العـــدوان الثالثـــي عل

وتوقـــف الخطـــوط  مســـیرتها بعـــد عـــام اخـــر، إلـــى دتاالســـوریة وعـــ األراضـــيیـــة فـــي العراق نابیـــباأل

 إلـــى أدتالتــي  1980عــام حــرب الخلــیج االولــى یـــة یرانیــة اإلالعراقبســبب الحــرب  أیضــایــة العراق

التي شلت  1990عام  الخلیج الثانیةحرب  أیضاو  األحمرالبحر  إلى السعودیة العراقاغالق خط 

وقـد ي السـعودي العمـالق العراقـبـأغالق الخـط  ربیـةو االسـواق األ إلـىیة مـن الـنفط العراق الصادرات

، هــا النفطیـــةأنابیباراضــیها وربطتــه بشــبكة  ضــمنالخــط  علــى المملكــة العربیــة الســعودیة اســتولت

عنـد  1972البحـر المتوسـط عـام  إلـىي رهینه بید الحكومـات السـوریة العراقواصبح تصدیر النفط 

طالبـت الحكومـة السـوریة بمضـاعفة  إذ ألراضـیها خطط الـنفط العـابر بتأمیمقیام الحكومة السوریة 

دولـة  ت، لـذا قامـللبرمیـل تسـن 44 إلـىسـنت للبرمیـل 22مـن  العـراقرسوم المرور من شركة نفط 

الجـل الوصـول الـى البحـر  1977ر االراضي التركیة عـام بجیهان ع–نشاء خط كركوك إب العراق

ي الثـاني عـام العراقـالخـط التركـي و طیبة مع الجارة تركیـا، العالقة ال المتوسط لتصدیر النفط بسبب

 1990عــام  661الــدولي رقــم مــنمجلــس األولكــن قــرار  1987وتــم اكمــال المشــروع عــام  1984

، اصدرت الحكومة التركیة  وتقنین صادراته النفطیة دولة العراقعلى االقتصادي بفرض الحصار 

تحقیـــق عالقــات قویـــة مـــع الغــرب وخاصـــة الوالیـــات المتحـــدة  الجـــل )1(نابیــبقــرار اغـــالق خـــط األ

وشـاركت بفـرض صـبحت عضـو فـي حلـف شـمال االطلسـي(الناتو) من قبل تركیـا التـي أاالمریكیة 

وحققـت تركیـا تلـك المكاسـب السیاسـیة والمالیـة )2( نابیـبواغالق خط األ دولة العراقالحصار على 

                                      
للتفاصــیل ینظــر: ازاد محمــد امــین، الممیــزات الجغرافیــة والجیولوجیــة لحقــول نفــط كركــوك، مجلــة زانكــو، العــدد )1(

 .1977الخاص، المؤتمر العلمي الثالث، اربیل، 

 .213السماك، جغرافیة النفط، مصدر سابق، صللتفاصیل ینظر: محمد ازهر ) 2(
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یة العراقوجدت الدور الذي كانت تبحث عنه وشهدت العالقات التركیة  إذي اإلقلیموتصاعد دورها 

  ازاء الموقف التركيافتراقا في المواقف الخارجیة الدولیة بل ان الدول العربیة شعرت بالقلق 

عن الضـخ بسـبب الصـراع توقف خط التابالین توقف  المملكة العربیة السعودیةوشهدت 

م لســـبب 1975عـــن الضـــخ عـــام م، كمـــا توقـــف 1967-1956العربـــي_ االســـرائیلي فـــي االعـــوام 

علـى  المملكـة العربیـة السـعودیة، فضال عن زیادة الضرائب التي فرضتها لبنانهلیة في الحرب األ

ــــابالینشــــر  ــــاع ) 1(كة الت ــــنفط عــــام  أســــعاركــــذلك اجــــور الشــــحن والرســــوم دول المــــرور بعــــد ارتف ال

والخــط االن یســتخدم لتزویــد وتجهیــز  ،وقــف عــن العمــل، والزال هــذا الخــط قــائم لكــن مت) 2(م1973

الف برمیل یومیًا) من النفط الخام من عام  60بحوالي ( المملكة االردنیة الهاشمیةمصفاة الزرقاء 

مـرور الخـط بـالقرب مـن منـاطق فسیاسیة وعسكریة اقتصادیة  ألسبابحتى االن وذلك  )3(م1983

التـي یمـر مـن خاللهـا الخـط والتـي مـا زال  دولـة لبنـانالصراع العربي الصهیوني في الجوالن وفي 

المملكــة العربیــة قامــت  ر علیهــا الكیــان الصــهیوني ، ولهــذامــن المنــاطق التــي یســیط اً بعضــها قریبــ

بـالتخطیط إلیجـاد منفـذ لتصـدیر نفطهـا بعیـدًا عـن المخـاطر والصـراع الـدائر فـي حـوض  عودیةالس

 العراقمن مرة اثناء حربها مع  أكثربأغالق مضیق هرمز  إیرانبعد تهدید  والسیماالخلیج العربي 

التي  اقلیم المشرق العربي،دول حجم تجارة النفط في مما انعكس على . )4(فترة الثمانینیات خالل 

بالمنطقة من قبل القـوى  وراء االهتمام المفرط، هذه الحقیقة كانت خزان للنفط في العالم تعد اكبر 

درجـة غـزو  إلـىوصـل  1973كسالح استراتیجي عربـي عـام النفط وظف  عندما والسیما العظمى

 –، وانعكاس ذلك على ایقاف تـدفق الـنفط عبـر خـط كركـوك  2003عام  لعراقل الوالیات المتحدة

ـــى مشـــاكل  ـــاس مـــن قبـــل الحكومـــة الســـوریة . اضـــافة ال بأشـــكالها الحدودیـــة واالثنیـــة النعـــرات بانی

التعدد العرقي، اللغوي، الدیني، الطائفي وحتى فیمـا یتعلـق جراء والنعرات الطائفیة في دول االقلیم 

تأثرت صادرات النفط ومرورها عبـر دول اقلـیم المشـرق  تقدمي.ج الحكم بین دیني ومحافظ و ذابنم

 دولة مصرالعربي بواسطة شبكات االنابیب بسبب ما شهدته المنطقة من اضطرابات سیاسیة في 

                                      
للتفاصــیل ینظــر :مثنــى مشــعان المزروعــي، الــنفط العربــي دراســة فــي الجغرافیــة السیاســیة، اطروحــة دكتــوراه (1) 

  .56، ص2009(غیر منشورة) الجامعة المستنصریة، كلیة التربیة، 

  .386، ص1987سابق، محمد ازهر السماك، اقتصاد النفط والسیاسة النفطیة، مصدر (2)  

  .99عبداالله التكریتي، مصدر سابق، ص(3)  

أطروحة للنفط العربي ، دراسة الجغرافیة السیاسیة ،  االستراتیجیة األهمیة، رضا عبدالجبار سلمان الشمري )4(

 . 53، ص2003، جامعة بغداد ،  اآلدابغیر منشورة ، كلیة  هدكتورا
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ســـیطرة المجـــامیع االرهابیـــة (داعـــش) علـــى منـــابع  فضـــال عـــنوبـــاقي الـــدول العربیـــة  دولـــة ســـوریاو 

كلها اثار سیاسیة  دولة الیمنرب التحالف العربي في فضًال عن ح العراق سوریاوخطوط نقله في 

لنقـل الطاقـة مـن الحقـول  اقلـیم الدراسـةإحـدى الوسـائل المتبنـاة فـي  نابیـبخطـوط األ ت علىانعكس

 عـام منـذ خـرىیـة بـین الفینـة واألیرانالتهدیـدات اإلزد علیـه صـدیر، توموانئ ال محطات التكریر إلى

 والــدول المنتجــة للــنفط  فــيخطــوط نقــل الطاقــة یهــدد بــإغالق مضــیق هرمــز ســببا إضــافیا  2011

  .البحر المتوسط  عبرایجاد طرق بدیلة 

تعد تجمعات حقب المیزوزویك من أهم التجمعات المنتجة للنفط في دول  خالصة القول 

 ســلطنة عمــانك فــي المشــرق العربــي، وقــد تــم اكتشــاف حقــول نفطیــة تنــتج مــن صــخور البالیوزویــ

ومثلها الصخور الجیریة  العراق وبعضها ینتج من تشكیالت السینوزویك كحقول كركوك في شمال

عصـر  مكـامن. وتمثـل دولة الكویتو  المملكة العربیة السعودیةالمنتجة في المنطقة المقسومة بین 

ة األكبــــر مــــن األهــــم فــــي احتوائهــــا علــــى النســــب مكــــامنالتریاســــي المعروفــــة فــــي الــــدول العربیــــة ال

الجوراســي ثــم  مكــامناالحتیاطــات النفطیــة المعروفــة فــي دول المشــرق العربــي وتلیهــا فــي األهمیــة 

قـدرت االحتیاطـات النفطیـة ، و تمتلـك دول المشـرق العربـي مصـادر ضـخمة مـن الطاقـة التریاسي، 

ـــل 651بنحـــو  ا اشـــكالهطبیعـــة تكـــوین الجیولـــوجي للمنطقـــة و  إلـــىراجعـــة  2019 عـــام ملیـــار برمی

النفطیـــة واالحـــواض العمالقـــة  مكـــامنعـــة التكـــوین واحتوائهـــا علـــى الالتضاریســـیة الناجمـــة عـــن طبی

وجهـات تصـدیر متنوعـة  2019 عـام ملیـون برمیـل یومیـا 24 وبحجم انتاج بلـغ حـوالي، المتكونة 

اضـافة الـى من النفط الخام،  2019عام ملیون برمیل یومیا  18حول اقالیم العالم المختلفة بلغت 

ملیــون دوالر ســنویا  70القطــاع الزراعــي ونســبة مســاهمته فــي النــاتج المحلــي االجمــالي بلغــت نحــو

فـي النـاتج  إسـهاماتهالف دوالر، امـا القطـاع الصـناعي بلغـت  3.5نصیب الفرد منه و، 2019عام

یعتمـــــد الـــــف دوالر.   2.6یــــون دوال ســـــنویا ونصـــــیب الفــــرد منـــــه لم 888المحلــــي االجمـــــالي نحـــــو

 یــــةأهمالقتصــــاد العــــالمي علــــى صــــادرات الطاقــــة بصــــورة كبیــــرة لمــــا تمثلــــه تلــــك الصــــادرات مــــن ا

ــــدخل فــــي حــــال صــــراعات مــــع الــــدول  ــــي ی اقتصــــادیة للشــــعوب، ممــــا جعــــل اقلــــیم المشــــرق العرب

لیــة عبــر طــرق التجــارة الدو  إلــىاالســتعماریة الكبــرى التــي تهــدف الســیطرة علــى مــوارده والوصــول 

ممــا  أخــرى إلــىنقــل الطاقــة التــي تنقــل مــن دولــة  أنابیــبوالســیطرة علــى  ة،الممــرات المائیــة المهمــ

جـل أحالة الصراع بین الدول والشركات العالمیة الكبرى مـن  إلىجد عامل منافسة شدیدة ترتقي أو 

 .اإلقلیموالسیطرة على موارد الطاقة في  ذاتحقیق مصالحها في تلك المنطقة لالستحو 



  الفصل الثالث
نقل  أنابيبجيواقتصادية شبكات 

  النفط يف دول املشرق العربي

 الوا  : ا ت ا 
أم ق ادول ا  ا م  

  
ما ءة :  ااام  أم 

ق ادول ا  ا م  
  

ا ا  :   مت اا
أم وأم دات اوا ا  

ق ادول ا  ا    
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  تمهید:

 القوة ، عوضةاالقتصادی القوةارتكاز النظام العالمي الجدید على تعني الجیواقتصاد 

وما رافقها من أحداث  انتهاء الحرب الباردة في الحقبة الماضیة حتى تي ساد، الت ةالعسكری

ادي وٕاطالق حریة آلیات االقتص تصاعد عامل القوة االقتصادیة، مع ازدیاد الصراعساهمت في 

لى باالعتماد ع ،)1(دون الحاجة للقوة (جوزیف ناي) ممارسة النفوذ ذ ما یطلق علیةالسوق. وه

یة أهموتنامي یة "الجغرافیا االقتصادیة" أهمفي ظل تصاعد ، مالیةرأسأنماط مختلفة من ال

مالمح  یبدو أن، و )2(أدوات إدارة العالقات الدولیة أهمالدبلوماسیة االقتصادیة التي أضحت من 

والصین ومن االمریكیة الوالیات المتحدة النظام االقتصادي الجدید قائم على تنافس كل من 

إعادة  إلىالمرجح أن یؤدي هذا التقارب المتزاید في التفكیر واالستراتیجیات االقتصادیة واألمنیة 

وعلیة فالجیو اقتصادیة  ، )3(قوانین والمؤسسات التي تحكم التجارة واالستثمار الدولیینالهیكلة 

 ال سیما التجاریة التي تنتهجها الدول في إطار ، ل االستراتیجیات ذات الصبغة االقتصادیةتحل

على التكنولوجیا الدقیقة وعبر التحكم  هاالوطنیة عبر احتكار  اقتصاداتهاسیاساتها الهادفة لحمایة 

  .)4(مجموعة من المنتجات الحساسة أوو التسویق لمنتوج  اإلنتاجفي األسواق العالمیة المتعلقة ب

تعد من السلع الحساسة واالستراتیجیة لنماء  وتطور ،  النفط خاصةو  صادر الطاقةأن م

االقتصادیات الوطنیة باعتبارها تشكل رهانًا اولیًا للسلطة، وهذا ما یفسر الصراع ومحاولة 

القرن الماضي وبدایة القرن  ستینیاتنقله برا وبحرا منذ وتسویقه وطرق السیطرة على مناطق 

المشرق العربي  إقلیمدول سط وبالتحدید و ألمنطقة الشرق االحادي والعشرون على مستوى 

 .خاصة

فان هدف الفصل تقییم االبعـاد الجیواقتصـادیة لشـبكات انابیـب نقـل الـنفط فـي اقلـیم  هوعلی

وارتكاز دولها فـي امـداد االسـواق النفطیـة عبـر  العالمي للنفط  اإلنتاجمناطق  أهمالمشرق العربي 

فـي  نتاجیـةاإلوقیـاس الجـودة ،  األنابیـبمن خـالل تقیـیم البنیـة الهیكلیـة  لشـبكة ، األنابیبشبكات 

والمرتكـزات  األنابیـبشـبكات ألجل رسم مالمح صـوره العالقـات المكانیـة بـین مسـارات  ،نقل النفط

  .دول المشرق العربي  إقلیمالبشریة واالقتصادیة على مستوى 

  

                                      
فـي الرهانـات واالهـداف،  دراسـةمصطفى بخوش، حوض البحر االبیض المتوسـط بعـد نهایـة الحـرب البـاردة: ) 1(

  .22، ص2006القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزیع،

ربــي فــي المنطقــة العربیــة بعــد نهایــة الحــرب البــاردة، بیــروت، مركــز و علــي بالحــاج، سیاســات دول االتحــاد األ) 2(

 .70، ص2001العربیة،ات الوحدة راسد
(3)Anthea Roberts, Henrique Choer Moraes, Victor Ferguson Monday, Lawfare, Hard 

National Security Choices,2018. 
https://www.lawfareblog.com/geoeconomic-world-order  

  على الرابط: 3807،2012،العددسناء نسراتي ،الحوار المتمدن )4(
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=318215&r=0 
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  لواأل المبحث 

  نقل النفط في دول المشرق العربي أنابیب لشبكاتالبنیویة لهیكلیة اتقییم 

االرتكازیــة لمــا لهــا مــن  أوعناصــر البنیــة التحتیــة  أهــمنقــل الــنفط مــن  أنابیــبشــبكات  تعــد

 هـــاجغرافـــي، فمـــن خالل إقلـــیم أليفـــي عملیـــة التنمیـــة االقتصـــادیة واالجتماعیـــة والحضـــاریة  تـــأثیر

وتعـاظم نشـاط االسـتثمار   واالسـتهالك اإلنتـاج منـاطقتتعاظم العالقات االقتصادیة والمكانیة بین 

حــدى مصــادر الــدخل االقتصــادي والعبــور التــي تعــد إ اإلنتــاجلتلــك المشــاریع فــي دول  االقتصــادي

ة مكانیــة ســراممــا یتطلــب د،  للدولــة لمــا لهــا مــن مــردودات مالیــة ونفطیــة تــدر علــى اقتصــاد الدولــة

لتحدید مدى  ،نقل النفط في المشرق العربي أنابیبشبكة خطوط ل لتقییم البنیة الهیكلیة ةمتخصص

  : لحسابیة التالیة المؤشرات امن خالل االعتماد على  اتهذه الشبكوكفایة كفاءة 

   نابیباأل  خطوط نعطافا مؤشر درجة -1

قصــر المســافات بــین العقــد مــن أفضــل المســارات كونــه یتضــمن أ بــین نقطتــین یعــد الخــط 

نشـائیة والتكـالیف التشـغیلیة ، ولكـن فاءة نقلیة بسبب قلة التكالیف اإلالنقلیة وبالتالي یحقق اعلى ك

المســار المســتقیم بــین مســارات شــبكات النقــل بســبب طبیعــة البیئــة التــي یمتــد بهــا  إیجــادمــن النــادر 

االنعطـاف والهبـوط والصـعود مـن خـالل ، كونها تفـرض علیـة االبتعـاد عـن الخـط المسـتقیمالمسار 

، ففــي شــبكة  1*االســتقامة ویعبــر عــن المســافة الزائــدة بمؤشــر االنعطــاف محدودیــة إلــىممــا یــؤدي 

والتــي  األنابیــبالخصــائص النقلیــة ب مــن ابــرزقصــر مســافة إیجــاد أنقــل الــنفط تعــد عملیــة  أنابیــب

تنعكس على مزایاه االقتصادیة من خالل تقلیل التكالیف االنشائیة والتشـغیلیة، ان البیئـة الطبیعیـة 

ابتـداء مـن  األنابیـباقصـر المسـافات فـي امتـداد مسـارات شـبكة  إلىالوصول  نوالبشریة تحول دو 

 بسبب االنحراف  األنابیبخطوط زیادة طول   إلىمناطق التصدیر مما یؤدي  إلى اإلنتاجمناطق 

                                      
  100× دلیل قرینة االنعطاف = (طول الطریق الفعلي/طول الطریق بخط مستقیم) (*) 

  إلى:حسب درجة انعطافها  األنابیبوتصنف 

  124-100دلیل االنعطاف بین  یتراوحخطوط ذو كفاءة عالیة% 

  137.5-125دلیل االنعطاف بین یتراوحخطوط ذو كفاءة متوسطة%  

  150-138دلیل االنعطاف بین  یتراوحخطوط ذو كفاءة قلیلة%  

  150من  أكثرخطوط ذو كفاءة قلیلة جدًا  دلیل االنعطاف%  

یــة والتطبیــق، مصــدر الـدكتور محمــد ازهــر الســماك واخـران ، جغرافیــة النقــل بـین المنهج اذاالســت للتفاصـیل ینظــر: 

 .65ص ،2011،سابق 
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م امتـــداد الخـــط ویعـــرف أمـــا البشـــریة التـــي تعـــد عقبـــة أویســـارا لتفـــادي العقبـــات الطبیعیـــة  أویمینـــا 

نقــل الــنفط لهــا خصــائص نقلیــة تختلــف عــن بــاقي  أنابیــبباالنعطــاف الســلبي . ومســارات شــبكة 

