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 مقدمة

السنوات طوال القرن الماضي ولية باهتمام الباحثين والسياسيين والعامة ما حظي به النفط أولم تحظ سلعة 

التقنية واالقتصادية بعاده أولعل هذا االهتمام نابع من أمور عدة منها  .التي مرت من القرن الحالي

دوره و ومرونة استخداماته وتعددها وسهولة نقله وخزنه مقارنة بمصادر الطاقة األخرى والسياسية

ي ف في النمو االقتصاديمساهمته و ،العالمي في ميزان الطاقةالمحوري منذ بدايات القرن العشرين 

" نابع من ستراتيجيةلسلعة االعليه صفة "ا أسبغما  ولعل .منذ اكتشافهالمجتمعات المنتجة والمستهلكة 

موماً وتجارته بالعالقات بين بين المنتجين ع هإنتاجارتباط استكشافه وبما فيه وعالقاته المتداخلة،  دوره

ة ومنها طبيع ،حكومات( في مراحل االستقرار واألزمات أوفراداً أدول( وبين المستهلكين ) أو)شركات 

  صناعته وتنظيمها عبر التاريخ الحديث للنفط

نقله و هإنتاجوقد أدى ذلك الدور وطبيعة العالقات التي نسجت في المراحل التاريخية الستكشافه و

بر الحدود، والتبادل ع نتاجالمستهلكة، وكذلك في عالقات التسعير واإل في القطاعاتوتكريره واستخدامه 

كتكتل للدول  1960عام بك أوكإنشاء منظمة )ومن خالله والعالقات الدولية التي نسجت في ظله 

 لى وغير ذلك(وكرد فعل لدور األ 1974عام وكالة الطاقة الدولية  إنشاء أووتعاظم دورها المصدرة 

م تحظ إعالمية وسياسية لهالة النفط أن اكتسب  إلىصادات الدول المنتجة والمستهلكة، وفي دوره في اقت

 .بها سلع أولية أخرى

ً أن ينتج عن تعدد وتشابك وتعقد عالقات النفط أن تصبح تطوراته عات مسار وتوق ،لذلك ليس غريبا

ي اهتمامات الباحثين ف في صلب ،مستهلكيه ومستورديه أوه، وسلوك منتجيه ومصدريه أسعارو هإنتاج

اهتمام الحكومات والمنظمات  ة علىوالعهذا  .االقتصاد والسياسة والمال والفكر االستراتيجي وغيرها

ً بعد ما   ب رفع  الدولية االقتصادية والسياسية. وكانت الفترة بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصا

هي فترة 1973عام  نهايةبك" أو"صعود  وأ" الحظر النفطي العربي"  أولى" و"الصدمة النفطية األ

عية الفكر التي تعنى بالطاقة عموماً وبعالقات النفط بوجه خاص أوازدهار الدراسات والمراكز البحثية و

ً في الواليات المتحدة(. وقد نتج عن فترة االزدهار تلك أن  في الدول المستهلكة الرئيسة )وخصوصا

 2014 أو 2008 أو 1998 أو 1986 أو 1973 سواءوتداعياتها  سعارأزمات األارتبط االهتمام بالنفط ب

عالقات النفط في جوانب من حول والنظريات وفي خضم ذلك راج العديد من المقوالت . اوما بينه

اسات على سيبآخر  أووانعكست تلك المقوالت بشكل متخذي القرار  أواإلعالمية  أوساط األكاديمية واأل

 من تلك النظريات واالطروحات. بعض تحليل إلىسعى هذه الورقة وتالدول والمنظمات. 

ويهدف هذا المبحث إلى تحليل ونقد النظريات واالطروحات والمقوالت األكاديمية منها او تلك السائدة 

في وسائل اإلعالم العالمية أو في أوساط الدول المنتجة للنفط والتي اثرت بشكل أو بآخر على سياسات 

 دائله. قطاعات النفط وبالدول المنتجة والمستهلكة وعلى سياسات االستثمار ومسار التقدم التقني في 
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 الذروة إلىالنفط  إنتاج وصول نظرية

ً منذ عقود  النظرياتوهذه أكثر  رتفاع اال أوزمات انقطاع االمدادات أويزداد رواجها في ظل رواجا

تنطلق النظرية من حقيقة أن النفط مورد ناضب وأن قاعدة . وسعارارتفاع األ أومفاجئ في الطلب ال

محدودة وأن االحتياطي الثابت وجوده أو الممكن أو المحتمل يمكن تقديرهم في  Oil in Placeالموارد 

لقرن ات من ايمنتصف عقد الخمسين إلىتعود األصول العلمية لتلك النظرية زمن ما بدرجة من الدقة. و

حقول  إنتاجبعرض دراسة حول  Marion Hubbertالماضي عندما قام الجيولوجي في شركة شل 

والحظت  ،الواليات المتحدة )باستثناء االسكا( على االجتماع السنوي لمعهد البترول األمريكيالنفط في 

زايد فطي يتزايد في البداية بمعدل متنحقل أي في  نتاجأن اإلالحقول األمريكية  متابعة وضعمن الدراسة 

زايد متناقص ثم متبعدها في التناقص بمعدل  يبدأف نتاجذروة اإل إلىثم بمعدل متناقص حتى يصل 

يشبه  نتاجوهذا النمط من اإل .نتاجأن يتوقف الحقل عن اإل إلى( نتاجبمعدالت شبيهة بمراحل تزايد اإل)

هاية بن نتاجذروة اإلتبدأ و، المتراكم للحقل نتاجيمثل مجموع اإل سفلهأحيث ما  Bell Shapeالجرس 

برت اع هتوق ،ومن خالل تلك المنهجية يسر بعد استنزاف نصف االحتياطي في الحقل.ألنصف الجرس ا

حقق ات وهو ما تيائل عقد السبعينأوالذروة  إلىاألمريكي )باستثناء االسكا(  نتاجحينذاك أن يصل اإل

ً قوة وأتباع تلك النظريةمما أعطى توقعات 1971عام بالفعل  . Hubbert’s Peakوارتبطت باسمه  ا

ً -ذلكومنذ   ن منظمةإالنفط، حتى  إنتاجبحاث حول ذروة أكتب و ن شرت-االزماتفي أعقاب  وخصوصا

 Association for the Study of Peak Oil" طالنفدراسة ذروة  منظمةبمسمى "تأسست 

(ASPO) (1) لنظرية  ل المؤيدةوتنشر الدراسات المختلفة  تتابع 

ً وبنتائج غير و ممت لتشمل العالمع  ن تلك النظرية ووقد تلقف الكثيرو بمعلومات غير مكتملة أحيانا

ً إالمشار  ASPOأظهر مؤسس منظمة  :حياناً أخرى. على سبيل المثالأمنسجمة مع النظرية   ليها آنفا

Colin Campbell  منها فقط تتبع مسار منحنى  8بك( أن أودولة )خارج  51 إنتاجمن تتبع  2003عام

 ورداً محقيقة جيولوجية يتفق عليها الجميع وهي أن النفط  إلىرواجاً الستنادها النظرية القت هابرت. وقد 

 (ية أي حقل )بافتراض ثبات العوامل األخرىإنتاجوأن  ،ضعو  ال ي  منه  هإنتاجوأن ما يمكن  اً،ناضب

 لتهويللنظرية "ذروة النفط" ن في الدول المستهلكة واإلعالم والسياسي استخدموقد تنخفض مع الزمن. 

ديلة دعم مصادر ب أوتنويع إمداداته  أوحيناً ولتمرير سياسات أحياناً أخرى لخفض االستهالك من النفط 

ها بعض ت حكوماتوغيرها. بل القت المقولة اهتماماً )وإن بدرجة أقل( في الدول المنتجة للنفط واتخذ

تصاداتها المورد الرئيس الق االستثمار فيه وأحياناً التهويل من قرب نفاذ أو نتاجسياسات للحد من زيادة اإل

 ا. يتههورفا

( بتحديد يوم معين لذروة اإلنتاج Deffeyes, 2005قام )عالمياً بل و هإنتاجإصرار المقتنعين بذروة إن 

في جميع  أن درجة المعرفة واالستكشافانطالقا من فرضية  2005نوفمبر  24العالمي من النفط وهو 

 إن .ابتةث ية )او االحتياطي(موارد النفطلاقاعدة الأن و ،في الواليات المتحدةالتي انحاء العالم تماثل تلك 

يراجعون ظرية لنباجعل المقتنعين  ،نتاجعدم االخذ باالعتبار متغيرات عدة كالتقنية والسعر وسياسات اإل
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احب ر صد  ق :درجة المعرفة الجيولوجية. على سبيل المثال أو انسجاماً مع تلك التغيرات دوماً نتائجها

االحتياطي  ويشملعالمياً ) هإنتاجأن االحتياطي األقصى الممكن  1969النظرية االصلية هابرت عام 

تريليون برميل، ليعدله  1.35 نحو Probable) والمحتمل Possibleوالممكن  Proven الثابت وجودة

ً عام  تريليون  1.58ذلك االحتياطي ب  Campbellوبينما قدر  .يون برميلتريل 2 إلى 1973الحقا

هيئة . علماً بأن 2002تريليون عام  1.95 إلىن وصل أ إلىعاد لزيادة تقديراته تباعاً  1989برميل عام 

التغير المعروفة عالمياً والتي تقدر الموارد اعتماداً على  وهي- USGS ةاألمريكي الجيولوجية المساحة

ياطي قدرت ذلك االحت قد-المعرفة وتقنيات استكشاف طبقات األرض وال تتخذ موقفاً من النظرية  في

 تريليون برميل. 3.02 إلىتريليون برميل ليرتفع تباعاً ويصل  1.796ب 

، وهي إحدى أسس النظرية، إلى أضعاف بعض استنتاجات قاعدة موارد النفطفي إعادة النظر وأدى 

 سعاراألفي ضوء التقنيات و إنتاجهرات االحتياطي الثابت وجوده والذي يعني إمكانية تقدي إذ أن النظرية.