تمتـد مـا اقـرب تكـون بخطـوط انهـا  إذخاصـیة االمتـداد  لما تمتاز به مـنالبري  شبكات طرق النقل

رز مشـــكلة مســـتقیمة فـــي بیئـــات امتـــدادها وبالتحدیـــد ضـــمن المســـافات القصـــیرة ، ولكـــن تبـــ بصـــورة

نقـــل الـــنفط ضـــمن االمتـــداد لمســـافات كبیـــرة خاصـــة عنـــد ربـــط  أنابیـــباالنعطـــاف لمســـارات شـــبكة 

بمصــباتها(الموانئ) عبــر الحـدود الدولیــة ممــا یــؤدي ذلـك لالنعطــاف یمینــا و یســارا  اإلنتــاجمنـاطق 

  لیة نشائیة والتشغیالتالي ارتفاع مقدار التكالیف اإللتفادي العقبات الطبیعیة والبشریة وب

ــنفط فــي دول  أنابیــبلكافــة خطــوط نعطــاف الا درجــةأّن  )30(یتضــح مــن الجــدول نقــل ال

 إلــىتمیــل وبالتــالي  ،عالیــةشــبكة ذات كفــاءة ال% ممــا یــدل 123.7بلغــت نحــو  المشــرق العربــي 

وذلــــك بحكــــم البنیــــة الجغرافیــــة التــــي  االســــتقامة واختصــــار المســــافة بــــین عقــــدتین البدایــــة والنهایــــة

ة فـي الرئیسـ اإلنتـاجنقـل الـنفط الـذي یمثـل الهـدف منهـا ربـط منـاطق  أنابیـبعلیها شبكة  تتموضع

بمصباتها عند سواحل المسطحات المائیة سـواء فـي البحـر المتوسـط  قلیمالعمق المساحي لدول اإل

ـــیج العربـــي  أو األحمـــروالبحـــر  ـــة عنـــد بحـــر العـــرب والمحـــیط  أوالخل ـــة الجنوبی المســـطحات المائی

نقـل الـنفط  نابیـبالفعلیـة أل طوالاأل إجمالي إذمن  اً لم تشهد تجانس قلیمالهندي ، ونجد ان دول اإل

نسبة  حیث مما انعكس على تباین الدول من األنابیبالمستقیمة لخطوط  طوالاأل إجماليبمقارنة 

ان الــدول التــي  إذلنقــل الــنفط ومشــتقاته ، المخصصــة  ابیــباألنمؤشــر انعطــاف مســارات شــبكات 

التـي معامـل انعطـاف خطـوط االنابیـب  دولة قطـرب كفاءة عالیة تمثلـتشبكات انابیب ذات تمتلك 

% بالنسـبة ألطـوال شـبكة االنابیـب الفعلیـة مقارنـة بأطوالهـا كخطـوط مسـتقیمة، 113فیها بلغ نحـو 

ذات خطوط انابیب كفؤة  دولة االمارات العربیة المتحدةو  سوریادولة وكذلك الحال بالنسبة لدولة 

ــــة ســــوریاو  %117.3بنســــبة   ــــة فــــي 114 دول ــــة % حیــــث أن اطــــوال خطــــوط االنابیــــب الفعلی دول

كــم مقارنــة بأطوالهــا كخطــوط مســتقیمة بنحــو  1048العربیــة بلغــت نحــو  االمــارات العربیــة المتحــدة

ب في هذه الدولة وبالتالي تحقیق المیزة االقتصادیة كم مما یدل على استقامة خطوط االنابی 893

  لخاصیة استقامة شبكات االنابیب في تقلیل تكالیف االنشاء والتشغیل.

ـــة ونظـــرًا لدرجـــة كفـــاءة خطـــوط االنابیـــب فـــي كـــل مـــن  ـــة العربی ـــة المملك ـــة العربی المملك

نابیــب نقــل ا ط% فــأن خطــو 122البالغــة نحــو  دولــة العــراق% وفــي 120البالغــة نحــو  الســعودیة

الــنفط فــي عمــوم هــذه الــدول تعتبــر ذات كفــاءة عالیــة ولكــن بنســبة اعلــى مــن الــدول التــي حظیــت 
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بالشـبكات الكفـؤة كــون هـذه الــدول تشـهد تبــاین واضـح فـي اجمــالي اطـوال خطــوط االنابیـب الفعلیــة 

مقارنـة  العـراق كـم فـي دولـة 10603ونحـو  المملكة العربیة السـعودیةكم في  12618البالغة نحو 

وذلك نـابع  كم على التوالي8666وقرابة  10513بأطوال خطوط االنابیب المستقیمة والبالغة نحو 

  من االتساع المكاني المتدادات شبكات االنابیب الخارجیة والداخلیة في الدولتین .

أمـــا بالنســـبة للـــدول التـــي حققـــت كفـــاءة متوســـطة لشـــبكة خطـــوط انابیـــب نقـــل الـــنفط طبقـــا 

خطـوط الفعلیـة مقارنـة بـأطوال خطـوط االنابیـب المسـتقیمة الجـراء تزایـد اطـوال   طـافلمؤشر االنع

% وعلیـة فـأن 133.7بنسـبة  دولـة الـیمنو  %128.4بنسـبة  العربیـة دولة مصرتمثلت بكل من 

كما هوا  خطوط انابیب نقل النفط في هذه الدول تشهد ارتفاع في تكالیف التشغیل لخطوط انابیبها

التـي شـهدت خطـوط شـبكة االنابیـب فـي كـال  عمـانوسلطنة  دولة الكویتلكل من الحال بالنسبة 

 أطـوال% لمجمـوع 277 دولة الكویتفي التي بلغت قرینة انعطافها قلیلة جدا  الدولتین ذات كفاءة

ت قرینـة بلغـ سلطنة عمانكم ، وفي  279كم والمستقیمة نحو  775خطوطها الفعلیة البالغة نحو 

فـي اطـوال الخطـوط الخاصـة بسـبب الزیـادة الفعلیـة % وهي كفـاءة قلیلـة جـدا 288االنعطاف نحو 

  .كم 195خطوط االنابیب المستقیمة البالغة نحو  بأطوالكم مقارنة  445بنقل النفط البالغة نحو 

  2019عام العربي) درجة االنعطاف لخطوط أنابیب نقل النفط والمشتقات النفطیة في دول المشرق 30جدول(

  اسم الخط  الدولة
طول الخط 

  الفعلي/كم

طول الخط 

  مستقیم/كم

درجة 

  االنعطاف%
  كفاءة الخط

  

  

  

  السعودیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عالیة  101.7  1192  1213  التابالین

 عالیة  110.3  58  64  1البحرین– السعودیة

 عالیة  110.3  58  64  2البحرین– السعودیة

 عالیة  102.1  1177  1202  شرق غرب البتروالین

 عالیة  103  68  70  4القطیف –بقیق 

 عالیة  107.5  53  59 5القطیف –بقیق 

 عالیة  107  60  64 6القطیف –بقیق 

 عالیة  111.3  53  57 7القطیف –بقیق 

 عالیة  100  49  49 8القطیف –بقیق 

 عالیة  108  64  69 9القطیف –بقیق 

 عالیة  108  27  45  عین دار –بقیق 

 عالیة  117  100  117  عین دار -الجعیمة

 قلیلة جدا  168.4  38  64  2الظهران - بقیق

 عالیة  141.6  1171  1210  2ینبع  - بقیق
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  اسم الخط  الدولة
طول الخط 

  الفعلي/كم

طول الخط 

  مستقیم/كم

درجة 

  االنعطاف%
  كفاءة الخط

  

  

  

  

  السعودیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  السعودیة     

 عالیة  100  73  78  بري -ابو علي

 عالیة  109.2  54  59  رأس تنورة - بري

 قلیلة جدا  158.3  12  19  رأس تنورة -الجعیمة

 عالیة  111.2  127  141  الریاض - خریص

 عالیة  101.4  136  138  خریص عین دار

  قلیلة جدا  160.7  56  90  4رأس تنورة -خرسانیة

  قلیلة جدا  163.6  55  90  جعیمة -خرسانیة

 عالیة  105  20  21  جعیمة- تقاطع القطیف

 عالیة  101  432  428  قیصومة- تقاطع القطیف

 عالیة  100  27  27  رأس تنورة- القطیفتقاطع 

 عالیة  109  181  197  جعیمة –سفانیه 

  عالیة  110.4  96  106  2خرسانیة –سفانیه 

  قلیلة جدا  221  94  208  بقیق - عثمانیة

 عالیة  100  51  51  لوب - عثمانیة

 عالیة  110.4  48  53  2بقیق - عثمانیة

 عالیة  109  22  24 3بقیق - عثمانیة

 عالیة  106.6  90  96 4بقیق - عثمانیة

 عالیة  104.2  118  123 6بقیق - عثمانیة

 عالیة  WEPS 341  315  108.2-حوطة

  قلیلة جدا  897  143  1284  الریاض- خریص

 عالیة  100  45  45  عین دار –بقیق 

 عالیة  100  70  70  1القطیف - بقیق

 عالیة  100  37  37  2القطیف - بقیق

 عالیة  100  70  70  3القطیف - بقیق

 عالیة  100  64  64  الظهران - بقیق

 عالیة  110.2  1098  1210  2ینبع - بقیق

 عالیة  115  1100  1269  3ینبع–بقیق 

 عالیة  107  580  619  ابسا األول

 عالیة  123  780  962  ابسا الثاني

 عالیة  100  141  141  2خریص -ریاض

 عالیة  100  102  102  3رأس تنورة-خرسانیة

 عالیة  100  94  94  خرسانیة- سفانیة

 عالیة  100  14  14  2تقاطع القطیف جعیمة

  عالیة  120  10513  12618  47  المجموع



135 

  اسم الخط  الدولة
طول الخط 

  الفعلي/كم

طول الخط 

  مستقیم/كم

درجة 

  االنعطاف%
  كفاءة الخط

  

  

  

  

  

  

  

  العراق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العراق 

  

  

  

  

  

  

 عالیة  108.4  915  992  حیفا–كركوك 

 عالیة  117  788  992  2طرابلس–كركوك 

 عالیة  117  788  856  1طرابلس–كركوك 

 عالیة  116.5  766  888  بانیاس - كركوك

  قلیلة  139.5  751  1048  جیهان - كركوك

  متوسطة  132.6  1182  1568  السعودي - يالعراق

 عالیة  110.5  615  680  االستراتیجي

كهرباء - االستراتیجي

  الناصریة
 عالیة  108  25  27

  قلیلة جدا  234  47  110  الدورة- االستراتیجي

 عالیة  100  35  35  2زبیر - رمیلة

 عالیة  105.6  125  132  فأو - رمیلة

  متوسطة  126  84  106  فأو –زبیر 

 عالیة  104  45  47  خور العمیة - فأو

 عالیة  104  48  50  میناء البصرة –فأو 

  قلیلة جدا  154.5  22  34  كهرباء النجیبیة- زبیر

  قلیلة جدا  165  23  38  نهران عمر- شط العرب

 عالیة  TI1A 46  40  115–الفتحة 

 عالیة  108  77  83  بیجي - كركوك

  عالیة  112.5  24  27  مصفى بیجي- شرق بغداد2ك

  قلیلة جدا  225  145  328  الدورة-نفط خانه

  عالیة  107  94  101  صفیه -عین زاله

  متوسطة  125.5  133  167  بیجي–حمام علي 

 عالیة  105  81  85  بیجي–كركوك 

 عالیة  102  164  167  المشاهدة - بیجي

 عالیة  108  393  424  بصرة–بغداد 

 عالیة  108.6  32  25  دیإلى - الرصافة

  قلیلة جدا  154  72  111  مستودع الكرخ-مشاهدة

  متوسطة  134  38  51  محطة الرصافة-مشاهدة

  عالیة  108.6  23  25  دیإلى-مستودع الرصافة

  قلیلة جدا  212  24  51  الدورة-مستودع الرصافة

  عالیة  122  442  540  البصرةشعیبة - الدورة

  عالیة  103  180  186  ناصرة –كوت 

  قلیلة جدا  179  87  156  حبانیة -كرخ
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  اسم الخط  الدولة
طول الخط 

  الفعلي/كم

طول الخط 

  مستقیم/كم

درجة 

  االنعطاف%
  كفاءة الخط

  

  

  العراق    

  قلیلة جدا  168  38  64  فلفیل - حمام علي

  متوسطة  135.2  34  46  شعیبة -خور الزبیر

  متوسطة  135.2  34  46  شعیبة بانزین-خور الزبیر

مستودع  - غاز الشمال

  كركوك
 عالیة  100  9  9

 عالیة  110.3  77  85  بیجي - غاز الشمال

 عالیة  100  6  6  كهرباء بیجي - بیجي

 عالیة  107  28  30  كهرباء الدورة -تاجي

  قلیلة  150  18  27  الدورة- مطار بغداد 

 عالیة  AT1 46  46  100–الفتحة 

 عالیة  AT1 46  46  100–الفتحة 

 عالیة  100  22  22  الزبیر-طوبا 

  عالیة  122.3  8666  10603  44  المجموع

  

  

  

  الكویت

  

  

  قلیلة جدا  267  34  91  2االحمدي - الروضتین

  قلیلة جدا  171  28  48  احمدي - مناقیش

 عالیة  102  40  41  الشعیبة - ام قدیر

 عالیة  114  49  56  میناء عبداهللا - الوفرة

  قلیلة جدا  210  19  40  1االحمدي -برقان

  قلیلة جدا  210  19  40 2االحمدي -برقان

  قلیلة جدا  210  19  40 3االحمدي -برقان

  قلیلة جدا  512  32  164  صبحان - الشعیبة

  قلیلة جدا  737  24  177  االحمدي - المطار

  قلیلة جدا  520  15  78  شویخ - صبحان

  قلیلة جدا  277  279  775  10  المجموع

  

  

  

  

  مصر

  

  

  

  

  

  عالیة  106  301  320  سومید

 عالیة  103  98  101  سیدي كریر -الحمراء

مصفى - محطى السادات

  السویس
 عالیة  100  33  33

  قلیلة جدا  146.8  47  69  وادي فیران- رأس بدران

  قلیلة جدا  500  7  35  الحفایر -شقیر

 عالیة  100  32  32  السویس -شقیر

 عالیة  113  115  130  حفایر -مسطرد

 عالیة  100  25  25  مصافي -سیدي كریر

 عالیة  105  96  101  مسطرد - اقتران حفایر
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  اسم الخط  الدولة
طول الخط 

  الفعلي/كم

طول الخط 

  مستقیم/كم

درجة 

  االنعطاف%
  كفاءة الخط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصر

  

 عالیة  108.6  312  339  اسیوط -شقیر

 عالیة  116.6  120  140  سویس -مسطرد

 عالیة  114  114  130  طنطا - المكس

  متوسطة  137.5  8  11  غمرة - المكس

 عالیة  118.6  75  89  طنطا -مسطرد

 عالیة  110  30  33  الزقازیق - بنها

 عالیة  108  50  54  طنطا - الشوا

 عالیة  100  35  35  مسطرد-اقتران السویس

  قلیلة  141.6  12  17  ابوقیر-خورشید

 عالیة  100  6  6  مسطرد -الشمال

 عالیة  117  59  69  دمنهور - المكس

  قلیلة جدا  151  39  59  مسطرد - التبین

  قلیلة جدا  733  3  22  شبرا الخیمة-مسطرد

  عالیة  116.4  146  170  السویس -بورسعید

  متوسطة  129.2  291  376  اسیوط - التبین

  متوسطة  128  75  96  طنطا–مسطرد 

 عالیة  116.6  10  140  سویس -مسطرد

 عالیة  Haykstep 11  10  110-مسطرد

  عالیة  121  57  69  دمنهور -طنطا

 عالیة  106  33  35  اسیوط - شركات

 عالیة  106  33  35  اسیوط–شركات 

 عالیة  111  36  40  الفیوم - الكریمات

  قلیلة جدا  327  84  275  سوهاج -اسیوط

  عالیة  108  23  25  المكس -میدور

  متوسطة  133  30  40  الحمرا -العلمین

 عالیة  100  35  35  سمنت حلوان-دهشور

 عالیة  100  35  35  كفر الدوار- مكس

 عالیة  Haykstep 8  8  100 -مسطرد

  متوسطة  128.4  2523  3240  37  المجموع

  االمارات 

 عالیة  102  78  80  جبل الظنة -مربان

 عالیة  MP2 80  78  102–جبل الظنة 

 عالیة  106  60  64  زركوة- زاكوم العلوي

 عالیة  108  83  90  داس - زاكوم السفلي

 عالیة  107.6  24  26  داس -بندق
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  اسم الخط  الدولة
طول الخط 

  الفعلي/كم

طول الخط 

  مستقیم/كم

درجة 

  االنعطاف%
  كفاءة الخط

 عالیة  1100  3  33  جزیرة المبرز -المبرز

 عالیة  109.7  82  90  داس -ام الشیف

 عالیة  122  137  167  العین - مصفاه ام النار

مصفاه ام - مطار ابوظبي

  النار
 عالیة  106  16  17

 عالیة  119.1  323  385  الفجیرة - حبشان 

  قلیلة جدا  177  9  16  مصفح - مصفاه ام النار

      -  -  ام النار- باب

      -  -  داس-ابوالبخوش

  عالیة  117.3  893  1048  13  المجموع

  

  

  

  سوریا

  

  

  

  

  

  

  سوریا

 عالیة  122.6  141  173  1دمشق -حمص

 عالیة  122.6  141  173  2دمشق -حمص

 عالیة  107  156  167  حلب -حمص

  قلیلة  141.5  118  167  الإلذقیة -حمص

 عالیة  106  539  576  حمص - تل عدس

 عالیة  108  83  90  طرطوس -حمص

 عالیة  T2 107  102  105 - الجفرا

 عالیة  T2- 64  64  100الورد 

 عالیة  T2 90  90  100-عمر

 عالیة  T4 107  100  107-الجفرا

 عالیة  100  40  40  بانیاس-طرطوس

  عالیة  T2 91  91  100-تیم

  متوسطة  128.6  380  489  بانیاس- جمبور

  عالیة  114  2045  2334  13  المجموع

  قطر

  متوسطة  137.1  87  107  مسیعید–ام باب 

  قلیلة جدا  222  9  20  حالول–عد الشرقي 

 عالیة  114  14  16  حالول -میدان محزم

 عالیة  103  94  96  مسیعید -دخان

 عالیة  104  43  45  الخلیج–حالول 

 عالیة  100  43  43  حالول -بول حنین

 عالیة  100  19  19  هامور -مسیعید

 عالیة  113  309  346  7  المجموع

  قلیلة جدا  254  175  425  مرمول -عالم   عمان     
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  اسم الخط  الدولة
طول الخط 

  الفعلي/كم

طول الخط 

  مستقیم/كم

درجة 

  االنعطاف%
  كفاءة الخط

  عالیة  100  20  20  الفهل/ سلطنة عمان

  قلیلة جدا  288  195  445  2  المجموع

  

  الیمن

  

  قلیلة جدا  170  282  480  رأس عیسى -مأرب

 عالیة  101  207  210  بئر علي -شبوة 

 عالیة  101  130  138  الشحر-حضرموت 

  متوسطة  133.7  619  828  3  المجموع

  عالیة  123.7  26042  32237  176  مجموع اإلقلیم

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على 

      (1)OPEC Annual statistical Bulletin,pp87-94,2018 

  .2019، بنك المعومات،الكویت)منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول(أوبك)، 2(

  .2018، التقریر االحصائي السنوي، الكویت)منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول(أوبك)، 3(

  :الرابطعلى ،  2020، )موقع خرائط كوكل 4(

https://www.google.com/maps/@31.224111,29.954886,11z?hl=ar 
  

ان اعلى نسبة كانت للخطوط ذات الكفـاءة العالیـة البـالغ ) 31(الجدول  یتضح من تحلیل

ــنفط فــي دول المشــرق  أنابیــبخطــوط  إجمــالي% مــن 74شــكلت نســبة  اً خطــ 130عــددها  نقــل ال

حیـث ان هـذه الخطـوط اطوالهـا الفعلیـة تناسـبت مـع اطوالهـا المسـتقیمة ممـا یـدل علـى أنهـا  العربي

والمزایـــا االقتصـــادیة فـــي تقلیـــل المســـافة الفاصـــلة بـــین منـــاطق  خطـــوط تحقـــق الخصـــائص النقلیـــة

ومصــباته النهائیــة عنــد المــوانئ أو الوحــدات االنتاجیــة وبالتــالي انخفــاض التكــالیف االنتــاج للــنفط 

لـغ طولـه التابالین السعودي الـذي بالتشغیلیة واالنشائیة لخطوط االنابیب ومن هذه الخطوط  خط 

حیفـا  كوخـط كركـو  % وهـو خـط ذو كفـاءة عالیـة ،101.7انعطافـه  كم بلغت نسبة 1213الفعلي 

 بدرجــة% ، وخــط كركــوك طــرابلس  108كــم بدرجــة كفــاءة  992ي البــالغ طولــه نحــو دولــة العراقــ

كـم وبدرجـة كفـاءة  320بطـول فعلـي  دولـة مصـر% ، وخـط سـومید فـي  117كفـاءة عالیـة بلغـت 

الخطوط المتوسطة الكفاءة فقد كانت نسبتها قلیلة جدا في دول المشرق  أما، )30جدول (% 106

فـي دول المشـرق العربـي الخطـوط  أعـدادجمـالي إمـن % 7بنسـبة اي  اً خط 12 نحوالعربي بلغت 

كم وطولة المستقیم  1568وطوله الفعلي  % 132السعودي بكفاءة بلغت -ي العراقخط التمثلت ب

% لطولــــة الفعلــــي 125.5حمــــام العلیــــل للمشــــتقات النفطیــــة بنســــبة  –وخــــط بیجــــي ، كــــم  1182

% لطولة الفعلي 133بنسبة  مصرلحمرا في ا –كم، وخط العلمین  133كم وطوله المستقیم 167
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الخطـوط  إجمـالي% مـن 2الخطوط ذات الكفـاءة القلیلـة نحـو بـ كـم ، مقارنـة 30كم والمسـتقیم  40

 الالذقیــــة بنســــبة -حمــــصوخــــط  % ، 139جیهــــان التركــــي بكفــــاءة بلغــــت -كركــــوكهــــا خــــط أهم

الخطوط ذات الكفاءة  أماكم،  118كم وطولة المستقیم  167لطولة الفعلي نحو  141.5 انعطاف

 -منهــا خـــط بقیـــق) ،30% كمـــا موضــح فـــي جـــدول(17بنســبة  اً خطـــ 31القلیلــة جـــدا بلــغ عـــددها 

كــــــم، وخــــــط  38كــــــم والمســــــتقیم  64لطولــــــة الفعلــــــي نحــــــو  168.4بنســــــبة انعطــــــاف  2الضــــــهران

، وخـط كـم 47كـم والمسـتقیم 110% لطولـه الفعلـي نحـو 234الـدورة بنسـبة انعطـاف -االستراتیجي

ن یتضــح أ  كــم، 19كــم والمســتقیم  40% لطولــه الفعلــي 210االحمــدي بنســبة انعطــاف –برقــان 

  ها .أعداددول المشرق العربي یتمتع بخطوط عالیة الكفاءة بمجمل  إقلیم

  ) األهمیة النسبیة لدرجة كفاءة خطوط أنابیب نقل النفط في دول المشرق العربي31جدول(

  یة%األهمیة النسب  أعدادها  درجة كفاءة الخطوط

  74  130  أنابیب ذات كفاءة عالیة

  7  12  أنابیب ذات كفاءة متوسطة

  2  3  أنابیب ذات كفاءة قلیلة

  17  31  أنابیب ذات كفاءة قلیلة جدا

  100  176  المجموع

  )30المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على معطیات جدول (
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) كفاءة شبكات انابیب نقل النفط ومشتقاته طبقا لمؤشر االنعطاف في دول 15خریطة (

   2019المشرق العربي عام 

  

  ARC GIS 10.3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 

  

  نقل النفط أنابیبشبكة  نتشارمؤشر درجة ا - 2

عقد نقل النفط في بیئات توطنها ابتداء من  أنابیبشبكات  المتداداتالمكانیة أن الصورة 

بیــة الجغرافیــة ذانســبة الجممكــن الكشــف عنهــا بتحدیــد ایة(المصــب) النهحتــى البدایــة(االنطالق) و 

فــي دول المشــرق العربــي مــن خــالل احتســاب درجــة  خاصــة األنابیــبعامــة والنقــل ب نقــلالشــبكة ل

عن " الذي یعبر Eta index"1(*)انتشار تلك الشبكة  والتباعد والتقارب بینها من خالل مؤشر آیتا

 طبقـاً نقـل الـنفط  أنابیـب خطوطفي البعد المكاني المتداد الوصالت  أعدادالشبكة مع  أطوالنسبة 

مكانیتهـا فـي تطـویر شـبكة نقـل الـنفط الخـام والمشـتقات وإ  ة لإلمكانیات البیئة الطبیعیة واالقتصادی

                                      
  الشبكة الكلیة / عدد الوصالت) =كم/وصلة ، للتفاصیل ینظر :  أطوال= (مجموع  آیتامؤشر  (*) 

  .259محمد ازهر السماك واخران، جغرافیة النقل بین المنهجیة والتطبیق، مصدر سابق،ص -1

مضر خلیل العمر ، اإلحصاء الجغرافـي ، دار الكتـب والوثـائق ، مطـابع التعلـیم العـالي جامعـة البصـرة ، سـنة -2

  . 348-347، ص_ص 1989

 



142 

نقـل الـنفط  أنابیـبیة نسبیة لمسارات شبكة أهمتتمتع ب التيفي عموم دول المشرق العربي النفطیة 

  .الطرقاطوال  إجمالي% من 12شكلت  كم 32237البالغة نحو 

اطــوال شــبكات انابیــب ونظــرًا لغیــاب التــوازن المكــاني بــین دول المشــرق العربــي مــن حیــث 

، نقـــل الـــنفط طبقـــا إلمكانیـــات الـــدول االحتیاطیـــة واالنتاجیـــة التجاریـــة فـــي االســـواق العالمیـــة للـــنفط

فضًال عن غیـاب الخصـائص الموقعیـة والمسـاحیة التـي جعلـت الـدول تتبـاین مـن حیـث مـا تمتلكـه 

ول المشــرق العربــي قــد شــهدت دفشــبكات نظــام النقــل البــري (الســیارات وســكك الحدیــد واالنابیــب)، 

خطــوط انابیــب نقــل الــنفط بالنســبة ألطــوال شــبكات النقــل شــبكات  ألطــوالالنســبیة  باألهمیــةتبــاین 

% ألطـــوال خطـــوط االنابیـــب والمملكـــة 24بمركـــز الصـــدارة بنســـبة  دولـــة العـــراق تالبـــري اذ جـــاء

النقل البـري  % ألطوال انابیب نقل النفط من اجمالي اطوال شبكات22.4بنسبة  السعودیةالعربیة 

 تالتــي تجــاوز  دولــة االمــارات العربیــة المتحــدةو  ســوریامقارنــة مــع كــل مــن دولــة  )11كافــة. شــكل(

 . والصـورة ذاتهـا فـي دولـة % من اطوال الطرق النقل البري8اكثر من باطوال انابیب نقل النفط  

من دولة  ، اما كل% من اطوال طرق النقل البري 7.4بنحو   دولة الكویتو %  7.1بنحو  مصر

% كنسبة اطوال انابیب نقل النفط 1.1 سلطنة عمان % وفي3.4 دولة الیمن% و 3.8بنسبة  قطر

ممــا یــدل علــى االهمیــة النســبیة المحــدودة لشــبكات  )32بالنســبة ألطــوال طــرق النقــل البــري جــدول(

انابیــــب نقــــل الــــنفط بســــبب الموقــــع الجغرافــــي عنــــد میــــاه الخلــــیج العربــــي او لضــــعف االمكانیــــات 

  .سلطنة عماناالحتیاطیة واالنتاجیة للنفط في 

والبد من االشارة الى ان الصورة المكانیة لجاذبیة انتشار شبكة انابیب نقل النفط في دول 

، وهــذا یــدل علــى )32جــدول ( آیتــا/وصــلة طبقــًا لمؤشــر  كم183.1قرابــة المشــرق العربــي البالغــة  

طق اإلنتاج عن مواقع مصبات النفط سواء بسبب تباعد مناوارتباطها  أنابیب النفطانتشار ضعف 

الـــف كـــم  32راض التصـــدیر أو اإلنتـــاج ، إذ ان أطـــوال شـــبكة أنابیـــب نقـــل الـــنفط تبلـــغ نحـــو ألغـــ

وصـــلة فـــي عمـــوم دول المشـــرق العربـــي . فقـــد كانـــت درجـــة انتشـــار  176وأعـــداد وصـــالتها تبلـــغ 

ــة الــیمنالشــبكة فــي  وهــي اقــل درجــة انتشــار فــي دول اإلقلــیم بنســبة  كم/وصــلة276البالغــة   دول

عقد والوصالت وأطوال الشبكة فیها محدودة وقلة عدد خطوط أنابیـب نقـل الـنفط تباعد كبیرة بین ال

فـــي دولـــة الـــیمن ممـــا یتطلـــب انشـــاء خطـــوط اضـــافیة لتغطیـــة حجـــم مســـاحة الدولـــة والموافقـــة مـــع 

  .االحتیاطات النفطیة فیها وأعداد كبیرة من األنابیب
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في ي ر نسبیة من شبكة النقل الباألهمیة الدرجة االنتشار لشبكة أنابیب نقل النفط ) 32جدول(

  2019عام  دول المشرق العربي

  الدول
أطوال شبكة 

  كم األنابیب

الطرق اطوال 

  كم البریة

 عدد الوصالت

  لشبكة االنابیب

درجة 

االنتشار/كم/

  وصلة

شبكة  ألطوال األهمیة النسبیة

االنابیب من اجمالي اطوال الطرق 

  *كم أنابیب/كم طرق البریة

  22.4  268  47  56166  12618  السعودیة

  24  240  44  44086 10603  العراق

  8.2  179.5  13  28139  2334  سوریا

  7.1  87.5  37  45500  3240  مصر

  8.1  80.6  13  12875  1048  االمارات 

  3.4  276  3  24061  828  الیمن

  7.4  77.5  10  10349  775  الكویت

  3.8  49.4  7  8929  346  قطر

  1.1  222.5  2  37227  445  عمان

  12  183.1  176  267332  32237  المجموع

  )9) و (8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بیانات جدول(

، ادارة النقــــــل والمیــــــاه وتكنلوجیــــــا المعلومــــــات واالتصــــــاالت، شــــــعبة النقــــــل، خطــــــوط ســــــكك البنــــــك الــــــدولي )1(

  :على الرابط 2018الحدید،

https://data.albankaldawli.org/indicator/IS.RRS.TOTL.KM?most_recent_value_desc=
true 

  .236) للتفاصیل انظر: سعد الدین عشماوي، مصدر سابق، ص2(

   : على الرابط:2019، بوابة البیانات، السكك الحدید، ة واالجتماعیة لغرب اسیا(االسكوا)اللجنة االقتصادی )3(

https://data.unescwa.org/search?l=en&p=0&q=railway&t=0  

 ، على الرابط: 2016ي،االتحاد العربي للنقل البري، التحلیل البیان )4(

http://www.auolt.org/?ID=78 

*) مؤشـــــر األهمیـــــة النســـــبیة لشـــــبكة أنابیـــــب نقـــــل الـــــنفط = إجمـــــالي اطـــــو أنابیـــــب نقـــــل النفط/إجمـــــالي الطـــــرق (

  =كم أنابیب /كم طرق بریة100×البریة

ــة الســعودیةوجــاءت  ــة العربی  درجــة انتشــار الخطــوط فیهــا  إذثانیــة مــن بالمرتبــة ال المملك

ومجمـوع  الكبیـر فیهـا األنابیـبمن عدد كم/وصلة على الرغم 268بلغت  ظهرت حسب مؤشر آیتا

هـذا فـان نسـبة وهـي ایضـا ال تمتلـك عـدد خطـوط كبیـرة فلالتقـارب بینهـا  إلـىها اال انها تفتقـر أطوال

درجـة  فـي المرتبة الثالثة تفقد احتل دولة العراق أما، لةاالنتشار فیها غیر متوازن مع مساحة الدو 

 دولــة قطــرواحتلــت كــل مــن  ، كم/وصــلة،240 البــالغ الضــعیفنتشــار اتصــفت باالاالنتشــار التــي 

بحجـم االنتشـار وذلـك لقصـر حجـم  درجات متباینة دولة االمارات العربیة المتحدةو  دولة الكویتو 
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تقــارب العقــد  إلــىخطوطهــا وكــذلك قربهــا مــن المــوانئ البحریــة وصــغر حجــم مســاحة الدولــة ادى 

ــــین شــــبكات  ــــة الكویــــتفقــــد بلغــــت فــــي  األنابیــــبوالوصــــالت ب ــــة قطــــركم/وصــــلة و 77.5 دول  دول

ـــة مصـــرو  /كـــم وصـــلة80.6 بنســـبة دولـــة االمـــارات العربیـــة المتحـــدةو  كم/وصـــلة49.5  87.5 دول

نتشـار بصـورة كبیـرة اال إلـىتفتقـر  قلـیمنقل الـنفط فـي دول اإل أنابیبكم/وصلة، والعموم فان شبكة 

  جزائها.والتباعد بین أ

  )األهمیة النسبیة لشبكات انابیب نقل النفط في نظام النقل البري لدول المشرق العربي11شكل(

  
  )32المصدر: بیانات جدول(

  انتشار شبكة انابیب نقل النفط في دول المشرق العربي) التباین المكاني لدرجة 16خریطة (

  

  ARC GIS 10.3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 
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  نقل النفط أنابیبشبكة مؤشر كثافة  - 3

ان مســــتوى الكفایــــة مــــن المســــتویات الواجــــب قیاســــها كمیــــا ألجــــل تحدیــــد مــــدى مســــتوى 

نقــل الــنفط، التــي ترتكــز علــى درجــة  أنابیــبالخــدمات النقلیــة التــي مــن الممكــن ان تؤدیهــا شــبكات 

جغرافــي . وعلیــه ســیتم تحدیــد مــدى كفایــة  إقلــیمجــه االنشــطة البشــریة واالقتصــادیة ألي أو تطــور 

ة منهـا مسـاحة الدولـة لمشـرق العربـي طبقـا لمرتكـزات رئیسـا إقلـیمنقـل الـنفط فـي دول  أنابیـبشبكة 

مــن جهــة ومقــدار كمیــات الــنفط المتدفقــة عبرهــا مــن  األنابیــبالتــي تحظــى بامتــداد مســارات شــبكة 

  . ةالنوعی تركیبتهامصبات النفط ب أووحدات التكریر  إلى اإلنتاجمناطق 

نقل النفط  أنابیبالمشرق العربي حظیت بامتالكها شبكة  لیمإق) بان دول 33ویتضح من الجدول(

مما جعل كثافة  2ملیون كم 4.9البالغة نحو  قلیمالف كم تمتد على مساحة اإل32ها أطوالبلغ 

في تدفق  األنابیب، تعتمد هذه  2كم1000كم/ 564بالنسبة للمساحة تبلغ نحو األنابیبشبكة 

باتجاه مصبات النفط المائیة وبكمیة  أولوحدات التكریریة ا إلىالنفط من مواقع االبار النفطیة 

 6.6ملیون برمیل/ي جعل مقدار كثافة التدفق یبلغ نحو  17.6منقولة من النفط بلغت نحو 

للنفط فضال من تباین  نتاجیةاإلالقدرة  إذالمشرق العربي  من  إقلیمدول  ونظرا لتباین.  برمیل/كم

 األنابیبنقل النفط وتباین االتساع المساحي للدول وحجم تدفق النفط عبر  أنابیبشبكات  أطوال

نقل النفط مقارنة  أنابیبفي مدى كفایة شبكة  اً واضح اً نجد ان دول المشرق العربي  شهدت تباین

دولة و  دولة الكویتكل من  حظیت  فقد ،النفط وكثافة شبكة بمساحة الدول ومقدار حجم تدفق 

على التوالي  2كم1000كم/28.8و 2كم1000كم/43.3بلغت  نابیبر عالیة لألبكثافة انتشا قطر

 باإلضافةعلى التوالي،  2الف كم 12و 2الف كم17.8وذلك لمحدودیة مساحة تلك الدول البالغة 

الف  536ملیون برمیل یومیا ونحو  2البالغة نحو  األنابیبكمیة النفط المنقول عبر شبكة  إلى

 2.6بلغت  دولة الكویت أنابیببرمیل یومیا مما انعكس على كثافة تدفق النفط بالنسبة لشبكة 

نقل  أنابیببلغت كثافة  دولة العراقفي  ،)12شكل( برمیل/كم1.5بلغت  دولة قطربرمیل/كم و 

دولة االمارات العربیة و  2كم1000كم/ 12.6نحو  دولة سوریاو  2كم1000كم/ 22.4 النفط نحو

 أطوال إجماليمن  دولة العراقعلى التوالي وذلك لما یمتلكه  2كم1000كم/ 12.5 المتحدة

عن  اإلنتاجوبعد مناطق  2الف كم473ها كذلك مساحة الدولة الكبیرة  البالغة أعدادو  األنابیب

دولة االمارات و  2الف كم 185للمساحة البالغة  دولة سوریاالمصبات المائیة ، نفس الحال ل

 األنابیبكمیة النفط المنقول عبر شبكة  إلىعلى التوالي، باإلضافة  2الف كم 83 العربیة المتحدة

دولة الف برمیل یومیا و  40نحو  دولة سوریاملیون برمیل یومیا و  3.5للعراق البالغة نحو 
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فة تدفق النفط بالنسبة ملیون برمیل یومیا مما انعكس على كثا 2.2نحو  االمارات العربیة المتحدة

دولة االمارات برمیل/كم و  17بلغت  دولة سوریابرمیل/كم و  334بلغت  دولة العراق أنابیبلشبكة 

نقل النفط القلیلة تمثلت  أنابیبالدول ذات كثافة  أمابرمیل/كم ،  2.1نحو  العربیة المتحدة

ع المساحي المملكة البالغ وذلك لالتسا 2كم1000كم/ 5.6بلغت نحو  المملكة العربیة السعودیةب

الكبیر  األنابیب أطوالبرمیل/كم بسبب  584وبكثافة تدفق عالیة بلغت  2ملیون كم 2.2

وبكمیة تدفق للنفط  2كم1000كم/3.2فیها نحو  األنابیبالتي بلغت كثافة  دولة مصرها، و أعدادو 

، وبقیة الدول كما  2ملیون كم 1برمیل/كم وذلك لالتساع المساحي للدولة البالغة نحو  64بلغت 

 موضح في الجدول.