ادة وهذه ع-غفلها مروجو النظرية( أوالسياسات الحكومية القائمة )وهي المتغيرات التي  نتاجوكلف اإل

ً المنظمات الدولية المتخصصة  لك ذاستمر قد تطورت عبر الزمن. فقد -والشركاتما تنشرها سنويا

ن إبل  ،(1) الشكلفي جميع مناطق العالم )بما فيها الواليات المتحدة( كما يوضح  الزيادةفي االحتياطي 

ز تقديرات االحتياطي وامتراكم تج إنتاجعلى الرغم من  1985االحتياطي العالمي تضاعف منذ عام 

 الثابت وجوده في ذلك العام. 

 المتراكم عالمياً )بليون برميل( تاجناالحتياطي الثابت وجوده واإل تطور (1) شكل
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 مستوى الذروة في عام إلىسيصل  أوالنفط وصل  إنتاجن أمقولة "  حولحقيقة أخرى الشكل ويوضح 

 الذي تغير بمرور الزمن وتغير الجدوى إنتاجهوهي إعادة تعريف مفهوم احتياطي النفط وبالتالي  ،محدد"

ن أفبعد  .(تاجنوالتقنيات والتكاليف وظروف اإل سعار)بسبب األ إنتاجهاالقتصادية لتقييم احتياطاته و

وتكاليف  سعارواستخدام "النفط التقليدي" بسبب تدني مستويات األ إنتاج بفضلالقرن العشرين  ازدهر

علت من ج أسعارل من القرن الحادي والعشرين بتقنيات ومستويات وطل العقد األأاستخراج ذلك النفط، 

 ،المعروف بالنفط الصخري، ورمال النفط في كندا Tight Oilالنفط غير التقليدي )كالنفط المحتجز

ً والنفط الثقيل جداً في فنزويال( مج االحتياطي  تصنيف تلك األنواع ضمن تقديراتتم اقتصادياً وبالتالي  ديا

 العالمي. 

بليون  298 نحو إلى 2006بليون برميل عام  87 نحويقفز من مثالً هذا ما جعل احتياطي فنزويال ولعل 

بليون برميل  174 نحو إلى 1998بليون برميل عام  49.8احتياطي كندا يقفز من و 2013برميل عام 

بليون برميل  44 إلى 2007مليون برميل عام  30 نحواحتياطي الواليات المتحدة يقفز من و 2013عام 

بليون برميل  350 نحو 2013حتى  1998 عام ليدي أضافت منذن أنواع النفط غير التقأ. أي 2013عام 

ذلك االحتياطي خالل فترة  إلى ما ا ضيفجمالي إ منبالمائة  60ما نسبته  أواالحتياطي العالمي  إلى

 ً   (2) الخمسة عشر عاما

فر اآلبار بعاد( وتقنيات حألالتقدم التقني الكبير في تقنيات االستكشاف )كالمسح ثالثي ورباعي ا إن

 Multilateral and Multi Zone wellsفقي واآلبار متفرعة االتجاهات واألماكن ألكالحفر ا)

 Enhanced Oil Recovery -EORوتقنيات الحفر في المياه العميقة( وتقنيات االستخالص المحفز

قد ساهمت في إعادة  هاوغير Hydraulic Frackingيات والمياه اووتقنيات تفتيت الصخور بالكيم

 ارتفاع أسعار النفط بداية األلفية الجديدة واتجاه المؤسسات وبالمقابل فإن .تقييم االحتياطي التقليدي

الرسمية المعنية إلى إعادة تعريف االحتياطي من النفط قد أضافا بعداً آخر إلى حجم االحتياطي العالمي. 

داً في فنزويال ورمال الزيت في كندا معروفة منذ عقود إال على سبيل المثال كانت موارد النفط الثقيل ج

أن األسعار المرتفعة من جهة وقبول منظمات متخصصة كوكالة الطاقة الدولية ومعهد البترول األمريكي 

مرونة لالحتياطي من النفط القابل لالستخراج عمل على إدخال ذلك النفط ضمن االحتياطي  أكثربتعريف 

بعد  2010في الواليات المتحدة عام  SEC والتداول ى ذلك قيام هيئة األوراق الماليةي ضاف إلالعالمي. 

جهود واحتجاجات من ممثلي الصناعة، بإعادة تعريف االحتياطي الممكن احتسابه ضمن أصول 

وافقت الهيئة  حيث تشدداً ولم تراعي الحقائق الفنية والتقنية أكثرالشركات النفطية، حيث كانت الهيئة 

ييم لى االحتياطي الثابت ضمن تقإعلى السماح للشركات باحتساب االحتياطي الممكن والمحتمل إضافة 

 تعريف االحتياطي وبالتالي حجمهإلى مرونة  أصولها، إضافة الى تعديالت جوهرية أخرى أضافت

(SEC, 2010)  

 نأ يعني مما األساس في ناضب مورد النفط أن وهي بها مسلم حقيقة من تنطلق الذروة نظرية أن ومع

ً  سيؤدي ما حقل في إنتاجه استمرار  وةالذر ليس السؤال ولكن. ما زمن في اإلنتاج في ذروة إلى حتما
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. وةالذر وصول توقيت يشوب الذي والغموض للذروة، وواضح محدد تعريف على االتفاق بل عدمها من

. القديمة آلبارا صيانة عمليات في وتوسع منها مزيد حفر يستدعي اآلبار إنتاج في الطبيعي فاالنخفاض

ً  أكثر آبار حفر يتطلب الحالي اإلنتاج مستوى على المحافظة فإن لذلك ً  اليوبالت متزايداً  وإنفاقا  ارتفاعا

ً . التكلفة في  peak"  لبالتوا"  مرحلة تمتد فقد الهبوط، بداية يعني ال الذروة إلى الوصول فإن لذلك وتبعا

 في يقودس مما التكلفة ارتفاع وبالتالي اإلنتاج عمليات على الصرف نمو استمر إذا طويلة، سنوات إلى

 .اإلنتاج في أسرع انخفاض إلى النهاية

عقود الخالل  التقنياتو نتاجحتياطي واإللال اتمسار يقابلهللنظرية الجيولوجية األسس وجاهة إن  

يناقض بعض نتائجها أو تعميماتها أو المدى الزمني لتلك الذروة في هذه المنطقة أو تلك وبالتالي الماضية 

في تحديد ذروة اإلنتاج العالمي. وهذا بحد ذاته استدعي ابحاثاً متعمقة عن كل دولة على حده بالتعرف 

قدير ذروة إنتاج حيث تم ت بعض مؤيدي النظريةعلى خصائص حقولها ومسار انتاجها، وهذا ما حاوله 

وفي مؤلف ل  . 2001الجزء البريطاني من بحر الشمال أواخر عقد التسعينات وفي النرويج عام 

(Simmons, 2005 )فطالن إنتاج وصول بقرب ومنها أكبر الحقول )غوار( تنبأ السعودية حول حقول 

 اإلنتاجية وطاقتها المملكة إنتاج ألن فقط ليس المقولة تلك تصمد ولم. 2005عام  ذروته المملكة في

 يخالتار من الرغم على أنه همنتقدو الحظ وقد. سيمونز كتاب نشر بعد العشر السنوات طوال استمرا

 من بالمائة 48 من أكثر على واحتوائها النفط وإنتاج استكشاف في العربي الخليج لمنطقة الطويل

 مكاناتهإ من بكثير أقل يزال ال المنطقة تلك في االستكشاف أن إال وجوده الثابت العالمي االحتياطي

(Lynch, 2006 (3370 نحو بلغ 2013 عام المنطقة في المنتجة والغاز النفط آبار عدد إن إذ يالحظ 

 ( OPEC 2014) العالم في بئر مليون بنحو مقارنة بئراً 

 ضفي األعوام القليلة الماضية بسبب وفرة العر تباطأ" قد نتاجنظرية "ذروة اإلبن االهتمام أ وي الحظ

ً من النفط غير التقليدي ن تلك النظرية ركزت طوال أل بهادة االهتمام واتبعد معي سال . ووخصوصا

 Decline Rates نتاجمعدالت االنخفاض في اإل ياألعوام السابقة على "نضوب" النفط التقليدي ذ

" جنتاحياء الجدل حول "ذروة اإلإمما قد يعيد  ،ري مثالً قل بكثير من معدالت نضوب النفط الصخألا

وخصوصاً من قبل معارضي تقنيات تفتيت الصخور الستخراج النفط الصخري في الواليات  مرة أخرى

  المتحدة لدواعٍ بيئية.
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 ذروته إلىمقولة وصول الطلب على النفط 

 جانب الطلب على النفط. لوامشابهة تتنظهرت مقولة أخرى  ،النفط" إنتاجفي مقابل نظرية "ذروة 

هي أقرب  "ذروة الطلب"ن مقولة فإبيانات وحقائق جيولوجية  إلىالمستندة  نتاجذروة اإلوخالفاً لنظرية 