  2019عام  نقل النفط في دول المشرق العربي أنابیبشبكة وتدفق  كثافة  )33( جدول

  الدول
 أطوال إجمالي

  كم الخطوط
  2المساحة كم

 كمیة النفط المنقول

  ملیون ب/ي

نقل  أنابیب خطوطكثافة 

  2كم1000كم/النفط*

 **كثافة التدفق

  برمیل/كم

  584  5.6  7.371  2.253.300  12618  السعودیة

  334  22.4  3.552  473.072 10603  العراق

  17  12.6  0.40  185.000  2334  سوریا

  64  3.2  0.210  1.010.500  3240  مصر 

  2.1  12.5  2.296  83.600  1048  االمارات 

  185  1.5  0.154  555.000  828  الیمن

  2.6  43.4  2.050  17.820  775  الكویت

  1.5  28.8  0.536  12.000  346  قطر

  1.7  1.4  0.792  309.500  445  عمان

  6.6  546  17.631  4.899.292  32237  المجموع

 من عمل الباحث باالعتماد على :المصدر

  على الرابط :  2019، شعبة السكان، تعداد السكان ، البنك الدولي)1(

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL 

)2 (Rovy  ، على الرابط : 2019، المرسال ،  المساحة إذترتیب الدول العربیة من ،  

https://www.almrsal.com/post/797256#i 

  على الرابط :  2019، التحلیل البیاني ،  ي)االتحاد العربي للنقل البر 3(

http://www.auolt.org/?ID=78 
(4)PB . Statistical Review of world Energy, 2019, 68th edition. 

  2كم1000) =كم/1000× 2الشبكة لكل دولة كم/ مساحة الدولة كم أطوال إجمالينقل النفط=( أنابیبمؤشر كثافة (*) 

الـدكتور  األسـتاذ - = برمیـل /كـم. للتفاصـیل ینظـر:)األنابیـب أطـوال إجمـالي/ األنابیـبمؤشر كثافة التدفق=(كمیة الـنفط المنقـول ب (**)

 .74محمد ازهر السماك واخران، مصدر سابق، ص

المملكـــة ،دار المـــریخ للنشـــر، الریـــاض المملكـــة العربیـــة 5الحلـــول،ط-المشـــكالت-ي، تنظـــیم النقـــل االســـسو اســـعد الـــدین عشـــم -

  .234،ص5005،العربیة السعودیة
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 إذویعكس هذا التوزیع المكاني االتساع المساحي الذي تشهد بعض دول المشـرق العربـي 

ممــا یتطلــب زیــادة مشــاریع انشــاء الخطــوط  ان تلــك الكثافــة غیــر متوازنــة مــع حجــم مســاحة الــدول

 أهـــمالموجــود فــي  اإلنتــاجلزیــادة الكفــاءة االقتصــادیة لتلــك الخطــوط مــع زیـــادة حجــم االحتیــاطي و 

اللــذان یعــدان مصــدرین  المملكــة العربیــة الســعودیةو  دولــة العــراقمــا ه قلــیمدولتــین رئیســیتین فــي اإل

  ن للنفط في االسواق العالمیة.عالمیی

  2019عام  نقل النفط في دول المشرق العربي أنابیبشبكة وتدفق  كثافةؤشر م )12شكل(

  

  

  

  )33المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بیانات جدول(
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  المبحث الثاني

  نقل النفط في دول المشرق العربي أنابیبلشبكة  نتاجیةاإل  الكفاءة

فـي  واالقتصـادیةمن الموضوعات االساسیة والحیویـة نقل النفط  أنابیب إنتاجیةتعد كفاءة 

ات ل المؤسسـات والشـركبـیـة مـن قأهمنظمـة االقتصـادیة المعروفـة، كمـا نالـت كل المراحل وكل األ

المقـاییس الرئیسـة التـي تـدل علـى تطـور قطـاع النقـل فـي  أهـمها احـد االستثماریة والمخططین بعـد

باقـل التكـالیف التشـغیلیة الممكنـة  األنابیـببنقلیـة وذلك من خـالل حجـم الطلـب للخـدمات الالدولة، 

یــة قلیملتحقیــق مخرجــات خدمیــة بمســتویات عالیــة للخــدمات المعروضــة فــي االســواق العالمیــة واإل

نقل الـنفط فـي دول  أنابیبلشبكة  نتاجیةاإلمناسبة وللكشف عن مدى الكفاءة  بأسعاروالمحلیة  ، 

مكانیاتهــا التشــغیلیة وادائهــا یعــة واتجــاه العالقــة بــین إتحدیــد طبالمشــرق العربــي لغــرض المقارنــة و 

ثــم االعتمــاد علــى جملــة مــن  األنابیــببي عنــد اســتغالل الوحــدات المنتجــة للخــدمات النقلیــة اإلنتــاج

نقــل الــنفط ،  أنابیــبشــبكة خطـوط  إنتاجیــةمؤشــر  المؤشـرات االقتصــادیة المحســوبة ریاضــیا، منهـا

  نقل النفط أنابیبالتجاریة لخطوط  نتاجیةاإلقل النفط و ن أنابیبالمطلقة لشبكة  نتاجیةاإلو 

  نقل النفط  في دول المشرق العربي أنابیبشبكة   إنتاجیة -1

دول المشـــرق العربـــي، یمكـــن  إقلـــیمنقـــل الـــنفط فـــي  أنابیـــبشـــبكة  إنتاجیـــةلتحدیـــد مســـتوى 

، انطالقـا مـن  األنابیـبخطـوط  ٕانتاجیـةو  األنابیبالكیلومتریة لشبكة  طوالاأل إنتاجیةاعتماد نسبة 

غیرهـا و  والمعدات والوسـائط النقلیـة اآلالتمثل  نتاجیةاإلان االستخدام االمثل لمدخالت العملیات 

یقصــد   وعلیــة) 1(مســتوى معــین فــي وقــت معــین باقــل التكــالیف ســوف تســهم فــي تحقیــق انتــاج ذي

 اإلنتــاجقــدر مــن  أكبــربهــدف تحقیــق  اإلنتــاجهــي االســتخدام االمثــل لعناصــر  نتاجیــةاإلبالكفــاءة 

بمســـتوى معـــین فـــي وقـــت معـــین باقـــل تكلفـــة، واالســـتخدام االمثـــل للمـــدخالت مـــن المـــواد واآلالت 

ولها مدلوالن الكفاءة الفنیة التي تحقـق فـي الحصـول  )2(والمعدات للحصول على افضل المخرجات

، والكفــاءة االقتصــادیة هــي  اإلنتــاجقــل قــدر مــن عناصــر باســتخدام أ اإلنتــاجعلــى قــدر معــین مــن 

  . باقل تكلفة اإلنتاجتحقیق قدر معین من 

                                      
  للتفاصیل ینظر :) 1(

، مؤسسـه شـباب 4، طاإلنتـاجوالفراغ فعالیات نظـام وتخطـیط ورقابـة  اجیةاإلنتاحمد عرفة وسمیة شلبي، االدارة  -

 51، ص1998الجامعة، 

 .404ي، االدارة الصناعیة، دار النشر، عین شمس، تاریخ غیر مؤرخ، صاو سعد عشم) 2(



149 

 إنتاجیــةتســهیالت النقـل البـري للـنفط الخـام ألنهـا تتمیـز ب زبـر تعـد خطـوط نقـل الـنفط مـن أ

عالیـة وتكــالیف نقـل منخفضــة مـع واردات اقتصــادیة كبیــرة والـركن االرتكــازي للتبـادل التجــاري بــین 

مســتمرة  األنابیــبطــة العــالم النفطیــة، الن خطــوط یدول العجــز فــي خر  إلــىدول الفــائض النفطــي 

ال تتــأثر بالعوامــل البیئیــة  إذلــم یمــر بهــا ظــرف طــارئ یجرهــا علــى التوقــف  مــا نتاجیــةاإلالتــدفق و 

الكیلومتریــة لــدول  نتاجیــةاإلوبلغــت الواســعة،  نتاجیــةاإلواالرتفــاع واالنخفــاض ممــا جعلهــا تتمیــز ب

 برمیـل/انبوب 100الخطوط بلغت نحـو  إنتاجیة أمابرمیل/ كم انبوب،  546 المشرق العربي إقلیم

 أطـوال هذ الخطوط لكل دولة یتم علـى اسـاس الـنفط المنقـول مـع إنتاجیةوان تقییم ) ، 34جدول (

  متغیرین: ىعلفیها وتقسم  األنابیبوعدد 

المرتبـة  العربیـة السـعودیةالمملكـة و  دولـة العـراق: یحتـل كـل مـن األنابیـب الكیلومتریة نتاجیةاإل * 

دولـــة بلغــت فـــي  إذعالیـــة  إنتاجیــةالخطـــوط التــي تمیـــزت ب أطــوال إذمـــن  قلــیمى بـــین دول اإللــو األ

برمیــل/كم انبــوب وهــي نســبة مرتفعــة مقارنــة مــع دول المشــرق العربــي االخــرى  334 قرابــة العــراق

البـالغ  األنابیـب أطـوالالمرتفعة وحجم االحتیاطي الكبیـر ومجمـوع  دولة العراق نتاجیةوذلك تبعا إل

برمیل/كم  584بلغت  إنتاجیةها كفاءة أنابیبفقد شكلت  المملكة العربیة السعودیة أماكم،  10603

دولـة  إنتاجیةمرتفعة مقارنة مع كفاءة  نتاجیةاإلكم وهذ 12618ها البالغ أنابیب أطوالانبوب بحجم 

فقــد شــكلت كفــاءة خطوطهــا  دولــة مصــر أمــاوذلــك لألســباب الســابقة،   ة الــیمندولــ أومــثال  مصــر

المملكـة و  دولـة العـراقوهي نسـبة منخفضـة مقارنـة مـع ) 17خریطة (برمیل/كم انبوب  64.8زهاء 

شـــكلت كفـــاء زهـــاء  دولـــة ســـوریا، و قلـــیموتبقـــى مرتفعـــة الكثافـــة مـــع بـــاقي دول اإل العربیـــة الســـعودیة

دولــة هــا مثــل أنابیبالقلیلــة لمجمــوع  نتاجیــةاإلوهنــاك الــدول ذات الكفــاءة برمیــل/كم انبــوب،  17.1

 أطــوالوقلــة  اإلنتــاجوذلــك بســبب صــغر حجــم  ســلطنة عمــانو  دولــة الــیمنو  دولــة قطــرو  الكویــت

، وبالتالي یبقـى ملزمـا علـى هـذه الـدول المملكة العربیة السعودیةو  دولة العراقخطوطها مقارنة مع 

ــــبتطــــویر مشــــاریع  ــــدول المجــــ األنابی ــــة العــــراقرة كو افیهــــا للمنافســــة مــــع ال ــــة و  دول المملكــــة العربی

 .السعودیة
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) الكفاءة االنتاجیة الكیلومتریة ألنابیب نقل النفط في دول المشرق العربي 17خریطة (

  برمیل/كم انبوب

 
  ARC GIS 10.3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 

فـي مقدمـة  دولـة مصـرو  دولـة العـراقو  المملكة العربیة السعودیة: تأتي األنابیب خطوط إنتاجیة* 

،  نتاجیةاإلالخطوط زادت الكفاءة  أعدادكلما زاد  إذنقل النفط  أنابیبعدد خطوط  في قلیمدول اإل

جــاءت بكفــاءة  اً خطــ47وعــدد الخطــوط فیهــا البــالغ المملكــة العربیــة الســعودیةالكبیــر  اإلنتــاجفحجــم 

شـكلت الكفـاءة  إذالمحـدود وعـدد الخطـوط القلیـل  اإلنتاجعالیة مقارنة مع بقیة الدول ذات  إنتاجیة

دولــــة و ) 18خریطــــة(برمیــــل/انبوب  80.7بكفــــاءة زهــــاء  دولــــة العــــراقبرمیــــل/انبوب، و  157زهــــاء 

دولـة االمـارات العربیـة و  عمـانعـن سـلطنة  أمـابرمیـل/انبوب،  5.6بنسبة كفاءة بلغت زهاء  مصر

 أطــوالو  اإلنتــاجان حجــم  إذفقــد جــاءت النســب مرتفعــة بالنســبة لكــل دولــة  دولــة الكویــتو  متحــدةال

الخطـــوط. وبنـــاء علـــى النتـــائج الكمیـــة  جمـــاليإل نتاجیـــةاإلالخطـــوط هـــي مـــن تحـــدد نســـبة الكفـــاءة 

ذات  المملكـــة العربیـــة الســـعودیةو  دولـــة العـــراقفـــي  األنابیـــبلخطـــوط  نتاجیـــةاإللمؤشـــرات الكفـــاءة 

النفط والتنافس في االسواق  أنابیبالعالیة یعود لنتیجة التطور في انشاء شبكات  نتاجیةاإلءة الكفا

  یة.قلیمالمحلیة والدولیة واإل
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  ) الكفاءة االنتاجیة لخطوط انابیب نقل النفط في دول المشرق العربي برمیل/انبوب18خریطة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ARC GIS 10.3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 

  2019قلیملخطوط نقل النفط في اإل نتاجیةاإل ) الكفاءة 34جدول(

  الدول
  الكمیة المنقولة

  ملیون/ب/ي

طوال  إجمالي

  كم الخطوط
  عدد الخطوط

 نتاجیةاإل 

الكیلومتریة* 

  برمیل/كم انبوب

الخطوط  إنتاجیة

  برمیل/انبوب

  157  584  47  12618  7.371  السعودیة

  80.7  334  44 10603  3.552  العراق

  3.0  17.1  13  2334  0.40  سوریا

  5.6  64.8  37  3240  0.210  مصر

  176.6  2.1  13  1048  2.296  االمارات 

  51.3  185  3  828  0.154  الیمن

  205  2.6  10  775  2.050  الكویت

  76.5  1.5  7  346  0.536  قطر

  396  1.7  2  445  0.792  عمان

  100  546.9  176  32237  17.631  المجموع

  )11و( )8المصدر من عمل الباحث باالعتماد على معطیات جدول(

ــنفط المنقولــة ب نتاجیــةاإل(*) الكفــاءة  )= برمیــل /كــم انبــوب و(كمیــة الــنفط األنابیــب أطــوال إجمــالي/األنابیــبریاضــیا(كمیة ال

  للتفاصیل ینظر :)= برمیل/ انبوب. األنابیب/ عدد األنابیبالمنقولة ب

  .404، صبدون تاریخ ي، االدارة الصناعیة، دار النشر، عین شمس، و اسعد عشم -
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  نقل النفط في دول المشرق العربي أنابیبلشبكة المطلقة  نتاجیةاإل  -2

المتخصصـة للعملیـات النقلیـة التـي تقـوم بهـا كافـة  نتاجیةاإلتعد من مؤشرات قیاس كفاءة 

التكــالیف  أوالنفقــات محصــلة لتحدیــد  خاصــة كونهــا تعــد األنابیــبالشــبكات النقلیــة عامــة وشــبكات 

كلـف انتـاج  أوي نفقـات لعة معینة في بلد ما وموازنتها بأالتي یستلزمها انتاج وحدة من وحدات س

 نتاجیةاإلن فإ األنابیبمصدرة من النفط الخام بواسطة  ةاخرى، ففي شبكة نقل النفط هناك انتاجی

وطبقا لنتائج مؤشـر كفـاءة  . األنابیب أطوالعبر كل(كم) من نسبة الكمیة المنقولة للنفط المطلقة 

ــنفط فــي  أنابیــبالمطلقــة لشــبكة  نتاجیــةاإل ــیمنقــل ال ) یتضــح هنــاك 35المشــرق العربــي جــدول( إقل

ــیمعــدم تجــانس دول اإل إلــىوقــد یرجــع ذلــك  نتاجیــةاإل األنابیــبتبــاین فــي قــدرة شــبكات   إذمــن  قل

بسبب عدم تجانس الموقع الجغرافي والمتغیرات المساحیة  أوالنفطي من جهة  اإلنتاجاالحتیاطي و 

نقـــل الـــنفط ذات مســـتویات  أنابیـــبالمطلقـــة لشـــبكات  نتاجیـــةاإلان تكـــون  إلـــىممـــا اســـفر ، للـــدول 

  : التاليمتباینة على النحو 

  برمیل/كم لخطوط انابیب نقل النفط في دول المشرق العربيالمطلقة االنتاجیة  )19(خریطة 

  
   ARC GIS 10.3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 

ومـن خـالل  دولـة العـراقو  المملكـة العربیـة السـعودیةوهـي كـل مـن  المطلقة العالیـة : نتاجیةاإل * 

المطلقـة التـي  نتاجیـةاإلفـي  قلیموالتصدیر نجد ان هذه الدول تتصدر اإل اإلنتاجاالحتیاط و  بیانات
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وذلــك لكبــر حجــم ) 19( خریطــةملیــار برمیــل/كم  93زهــاء  المملكــة العربیــة الســعودیةشــكلت فــي 

ملیــار برمیــل/كم لــنفس  37.6فقــد شــكل زهــاء  دولــة العــراق أمــاشــبكة نقــل الــنفط،  أطــوالو  اإلنتــاج

 دولـــة العـــراقخطـــوط  أكثـــرعلـــى الـــرغم مـــن ان  ملكـــة العربیـــة الســـعودیةالماالســـباب التـــي تتعلـــق ب

 .عالیة إنتاجیةبنه یتمیز یر النفط الخام متوقفة عن العمل إال أالخارجیة لتصد

واالحتیـاطي المتوسـط مـن بـین دول  نتاجیـةاإلوهي الـدول ذات  المطلقة المتوسطة : نتاجیةاإل * 

شـبكة  أطـوالو  دولـة العـراقو  المملكـة العربیـة السـعودیةتمتلـك احتیـاطي متوسـط اقـل مـن  إذ قلیماإل

دولــة االمــارات العربیــة قلیلــة وقصــیرة المســافة تتناســب مــع حجــم مســاحة الــدول تصــدرت  أنابیــب

 2.296 قرابــةوقــدرت كمیــات الــنفط المنقولــة فیهــا  اإلنتــاجقائمــة هــذه الــدول  لكبــر حجــم  المتحــدة

بكمیات نفط منقولة  دولة الكویتملیار برمیل/كم و  2.4 قرابةل قدرت انتاجیتها المطلقة ملیار برمی

بسـبب  نتاجیـةاإل تملیار برمیـل/كم جـاء1.5ملیار برمیل/كم شكلت نسبة  2.050من  أكثربلغت 

 . شــبكات نقـل الــنفط أطـوالوقصــر صـغر مســاحة الـدول وقــرب حقـول الــنفط مـن مــوانئ التصـدیر 

إلنتـــاج واالحتیـــاطي ذات المســـاحة الشاســـعة وعـــدد الســـكان الكبیـــر اال انهـــا تفتقـــر ل دولـــة مصـــرو 

 ملیار برمیل/كم. 0.68نتاجیتها المطلقة الكبیر بلغت إ

شـبكات  أطـوالو  اإلنتـاجو تكونـت الفئـة مـن الـدول قلیلـة االحتیـاطي  المطلقة القلیلـة : نتاجیةاإل * 

التــي كانــت عملیــات  دولــة ســوریاتلــك الشــبكات للتخریــب، منهــا  قــد تكــون تعرضــت أونقــل الــنفط 

نظــرا للظــروف التــي مــرت بهــا الدولــة وشــكلت زهــاء  فیهــا قلیلــة جــدا فــي الســنوات االخیــرة اإلنتــاج

ملیـون  0.35 سلطنة عمانملیون برمیل/كم وسلطنة  0.127 دولة الیمنملیون برمیل/كم و  0.93

فـــي هـــذه الـــدول  نابیـــبلأل نتاجیـــةاإلیـــل/كم، انخفضـــت ملیـــون برم 0.185 دولـــة قطـــربرمیـــل/كم و 

هـــا كـــذلك قلــة االحتیاطـــات النفطیـــة أطوالفیهـــا وقصــر  األنابیــبشـــبكات  أطـــوالألســباب منهـــا قلــة 

هـا مـع اسـتمراریة التـدفق أطوالالشـبكة و  ةالمطلقة تعتمد على كثاف نتاجیةاإلن أ إذوانتاج النفط فیها 

  المطلقة لها. نتاجیةاإلمعها  تالشبكة زادكلما زاد حجم ف  األنابیبمن تلك 
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  2019نقل النفط في المشرق العربي أنابیب المطلقة لشبكات نتاجیةاإل  )35( جدول

  الدول
  كمیة النفط المنقولة

  ملیون/ب/ي
  كم الخطوط أطوال إجمالي

المطلقة* ملیار  نتاجیةاإل 

  برمیل/كم

  93  12618  7.371  السعودیة

  37.6 10603  3.552  العراق

  0.93  2334  0.40  سوریا 

  0.68  3240  0.210  مصر

  2.4  1048  2.296  االمارات 

  0.127  828  0.154  الیمن

  1.5  775  2.050  الكویت

  0.185  346  0.536  قطر

  0.35  445  0.792  عمان

  568.3  32237  17.631  المجموع

  )11) و(8لمصدر من عمل الباحث باالعتماد على معطیات جدول(ا

  = برمیل /كم.)الخطوط أطوال إجمالي× األنابیبكمیة النفط المنقولة ب(المطلقة = نتاجیةاإل(*)

 233، ص1985دارة منشـــآت النقـــل واالتصـــاالت، دار القادســـیة للنشـــر، البكـــري، إللتفاصـــیل انظـــر: ثـــامر یاســـر 

  .236ص

  دول المشرق العربي نقل النفط في أنابیب شبكةالتجاریة ل نتاجیةاإل -3

ل المشرق نقل  في دو ال أنابیبالتجاریة هي استمرار التدفق للنفط عبر  نتاجیةاإلیقصد ب

ممیزات خطوط نقل النفط هي استمراریة التدفق والحركة للمنتج المنقول التي  أهم، ان من  العربي

وبالتالي تقلل تكالیف النقل للمنتج بمردود اقتصادي مرتفع، وبالتالي كلما كان  نتاجیةاإلتزید من 

وما یمكن ان تتحمله كمیة  التجاري مرتفعا، اإلنتاجل شبكة مرتفعة كان اطو كبیرا مع أ نتاجاإل

اخر، وهنا ال تحسب بالمسافة بین نقطة  إلىالنفط المنقولة من كلف عند نقلها من مكان 

 متعارف علیها مجموع الخطوط كما هو إجمالياالنطالق والوصول بل تحسب عل اساس 

كن التخزین وخفض التكالیف أما إلىاریة التدفق تنفي عدم الحاجة الضروریة وبالتالي فان استمر 

   .التشغیلیة

دول المشرق  التجاریة لشبكات نقل النفط الخام في نتاجیةاإل ان )36ویتضح من جدول (

فهناك  قلیمملیار برمیل/كم تجاري وهي نسبة غیر متوازنة مع دول اإل 284.1زهاء  العربي بلغت
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المملكة ، تصدرت  ها واقطارهاأطوالت في و ابسبب التف نابیبلأل نتاجیةاإلت بین الدول في و اتف

 فیهاي فبلغت  إذالتجاریة  نتاجیةاإل دولة العراقمع  المشرق العربي إقلیمدول  العربیة السعودیة

لحجم االحتیاطیات الكبیرة مع  اً طبیعی اً ملیار برمیل/كم تجاري وجاءت النسبة انعكاس 46.5

ملیار برمیل/كم تجاري،  18.8فقد شكلت النسبة قرابة  دولة العراق أما، ضخامة شبكة نقل النفط

خرى التي األ قلیممقارنة مع دول اإل العالیة نتاجیةاإلهاتین الدولتین من فئة  وتعد) 20خریطة(

 1.2 نتاجیةاإلبلغت  العربیة المتحدةدولة االمارات ، متوسطة منها  إنتاجیةحصلت على نسب 

 دولة الكویت، ووقصر شبكة نقل النفط المنخفض لها اإلنتاجبرمیل/كم تجاري بسبب  ملیون

ملیون برمیل/كم تجاري لقلة شبكة خطوط نقل النفط ایضا وصغر حجم  0.79شكلت زهاء 

دولة فضة، وكذلك المنخ نتاجیةاإلمساحة الدولة انعكس على طول الخطوط النفطیة وبالتالي 

تجاریة  إنتاجیةخرى بنسبة ، وجاءت دول أملیون برمیل/كم تجاري 0.34شكلت زهاء  مصر

ملیون  0.92 دولة قطرملیون برمیل/كم تجاري و 0.17 سلطنة عمانمنخفضة جدا منها 

برمیل/كم تجاري، وان النظر بشكل عام فان هناك حالة من عدم التوازن بین دول المشرق 

 أطوالاالحتیاطات و  المطلقة والتجاریة ویبقى السبب الرئیسي هو كمیة نتاجیةاإل فيالعربي 

تجاریا وأثارها على المنطقة  اإلنتاجالتي لها دور كبیر في عملیة  قلیمط في اإلفنشبكات نقل ال

  .متوازنة تجاریاالغیر 

  2019عام  نقل النفط في دول المشرق العربي أنابیبالتجاریة لخطوط  نتاجیةاإل ) 36( جدول

  الدول
  الكمیة المنقولة

  ملیون/ب/ي
  كم األنابیب أطوال إجمالي

التجاریة* ملیار  نتاجیةاإل 

  برمیل/كم تجاري

  46.5  12618  7.371  السعودیة

  18.8 10603  3.552  العراق

  0.46  2334  0.40  سوریا

  0.34  3240  0.210  مصر

  1.2  1048  2.296  االمارات

  0.63  828  0.154  الیمن

  0.79  775  2.050  الكویت

  0.92  346  0.536  قطر

  0.17  445  0.792  عمان

  284.1  32237  17.631  المجموع

  )11()8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على معطیات جدول(

)= برمیل/كم تجـاري. للتفاصـیل ینظـر: ثـامر یاسـر 2الخطوط/ أطوال إجمالي× كمیة النفط المنقولة(التجاریة = نتاجیةاإل(*)

  .238ص236البكري، مصدر سابق، ص
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  ) االنتاجیة التجاریة لشبكة انابیب نقل النفط في دول المشرق العربي برمیل/كم تجاري20خریطة (

  
  ARC GIS 10.3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 

  

  دول المشرق العربي نقل النفط في  أنابیبلشبكة  نتاجیةاإل ة یالفاعل  -4

نقــل الطاقــة التحمیلیــة الفعالــة لوحــدات  أنابیــبالســتخراج هــذا المؤشــر یجــب تحدیــد عــدد 

، وخطوط نقل النفط أنابیب أعداد إجمالينقل النفط في دول المشرق العربي ثم نقسم على  أنابیب

الفعالــة هــي المخصصــة اصــال للخدمــة ســواء عملــت طــوال الیــوم ام لفتــرات محــدودة فقــط  األنابیــب

 األنابیببمتوسط  إحصائیةشر الحصول على ؤ یستهدف الم، )1(م ال بصرف النظر عن تشغیلها أ

الفعالــة فــي تلــك الــدول لمعرفــة كمیــة الــنفط المصــدر مقارنــة مــع جمــالي خطــوط الدولــة فیمــا لــو تــم 

   .ط احیاء تلك الخطو 

نقـــل الــنفط فــي دول المشـــرق  أنابیــبیتضـــح اقتصــادیا ان شــبكة  )37( مــن خــالل جــدول

ن هــي ذات نســب عالیــة ر الــنفط مــن خاللهــا األالعربــي مــن عــدد الخطــوط الفعالــة التــي یــتم تصــدی

دولـة دولتـین منهـا هـي لعربـي اغلـب خطوطهـا هـي منجـزة وفعالـة ماعـدا اتكاد تكـون دول المشـرق 

بسـبب خطوط تلك التدمرت  إذخطوطها  إجمالي% من  30.7الخطوط الفعالةنسبة شكلت  سوریا

                                      
الریــاض -، دار المــریخ للنشــر5الحلــول، ط -المشــكالت -ي، تنظــیم وادارة النقــل االســساو ســعد الــدین عشــم )1(

 .237، ص2005،ملكة العربیة السعودیةالم
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، ،فـي ظـروف صـعبة اً یبرمیل یوم  الف 16 قل منأ إلىخفض انتاجها  إلىادت و الحرب االخیرة 

) 21خریطـة( الخطـوط إجمـالي% مـن 65.9الفعالـة حـوالي  األنابیبشكلت نسبة ف دولة العراق أما

نقـل  أنابیـبتوقف عدد مـن خطـوط  إلىایضا لما مر به البلد من مشاكل سیاسیة واقتصادیة ادت 

  .النفط

  2019عام ) الفاعلیة اإلنتاجیة لشبكات أنابیب نقل النفط في دول المشرق العربي37جدول(

  الدول
إجمالي أطوال 

  كم األنابیب

األنابیب 

  الفعالة

إجمالي عدد 

  األنابیب

تبعا متوسط األنابیب 

  لعدد األنابیب الفعالة*

  97.8  47  46  12618  السعودیة

  65.9  44  29 10603  العراق

  30.7  13  4  2334  سوریا 

  100  37  37  3240  مصر

  100  13  13  1048  االمارات 

  100  3  3  828  الیمن

  100  10  10  775  الكویت

  100  7  7  346  قطر

  100  2  2  445  عمان

  85.2  176  150  32237  المجموع

  )11المصدر، من عمل الباحث باالعتماد على معطیات جدول (

  للتفاصیل ینظر: 100×(*)الفاعلیة اإلنتاجیة = عدد األنابیب الفعالة/إجمالي عدد األنابیب

  . 237سعد الدین عشماوي ، مصدر سابق، ص -

% من إجمالي األنابیب بعـد 97.8شكلت نسبة األنابیب الفعالة  السعودیةالمملكة العربیة 

ـــان  ـــابالین إلـــى مینـــاء صـــیدا بدولـــة لبنـــان بعـــد الحـــرب العربیـــة مـــع الكی توقـــف الخـــط العمـــالق الت

الصــهیوني الحتاللــه دولــة فلســطین . والعمــوم شــكلت نســبة األنابیــب الفعالــة فــي المشــرق العربــي 

وهــي نســبة مرتفعــة مقارنــة مــع حجــم ) 21خریطــة(طــوط % مــن إجمــالي الخ 85.2بلغــت زهــاء مــن

  الخطوط الفعالة في غالبیة دول إقلیم المشرق العربي.
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  ) الفاعلیة االنتاجیة لشبكات نقل النفط في دول المشرق العربي21خریطة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ARC GIS 10.3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 

  المبحث الثالث

فاقها ل النفط والمرتكزات االقتصادیة واَ نق أنابیبالعالقات المكانیة بین شبكة 

  المستقبلیة في دول المشرق العربي

نقـــل الـــنفط والمرتكـــزات  أنابیـــبة العالقـــات المكانیـــة بــین شـــبكة ســـراد إلـــىیهــدف المبحـــث 

ـــیماالقتصـــادیة فـــي دول  الـــذي یوضـــح كافـــة المتغیـــرات ) 38المشـــرق العربـــي كمـــا فـــي جـــدول( إقل

وتلك المرتكزات االقتصـادیة ،  األنابیبوذلك لتوضیح عالقة االرتباط بین شبكة المستقلة والتابعة 

ة العالقــة متمثلــة ببرنــامج ســراالریاضــیة فــي د حصــائیةوذلــك باالعتمــاد علــى االســالیب الكمیــة واإل

(SPSS) ،  نقـل الـنفط مرتبطـة بجملـة مـن العوامـل االقتصـادیة والسـكانیة  أنابیـبوذلك الن شـبكة

نقـل  أنابیـبالمرتكـزات ارتباطـا بشـبكة  أكثروغیرها ، وباعتماد معامل ارتباط بیرسون یمكن تحدید 

ان درجة معامل االرتباط قد تحدد قـوة  إلى اإلشارةالنفط في دول المشرق العربي ، ولكن البد من 

عـــن وجـــود عالقـــة ســـببیة بعبـــارة اخـــرى ان معامـــل االرتبـــاط بـــین   تعـــدالواتجـــاه االرتبـــاط ولكـــن 

كـذلك تـم اعتمـاد معادلـة ، ) 1(المتغیرات لیس شرطا للعالقة السببیة ولكن السببیة تعد شـرط التـرابط

فــي دول نقــل الــنفط  أنابیــببــین شــبكة  علــى تــأثیراالمتغیــرات  أكثــرلقیــاس  )(Stepwiseاالنحــدار 

  . فضل الطرق المستخدمة لقیاس درجة العالقة الحقیقیةوالمرتكزات التي تعد أشرق العربي الم

                                      

) محمد هاشم ذنون الحیالي، شبكة طرق السیارات الرئیسة بمحافظة نینوى، ، رسالة ماجستیر(غیر منشورة)، 1(

 .165، ص2006كلیة التربیة، جامعة الموصل، 
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  2019 عام المرتكزات االقتصادیة في دول المشرق العربيمتغیرات النمذجة االحصائیة لعالقة شبكات انابیب نقل النفط و ) 38جدول(

  ها كمأطوال  عدد الخطوط  الدول
االحتیاطي 

  ملیار/ب

 اإلنتاج

  ملیون/ب

التصدیر 

  /م/باألنابیبب
  2المساحة كم

العائد المالي للنفط 

  ملیار/دوالر/س

 جماليالناتج المحلي اإل

  ملیون/د/امریكي س

مصافي 

  التكریر
  االبار

الناتج الصناعي 

  ملیون دوالر/س

  336111  15 7  786.522  196.185  2.240.000 7.369  10.317  267  12618  47  السعودیة

  103811  13 12  212.234  93.342  473.072 3.873  4.410  145 10603  44  العراق

  4613  12 2  24.410  -   186.475 0.24  0.16  2.5  2334  13  سوریا

  67751  11 8  250.178  3.021  1.002.000 0.262  0.544  3.2  3240  37  مصر

  144058  15 4  414.179  67.086  83.600 2.418  3.007  97.80  1048  13  االمارات 

  1030  4 2  8.040  1.000  527.970 0.50  0.380  2.67  828  3  الیمن

  79234  10 3  141.678  60.220  17.820  2.155  2.736  101.5  775  10  الكویت

  86974  7 2  192.009  10.584  11.571 0.561  0.608  25.2  346  7  قطر

  36443  9  2  79.295  20.232  309.501 0.793  0.870  4.7  445  2  عمان

  12775  2  1  37.746  4.265  665  0.153  0.194  0.12  -   -   البحرین

  8928  -   1  24.292  -   -   -   -   -   -   -   االردن

  1635  -   -   14.616  -   -   -   -   -   -   -   فسلطین

  5038  -   2  56.129  -   -   -   -   -   -   -   لبنان

  888401  98  46  2241328  455.935  4.852.674  18.324  23.238  649.601  32237  176  المجموع

  ).37)(27)(11ل (وامن عمل الباحث باالعتماد على معطیات جد المصدر:
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  أوال : النمذجة االحصائیة

  العالقات األرتباطیة بین شبكة أنابیب نقل النفط والمرتكزات االقتصادیة  -1

للبیانــات معامــل االرتبــاط بیرســون الــذي یوضــح العالقــة  مــن اســالیب التحلیــل األحصــائي

بین متغیرین أو أكثر والهدف من استخدام معامل االرتباط هو إلیجاد العالقـة بـین المتغیـرات هـل 

هي سلبیة ضعیفة ام ایجابیة قویة ، واالرتباط هو قـوة العالقـة بـین متغیـرین أو أكثـر بـین المتغیـر 

میة االرتبـاط تكمـن فـي التنبـوء والتخطـیط فـیمكن ان یؤخـذ التغیـر فـي التابع والمتغیر المستقل، وأه

) 1، 1-الظـاهرة المسـتقلة دلـیال علـى التغیـر فـي الظـاهرة التابعـة، وتقـاس بعـدد یتـراوح مقـداره بــین(

، واظهـرت النتـائج ارتبـاط بیرسـون بـان هنـاك عالقـة ارتباطیـة متباینـة القـوى بـین ) 1(مرورا بالصـفر

ـــنفط والمرتكـــزات االقتصـــادیة جـــدول (إجمـــالي أطـــوال شـــب ) ،وقـــد تـــم اعتمـــاد 38كة أنابیـــب نقـــل ال

) وعلـــى spssالباحـــث علـــى معامـــل ســـبیرمان فـــي اســـتخراج معامـــل االرتبـــاط مـــن خـــالل برنـــامج (

الخطــوات العملیــة مــن خــالل المتغیــر المســتقل وهــو أطــوال خطــوط أنابیــب نقــل الــنفط والمتغیــرات 

ج والعائد المالي واالبار والمصافي وغیرها وكانت الخطـوات كـاَالتي: التابعة وهي االحتیاط واإلنتا

 Data) وثم االنتقال إلى نافذة(variable view) وٕادخال المتغیرات من خالل(spssفتح برنامج(

view) وتحمیـــل البیانـــات واالنتقـــال إلـــى تحلیـــل (Analyze)واختیـــار االرتبـــاط (correlate ثـــم (

) واختیـار المتغیـر المسـتقل األطـوال ثـم المتغیـرات التابعـة األخـرى ثـم Bivariateثنائي االرتباط (

وذلك لمعرفة تاثیر المتغیر المستقل  ) وتطبق خطوات االرتباط.Pearsonاختیار معامل االرتباط(

اطـــوال االنابیـــب علـــى المتغیـــرات التابعـــة حجـــم االنتـــاج واالحتیـــاطي للـــنفط ومســـاحة الدولـــة وعـــدد 

  افي التكریر والعائد المالي االجمالي للنفط والناتج المحلي االجمالي لدولة.االبار النفطیة ومص

) لنتائج االرتباط بـأن هنـاك متغیـرات ذات عالقـة قویـة مـع 39ویتضح من تحلیل جدول (

بلغت  إذنقل النفط  أنابیبعدد خطوط  نقل النفط ، المتمثلة بمتغیر أنابیبل شبكات اطو أ إجمالي

 إحصـائیةوهـي داللـة  0.001بلغـت  sigمعنویـة  بدرجـةوهي نسبة ارتبـاط عالیـة ، و  0.905نحو 

وهـي ایضـا درجـة ارتبـاط  0.857نحـو  األنابیـببوبلغت درجة االرتباط مع تصدیر الـنفط عالیة ، 

ل مما ید ، 0.003بلغت نحو  sig إحصائیةعالیة مقارنه بالمرتكزات االقتصادیة االخرى وبداللة 

على أهمیـة شـبكات انابیـب نقـل الـنفط فـي التبـادل التجـاري للـنفط فـي االسـواق العالمیـة مـن خـالل 