 فإن الطلب ،النظرية المتماسكة. وبموجب هذه المقولة إلىاالنطباعات واالسقاطات منها  إلىما تكون 

وابتدأ  2005عام  OECDالصناعية األعضاء في الدول مجموعة ذروته في  إلىوصل نه أبدا الذي 

ً  1.1في التناقص فيها بمعدل  ثم انخفاض في معدالت نمو الطلب على النفط  سيتبعه تباطؤ ،بالمائة سنويا

 وقعفي ظل تبمجمل الزيادة الصافية في الطلب العالمي( منذ عقدين في الدول الناشئة )التي تساهم 

 vehiclesوصول معدالت عدد المركبات  أوحدوده القصوى  إلىفيها وصول معدالت النمو االقتصادي 

ً هبوط مما يعني، إليهامستويات قياسية بالنسبة  إلىعدد السكان  إلى  .النفط على في الطلب العالمي ا

لق بتغير المية فيما يتعاالهتمامات البيئية الع إلىبداية في الدول الصناعية تستند مقولة ذروة الطلب و 

المناخ والمسار الدولي في األمم المتحدة التخاذ إجراءات وسياسات للحد من انبعاث غازات االحتباس 

جهود لى الإيضاً أحفوري )الفحم والنفط والغاز( وتستند ألالوقود ا احتراقالحراري الناتج معظمها من 

ادر الكهربائية( وفي تطوير مص أوالعلمية واالستثمارات في مجال المركبات البديلة )السيارات الهجينة 

مدادات الطاقة في الدول إهاجس أمن  إلىوكذلك  طاقة الرياح( أوالجوفية  أوالطاقة المتجددة )الشمسية 

ج ضمن ذروته. ويندر إلىوصول الطلب  قرب إلىوجميعها وفق تلك المقولة يشير ، سة المستهلكة الرئي

 1986ام عوزير البترول السعودي السابق احمد زكي يماني إلى هذه المقولة إعالمياً التصريح المنسوب 

ً لما يمكن  .بأن " العصر الحجري لم ينته لعدم وجود حجارة" تنتج من نظرية "ذروة ي سن أوخالفا

فإن االستنتاج المباشر من مقولة ذروة  ،ت االستنزافلخفض معدال نتاجضرورة تقييد اإلمن " نتاجاإل

 ألن عصر النفط سينتهي قبل نضوبه.  نتاجالطلب هو التسريع باإل

لقد ارتبط النمو في الطلب على الطاقة عموماً والنفط بوجه خاص بالنمو االقتصادي نظراً لدورهما في 

ر خالل وبالتالي في تحسن مستويات المعيشة لباليين البش الناتج الصناعي وفي التطور الحضري والتنقل

 إما أن النمو االقتصادي العالمي سيتباطأ بل ينخفضذروة الطلب أنه  مقولةوي ستنتج من  العقود الماضية.

بين النمو  Decouplingأنه سيحدث انفصام وإما لفترة طويلة وليس فقط خالل الدورات االقتصادية، 

 بعدماالب الس إلىتجه تالطلب على النفط مقارنة بالدخل سمرونة أن  أي ؛النفطعلى االقتصادي والطلب 

. والنتيجة األخرى من تلك المقولة أن ذلك النمط من العالقة بين التاريخ الحديثطوال  ةموجب تكان

 سعاراأل يف، بمعنى أن االنخفاض في الطلب وتأثيراته سعارالنمو والطلب سيكون بمعزل عن تغيرات األ

 جياتستراتياوتجاه مسار واهتمامات وي ستنتج منها أيضاً أن ا. وهو يجاباً على ذلك الطلب،إلن ينعكس 

 . جميع دول العالملى عحتماً وفي وقت أقصر نسبياً  سينعكس مجموعة الدول الصناعية

ثر من بأكسنوياً لقد نما طلب الدول النامية كمجموعة على النفط مدفوعاً بالنمو االقتصادي والحضري 

 ،ضعاف معدل نمو طلب الدول الصناعيةأوأكثر من عشرة  1990منذ  ضعاف نمو الطلب العالميأثالثة 
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 2005بالمائة سنوياً منذ  1.1األخيرة انحساراً سنوياً بمعدل طلب خالل الفترة التي شهد فيها نمو إنه بل 

ً )ويرتفع هذا المعدل لدول بال 4 نحوالنفط ب علىاستمر معدل نمو طلب الدول النامية  مائة سنويا

ارتفاع مساهمة الدول النامية في الطلب العالمي من  إلىوأدى هذا  ،االقتصادات الناشئة كالصين والهند(

 (1كما يتضح من الجدول ) 2014بالمائة نهاية  46 نحو إلىات يبالمائة خالل عقد الثمانين 22

 النفط خالل دورات السوق النفطيةتطور معدالت نمو الطلب على ( 1جدول )

 BP Statistical Review of World Energy, 2015المصدر: 

إال أن نصيب الفرد من استهالك الطاقة والنفط في تلك الدول وكذلك حصة النمو وعلى الرغم من ذلك 

الفرد من  إذ بينما يبلغ نصيب ؛الطاقة في الناتج المحلي ال يزال متدنياً مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة

برميل نفط مكافئ  7.5ز ذلك وابرميل نفط مكافئ ال يتج 31.5 نحواستهالك الطاقة في الدول الصناعية 

في السنة في ساعة كيلو/وات  9000 نحو، ويبلغ متوسط استهالك الفرد من الكهرباء في الدول النامية

بل إن التقديرات تشير  كيلو/وات ساعة في الدول متوسطة ومتدنية الدخل. 1600الدول الصناعية مقابل 

 ،مس سكان المعمورة ال تصلهم الكهرباءخ   قرابةيشكلون في الدول النامية يون نسمة بل 1.3 نحوأن  إلى

بينما و أهداف التنمية لأللفية الجديدة. إلىاألمر الذي حدا باألمم المتحدة أن تضيف "مكافحة فقر الطاقة" 

 60 علىمركبة ال يزيد ذلك  490 نحو إلىيصل عدد المركبات لكل ألف من سكان الدول الصناعية 

، يضاف إليها التوسع المطرد في حجم الطبقة الوسطى مركبة لكل ألف من السكان في الدول النامية

مو للن الً ال يزال للدول النامية مجا لذلك عالمياً وما يستتبعه ذلك من نمو وطلب على مصادر الطاقة.

لب ذروة الطقرب الوصول إلى بغض النظر عن مقولة النفط وبالتالي استهالك الطاقة بأنواعها وأهمها 

 .على النفط

وأن يكون  2040و 2013مليار نسمة بين  1.9وتتوقع األمم المتحدة أن يزداد عدد سكان العالم بحوالي 

من سكان الدول  %60سيسكن حوالي  2040 أنه بحلولومن تلك الزيادة في الدول النامية،  94%

ومن المتوقع أن ينمو  بع نمواً في الطبقة الوسطى.مما يستتاآلن،  %45النامية في المدن مقارنة ب 

ضعفاً  2.6ليزداد حجم االقتصاد العالمي بحوالي  2040سنوياً حتى عام  %3.4االقتصاد العالمي بمعدل 

التوسع الحضري وما يصاحبهما من نمو اقتصادي سيؤدي في جميع حينذاك. إن النمو السكاني و

 % الدول الصناعية الدول النامية العالم حصة الدول النامية من الطلب العالمي

14.3 7.6 8.4 7.5 1965-1973 

19.2 0.6 4.1 -0.7 1974-1985 

29.3 1.8 4.3 1.5 1986-2004 

41.5 1.0 3.7 -1.0 2005-2014 
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وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك كل من حيث تقدر  بأنواعهاالتوقعات إلى زيادة استهالك الطاقة 

حتى عام  على التوالي %1.6و %1وبمعدالت نمو سنوية  %60و %37الزيادة في استهالك الطاقة ب 

لكل منهما على التوالي.  %0.7و %0.55تتوقعان نمواً سنوياً في االستهالك العالمي من النفط . و2040

الدولية أنه من كل برميل ال يتم استهالكه في الدول الصناعية ستستهلك الدول  بل تتوقع وكالة الطاقة

أقل من النمو في تلك التقديرات  تمعدال. إن 2040النامية برميلين إضافيين من النفط حتى عام 

ولكنها موجبة وال تفترض ذروة  التاريخية ومن معدالت نمو الطلب على المصادر األخرى امستوياته

تبني  بافتراض 2020وكالة الطاقة الدولية حيث يبدا ذلك عام  هاتسيناريوفي الطلب سوى في أحد 

جزء من  450عند  ثاني أكسيد الكربون تركز غازلتثبيت  سياسات بيئية متشددة على مستوى العالم

 رجة مئوية سنوياً.د 2المليون للمحافظة على درجة حرارة الكرة األرضية عند 

ويجدر التأكيد في هذا المجال أن المسار التاريخي لنمو استهالك الطاقة والنفط هو في انخفاض عموماً 

بسبب كفاءة االستخدام والتغيرات التقنية في أوجه ووسائط استهالك الطاقة )المركبات واألجهزة المنزلية 

من انخفاض تكلفتها مقارنة بالوسائط األقل كفاءة والمولدات وغيرها( والتي يجري تعميمها وبمرور الز

، هذا إضافة إلى أن التطور والنمو يؤدي بمرور الزمن إلى ارتفاع نصيب قطاع في استخدام الطاقة

صف نفالعالم يحتاج اآلن  الخدمات في الناتج وهو األقل كثافة في استهالك الطاقة من القطاع الصناعي.

دوالر  1000من الطاقة أو براميل من النفط إلنتاج  BTUsيطانية وحدات حرارية برما احتاجه من 

ر هذا ومن المتوقع استمراكان يحتاجه قبل أربعة عقود خلت. ناتج محلي إجمالي )بالقيمة الحقيقية( عما 

ً بمعدل والنفط النمط في المستقبل بانخفاض في كثافة استخدام الطاقة  ً  1.8-1.5عالميا  بالمائة سنويا

بتأثير مستويات جزئياً )مدفوعاً بالمائة سنوياً  2.2في معدل استهالك المركبة من الوقود ب وانخفاض 

وإن تؤكد على تباطؤ نمو الطلب إال والتوقعات  ذه الحقائقوه( 2014-2003األسعار المرتفعة خالل 

 اضهانخفمرحلة قد دخل فعالً في ككل أنها ال تعني بالضرورة كما ترى مقولة "ذروة الطلب" أن العالم 

 .2005التي دخلت فيها الدول الصناعية بدًء من 
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 لنفطلاألمثل والسعر  نتاجتحديد معدل اإلأطروحة 

الريع لتفسير مسار سعر )وانبرى مبكراً بعض االقتصاديين  ،ناضب حقيقة أن النفط مورد انطالقاً من

التي شكلت محوراً هاماً  ((Hotelling 1931ة مساهمالت واالمح وكانت أشهر .من( المورد الناضب

ح يعرف ب "أزمة الطاقة" عام أصب خصوصاً في اعقاب ما ،االكاديمية األطروحاتللكتب واألبحاث و

إلنتاج المورد الناضب عالمة بارزة في نظرية الموارد  Hotelling Ruleيعرف ب ما أصبح ، و1973

اطن المالك للمورد في بضب )وفي الواليات المتحدة المورد النا على أن منتجوتقوم النظرية الناضبة. 

ل من خالل المستقب إلىالمؤجل  نتاجاإلو)وبالتالي االستنزاف( اآلن  نتاجبين اإل يواجه االختيار األرض(

 هإنتاجأجل ت أوالحالية  سعارباأل وبيعه هإنتاجتم إن )السعر ناقصاً التكلفة( المورد  ةقيمالمفاضلة بين 

 ر الفائدة. المستقبلي مخصوماً بسع نتاجبالقيم الحالية لإلاآلنية اة القيم واويتم ذلك بمس ،مرحلة الحقة لىإ

 نتاجأن قيمة المورد يجب أن تنمو بمعدل سعر الفائدة السائد وأن يتم اإلاستنتج هوتلنج  ،وبموجب ذلك

 النظرية بداية بافتراض سوق تنافسية، وحيادية التقنية، وثبات االحتياطي وقد صيغتتبعاً لتلك القاعدة. 

 ةكاديمياأل ألبحاثا تات سعيي باطن األرض. ولكن منذ عقد السبعينمن المورد، والملكية الخاصة لما ف

كلفة المصادر بت للسعر يتمثلسقف وضع  أو المتغير، االحتياطيلتطويرها لتشمل السوق االحتكارية، و

 في ظل الحاالت والبدائل سعاروتركز البحث حول معدالت االستنزاف المثلى وحول مسار األ البديلة.

 (4)المختلفة

لتوقعات ا في "الدول المنتجة للنفط" أن ذلك يعتمد على االستنزاف وقد استنتجت الدراسات حول معدل

قيمة تلك ال إذا كانتفسعر الفائدة في البلد.  أوبالمقارنة مع معدل الخصم قيمة المورد المتعلقة بالنمو في 

ره وتوفي نتاجإبطاء اإل فضلألاسعر الفائدة في البلد، عندها سيكون من  أوأعلى من معدل الخصم 

 هإنتاجمورد عند التفوق قيمة  )مخصوماً بسعر الفائدة( المستقبلي نتاجن القيمة الحالية لإلأل ؛للمستقبل

من و. اداتهايرالنفط واستثمار  إنتاجالفائدة إذا تم  معدالتتفوق  سعارأن المكاسب في األ أو ،وبيعه اآلن

مة قيمعدل الزيادة المتوقعة في أعلى من  سعر الفائدة في البلد أومعدل الخصم ناحية أخرى إذا كان 

 نتاجالمستقبلي ستكون أقل من قيمة اإل نتاجألن قيمة اإل ؛نتاج، سيكون من المجدي تسريع اإلالمورد

مع  المورد ى فيه قيمةوسااألمثل عند الحد الذي تت نتاجسيكون مستوى اإل ،وتبعاً للنظرية ،لذلكالحالي. 

لتي بدورها ، اسعاراأل في توقعاتالوهذا يعتمد بدرجة كبيرة على  ،سعر الفائدة في البلد أومعدل الخصم 

التي لتأميم عمليات ابأن البعض جادل و. وهيكل السوق تكلفة المصادر البديلةو حتياطيالاحجم بستتأثر 

 1973 عام فطالن أسعاررتفاع كانت سبباً السط وفنزويال وفي الدول المنتجة الرئيسة في الشرق األتمت 

الخصم دل معاألفق الزمني القصير وتغيير طبيعة ملكية النفط من الشركات العالمية ذات  إلىأدت  ألنها

معدل الخصم المنخفض )مراعاة للحفاظ على الثروة األفق الزمني األطول والحكومات ذات  إلى ،العالي

ا شركاته أوقيمة المورد المستقبلية وإبطاء حكومات تلك الدول زيادة  إلىأدى  ما ،األجيال(ومصالح 

 (Johany 1979) نتاجالوطنية معدالت اإل
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دول سياسات حكومات ال فيبآخر  أوالنفط" التي القت رواجاً وأثرت بشكل  إنتاجوخالفاً لنظرية "ذروة 

ر المصادر تطويترشيد االستهالك وعانات لإلالدعم وا وسياساتنمط االستثمارات  فيوللنفط المستهلكة 

ات سواء بتعديل الفرضيورت الحقاً ط  كما صاغها هوتلنج وكما  "نظرية الموارد الناضبة"البديلة، فإن 

ً  أوطريقة استخدام البيانات  أو وإن أثرت جزئياً على سياسات لدى الشركات غيرها، لم تالق رواجا

ً للزيادة في إنتاجها.  اعها أن النظرية باتب إلىولعل ذلك يعود بعض الدول المنتجة التي وضعت سقفا

تثبيت متغيرات عدة  إلىالتجريد و إلى نزعت Inter-temporal choiceالزمن منظور الخيار عبر 

كما وأن اتباع سياسات ترشيد اإلنتاج في بعض الدول كان مرتبطاً  .للنظريةلتالئم االستنتاج الرئيس 

 أكثر بدورات السوق النفطية وليس بالضرورة تطبيقاً للنظرية.

تنمية روف بظترتبط سياسة االستنزاف عموماً "حكومات" الدول المنتجة للنفط  إلىبالنسبة  ويالحظ أنه

إلى ة وبالنسب .تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها فيولية الحكومة ؤومس ،النفطياالقتصاد غير 

حة الفرص المتاذلك  إلىتنمية القطاع غير النفطي فيها يضاف  حدود علىلبعض منها التي يوجد ا

 ةكانت هناك حاجلبعض اآلخر من الدول فإن التساؤل هو ما إذا إلى ا . وبالنسبةلالستثمار في الخارج

ستنزاف االعالقة بين سياسات أي أن هناك  ؛لسوقل هذه السياساتمن ترك  الً الستنزاف بدلسياسات  إلى

 ؛لتنمية"ا ستراتيجيةا، بمعنى آخر "االعتماد على النفط، وإمكانية التطور في القطاع غير النفطي ةودرج

 وفي اآلن آثارهما مقارنة للدول هو" المتأخر" نتاجاإل على" المبكر" نتاجاإل تفضيل في أي أن األساس

 وتنويع قاعدة االقتصاد وكفاءته ةاالجتماعي هيةوالرفا المسار الذي يدعم النمو اختيارو المستقبل،

(Mitchell and Stevens 2008) 

أصول  إلىوتحويل عوائده  هإنتاجوبين باطن األرض  بين النفط فيمقايضة أن ال إلىوينظر البعض 

 ،جه إنفاق العوائد النفطيةأومن خالل  المالية العامة روابط قوة روابط ثالث: تتطلب األرضفوق 

من خالل ما يوفره قطاع النفط من طاقة ولقيم لتطوير القطاعات األخرى وما يوفره  والروابط األمامية

ت األخرى من تطوره القطاعا أون توفره أمن خالل ما يمكن  خلفية من مهارات ومعرفة تقنية، وروابط

يفية يعتمد على كالذي  وتلك الروابط تعتمد على األثر المضاعف لكل منها سلع وخدمات لقطاع النفط.

على قدرة االقتصاد على االستفادة من وتخصيص الحكومة إليراداتها ما بين االستهالك واالستثمار، 

 الروابط بين المدخالت والمخرجات.