                                      
ـــة ناشـــرون وموزعـــون، ) 1( ـــادئ االحصـــاء، دار البدای ، 2008، 1، طســـلطنة عمـــاناحمـــد عبدالســـمیع طیبـــه، مب

 .119ص
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ربط مناطق االنتاج بالمصبات البحریة وثم الى مناطق االسـتهالك، واتضـحت عالقـة انابیـب نقـل 

نســـبة ارتبـــاط عالیـــة  وهـــي 0.843نحـــو  الـــنفط بحجـــم االنتـــاج النفطـــي بـــأن قیمـــة ارتباطهـــا شـــكلت

 0.836فقد بلغـت نحـو  جماليالعائد المالي اإل أما،  0.004بلغت  sig إحصائیةمعنویة  اللةوبد

وذلك الرتباط العائـد المـالي  ، 0.010بلغت  sig إحصائیةوهي درجة ارتباط عالیة ایضا وبداللة 

وجــاء االحتیــاطي بنســبة ارتبــاط عالیــة  بكمیــة تصــدیر الــنفط الخــام عبــر شــبكة انابیــب نقــل الــنفط،

وجـاءت  ،0.007بلغت  sigودرجه معنویة  0.822نقل النفط بلغت أنابیبشبكة  أطوالایضا مع 

الن المـوانئ تعتبـر  ، 0.009بلغـت  sig إحصـائیةوبداللـة  0.802مع الموانئ بنسـبة بلغـت نحـو 

مثلـت عالقات االرتباط المتوسطة فت أما النقطة النهائیة والمصب الرئیس لشبكة انابیب نقل النفط،

 ، 0.011بلغـت  sig إحصـائیةمعنویـة  بداللـة 0.790بلغـت نحـو  بمتغیر مصافي تكریر البتـرول

الن اغلــب مصــافي التكریــر عــادة مــا تنشــأ بــالقرب مــن االحــواض النفطیــة فــال تحتــاج الــى اطــوال 

درجــة ارتبــاط متوســطة  وهــي 0.762وكــذلك مــع متغیــر المســاحة بلغــت نحــو  شــبكة انابیــب كبیــرة،

بلغــت  إحصــائیةوباللــة  0.726، والنــاتج الصــناعي بلغــت نحــو  0.017بلغــت  إحصــائیةاللــة دوب

بلغـت  إذ جمـالياضعف العالقـات االرتباطیـة تمثلـت بمتغیـر النـاتج المحلـي اإل أما،  0.027نحو 

ـــة  0.679نحـــو  ـــة  إحصـــائیةوبدالل ـــار بلغـــت نحـــو  0.44بلغـــت نحـــو قلیل وبداللـــة  0.588، واالب

 األنابیـــــب أطـــــوال، ویتضـــــح مـــــن تحلیـــــل عالقـــــات االرتبـــــاط بـــــین  0.96قلیلـــــة بلغـــــت  إحصـــــائیة

والمرتكزات االقتصادیة ان اقـوى عالقـات االرتبـاط تمثلـت مـع متغیـر عـدد الخطـوط وذلـك الرتبـاط 

، وكـــذلك متغیـــر تصـــدیر باألنابیـــ تالخطـــوط تعـــدد أطـــوال تكلمـــا زاد إذ األنابیـــببعـــدد  طـــوالاأل

 إلــى اإلنتــاجهــي باألصــل لتصــدیر تلــك الكمیــات مــن  األنابیــبتلــك  أطــوالان  إذ األنابیــبالــنفط ب

   .االسواق االستهالكیة
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 Correlations( تحهيم االرتباط بين شبكة انابيب نقم اننفط وانمرتكزات االقتصادية39جذول )  

خطىطان عذد اطىانها  انابيب تصذير االنتاج االحتياطي  يعصنا ناتج مصافي ابار انمساحة  انماني انعائذ مىانئ  محهي ناتج   

Pearson Correlation 1 .905 اطىانها
**

 .822
**

 .843
**

 .857
**

 .762
*
 .588 .790

*
 .726

*
 .802

**
 .836

**
 .679

*
 

Sig. (2-tailed)  .001 .007 .004 .003 .017 .096 .011 .027 .009 .010 .044 

Sum of Squares and Cross-

products 
174815590.889 606557.556 2790134.794 102786.852 75535.178 20262971911.111 80104.667 105465.667 2751064734.333 59975.000 1917139.527 6141866.002 

Covariance 21851948.861 75819.694 348766.849 12848.357 9441.897 2532871488.889 10013.083 13183.208 343883091.792 7496.875 273877.075 767733.250 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 

 Pearson Correlation .905** 1 .680* .693* .693* .728* .645 .905** .651 .896** .666 .662 عذد انخطىط

Sig. (2-tailed) .001  .044 .038 .039 .026 .061 .001 .057 .001 .071 .052 

Sum of Squares and Cross-

products 
606557.556 2572.222 8857.408 324.431 234.222 74258520.444 336.667 463.667 9463278.333 257.000 5828.614 22972.857 

Covariance 75819.694 321.528 1107.176 40.554 29.278 9282315.056 42.083 57.958 1182909.792 32.125 832.659 2871.607 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 

 **Pearson Correlation .822** .680* 1 .983** .990** .667* .657* .566 .922** .622 .990** .862 االحتياطي

Sig. (2-tailed) .007 .044  .000 .000 .035 .039 .088 .000 .055 .000 .001 

Sum of Squares and Cross-

products 
2790134.794 8857.408 70652.144 2479.815 1814.485 368215463.994 2299.858 1606.893 72816057.900 1047.147 46177.696 162318.851 

Covariance 348766.849 1107.176 7850.238 275.535 201.609 40912829.333 255.540 178.544 8090673.100 116.350 5772.212 18035.428 

N 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 

 **Pearson Correlation .843** .693* .983** 1 .995** .776** .630 .534 .948** .639* .995** .897 االنتاج

Sig. (2-tailed) .004 .038 .000  .000 .008 .051 .112 .000 .047 .000 .000 

Sum of Squares and Cross-

products 
102786.852 324.431 2479.815 90.129 65.155 15281419.827 78.856 54.104 2673317.471 38.400 1660.866 6034.881 

Covariance 12848.357 40.554 275.535 10.014 7.239 1697935.536 8.762 6.012 297035.275 4.267 207.608 670.542 

N 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 

نفط  تصذير

نابيبباال  

Pearson Correlation .857** .693* .990** .995** 1 .734* .641* .568 .926** .639* .997** .868** 

Sig. (2-tailed) .003 .039 .000 .000  .016 .046 .087 .000 .047 .000 .001 

Sum of Squares and Cross-

products 
75535.178 234.222 1814.485 65.155 47.559 10510565.287 58.261 41.840 1897643.926 27.925 1206.989 4243.598 

Covariance 9441.897 29.278 201.609 7.239 5.284 1167840.587 6.473 4.649 210849.325 3.103 150.874 471.511 

N 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 

 **Pearson Correlation .762* .728* .667* .776** .734* 1 .434 .495 .768** .758* .710* .778 انمساحة

Sig. (2-tailed) .017 .026 .035 .008 .016  .210 .146 .009 .011 .032 .008 

Sum of Squares and Cross-

products 

20262971911.11

1 
74258520.444 368215463.994 15281419.827 10510565.287 4307313580348.399 11865346.800 10965924.800 473497066099.000 9961762.200 263848487.538 1144100064.569 

Covariance 2532871488.889 9282315.056 40912829.333 1697935.536 1167840.587 478590397816.489 1318371.867 1218436.089 52610785122.111 1106862.467 32981060.942 127122229.397 
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N 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 

 *Pearson Correlation .588 .645 .657* .630 .641* .434 1 .594 .653* .604 .728* .681 ابار

Sig. (2-tailed) .096 .061 .039 .051 .046 .210  .070 .040 .064 .026 .030 

Sum of Squares and Cross-

products 
80104.667 336.667 2299.858 78.856 58.261 11865346.800 173.600 83.600 2558070.000 50.400 1709.936 6362.933 

Covariance 10013.083 42.083 255.540 8.762 6.473 1318371.867 19.289 9.289 284230.000 5.600 213.742 706.993 

N 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 

 Pearson Correlation .790* .905** .566 .534 .568 .495 .594 1 .464 .812** .508 .469 مصافي

Sig. (2-tailed) .011 .001 .088 .112 .087 .146 .070  .177 .004 .162 .171 

Sum of Squares and Cross-

products 
105465.667 463.667 1606.893 54.104 41.840 10965924.800 83.600 114.100 1472306.000 54.900 957.431 3551.839 

Covariance 13183.208 57.958 178.544 6.012 4.649 1218436.089 9.289 12.678 163589.556 6.100 119.679 394.649 

N 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 

يعصنا ناتج  Pearson Correlation .726* .651 .922** .948** .926** .768** .653* .464 1 .646* .933** .983** 

Sig. (2-tailed) .027 .057 .000 .000 .000 .009 .040 .177  .044 .000 .000 

Sum of Squares and Cross-

products 
2751064734.333 9463278.333 72816057.900 2673317.471 1897643.926 473497066099.000 2558070.000 1472306.000 88268386382.000 1215588.000 48001777.009 207096592.079 

Covariance 343883091.792 1182909.792 8090673.100 297035.275 210849.325 52610785122.111 284230.000 163589.556 9807598486.889 135065.333 6000222.126 23010732.453 

N 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 

 *Pearson Correlation .802** .896** .622 .639* .639* .758* .604 .812** .646* 1 .595 .686 مىانئ

Sig. (2-tailed) .009 .001 .055 .047 .047 .011 .064 .004 .044  .091 .029 

Sum of Squares and Cross- 59975.000 257.000 1047.147 38.400 27.925 9961762.200 50.400 54.900 1215588.000 40.100 678.085 3077.379 

Covariance 7496.875 32.125 116.350 4.267 3.103 1106862.467 5.600 6.100 135065.333 4.456 84.761 341.931 

N 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 

انماني انعائذ  Pearson Correlation .836** .666 .990** .995** .997** .710* .728* .508 .933** .595 1 .873** 

Sig. (2-tailed) .010 .071 .000 .000 .000 .032 .026 .162 .000 .091  .002 

Sum of Squares and Cross- 1917139.527 5828.614 46177.696 1660.866 1206.989 263848487.538 1709.936 957.431 48001777.009 678.085 32780.521 107499.648 

Covariance 273877.075 832.659 5772.212 207.608 150.874 32981060.942 213.742 119.679 6000222.126 84.761 4097.565 13437.456 

N 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

محهي ناتج  Pearson Correlation .679* .662 .862** .897** .868** .778** .681* .469 .983** .686* .873** 1 

Sig. (2-tailed) .044 .052 .001 .000 .001 .008 .030 .171 .000 .029 .002  

Sum of Squares and Cross 6141866.002 22972.857 162318.851 6034.881 4243.598 1144100064.569 6362.933 3551.839 207096592.079 3077.379 107499.648 502449.956 

Covariance 767733.250 2871.607 18035.428 670.542 471.511 127122229.397 706.993 394.649 23010732.453 341.931 13437.456 55827.773 

N 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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  لدول المشرق العربي االقتصادیةنقل النفط مع المرتكزات  أنابیباالنحدار لشبكة  معامل -2

ینحــدر فــي  ألنــهاالفــادة مــن االرتبــاط فــي التنبــؤ وســمي باالنحــدار  إلــىیهــدف  االنحــدار 

تقـــــدیره الـــــدرجات المختلفــــــة نحـــــو المتوســـــط لــــــذا تســـــمى معـــــادالت االنحــــــدار بمعـــــدالت خطــــــوط 

المتوســطات، وفائــدة االنحــدار انهــا تمكــن الباحــث مــن تقــدیره قیمــة المتغیــر التــابع لــو عــرف قیمــة 

لمعرفــة اي مــن المرتكــزات  اســتخدام معادلــة تحلیــل االنحــدارن الهــدف مــن أ، ) 1(المتغیــر المســتقل

 نقـــل الـــنفط أنابیـــبشـــبكة  أطـــوال إجمـــاليتـــأثیرا علـــى  أكثـــراالقتصـــادیة فـــي دول المشـــرق العربـــي 

المتغیـرات  أكثـر) لقیاس (Stepwiseتم اعتماد معادلة االنحدار  إذ، )38المشار الیها في جدول(

نفط فــي دول المشــرق العربــي والمرتكـــزات التــي تعــد افضـــل نقــل الـــ أنابیــبتــأثیرا علــى بــین شـــبكة 

واعتمــد الباحــث علــى الخطــوات العملیــة فــي  . الطــرق المســتخدمة لقیــاس درجــة العالقــة الحقیقیــة

دخـال ) ثـم إspss) الستخراج معامل االنحدار ورتبت الخطوات كاالتي فتح برنامج(spssبرنامج (

) ثـم الـذهاب Data viewقائمـة ادخـال البیانـات( إلـى) ثم االنتقال variable view(إلىالبیانات 

) وتحدید Linear) واختیار النمط الخطي(regression) واختیار االنحدار(Analyzeقائمة( إلى

) ثم المتغیرات التابعة في حقل المتغیرات dependentفي حقل( الخطوط طوالالمتغیر المستقل ا

واســـتخدم  .) وتظهـــر نتیجـــة االنحـــدارStepwiseیـــار المعامـــل() ثـــم اختindependentالمســـتقلة(

) مـــع المتغیـــرات التابعـــة حجـــم االنتـــاج واالحتیـــاطي 38المتغیـــر المســـتقل اطـــوال االنابیـــب جـــدول(

النفطي ومساحة الدولة وعدد االبار والمصافي والنـاتج المحلـي االجمـالي والعائـد المـالي االجمـالي 

  للنفط وجاءت تلك النتائج.

المرتكـــزات االقتصـــادیة  أكثـــرالتـــدریجي لتحدیـــد  stepwiseخدام معادلـــة االنحـــدار وباســـت

) 40تبین من خالل تحلیل جدول( إذفي دول المشرق العربي،  األنابیب أطوال إجماليعلى  تأثیرا

 األنابیــبهــي عــدد الخطــوط و تصــدیر الــنفط ب األنابیــبالمتغیــرات االقتصــادیة ارتباطــا ب أكثــران 

 إحصــائیة نقــل الــنفط ذا داللــة أنابیــبتبــین ان عــدد خطــوط  إذ،  جمــاليوالعائــد المــالي النفطــي اإل

 R Squareوقیمـة  0.904نحـو Rبلغـت قیمـة معامـل التحدیـد  األنابیـبشـبكة  أطـوالعالیـة علـى 

مـــع عـــدد  األنابیـــبعالیـــة، وكـــان تصـــدیر الـــنفط بواســـطة  إحصـــائیة وهـــي ذو داللـــة 0.817نحـــو 

 Rوقیمـة  0.966نحـو  Rقیمـة معامـل التحدیـد عالیـة بلغـت  إحصـائیةداللـة  ایضـا ذيالخطـوط 

Square 0.932  عالیـة  إحصـائیة، وجاء العائـد المـالي مـع تصـدیر الـنفط وعـدد الخطـوط بداللـة

                                      
 .423، ص1966، 1، طدولة لبنان-، بیروتحصائیةالعزیز فهمي هیكل، مبادئ االسالیب اإل عبد) 1(
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وذلـك الرتبـاط تلـك  0.983بلغـت نحـو  R Squareوقیمـة  R 0.992بلغت قیمة معامـل التحدیـد 

  .نقل النفط  أنابیب أطوال إجماليمع المرتكزات بصورة مباشرة 

) ملخص تحلیل االنحدار بین أطوال شبكة أنابیب نقل النفط والمرتكزات االقتصادیة في 40جدول(

  دول المشرق العربي

Model Summary 

Mode

l 
R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .904a .817 .786 2297.862 .817 26.776 1 6 .002 

2 .966b .932 .905 1531.917 .115 8.500 1 5 .033 

3 .992c .983 .971 847.318 .051 12.344 1 4 .025 

a. Predictors: (Constant), خطوطال عدد  

b. Predictors: (Constant), خطوطال عدد النفط باألنابیب تصدیر ,  

c. Predictors: (Constant), خطوطال عدد النفط باألنابیب تصدیر , المالي العائد ,  

  

وهــي قیمــة  26.7المحســوبة بلغــت  F) یتضــح ان قیمــة 41ومــن خــالل تحلیــل جــدول ( 

مـــن الجدولیـــة  أكبـــروبمـــا ان المحســـوبة  13.7 الجدولیــة F تهـــاضــعیفة لعـــدد الخطـــوط وبلغـــت قیم

، 0.002بلغـت  sigوبدرجـة معنویـة  الخطـوط غیـر ثابتـة  أطـوالترفض النظریـة الصـفریة اي ان 

بینمــا بلغــت   8.500مــع متغیــر تصــدیر الــنفط مــع عــدد الخطــوط نحــو  Fالمحســوبة وبلغــت قیمــة 

ان عدد الخطوط ثابت بدرجة معنویة بلغت  النظریة الصفریة ايوهنا تقبل  10.0قیمتها الجدولیة 

ــــنفط وعــــدد الخطــــوط  Fقیمــــة  بلغــــت ،و 0.001 نحــــو  المحســــوبة للعائــــد المــــالي مــــع تصــــدیر ال

یة للنظریــة الصــفریة و اتكــاد تكــون القیمــة متســ إذ 12.217بینمــا بلغــت قیمتهــا الجدولیــة  12.344

وضـع  أوهـي تخمـین  حصـائیةوالفرضـیة اإل وهي قیمة معنویة عالیـة جـدا. 0.001بمعنویة بلغت 

 Hoالفرضــیة الصــفریة إلــىخاطئــا، وتقســم  أولحــل موقــف مــا ویمكــن ان یكــون الفــرض صــحیحا 

هـي وجـود فـرق بـین  H1البیانـات ، والفرضـیة الواحدیـة  عندما یفرض الباحث عدم وجود خطأ في

  البیانات .
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نقل  أنابیبشبكة  أطوال إجماليتحلیل تباین االنحدار للمرتكزات االقتصادیة مع  )41( جدول

  النفط في دول المشرق العربي

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig*. 

1 

Regression 141382694.995 1 141382694.995 26.776 .002b 

Residual 31681015.880 6 5280169.313   

Total 173063710.875 7    

2 

Regression 161329863.718 2 80664931.859 34.373 .001c 

Residual 11733847.157 5 2346769.431   

Total 173063710.875 7    

3 

Regression 170191920.557 3 56730640.186 79.018 .001d 

Residual 2871790.318 4 717947.580   

Total 173063710.875 7    

a. Dependent Variable: ھاأطوال  

b. Predictors: (Constant), خطوطال عدد  

c. Predictors: (Constant), خطوطال عدد األنابیبالنفط ب تصدیر ,  

d. Predictors: (Constant), خطوطال عدد األنابیبالنفط ب تصدیر , المالي العائد ,  

مستوى المعنویة : یقصد بھ تحدید مستوى الوقوع بخطأ عند تكرار اعادة التجربة عندما تكون المتغیرات (*)

 خارجة عن سیطرة الباحث الیمكن التحكم بھا .

  

نقــل  أنابیــب شــبكة عــدد خطــوطان   Beta) ومــن خــالل قیمــة 42جــدول ( ویتضــح مــن

،  0.904 نحـو  Beta عالیـة جـدا بلغـت قیمـة إحصـائیةثـرا ومعنویـة وذا داللـة أ كثرالنفط كان األ

نقـل الـنفط ضـمن  أنابیـبطوال ا إجماليمعنوي على  تأثیركن لها علما ان المتغیرات االخرى لم ی

  . معادلة االنحدار التدریجي
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  ) تحلیل االنحدار للمرتكزات االقتصادیة ذات التأثیر المعنوي42جدول(

Coefficientsa
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 
t Sig. 