 ورأس يعيةالطب الثروات باستخدام يتعلق فيما الدولبين مقارنة الولي ل البنك الدواح ،وضمن ذلك اإلطار

ً لما  البشري المال ورأس Physical Capital المنتج المال  الفعلية الحكومية االدخارات يسمىتبعا

(Genuine savings)، لماضيا القرن من تسعينياتال نهاية في البيئية لالهتمامات استجابة ذلك وجاء 

 كما يلي: الفعلي االدخارف رً حيث ع   البيئي واإلهدار الناضبة الثروات نضوب معدل لتقدير

 اقصاً ن المنتج المال رأس اهتالك ناقصاً  والحكومي الخاص االستهالك ناقصاً  القومي الدخل 

 تكلفة نوبي العالمية السوق أسعارب نتاجاإل قيمة بين بالفرق مقيساً ) المورد نضوب قيمة
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 ثاني من نط النبعاث الحدية بالتكلفة مقيساً ( التلوث) البيئي التدهور قيمة ناقصاً ( نتاجاإل

  .الكربون أكسيد

 ديدةج أصول فيها استثمار يتم فترة خالل الثروة في الصافي التغير االدخارات تلك تشملأي أن 

كومية المدخرات الح كانت فإذا. والطبيعية البشرية الموارد تعزيز أو واستنزاف قديمة أصول واستهالك

استنزافها  تمي االقتصاد ثروة أو الرأسمالي المخزون إجمالي أن يعني هذا فإن سلبية، ما اقتصاد في الفعلية

  والعكس صحيح.

 بأن 1997 عام في النفط والغاز لمنتجي الفعلية الحكومية وقد قدرت إحدى الدراسات االدخارات 

 مثل حاالت طرفية يخفي هذا أن مع مالحظة اإلجمالي المحلي الناتج من بالمائة 4.6 سالببال متوسطها

 سالب بنسبة السعودية العربية والمملكة ،23.6 سالب بنسبة والكويت ،31.4 سالب بنسبة أذربيجان

 منهجية النتقادات الفعلي االدخار طريقة تعرضت ،، وهكذا. لذلك25.7 سالب بنسبة واليمن ،14.2

 مراحل فيو الطبيعية بالموارد الغنية النامية الدول معظم تصنيف إلى تنزع أنها ذلك ومن ؛عدة وقياسية

 لدولا بينما مواردها تهدر سلبية مدخرات كدول النسبية وميزاتها مواردها استغالل على تعتمد تنموية

ً  قطعت والتي الموارد لتلك المستهلكة الصناعية  غلةمست وأنها موجبة مدخرات ذات التنمية في شوطا

 ةالتكلف ذات-مثالً -والغاز للنفط المنتجة الدول دخل من تقتطع الطريقة هذه إن بل. لمواردها أفضل

 .(Hamilton2005) أعلى تكلفة ذات أخرى منتجة دولدخول  من بكثير أعلى قيمة ،المنخفضة

نة األخيرة نمط آخر يقوم المحللون وآلراج في ا ،األمثل سعارواأل نتاجوضمن ذات اإلطار حول معدل اإل

 ،ة للنفطمن الدولة المصدرالمستقبلي  نتاجاإلحجم )في المؤسسات المالية والدولية وغيرها( فيه بتقدير 

عر ضوء ذلك يتم استنتاج "س فيو .اإليرادات غير النفطية فيهاوالصادرات و ،المحلي ااستهالكهحجم و

الواردات السلعية  أوالذي يغطي االنفاق المقدر  Breakeven Oil price  النفط التوازني لديها" 

عن  الناتج-رالسعذلك البعض  اعتبروليها. إالمشار الثالثة باألخذ باالعتبار المتغيرات والخدمية المقدرة 

ً سقف-المدفوعاتتوازن الحساب الجاري في ميزان  أولتوازن الميزانية  Accountingعملية حسابية   ا

لك سقاط ذإمن تلك الدولة، وغالباً ما يتم فيه ج منها استنتاجات حول السعر المرغوب نسي  أرضية  أو

ت في واعلى سبيل المثال يقدر صندوق النقد الدولي التفبك والرغبة الجمعية ألعضائها. أوعلى سلوك 

 140دوالر لقطر وأكثر من  50بك بين اقل من أوالسعر التوازني المعرف سابقاً للدول األعضاء في 

 دوالر لفنزويال. 

 نتاجعام واإلنفاق الإل)اتتأثر بسياسات الدولة تقريباً  اجميع مدخالتهما يعيب هذه الطريقة أن عالقة  ولكن

اق فتقليص اإلنف ؛(والواردات والصادرات غير النفطية واالستهالك المحلي وااليرادات غير النفطية

فض خ أولعوامل األخرى يخفض السعر المرغوب، وكذلك خفض االستهالك المحلي بترشيده وثبات ا

فرضية "التوازن الدائم  عالوة على، هذا إليرادات األخرىا زيادة مصادر أواإلعانات إن وجدت، 

هذا النمط من التقديرات ينقل مجال االهتمام من إن  .للميزان الخارجي أو لإلنفاق واإليرادات العامة"
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سياسات تقع في الغالب خارج تأثيرها )كسعر  إلىسياسات داخلية مالية واقتصادية ضمن تحكم الدولة 

الي وجهة نظرها وبالتتختلف تفضيالتها حول سعر النفط  فإنوألن الحاجات المالية للدول تختلف  .النفط(

  ة وما يؤثر فيها.  حول ديناميكية السوق النفطي

قضايا تم تحميلها للنظرية كمعدل  عنعلى أهميتها، ليست كافية لإلجابة  إن نظرية الموارد الناضبة،

السعر المتوقع في المدى الزمني الطويل )وبالتالي مسار  أو تأجيله(، أواآلن  نتاج)اإل االستنزاف األمثل

ستثمار اال أوالعدالة بين األجيال،  أولته بعض الدراسات، واتفسير سلوك المنتجين كما ح أو ،(نتاجاإل

الداخلية )إن تلك قضايا هامة تتداخل فيها الجوانب االقتصادية والسياسية  وغيرها. ،الخارج أوفي الداخل 

 نتاجإتقدم تقديرات فعلية دقيقة لمسار  أوأن تجيب على وجه القطع  ةوالخارجية( وال يمكن لنظرية واحد

ورد دائم التأثر بالتغيرات التقنية واالقتصادية وظروف وتداخل األسواق وسياسات الدول م أسعارو

 ختلفي السعر باعتبار أن ذلكبحد ذاته تعرض لالنتقاد " للنفط سعر األمثلمفهوم "الن أبل  وغيرها.

 من بائعين ومشترين ووسطاء ومضاربين.  بالنسبة ألطرافه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 لعنة النفط أطروحات

ل الجوانب االقتصادية والسياسية والمؤسسية وأحياناً واالتي تتن األطروحاتمن مجموعة  هذهو

ألمم اثروة كتاب منذ نشر يعود لعقود )بل قرون( سابقة  تلك األطروحات وبعض (5)والثقافيةاالجتماعية 

ين ت النمو بواحول تفات( يالخمسينرف بمدرسة أمريكا الالتينية )في عقد ع   دم سميث مروراً بماآل

 Robinson) الكتاب المرجعي حول صعود وهبوط األمم -حتى اآلن- وآخرها الدول النامية والمتقدمة

and Acemogulo 2013)  لنمو ا ت فيوامسببات التفولكن االهتمام الحديث بالموضوع انصب على

قد أعيد وارنة بغيرها. مقفي الدول الغنية بالموارد الطبيعية  مقاييس مختلفة( ستخدام)با االقتصادي

حيراً لالقتصاديين  ات بموضوعياالهتمام نهاية عقد التسعين لماذا تخطت هولندا  :وهومنذ أمد، ظل م 

سبانيا الغنية بالذهب من مستعمراتها في أمريكا الجنوبية خالل القرن السابع عشر؟  إالفقيرة بالموارد 

كثر؟  ولماذا أطبيعية  مواردومصر اللتان تتمتعان بزت اليابان في القرن التاسع عشر روسيا واولماذا تج

كان أداء اقتصاديات دول شرق آسيا ذات الموارد الطبيعية األقل أفضل من أداء الدول المصدرة للنفط 

ار برزت طسط وأمريكا الالتينية في النصف الثاني من القرن العشرين؟ وضمن ذلك اإلوفي الشرق األ

  ."نقمة النفط" أو"أسطورة الموارد الطبيعية"  أومصطلحات مثل "لعنة الموارد" 

تبعوها أو 1997عام ( دراستهما Sachs and Warnerنشر )ب ابتدأتإحصائية أظهرت دراسات قد ل

أن معدالت النمو االقتصادي في الدول ذات الكثافة العالية في ، 2001آخرها عام كان بدراسات أخرى 

لمحلي الناتج ا إلىغير ذلك( مقيساً بحجم صادرات تلك الموارد  أومعادن  أوالموارد الطبيعية )سواء نفط 

-1970اإلجمالي تقل عن معدالت النمو في الدول ذات كثافة الموارد المنخفضة وذلك طوال الفترة 

ً في  التي شهدت 1998 ً وانخفاضا  .(2001Sachs and Warnerالموارد الطبيعية ) أسعارارتفاعا

دولة خالل الفترة المشار إليها بلغ معدل النمو السنوي في الناتج  85في إحدى الدراسات التي شملت و

ل ذات ئة بينما بلغ معدل النمو في الدوابالم 0.6نحوالمحلي للفرد في الدول ذات الكثافة العالية للموارد 

 115وفي دراسة أخرى شملت   .(Auty 2001ئة سنوياً للفرد )االمب 2.7الكثافة المنخفضة للموارد 

حتى نهاية القرن بلغ معدل نمو الناتج الحقيقي  1960من الدول النامية النفطية وغير النفطية منذ عام 

ً للدول النامية غير النفطية و1.8للفرد  -1980بالمئة للدول النفطية.  وخالل الفترة 1.1بالمئة سنويا

المئة سنوياً بينما ارتفع ب 2.1النفطية انخفاضاً بمعدل سجل معدل نمو الناتج الفردي في الدول  1998

  (Hausmann and Rogibon 2002المئة سنوياً )ب 0.7في الدول النامية غير النفطية بمعدل 

من المدرسة الالتينية المشار )  Prebisch-Singerاستنتجهوقد قدمت عدة تفسيرات لذلك أحدها ما 

بين الدول المصدرة  Terms of Tradeمعدالت التبادل اليها( في عقد الخمسينات من تدهور 

في ذات العقد من ضعف الروابط  Hirschman هيرشمان   ذكرهوالمستوردة للموارد الطبيعية وما 

تلك الموارد والقطاعات األخرى مقابل قوتها في القطاع الصناعي  إنتاجمامية والخلفية بين قطاع ألا

 أسعار أن درجة تقلبن لم تدعمهما الوقائع والبيانات. أما التفسير اآلخر فهو يوكال التفسير ،والخدمي

الموارد الطبيعية عالية مما يزيد من درجة مخاطر االستثمار. أما التفسير الثالث فيقوم على أن اعتماد 
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ي. أما دالمحفز الرئيس للنمو االقتصا ي عد  االقتصاد على المورد الطبيعي يزاحم القطاع الصناعي الذي 

على دراسات ما ع رف في االدبيات االقتصادية بأعراض "المرض الهولندي"  فيقومالتفسير الرابع 

تراجع نمو  لىإمما يؤدي بعد اكتشاف وتصدير المورد الطبيعي الناتج عن ارتفاع القيمة الحقيقية للعملة 

جة عوامل السياسية والمؤسسية الناتمجموع ال إلىأما التفسير األخير فيستند  (6)وتنافسية القطاع الصناعي

الناتجة عن ذلك، وهو  عموماً والعالقاتعن الملكية الحكومية للمورد وكيفية إدارته وإدارة االقتصاد 

أن  منها  (7) وتشمل خصائص عدة السياسية ب "الدولة الريعية"-دبيات االقتصاديةألالمعروف في ا

د ال تلجأ سياسات قاتخاذ التوقعات منها وقد يضغط عليها للتسرع بملكية الحكومة للموارد تزيد من حجم 

 (Mikesell,1997 and Stevens, 2003)إليها في ظروف مختلفة 

تؤكد أن اإليرادات من النفط تتغلب على أحد أهم عوائق ومحددات  نظريات التنمية إن إحدى أسس 

 Solowما صنفه  إلىلعبور والتقنية الالزمة لس المال والصرف األجنبي واألسواق أالتنمية وهو ر

اإلطار الذي تحركت  اعتماداً علىوولكن أطروحات "لعنة الموارد" تؤكد العكس.  رحلة االنطالق.بم

لت مجموعات الدول واأن الدراسات اإلحصائية التي تن من المالحظ ،األطروحاتبحاث وتلك األفيه 

تراع االختالفات بين الدول من حيث درجة تطور القطاعات ولم في الغالب  Aggregate كانت تجميعية 

، األخرى نتاجدرجة تطور واستغالل عناصر اإل أوسياساتها االقتصادية  أوية األخرى لديها نتاجاإل

وكذلك دراسات  Sachs and Warnerفدراسات  ؛لتهاواواعتمدت نتائجها على المرحلة الزمنية التي تن

Auty   أللفية، ات وحتى نهاية ايائل الثمانينأوالنفط متدنية منذ  أسعارتضمنت فترة طويلة كانت فيها

من  بل أن الكثير ،األمر الذي انعكس على معدل نمو الناتج المحلي في الدول النفطية ونصيب الفرد

لم تواجه  وتشيلي دراسات الحظت أن بعض الدول الغنية بالنفط والموارد الطبيعية كالنرويج وماليزياال

 ةبل إن دراسالموارد.  أسعاروتمكنت من تحقيق معدالت نمو بمعزل عن تقلبات أعراض لعنة الموارد 

(Maloney 2002) 2012 ودراسة) (Torres, Afonso and Soares متغيرات خاصة  بتناولهما

 .شملتها تلك الدراساتقا نمو الدول التي وأن النفط وإيراداته لم يع اثبتتأبالدول الغنية بالنفط 

عنة ل أوخير ورخاء  إلىى وجود النفط بذاته ما إذا أدفيالتعميم  إلى ونزوعهاائج المتضاربة النت إن 

Blessing or Curse ومرحلة التنمية التي عاشتها إبان هيمنة  ةيستوجب دراسة حالة كل دولة على حد

أنه عند دراسة كل  (Gylfason 2001)النفط والظروف االقتصادية واالجتماعية فيها. لذلك استنتج 

 دارة االقتصاد فيها ونوعية المؤسساتإذلك ال يهم إن كانت الدولة غنية بالموارد أم ال، بل األهم هو كيفية 

سياسات االقتصاد الكلي التي يمكن أن تفاقم من تداعيات "اللعنة" ولماذا  وكذلك فإن التفرقة بين ،لديها

أشارت و وكيف سمحت السياسات لها أن تتغلغل في االقتصاد. ،تم اتخاذها وكذلك بين مسببات "اللعنة"

أن لعنة إلى   (Humphreys, Sachs and Stiglitz (2007)معظم الدراسات الواردة في مؤلف 

 لى. وسياسية واقتصادية بالدرجة األ خياراتللدول الغنية بها بل إنها  راً قدالموارد ليست 
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 إدارة الموارد النفطية أطروحات
 ؛ثالثة جوانب موضااوع إدارة الموارد وليس وجودها فحسااب ويشاامل ذلكالدراسااات  لت العديد منواتن

 العامة إدارة المالية :والثاني إدارة القطاع النفطي وعالقته باالقتصااااد الوطني في الدول النفطية، لها:أو

ل ولموضااوع األإلى اوبالنساابة  .كثر ديمومةأصااول منتجة أ إلىتحويل األصاال الناضااب  :والثالث ،فيها

لى فبعضاااها ال يزال يعتمد ع ؛تختلف الدول النفطية في ظروف ومساااتويات تطور صاااناعة النفط لديها

الشااركات األجنبية السااتغالل مواردها مع اختالف النظم المالية والضااريبية والتشااغيلية من  اسااتثمارات

دارة كلياً( إل أوأما البعض اآلخر فقد قام ببناء صاااناعة نفط وطنية مملوكة للدولة )جزئياً  ،دولة ألخرى

تها ختلف درجة تطور صااااااناعة النفط في تلك الدول باختالف ظروف نشااااااأة صااااااناعاتذلك القطاع و

ً يعاني  ،ركات أكثر نجاحاً من غيرهامنها شاااإذ  .وتنظيمها وعالقتها بالحكومة وغير ذلك  هيكلياً وإداريا

ألسااباب ال مجال لها هنا. ومع أن دور تلك الشااركات في إدارة موارد دولها يناله من آن آلخر انتقادات 

تساااااااهم في تنمية موارد النفط من خارجها، إال أن الرأي السااااااائد أنها بشااااااكل عام  أومن داخل الدول 

وكة أن الشااااااركات الوطنية الممل ا هذا على الرغم من بعض الدراسااااااات التي ترىواقتصااااااادات دوله

شااااااركات أن الثابت من شااااااركات النفط العالمية. ولكن  أقل كفاءة وقدرة على إدارة الموارد للحكومات

نيات عملت على توطين التقو، النفطيةثبتت قدرة على إدارة الموارد أتة واالوطنية وبدرجات متفالنفط 

كالشاااركات الصاااينية والماليزية والنرويجية بعضاااها نشااااط  بل إن تطوير الموارد البشااارية في دولها.و

 ،نجح في تكوين تحالفات في دولها وفي الخارج مع الشاااركات العالميةو الحدودخارج  والبرازيلية امتد

)في  األخيرةأهمية باعتبار أن ذي غير والوطنية عالمية الل مجال التفرقة بين الشااركات األمر الذي جع

 الغالب( أضحت عالمية بسبب نشاطاتها وعالقاتها. 
)عصاااب اإليرادات اإليرادات من النفط  فالمعروف أن ،إدارة المالية العامةحول أما الموضاااوع الثاني 

أن األصاال المشااتقة منه ناضااب،  إلىتتصااف بالتذبذب وعدم اليقين ومصاادرها خارجي إضااافة العامة( 

مساااار اإلنفاق العام وكيفية تحييد آثار التذبذب والاليقين في األجل القصاااير  فيالخصاااائص تؤثر هذه و

ختلفة م اتبعت الدول النفطية سياسات وقدذلك اإلنفاق وبالتالي على النمو واالستقرار االقتصادي.   في

لنفط في متحفظة ل أسااااااعارإليرادات النفطية، منها تبني إلى التحييد آثار التذبذب والاليقين بالنساااااابة 

 Oilإنشااااااااء صااااااناديق السااااااتقرار العائدات النفطية  أوتقديرات إيرادات الميزانية المالية للدولة و/

Stabilization Funds  الدول.  وقد الحظت ها بين ئوظروف إنشااااا ومرجعياتهايختلف نطاق عملها

دولة نفطية تم اساااتعراضاااها لديها صاااناديق يشاااكل  31وعشااارين دولة من  إحدىأن  إحدى الدراساااات

في الدراسة كان  اصندوقاً تم استعراضه 27ومن  .أحد أغراضها أواستقرار العائدات غرضها الرئيس 

 (8) أهدافهاأحد ستقرار العائدات كان اصناديق  ةمنها الستقرار العائدات وعشر ةتسع

المساهمة في االستقرار االقتصادي الكلي عن طريق استقرار اإلنفاق العام  إلىوتهدف تلك الصناديق 