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 
Zero-

order 
Partial Part 

Toleranc

e 
VIF 

1 

(Consta

nt) 

-

1084.50

9- 

1236.338  -.877- .414      

 عدد

خطوطال  
236.681 45.739 .904 5.175 .002 .904 .904 .904 1.000 1.000 

2 

(Consta

nt) 

-

1524.20

2- 

837.914  
-

1.819- 
.129      

 عدد

خطوطال  
152.292 42.044 .582 3.622 .015 .904 .851 .422 .526 1.901 

النفتصدیر

باألنابیب ط  
963.307 330.415 .468 2.915 .033 .868 .793 .339 .526 1.901 

3 

(Consta

nt) 

-

2263.05

0- 

508.939  
-

4.447- 
.011      

 عدد

خطوطال  
122.561 24.747 .468 4.953 .008 .904 .927 .319 .465 2.153 

النفتصدیر

أنابیب ط  

7161.08

8 
1773.510 3.480 4.038 .016 .868 .896 .260 .006 

179.0

31 

 العائد

 المالي

-

222.232

- 

63.254 -2.943- 
-

3.513- 
.025 .836 -.869- 

-

.226- 
.006 

169.1

87 

a. Dependent Variable: أطوالھا 

 

  

 یتـراوحثیرها المعنـوي ) التي كان تأ43كما موضح في جدول( المتغیراتبالنسبة لباقي  أما

متباینــة ، علــى ســبیل المثــال ال الحصــر  إحصــائیةالضــعیف وجــاءت بــدالالت  إلــىمــن المتوســط 

 0.225وللمســــاحة بلغــــت  0.407ولالحتیــــاطي بلغــــت  0.437نحــــو  Betaبلغــــت قیمــــة  اإلنتــــاج

وهـــي ضـــعیفة جـــدا  -0.156وللمصـــافي بلغـــت  0.000بلغـــت  بـــارولالَ  -0.35وللمـــوانئ بلغـــت 

  . مقارنة مع المرتكزات االخرى
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  ) المرتكزات ذات التأثیر المعنوي القلیل أو المحدود على امتداد االنبوب43جدول(

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Toleranc

e 
VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 

 407b 2.207 .078 .702 .544 1.837 .544. االحتیاطي

 437b 2.468 .057 .741 .526 1.902 .526. اإلنتاج

أنابیب تصدیر  .468b 2.915 .033 .793 .526 1.901 .526 

 225b .876 .421 .365 .479 2.087 .479. المساحة

 000b -.002- .999 -.001- .543 1.843 .543. ابار

 b -.339- .748 -.150- .169 5.915 .169-156.- مصافي

يعصنا ناتج  .264b 1.188 .288 .469 .579 1.726 .579 

 b -.082- .938 -.036- .200 4.991 .200-035.- موانئ

المالي العائد  .421b 2.422 .060 .735 .557 1.797 .557 

محلي ناتج  .162b .662 .537 .284 .565 1.770 .565 

2 

 c -1.439- .223 -.584- .023 42.684 .023-994.- االحتیاطي

 c -1.208- .293 -.517- .011 95.105 .011-1.313- اإلنتاج

 027c .132 .901 .066 .397 2.517 .397. المساحة

 c -1.839- .140 -.677- .428 2.338 .415-269.- ابار

 288c .879 .429 .403 .133 7.526 .092. مصافي

يعصنا ناتج  -.403-c -1.609- .183 -.627- .164 6.108 .149 

 030c .103 .923 .051 .199 5.028 .160. موانئ

المالي العائد  -2.943-c -3.513- .025 -.869- .006 169.187 .006 

محلي ناتج  -.335-c -1.821- .143 -.673- .274 3.646 .255 

3 

 d -1.013- .386 -.505- .019 51.315 .005-466.- االحتیاطي

 d -.425- .699 -.238- .008 122.930 .005-340.- اإلنتاج

 d -.101- .926 -.058- .393 2.547 .005-012.- المساحة

 d -.052- .962 -.030- .176 5.696 .002-009.- ابار

 101d .485 .661 .270 .119 8.370 .005. مصافي

يعصنا ناتج  -.122-d -.574- .606 -.315- .110 9.121 .004 

 d -2.750- .071 -.846- .153 6.544 .004-279.- موانئ

محلي ناتج  -.130-d -.829- .468 -.432- .184 5.432 .004 

a. Dependent Variable: أطوالھا 

b. Predictors in the Model: (Constant), خطوطال عدد  

c. Predictors in the Model: (Constant), خطوطال عدد النفط باألنابیب تصدیر ,  

d. Predictors in the Model: (Constant), خطوطال عدد النفط باألنابیب تصدیر , المالي العائد ,  
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  المشرق العربي إقلیمفي دول  نقل النفط  أنابیبفاق المستقبلیة لشبكة االَ : ثانیاً 

العربــي  ُصــممت معظــم البنیــة التحتیــة المقترحــة لتخفیــف خطــر التعطــیالت عبــر الخلــیج

، یمكــن أن یــوفر عمــان فــي سـلطنة، فالواضــحة یتهــا الكبیـرة وهشاشــتهاهموهرمــز، نظــرًا أل ومضـیق

الــدقم  مركــز ومحطــة التصــدیر ومســتودعات تخــزین الــنفط علــى مقربــة مــن مینــاء رأس أنابیــبخــّط 

مـن المقـدر أن  ،ِسـعِة الـدَّْرء إلـىمخرجًا على المحـیط الهنـدي بعیـدًا عـن مضـیق هرمـز، باإلضـافة 

 إلـىملیون برمیل، إال أنها قد تتخطى ذلك لتصـل  25 إلىلصهاریج التخزین  یةلو األتصل السعة 

أن الحــافز الكــامن وراء  إلــىمــن اإلشــارة  . وال بــدّ )1(عالمیــاً  األكبــر، وهــي الســعة /ب ملیــون 200

الـدقم، یـتّم  كـذلك فـي ،صهاریج التخـزین والمحطـة هـو علـى األقـل تجـاري بقـدر مـا هـو اسـتراتیجي

 رأسألـــف برمیـــل یومیـــًا، وســـتنطلق فـــي المســـتقبل صـــادرات الـــنفط مـــن  230إنشـــاء مصـــفاة بقـــدرة 

 440بطـول  أنابیـبناء الفحل على مقربة مـن مسـقط شـمالي السـلطنة عبـر خـط بدًال من می مركز

مركـز  رأسیمكـن وصـل محطـة  یومیًا من سیح نهیدة وسـط السـلطنة. ألف برمیل 700كلم وسعة 

ـــة أخـــرى، وقـــد أجریـــت مناقشـــات بهـــذا الصـــدد ـــدول خلیجی ـــة الكویـــت أمـــا، ب والمملكـــة العربیـــة  دول

مركـز.  رأس إلـىوصـوًال  عمان یتجه جنوبًا عبر سلطنة أنابیبخط اقترحت  دولة قطرو  السعودیة

ویقــع حقــل  االمــارات العربیــة المتحــدةالفجیــرة فــي  –حبشــان  أنابیــبربــط هــذا الخــط بخــّط  ویمكــن

،  دولــة االمــارات العربیــة المتحــدةعلــى مقربــة مــن الحــدود مــع  المملكــة العربیــة الســعودیةشــیبة فــي 

دول الخلــیج األخــرى تفریــغ حمولتهــا فــي جبــل الظنــة غربــي أبــو  یمكــن لنــاقالت الــنفط اآلتیــة مــنو 

 المملكة العربیة السعودیة. بینما تستخدم سلطنة عمانفي نفطها الخام عبر الطرق  ظبي، إلرسال

مركـــز  رأس – الكویـــتیمتـــد خـــط  ،طرقـــًا بدیلـــة عمـــان وســـلطنة دولـــة االمـــارات العربیـــة المتحـــدةو 

ملیــون برمیــل  2,5  دولــة الكویــتوعب جمیــع صــادرات لیســت كلــم، ُصــمم 1500نحــو  )44جــدول(

  المكثــــف والمســــال ملیــــون برمیــــل یومیــــًا، بمــــا فــــي ذلــــك الغــــاز الطبیعــــي 1,7 دولــــة قطــــریومیــــًا و 

التـــي تفـــیض عـــن ســـعة خطـــوط  الســـعودیةملیـــون برمیـــل یومیـــًا للمملكـــة العربیـــة  2 إلـــىباإلضـــافة 

  ملیارات دوالر تقریبًا. 11نحو  إلىستصل كلفة هذا الخط  بتروالین

  

                                      
  للتفاصیل انظر:) 1(

، 2016ســط، مركــز بروكنجــز الدوحــة،و روبــن میلــز، طــرق محفوفــة بالمخــاطر: عبــور الطاقــة فــي الشــرق األ     

 .22-ص 21ص
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  نقل النفط في دول المشرق العربي أنابیبالمشاریع المستقبلیة لشبكة خطوط )44جدول(

  حالة الخط  اسم الخط  الدولة

  مشروع  مركز رأسخط   عمان

  مشروع  مركز رأس قطر السعودیةوالمملكة العربیة  الكویتخط   مشترك

  العراق

  

  اعادة تشغیل  الهاشمیةحدیثة المملكة االردنیة خط 

  توسعة  فیشخابور - خورمال خط 

  مشروع  العراق سوریا المملكة االردنیة الهاشمیةخط 

  مشروع  الیمن إلىخط الحقول الشرقیة   السعودیة

  العراق

  

  اعادة تشغیل  خط العراق سوریة

  اعادة تشغیل  العراق المملكة االردنیة الهاشمیة مصرخط 

  السعودیة

  

  مشروع  العربیة السعودیة حضرموت خط المملكة

  توسعة  المملكة العربیة السعودیة دولة البحرینخط 

  الكویت

  

  مشروع  خط النفط والغاز الكویت االمارات العربیة المتحدة عمان

  مشروع  خط الكویت الفجیرة

  مشروع  خط العراق الكویت تركیا

  

، المقــدر أن االردنیــة الهاشــمیةالمملكــة  –حدیثــة  أنابیــبمــن شــأن خــط  دولــة العــراقفــي 

ملیـار دوالر، أن یقلّـص  4,5یكلّـف  كلـم وأن 680تكون سعته ملیون برمیـل یومیـًا وأن یمتـد علـى 

أن  علــى محطــات البصــرة والخلــیج ومضــیق هرمــز. لكــن، مــن غیــر المحتمــل دولــة العــراقاعتمــاد 

علــى معظــم  رهابیــة(داعش)المجــامیع االتبــدأ أعمــال هــذا الخــط فــي القریــب العاجــل نظــرًا لســیطرة 

م أمــافــي العقبــة الطریــق  األنابیــبتمهــد المحطــة األخیــرة لخــط ، و دولــة العــراقالمنــاطق الغربیــة فــي 

  . األحمرالبحر  أواعتماد جدید على قناة السویس 

فشخابور  –خورمال  أنابیب، ثمة خطط لتوسیع سعة خط لعراقا كردستان في منطقة

ألف برمیل  500الثقیل بسعة  للنفط أنابیبلتصبح ملیون برمیل یومیًا وبناء خط ) 44جدول (

 أنابیبفي  جیهان. –كركوك  أنابیبیومیًا. قد یتطلب ذلك تصلیحًا متوازیًا للقسم التركي من خط 

المملكة العربیة  تروالین وقد تّم النظر أیضًا في استخدام مواد تخفیف إعاقة تدفق النفطب

اقترحت شبكة للسكك الحدیدیة  2013 . وفي عامقدرة ضخ إضافیة إلىباإلضافة ، السعودیة

میناء  إلى، وصوًال عمان مرفأ صحار في سلطنة إلىأبو ظبي  تمتد من ن العربيو االتعضمن 

 قًا بدیلةأن هذه الشبكة یمكنها أن تؤمن طر  إلىوتمت اإلشارة  الدقم ومیناء صاللة في الجنوب
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دون المرور عبر هرمز، إال أن تصدیر كمیات كبیرة عن طریق السكك  ، من)1(فطلتصدیر الن

في حالة الطوارئ المطّولة، ال سیما وأن ذلك یتطلب محطات تحمیل  الحدیدیة لن یكون ممكنًا إال

  .عربات الصهریج إلىوتفریغ باإلضافة 

اء نشـــطـــوط القدیمـــة علـــى البحـــر المتوســـط وإ وهنـــاك مشـــاریع عربیـــة مســـتقبلیة ألحیـــاء الخ

المملكــة و  ســوریا العـراقتفادیـا للمشــاكل الدولیــة القائمـة حالیــا منهـا خــط  األحمــراخـرى علــى البحـر 

لمشـروع خـط  المملكـة العربیـة السـعودیةكـذلك انشـاء  المملكـة العربیـة السـعودیةو  االردنیة الهاشـمیة

البحـر العربـي، ومشـروع  إلـىحضـرموت  الـیمن عبر المملكة العربیة السعودیةمن الحقول الشرقیة 

م علـى اعـادة فـتح  2007فـي نهایـة عـام  سـوریاو  العـراق اتفق فقد سوریاو  العراقانبوب النفط بین 

بمدینــة نــابلس الســوریة علــى البحــر  العــراق انبــوب الــنفط القــدیم الــذي كــان یــربط مدینــة كركــوك فــي

عـن العمـل حالیـا ، وخـط  الـف برمیـل یومیـا والخـط متوقـف 250المتوسط وتبلغ طاقته التصدیریة 

تكـرر طـرح اعـادة مشـروع مـد انبـوب  إذ المملكـة االردنیـة الهاشـمیة مصـر العراقانبوب النفط بین 

لـى أو فـي مرحلـة  المملكة االردنیـة الهاشـمیةمیناء الزرقاء في  إلى العراقنفط من مدینة حدیثة في 

فـــي  األحمــرعلـــى البحــر  لهاشــمیةالمملكـــة االردنیــة امینــاء العقبــة  إلـــىثــم یمتــد فـــي مرحلــة ثانیــة 

 أنابیـــب،  وخـــط ) 2(االســـواق الخارجیـــة إلـــىاقصـــى جنـــوب الـــبالد للتصـــدیر مـــن هنـــاك بالنـــاقالت 

یـة ألنشـاء خـط دولـة الیمنم وقعـت وزارة الـنفط والمعـادن 2002عبر حضرموت فـي عـام  السعودیة

ح بـین و ایمتـد مسـافة تتـر یة على بحـر العـرب دولة الیمناحد الموانئ  إلى السعودیةمن حقول غرب 

الشــاطئ  إلــى السـعودیةكـم مــن داخـل حقــول الــنفط فـي منطقــة الربـع الخــالي جنــوب  400 – 250

الجنــوبي للــیمن فــي حضــرموت المطلــة علــى بحــر العــرب هــدف المشــروع االســتغناء عــن كــل مــن 

 مضـــیق هرمـــز وبـــاب المنـــدب هربـــا مـــن التهدیـــدات االیرانیـــة لمضـــیق هرمـــز والمشـــروع حالیـــا قیـــد

 –شــركتا (بـــابكو  البحـــرینو  الســعودیةوقعـــت  إذ البحــرین– الســـعودیةنفــط  أنابیـــباالنشــاء . وخــط 

 115نفـط بـین البلـدین بطـول  أنابیـبملیون دوالر لبنـاء خـط  300عقدا بقیمة 2015ارامكو) عام 

مشــروع  أمــا.  2017كـم موازیــا للخــط القــدیم بــین البلــدین وتــم انجــاز المشــروع ودخــل الخدمــة عــام 

                                      
، عل�ى Oman’s $3 Billion Railroad Plan to Blunt Iran Oil Risk: Freightدینا كام�ل یوس�ف، )1(

  الموقع:
 3-s-06/oman-02-http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-plan-railroad-billion 

to-blunt- iran-oil-risk-freight,2014. 

 .50جمیل طاهر، مصدر سابق، ص )2(     
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 سلطنة إلىیتجه الخط  إذ عمانسلطنة  االمارات العربیة المتحدة الكویتالنفط والغاز  أنابیب خط

لتفـــادي المـــرور بمضـــیق هرمـــز بحـــاالت الطـــوارئ والمشـــروع قیـــد  دولـــة الكویـــتقادمـــا مـــن  عمـــان

ان  إذكـم 1400الفجیـرة وهـو مشـروع مقتـرح یبلـغ طولـه  دولـة الكویـتنفـط  أنابیـبالتخطیط ، خط 

وال تعــد امتــدادا كبیــرا ممــا  االمــارات العربیــة المتحــدةوالفجیــرة فــي  الكویــتالفاصــلة بــین   المســافة

مـن المشـاریع المهمـة فـي المشـرق العربـي  یعـد إذ) 1(یـدعم امكانیـة  بنـاء خـط یشـمل الخلـیج بكاملـة

ة ســـرامـــن دولتــین لیـــرتبط بــالخلیج العربــي بمینـــاء الفجیــرة والمشـــروع قیــد الد أكثــرالــذي یمتــد عبـــر 

تركیا ویستخلص في انشـاء خـط نفـط مـن مینـاء الظهـران  العراق الكویتالنفط  أنابیب. وخط حالیا

یبلـغ الحـدود التركیـة وینحـرف نحـو مینـاء  حتـىیـة العراقیـة ویختـرق الصـحراء الكویتعبر االراضي 

كثر في یعتقد ان أهمیة القناة وخط سومید ستكون أ ة .سرااالسكندرونة في تركیا والمشروع قید الد

إلــى ربــط حقــول الــنفط بــالبحر  دولــة العــراقالمســتقبل خاصــة وان توجهــات اقطــار الخلــیج العربــي و 

والسـودان  الـیمناألحمر فضًال عن دخول المصدرین الجدد للنفط في حوض البحر األحمـر وهمـا 

م االمر الذي سوف یقلل من مخاوف التنافس بین سومید وقناة السویس ، ال بل ان المسـتقبل یحـت

ضرورة توسیع قناة السویس وزیادة غاطس السفن إلى حد یسمح بمرور الناقالت العمالقـة خاللهـا 

كمــا ینبغــي توســیع مشــروع أنابیــب ســومید ألن إنتــاج دول المشــرق العربــي الســتراتیجیة مــن الــنفط 

 سیزداد وبشكل أكبر خالل العشرین سنة القادمـة بعـد ان تصـبح أوربـا مـن أكبـر المسـتهلكین للـنفط

بعد ان ینضب إحتیاطي نفط بحر الشمال ویزداد استهالك القارة نتیجة للتطورات االقتصادیة التي 

ستشـهدها مـن جـراء العمـل االتحـادي الـذي ســیلقي بآثـاره األیجابیـة علـى تطـور أوربـا الشـرقیة التــي 

  ستزید االستهالك األوربي من النفط .