.  زيادة الشاافافية في إدارة اإليرادات النفطية والسااياسااة الماليةوببرمجة تدفق اإليرادات النفطية المتقلبة 
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.  أما مرجعية تلك الصناديق فإما أن تكون منهوإدارته والسحب لبناء الصندوق  ةوتتبع الدول طرقاً عد

اديق بعض تلك الصاان تم إنشاااءوقد مرتبطة بإطار الميزانية العامة والجهات المشاارفة عليها.  أومسااتقلة 

 هالة لدى بعض الدول، ولكن جاء أداء معظمءكوساايلة لتدارك ضااعف أطر المالية العامة ودرجة المسااا

 ً ن صااندوق النقد الدولي من اسااتعراض تجارب العديد من صااناديق الحظت دراسااة لباحثين مإذ  ؛مخيبا

ساهم في االنضباط المالي وفي تجنيب  صناديق بحد ذاته ال ي ستقرار العائدات النفطية أن وجود تلك ال ا

االقتصاااد النفطي مثالب تقلبات اإليرادات، وأن التجارب الناجحة )مثل الصااندوق المعروف بصااندوق 

عود لوجود الصااااندوق ولكن لالنضااااباط المالي ووضااااوح السااااياسااااات المالية تال التقاعد في النرويج( 

لصااناديق نجاح تلك ا فيوالحظت أن تعدد مسااؤوليات اإلنفاق يؤثر  ،والنقدية والشاافافية في تلك الدولة

فصااندوق النرويج يمثل حساااباً حكومياً لدى البنك المركزي  ؛في تحقيق االسااتقرار المالي واالقتصااادي

ل يتلقى صاااااا الميزانية العامة المبالغ الالزمة لتمويل  إلىافي إيداعات الحكومة من نشاااااااط النفط ويحو 

العجز غير النفطي )إجمالي اإليرادات غير النفطية ناقصااااً النفقات على القطاعات غير النفطية( وليس 

 ت الدراسااة أنوالحظإذ إن ذلك جزءاً من مسااار المالية العامة.   ؛لدى ذلك الصااندوق صااالحية اإلنفاق

يتم فقط من خالل إنشاااء صااندوق لهذا الغرض يشااكل "جزيرة ال المالية العامة في الدول النفطية  إدارة

إصااااااالح مالي أحد أركانه ربط الميزانية العامة الساااااانوية بإطار تخطيط مالي لألجلين بل بمنعزلة" 

 اإلنفاق. لويات أوالمتوسط والطويل يراعي تذبذب اإليرادات النفطية ومسارها و

 ،أصول منتجة على األرض إلىأما الموضوع الثالث حول تحويل األصل الناضب في باطن األرض 

أن ي ترك ذلك إلى المواطنين عن طريق توزيع الريع مسارات عدة منها  حكومات الدولفقد اتبعت 

ية )واتبعت ذلك الوالالصافي من النفط عليهم ليتخذ كل منهم القرارات الخاصة بالعدالة بن األجيال 

استخدام جزٍء من العائدات النفطية لتطوير البنية األساسية  االمريكية االسكا والوالية الكندية البرتا( أو

 )من خالل االنفاق العام أو صناديق التنمية ية والخدمية المالئمة لظروفهانتاجالالزمة لتنمية القطاعات اإل

في ادخار جزٍء من اإليرادات النفطية اآلنية وتنميتها باالستثمار فيتمثل  لثالثا المسار امأ المحلية(

بديالً مالياً دخالً  لتشكل Intergenerational Equity األجيال بين العدالةعموماً من منطلق  الخارجي

من خالل إنشاء صناديق في الدول التي اتخذت هذا المسار بمسميات  للنفط عند نضوبه في األجل الطويل

صندوق وال هيئة أبو ظبي لالستثمار أووقواعد مختلفة كصندوق احتياطي األجيال القادمة في الكويت 

ويوصي  Saving Fundsالصناديق االدخارية ب. وهذه الصناديق تعرف وغيرهايه إلالنرويجي المشار 

 ليه آنفاً.إاالقتصاد المشار  فيبها عادة صندوق النقد الدولي للحد من آثار "المرض الهولندي" 

وبمقتضى ذلك االعتبار فقط فإن الدول ذات العمر الزمني القصير الحتياطي األصل الناضب يكون  

ذلك كألطول الحتياطيها. من الدول ذات العمر الزمني ا الستخدام عوائد النفط لالدخار أقللديها حافزاً 

ً الدول ذات إمكانات التنويع االقتصادي والحاجات المالية العالية حافزاً  قد ال يكون لدى شاء إلنقويا

ة االعتبارات قد تتغير عبر الزمن ونتيج وهذه ،ليهإصناديق ادخار العوائد النفطية بالتوصيف المشار 

 ا الجانب من إدارة الموارد )أي إنشاء صناديق ادخارارتباط هذعلى الرغم من والسياسات االقتصادية. 
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نه أخذ أبعاداً مالية وإدارية وسياسية لدى العديد من أالستثمار الخارجي( بالموضوع التنموي العام، إال ل

مقوالت عدة بالغت في دور تلك الصناديق جدل فيها حوله. وراجت  يوجد أو ،بذلكالدول التي أخذت 

 غالتو .دخالً متزايداً يعوض عن الدخل من المورد ر  أصول منتجة تد إلىفي تحويل األصل الناضب 

ً في  بعض الدوائر في الدول المستقبلة الستثمارات تلك الصناديق فافية تلك وش هاآثاردوافعها وأيضا

في اإلطار العالمي كما هو الحال بتبني "مبادئ  أوول جدت آليات وضوابط في تلك الدأووالصناديق 

 إلى كما أ ضيف Santiago Principles (IWG, 2008)" االختيارية حول نشاط الصناديق سنتياغو

المقارنة بين التقلبات في اإليرادات الناتج عن ظروف السوق بعداً آخر وهو في دولها الجدل حولها 

في عوائد االستثمارات بالخارج المرتبطة بمتغيرات وظروف السوق المالية  والتقلباتالنفطية من جهة 

 ن جهة أخرى.مالسياسية والرأي العام في الدول المتلقية لالستثمارات  االقتصادية و ضاعوباألالتي تتأثر 

 صندوق لالدخارعدم وجود  أوومع أن هذا الموضوع ال يزال مثار جدل ونقاش إال أن الثابت أن وجود 

 .أصول منتجة فوق األرض إلىتحويل ما في باطن األرض وللتنمية  استراتيجيةال يغني عن تبني 
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 أمن الطاقة أطروحة
شل قبيل تخذ ونستون تشراخصوصاً بعدما  ،ستراتيجيالاارتبطت مقولة أمن الطاقة تاريخياً بدور النفط 

يطانية ساطيل البرألكان وزيراً للبحرية البريطانية قراراً بتحويل وقود ا لى عندماوالحرب العالمية األ

 تراتيجيسالاحافظ النفط على ذلك الدور  ،النفط. وخالل فترة طويلة من القرن العشرين إلىمن الفحم 

وعالقات أخرى ارتبطت باألزمات تارة وبتقلب األسواق تارة أخرى. ومنذ أزمة  اً أبعاد إليهوإن أضيفت 

سات تعني مجموعة السياالتي  للنفط بمقولة أخرى وهي" أمن الطاقة" ستراتيجيالاارتبط الدور  ،1973

والتوجهات التي تقوم بها الدولة لتنويع إمدادات الطاقة بتنويع مصادرها النوعية )نفط وغاز وفحم وطاقة 

وهذه المقولة )كحال  ،(المكانية )مصادر الواردات ووسائط النقل أونووية وطاقات متجددة وغيرها( 

األمن الغذائي مثالً( ال تتم إال من خالل أسواق وتقنيات وسياسات وعالقات تؤثر وتتأثر بتعدد األطراف 

  (9)سياسيينومستهلكين، و ،من منتجين للمصادر

 

على مجموعة الدول  مقتصراً بتعريفها المشار اليه كان االهتمام بأمن الطاقة  ،بوحتى وقت قري

وجل برامجها تعزيز أمن ها ئالصناعية األعضاء في وكالة الطاقة الدولية التي كان من أهم دواعي إنشا

ستراتيجية وإجراءات الترشيد إلالطاقة في دولها األعضاء، بما في ذلك بناء المخزونات النفطية ا

طاقة ووارداتهما من النفط والغاز، توسع وغيرها. ولكن وبعد تزايد استهالك الصين والهند من مصادر ال

كدول ) للنفط والغازوامتد أخيراً ليشمل الدول المنتجة والمصدرة المفهوم ليشمل االقتصادات الناشئة. 