  

  

  

  

  

  

                                      
 . 2016، مدیریة الدراسات االستراتیجیة، العدد خاص، الطبعة االولى، ات والتوثیقالمركز االستشاري للدراس )1(

 13مصدر سابق، ص        
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  سطو الشرق األ  إقلیمالمستقبلیة لنقل نفط  األنابیبشبكة  )22(طة یخر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ة جیوبولولیتیكیة، اطروحة سراسط دو المصدر: خطاب سعد محیمید، التجارة الدولیة للنفط الخام في الشرق األ

  .2013، 241دكتوراه (غیر منشورة) جامعة الموصل، كلیة التربیة،ص
  

أن شبكة انابیب نقل النفط في دول المشرق العربي ذات كفاءة عالیة  وخالصة القول نستنتج

) بدرجة انتشار 31خطًا جدول( 130% وبلغ عدد الخطوط ذات الكفاءة العالیة نحو123.7بلغت 

بكثافة تدفق بلفت  2كم1000كم/546كم/وصلة لدرجة كثافة الخطوط البالغة نحو 183.1بلغت 

برمیل/كم انبوب 546.9انتاجیة الخطوط التي بلغت نحو برمیل/كم مما یدل على ارتفاع 6.6

ملیار  568.3وبلغت االنتاجیة المطلقة لشبكة انابیب نقل النفط في دول المشرق العربي نحو

لمعرفة اكثر  spssبرمیل/كم تجاري، وباستخدام برنامج 284.1برمیل/كم واالنتاجیة التجاریة نحو 

یر اطوال شبكة االنابیب اظهرت ان متغیر عدد الخطوط  المرتكزات االقتصادیة تاثیرًا على متغ

وهي نسبة ارتباط عالیة ومتغیر تصدیر النفط باألنابیب  0.905اكثر ارتباطا باألطوال بدرجة 

  . 0.836وطذلك العائد المالي النفطي االجمالي بدرجة 0.857بنحو 

  



  

االستنتاجات 

     واملقرتحات
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  االستنتاجات واملقرتحات

  االستنتاجات

الواســع  اإلقلــیمنقــل الــنفط فــي دول المشــرق العربــي ذلــك  أنابیــببشــبكات  الدراســة  تاهتمــ

 أنابیبتحدید مناطق امتداد وتوازن شبكة  بیعیة وخصوصًا البترول، وذلك بغیةوالغني بموارده الط

ـــنفط علـــى هـــذا المســـر  المســـاحي الواســـع  ونقـــاط الكثافـــة  للشـــبكة واتجاهاتهـــا التصـــدیریة ح نقـــل ال

وانعكاس ذلـك علـى هیكلهـا الجغرافـي وتركیبهـا  اإلقلیمنقل النفط في هذا  أنابیبوعناصر منظومة 

البحـث جملـة  حدثه لـذا لخـصومقدار التغییر الجغرافي الذي أ النوعي وحجم تدفق النفط ومشتقاته

  ا ما یأتي:برزهمن االستنتاجات كان أ

في مصر وتوالت  1901عام  إلىیرجع تاریخ اكتشاف النفط في دول المشرق العربي  -1

 إنتاجل او التجاري في دول اقلیم المشرق العربي فقد بدأ  نتاجاالكتشافات البترولیة واإل

لنقل النفط الخام من  أنابیبل خط او  أنشاءم وتم 1927تجاري من حقول كركوك عام 

حر المتوسط عبر سوریا ولبنان وفلسطین ایام االنتداب البریطاني تجاه الباب ككركو 

كم وبلغ  5285 قرابة 1960عام  إلىز طول الشبكة في ذلك الحین او فلم یتج والفرنسي

خطوط نقل  نشاءإعندما بدا العراق والسعودیة والكویت  ب أنابیب اً خط 11عدد الخطوط 

 النفط بعد اكتشافه فیها بشكل تجاري .

نقل النفط في دول المشرق العربي مدى حجم  أنابیبالصورة الحالیة لشبكات عطت أ  -2

عدد الخطوط  فيالتطور على مدى عقود من الزمن بشكل مراحل تطورت كل مرحلة 

مراحل متقدمة ومتطورة  نابیباأل أنشاءعمال بلغت أ أذا وكمیة النفط المصدر، هأطوالو 

على مستوى الدول المنتجة نفطیا وخصوصا العراق والسعودیة واالمارات والكویت وقطر 

أطوال الخطوط بشكل یثیر التي تمتلك احتیاطیات هائلة من النفط، فقد تزایدت اعداد و 

سوق إلى األالمرافئ النفطیة ثم  إلىرة لوصول او ختراقها لحدود دول مجاالعجاب وأ

 اً مخصص اً خط 176كم واعدادها  32237قرابة  2019ها عام أطواللمیة اذ بلغت العا

 لنقل النفط ومشتقاته.

نقل  النفط في دول المشرق العربي صنفت حسب  أنابیبن شبكة كشفت الدراسة أ   -3

 ٕالىشبكة نقل النفط الخام واخر لنقل المنتجات النفطیة من و  إلىالسلع المنقولة  
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سواق والمحطات االستهالكیة النهائیة، والتركیب الوظیفي قسمت محطات التكریر واال

الداخلیة التي تمتد  نابیبالخارجیة عبر دول الجوار ومنظومة األ نابیبمنظومة األ على

محطات التكریر المصافي، ثم تتجه تلك  اومرافئ التصدیر  إلىمن حقول النفط 

محور البحر المتوسط والمحیط ر من المسطحات المائیة منها او عدة مح إلىالمنظومة 

بحر العرب ومحور البحر  إلىالهندي ومحور الخلیج العربي عبر مضیق هرمز 

 إلىالبحر المتوسط ونقطة باب المندب  إلىالمتوسط عبر نقاط المرور قناة السویس 

 بحر العرب.

عطت دراسة المرتكزات الجغرافیة الرئیسة صورة واضحة لمنطقة الدراسة والتي تشمل أ -4

مرتكزات طبیعیة بضمنها البنیة والتركیب الجیولوجي إلقلیم المشرق العربي واألزمنة 

الجیولوجیة التي مرت على هذه المنطقة والتي كونت جیولوجیة متنوعة االشكال تمیزت 

رة كذلك تركیب السطح ومظاهره الطبوغرافیة او بها المنطقة عن مثیالتها في القارات المج

منطقة من جبال وسهول وهضاب كل هذه المرتكزات كانت سببا الواضحة على معالم ال

 البترول . ي تكون مورد مهم وعصب للحیاة وهوف

همیة في تكوین احواض تركیبها أكان للمرتكزات الطبیعیة من جیولوجیا وتضاریس و   -5

البترول في اقلیم المشرق العربي وتركیزها بنطاق واسع موزع بشكل حوض یمتد من شبه 

المرتكزات  إلىضافة وسوریا والكویت والخلیج العربي، ألعربیة مرورا بالعراق ا ةالجزیر 

 651االقتصادیة منها االحتیاطات البترولیة التي بلغت في دول اقلیم المشرق العربي 

% 44نسبة  اإلقلیمملیون برمیل/یومیا شكل  24 قرابةبلغت  إنتاجملیار برمیل، بكمیة 

 العالمي. نتاج% من اجمالي اإل27من احتیاطي النفط عالمیا و 

 نشاءیة والدولیة ألاإلقلیمضات او ة والمففشل الكثیر من االتفاقات السیاسیة والقانونی  -6

نقل النفط في دول المشرق العربي بسبب التنافس االقتصادي  أنابیبالعدید من مشاریع 

ود ضد نقل النفط، وعدم توحید الجه أنابیبوالسیاسي الذي ولد معارضة لمشروعات 

مثل ظهور  اً اقلیمی اً االزمات الداخلیة في دول المشرق العربي والسیما التي تحمل طابع

 رهابي في العراق وسوریا والیمن وغیرها .وانتشار تنظیم داعش اإل

هم التي تعد أ نقل النفط في دول المشرق العربي أنابیبكشفت دراسة تقییم شبكة  -7

عناصر البنى التحتیة في دول المشرق العربي بان هناك نقاط قوة وضعف في هذه 
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إذ أن  نابیب% مما یدل على كفاءة هذه األ123الشبكة تمثلت بقرینة انعطاف بلغت 

من دول المشرق العربي تمتلك قرینة انعطاف عالیة وجیدة وذلك لقرب  اً بعضهناك 

خر كانت مارات والكویت وقطر ، والبعض األاالحقول النفط من المسطحات المائیة مثل 

، وبلغت نسبة قرینة االنعطاف قلیلة وقلیلة جدا كما في بعض خطوط السعودیة والعراق

كم/ وصلة بینما بلغت  183.1بي نقل النفط في دول المشرق العر  نابیباالنتشار أل

، وبلغت العربي% لدول المشرق 12من الطرق البریة  نابیبهمیة النسبیة لشبكة األاأل

بینما  2كم1000كم / 546نقل النفط في دول المشرق العربي نحو  أنابیبكثافة شبكة 

 . برمیل / كم 6.6نحو نابیبلألبلغت كثافة التدفق 

خطوط  یةإنتاجفي  اً نقل النفط ان هناك تباین أنابیبلخطوط  یةنتاجالكفاء اإل وضحت  -8

نقل النفط في دول  أنابیبشبكة  یةنتاجإوبلغت نقل النفط المطلقة والتجاریة  أنابیب

 100برمیل/كم انبوب، بینما بلغت الخطوط نحو  546.9المشرق العربي الكیلومتریة نحو

في دول المشرق العربي  نابیبالمطلقة لشبكة خطوط األ یةنتاجبرمیل/انبوب، اما اإل

 نابیبالتجاریة لشبكة األ یةنتاجملیار برمیل/كم، بینما بلغت اإل 568.3بلغت نحو 

حجم المتغیرات لدول اقلیم المشرق  إلىوذلك راجع ملیار برمیل/ كم تجاري،  284.1نحو

ها واقطارها كلها أطوالو  نابیبوعدد خطوط األ نتاجالعربي من االحتیاطي النفطي واإل

 .االنبوب الواحد وبالتالي حجم صادرات ذلك البلد یةإنتاجعوامل تؤثر في 

نقل النفط واالنشطة البشریة في دول اقلیم  أنابیبعالقات المكانیة بین شبكة كشفت ال -9

 أطوالالمشرق العربي عن وجود عالقات ارتباطیة متباینة في القوى بین اجمالي 

واالنشطة االقتصادیة المتمثلة بالنشاط الزراعي والصناعي والناتج المحلي  نابیباأل

 أطوالعلى  اً ائیة متباینة واكثر تلك المرتكزات تأثیر والعائد المالي النفطي وبدالالت احص

 وهي نسبة ارتباط عالیة ، وبدرجة 0.905بدرجة  عدد الخطوط نقل النفط هو أنابیب

هي ایضا درجة ارتباط و  0.857نحو نابیبوتصدیر النفط باأل 0.001بلغت  sigمعنویة 

  0.003بلغت نحو  sigة بالمرتكزات االقتصادیة االخرى وبداللة احصائی عالیة مقارنة

وهي درجة ارتباط عالیة ایضا وبداللة  0.836فقد بلغت نحو جمالي والعائد المالي اإل

 أطوالوجاء االحتیاطي بنسبة ارتباط عالیة ایضا مع ، 0.010بلغت  sigاحصائیة 
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وجاءت مع  ، 0.007بلغت  sigمعنویة  درجةو  0.822نقل النفط بلغت أنابیبشبكة 

 .0.009بلغت  sigوبداللة احصائیة  0.802الموانئ بنسبة بلغت نحو 

نقل النفط بین الدول  أنابیبخطوط  أنشاءي في مجال اإلقلیمن او انخفاض مستوى التع  - 10

مكاسب  تحققهذه المشروعات ، ف المنتجة للنفط ودور العبور والدول المستوردة للنفط

دول العبور على المدى المتوسط والبعید، لذا تشهد اقتصادیة وسیاسیة للدول المصدرة و 

عن  جل دعم اقتصادهافسة شدیدة بین الدول المنتجة من أنقل النفط منا أنابیبمشاریع 

 كبر الحصص في االسواق.ألحصول على طریق ا

  

  المقترحات

  لیها الدراسة فإنها تقترح ما یأتي :اًء على االستنتاجات التي توصلت إبن

نقل النفط في دول المشرق العربي غیر متوازنة مكانیا على وحدة المساحة  أنابیبن أ -1

جانب  إلىالقیام بتوسیع ومد خطوط اضافیة  ضرورةیرى الباحث  اسعة لإلقلیم لذاالش

ضافیة في الدول المنتجة نفطیا للتوازن مع حجم خطوط إ نشاءإ و  الخطوط المفعلة حالیا

 االحتیاطیات الهائلة من البترول.

سیاسیة  ألسبابعادة الخطوط المتوقفة عن العمل في دول المشرق العربي إ ورةضر  -2

واقتصادیة كخط العراق السعودیة العمالق المتوقف عن العمل وخط كركوك بانیاس 

العراق من النفط بدل االعتماد  إنتاجهمیة في زیادة لما لهم من أ ،وطرابلس النفطیین

 إلى، وخط التابالین السعودي البحر المتوسط إلىعلى خط كركوك جیهان فقط للوصول 

خرى الخطوط األ إلىالبحر المتوسط على میناء صیدا المتوقف عن العمل ، اضافة 

 نتیجة الحروب االخیرة في بعض البلدان العربیة. تالتي توقف

نقل النفط وفق مقاییس  أنابیب أنشاءضرورة اعداد دراسات للجدوى االقتصادیة من  -3

 وأنظر االعتبار المعوقات التي تواجه سیر الخط من عقبات طبیعیة ب تأخذعدیدة 

شراك المختصین بجغرافیة النقل وبعض الفروع االخرى في مهام التخطیط ، وأبشریة

 .طالما هم صناع المكان بما یحقق تنظیم مكاني ناجز
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 نقل النفط بین الدول العربیة أنابیب نشاءى الباحث ضرورة تأسیس شركة خاصة إلیر  -4

وتبادل الخبرات  نابیبن في مجال مشروعات األاو المنتجة للنفط ودول العبور والتع

عن  وتصدیر النفط والتبادل التجاري إنتاجوالحصول على البیانات الدقیقة عن حجم 

 طریق دراسات حكومیة یستفاد منها في المستقبل.

فط نقل الن أنابیبرك بین دول اقلیم المشرق العربي فیما یخص صیانة تن المشاو التع -5

الحالیة  نابیبعداد قادة بیانات كاملة عن مشاریع األوالدور االقتصادي المهم لها وإ 

للنفط الخام  أنابیبوربط جمیع دول المشرق العربي بشبكة  والمقترحة للعمل بها مستقبالً 

والمشتقات النفطیة والغاز الطبیعي وذلك لسد احتیاجات السوق العربیة والعالمیة من 

 النفط الخام ومنتجاته.

نقل  أنابیباجراء تعدیالت على شبكة  اواقتراح المشاریع الجدیدة التي یمكن دراستها  -6

النفط للتحقق من تشغیل افضل وامكانیة االستفادة منها ومناقشة التطورات الحدیثة في 

 .والصیانة نشاءدور المعدات وطرق األ

وخصوصا النفط الخام  مشرق العربيرفع مستوى االهتمام بقطاع الطاقة في دول ال -7

تثمار في جمیع وایقاف هدر الموارد النفطیة عن طریق تطویر البنیة التحتیة واالس

جنبیة في مجاالت التنقیب ، اما االستثمارات األوفسح مجال المنافسةالقطاعات النفطیة 

 حضورها التي توفر مع واالستخراج والمعالجة والتصدیر والتركیز على الشركات الكبرى

 .دعما سیاسیا واقتصادیا



  

  

  ادرــاملص
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Abstract 
With regard  to elements of geographical location and the 

endowments of the  position of the Al-Mashreq Arab countries IASM, which 

experienced  a spatial balance between the pipeline networks of oil 

transportation located on the spatial extension of the region as one of the 

most important elements of infrastructure and the most prominent links of 

the continuity and development of the oil industry in the IASM, which 

occupy a prominent position on the global oil map, made it a prominent 

position in the world oil industry, as well as the growing global demand for 

oil as a source of energy in all production processes, and the concentration 

of the main oil production areas in  IASM Near the main water bodies, 

which reflected on the volume of production and export of oil-producing 

countries, which required a study that reveals the spatial balance of the oil 

pipeline networks and oil production areas on the one hand and linking them 

to the main estuaries of the oil countries of IASM. Based on the regional 

approach, which ensures the impact of all natural, economic, political and 

legal conditions on the regional economic complex of the pipeline network, 

the current picture of the pipeline network, and the identification of the main 

geographical pillars of the pipeline networks, To detect the economic saline 

networks of oil pipelines in the IASM by explaining the results of the 

quantitative assessment of the structure of the pipeline network and the 

analysis of production efficiency and its spatial relations with the economic 

features of the IASM. The study revealed that despite the imbalance of the 

oil pipeline network in terms of lengths, numbers and geographical trends of 

the oil pipeline network, which reached a high turn of about 123%, which is 

evidence that the efficiency of the oil pipeline network in the region is high, 

with a spread of 183.1 km. With relative importance to the pipeline network 

of road routes 12% to the IASM, the density of the oil pipeline network was 

about 546 km /1000 km
2
 while the flow of the pipelines was about 6.6 b/km. 

The study revealed the different strong relationships between the oil pipeline 

network and the economic pillars and the most influential pillars on the 

length of the pipeline network are the number of pipelines that are related to 

about 0.905 and the export of oil by pipeline with a correlation of about 

0.857 and the total oil financial return with a correlation of about 0.836, The 

study put forward several proposals, the most important of which is the 

reactivation of the oil pipelines that are suspended in the region, such as the 

Lines of Iraq, Saudi Arabia and Syria, and the interest in building the 

proposed pipeline projects between the producing countries and the traffic 

countries in order to raise the level of economic cooperation between the 

IASM with the global ocean. 
Due to the geographic location and location grants to the countries of the Arab 

Mashreq, which witnessed a spatial balance between the oil pipelines that are located on 

the area's extension to the region as one of the most important elements of the 



infrastructure and the most prominent continuity and development of the oil industry in 

the Arab countries that occupy a prominent position on the global oil map, which made 

them occupy a prominent position in The global oil industry, as well as the growing 

global demand for oil as a source of energy in all production processes, and the 

centralization of the main areas of oil production in the countries of the Arab Mashreq 

near the main water bodies, which was reflected in the volume of production and export 

of oil-producing countries, which required a study that reveals the amount of spatial 

balance of networks Pipelines that transport oil and oil production areas on the one hand, 

and connect them to the main outfits of oil in the Arab East. By relying on the research 

on the regional approach that guarantees determining the extent of the impact of all 

natural, economic, political and legal conditions on the regional economic complex of the 

pipeline network, the features of the current picture of the pipeline network of oil 

transportation, and identifying the main geographical foundations of pipelines networks, 

to reveal the geo-economic of the pipelines transporting oil networks in the Mashreq 

Arab countries from Through the interpretation of the results of the quantitative 

evaluation of the structure of the pipelines and the analysis of production efficiency and 

its spatial relations with the economic features in the Arab Mashreq countries. The study 

revealed that despite the imbalance of the oil pipelines network in terms of lengths, 

numbers, and geographical directions of the oil pipeline network, which reached a high 

inflection of about 123%, which is evidence that the efficiency of the oil transport 

pipelines network in the region is high, with a spread rate of 183.1 km / link. The pipeline 

network from overland roads is 12% for the Arab Mashreq countries. The density of the 

pipeline network for transporting oil was about 546 km / 1000 km2, while the pipeline 

flow density was about 6.6 barrels / km. The study revealed power differential 

relationships between the pipelines network and the economic pillars and the most 

influential pillars on the lengths of the pipeline network are the number of lines that have 

a correlation degree of about 0.905, the export of oil to the pipelines with a correlation 

degree of about 0.857 and the total oil financial return with a correlation degree of about 

0.836, and the study proposed several Proposals, the most important of which are the 

reactivation of the stalled oil pipelines in the region, such as those of Iraq, Saudi Arabia 

and Syria, and interest in building proposed pipelines projects between producing 

countries and traffic countries in order to raise the level of economic cooperation between 

the countries of the Arab Mashreq region with the global ocean. 
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