صادراتها منهما مما عزز من  فيالنفط والغاز وتأثيره  المحلي منالخليج( نظراً لتعاظم استهالكها 

واستمر المفهوم معنياً  (10)النووية والمتجددةالطاقات تنويع مصادر استهالك الطاقة لتشمل إلى حاجتها 

اً بأمن الً موضوعا لصيقم  بجانب "أمن االمدادات" للمستهلكين/ المستوردين حتى نهاية القرن تقريباً، مه

   .الطاقة من جانب المنتجين/المصدرين وهو "أمن الطلب"

 

أمر مرغوب وال غبار عليه لجميع الدول نظراً لدور الطاقة  بالتوصيف السابق" اإلمداداتومع أن "أمن 

يات ن )خصوصاً في الوالون واإلعالميوفي منظومة النمو والرفاهية، إال أن ذلك الموضوع تلقفه السياسي

في  ذاك أولصالح تطوير هذا المصدر  أوضد المنطقة العربية  جت حوله مواقف سياسيةسن  المتحدة( و

لغرض تعزيز أمن الطاقة بدعم وإعانة أحياناً مكلفة وتم اتخاذ سياسات  ،تلك أوالوالية  أوالدولة هذه 

تطوير  وأااليثانول  نتاجتطوير مصادر بديلة كالوقود الحيوي من محصول الذرة في الواليات المتحدة إل

 توكان للعديد من تلك السياسا ألخيرةروبا، وكذلك إعانات الطاقات المتجددة في اأوالديزل الحيوي في 

وب أن مساهمتها في تحقيق التنوع المطل أواتضح ضعف الجدوى االقتصادية لمعظمها حيث  نتائج سلبية

  (Maugeri 2010)محدودة للغاية 

 

ً في منطقة  "من اإلمداداتأ" أو من الطاقة"أ" ارتبط مفهوموقد   باألوضاع الجيوسياسية وخصوصا

الشرق األوسط والنزاعات المختلفة فيه في التاريخ الحديث سواء كان أسباب بعضها النفط أو تأثر منها 
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بشكا أو بآخر. لذلك أصبح موضوع "أمن الممرات المائية" التي تمر عبرها تجارة النفط سواء مضيق 

أو مضيق ماالكا في بحر الصين من الموضوعات التي اتخذت هرمز أو قناة السويس أو باب المندب 

واثرت بالتالي على التحالفات السياسية وعلى استقرار بعض الدول المطلة  أبعاداً سياسية وعسكرية عدة

على تلك الممرات وعلى خياراتها االستراتيجية. لذلك تم اقتصار أمن الطاقة بتعريفها المشار اليه إلى 

ضرورة االستغناء عن النفط من منطقة الخليج الضطرابها،  دات النفط" بما فيه مقولةموضوع "أمن إمدا

ً روبا اتخذ الموضوع بعداً أوألن النفط على وشك النفاذ. وفي  أو ً  سياسيا لى اعتماد القارة عب مرتبطا

 الغاز من روسيا. إمدادات 

 

وال النفط ط ظل  فقد  ؛يستدعي التوضيحأمر " مهدد بسبب النفط ومنتجيه اإلمداداتمن "أأن إن مقولة 

ً للطاقة واستمرت إمداداته  لة تحريك عجفي القرن العشرين ودخوالً في القرن الحالي مصدراً رئيسا

االقتصادات الناشئة. واستمرت منطقة الخليج طوال الفترة في الصناعية وبعدها االقتصاد في الدول 

مناطق العالم بما االنقطاع في االمدادات من  ( فإن2لجدول )وكما يتضح من اإمداد العالم باحتياجاته بل 

تم تعويضه من المنطقة ذاتها وليس من خارجها، كانقطاع إمدادات إيران والعراق منطقة الخليج فيها 

-1990لثانية عام األولى لإبان غزو الكويت و مدادات العراقإانقطاع  ، او1988-1980خالل حربهما 

توقف منصات ومصافي الواليات المتحدة خالل  ، أو2003مدادات فنزويال عام إانقطاع  أو، 1991

 إلىأي أن إمدادات النفط  ؛2015-2012مدادات ليبيا خالل إوحديثاً انقطاع  ،2005إعصار كاترينا 

ية غير المستغلة في دول الخليج األخرى مما عزز من أمن نتاجباستخدام الطاقات اإلاستمرت العالم 

 يس تداعيها كما ي روج البعض. الطاقة ول

 

 ( أزمات انقطاع اإلمدادات ودور الطاقات اإلنتاجية في منطقة الخليج في تخفيف آثارها2جدول )

 

في الخليج الطاقة االنتاجية الفائضة   

 )مليون برميل يومياً(

 حجم االنتاج المتأثر 

 )مليون برميل يومياً(

  ازمة انقطاع االمدادات 

 

(1980العراقية االيرانية )سبتمبر الحرب  6 1.8  

(1990غزو الكويت )اغسطس  5 4.0  

(2002اضرابات فنزويال )نوفمبر  2.5 3.5  

(2003الحرب على العراق )فبراير  1.5 2.3  

(2005اعاصير خليج المكسيك )سبتمبر  2.0 1.8  
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تثمارات في أو االسوتنويع منافذ التصدير  ،يةنتاجاالستثمارات لتطوير الطاقات اإلفإن  يضاف إلى ذلك

ردة التي اتخذتها دول الخليج )سواء منف سعارواأل نتاجوسياسات اإلمصافي التكرير في الدول الرئيسة، 

ة وأمن الطاقة في الدول المستهلكحد كبير في النمو االقتصادي العالمي  إلىساهمت قد بك( أومن خالل  أو

 وربطت مصالح مصدري ومستوردي النفط. 

 

ق عوائد تحق أسعاراإلمدادات ب استمرار)ل الموضوعي يستوجب تغطية جانبي العرض اوفإن التن ،لذلك

 Affordableمعقولة  أسعارالطلب )استمرار النمو الطبيعي بجانب و (،Enumerativeمقبولة 

فال يمكن للمنتجين االستثمار لتلبية االمدادات في ظل سياسات  ،(Predictableاره وإمكانية التنبؤ بمس

ً في ظل سياسات ال تشجع على أوبالمقابل ال يمكن  ،تعمل على خفض الطلب ن ينمو الطلب طبيعيا

أي أن "أمن اإلمدادات" يرتبط بتحقيق "أمن الطلب" من لمقابلة ذلك الطلب.  نتاجاالستثمار لزيادة اإل

تراعي المشاركة باألعباء والمنافع الناتجة عنهما من جميع  Reciprocalالل عالقات تبادلية خ

 األطراف سواء حكومات أو شركات، أو دول منتجة أو مستهلكة أو دول عبور موارد الطاقة، وغيرها. 

 

ل وعالقة الدعلى انعكاس ذلك أمن الطاقة على هواجس الدول المستهلكة/ المستوردة والحقاً وقد تركز 

ً للدول  المنتجة/المصدرة بتلك الهواجس، إال أن بعداً آخر ألمن الطاقة أضحى ذا أهمية وأكثر إلحاحا

المنتجة وخصوصاً في منطقة الخليج. وهذا ناتج عن جانبين أحدهما تنامي معدالت استهالك تلك الدول 

، األمر الذي خفض من حجم من النفط والغاز بشكل يفوق معدالت نمو الطلب العالمي على نفطها

صادراتها وقلص من خياراتها التسويقية ومن قدرتها على إدارة قطاعها النفطي بكفاءة. وهذا ناتج جزئياً 

عن نموها االقتصادي ولكن يعود بشكل أكبر الى تدني األسعار المحلية للطاقة األولية )النفط والغاز( 

عن تكلفتها، األمر الذي جعل إعانات الطاقة الفعلية أو  والطاقة الكهربائية عن مثيالتها العالمية أو

وهذا األمر جعل من موضوع التصدي للنمو الضمنية لديها األعلى عالمياً كحجم أو كنسبة إلى الناتج. 

غير المستدام في استهالك الطاقة وضرورة كبح جماحه من خالل إجراءات الترشيد وتعديل أسعار 

 قطاع النقل العام من الموضوعات الملحة لمتخذي القرار في تلك الدول.الطاقة المحلية واالنتباه ل

 

أما الجانب اآلخر فيتمثل باعتمادها على النفط والغاز فقط لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المالحة، 

جانبياً في هذا طرح موضوع كان مما أوجد ارتباطاً بين أمن الطاقة وأمن المنافع )الكهرباء والماء( و

السابق وأخذ يزداد أهمية في اآلونة األخيرة، وهو تنويع إمدادات الطاقة في تلك الدول بتطوير أنواع 

الطاقات البديلة كالطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد اتخذ العديد منها برامج ومبادرات 

مر األول حول ضرورة إصالح نظم وأسعار ال تزال في مراحلها األولى وتتطلب إدماجها في منظومة األ

 الطاقة المحلية.
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 مقولة انحسار دور منطقة الخليج نتيجة تطوير الغاز الصخري األمريكي

ن خفض م الصخريين قدالواليات المتحدة من الغاز والنفط  إنتاجأن زيادة  إلىوتستند هذه المقولة 

 كالصينغنية بالنفط الصخري مناطق أخرى من العالم  إلىالنمط وقد ينتقل ذلك منهما وارداتها 

ألمريكي ا، األمر الذي سيقلص من األهمية النسبية لمنطقة الخليج في ميزان الطاقة سترالياأواألرجنتين و

حقائق عدة منها التطور الكبير في تقنيات استخالص النفط  إلىوتستند تلك المقولة  العالمي.وبالتالي 

فقي وضخ المياه والمواد ألات الصخرية في الواليات المتحدة باستخدام الحفر اوالغاز من التكوين

مليون  قل منأالنفط الصخري من  إنتاجزيادة  إلىية لتفتيت الصخور وغيرها، األمر الذي أدى وياالكيم

مليون برميل  4.8 إلىتوقع ارتفاعه ي  و ،2014مليون برميل يومياً عام  3.5 إلى 2010برميل يومياً عام 

ً نهاية العقد الحالي. وأدى تطوير الغاز الصخري الغني بسوائل الغاز  تلك  إنتاجزيادة في  إلىيوميا

ً  نحوالسوائل ب الواليات المتحدة من النفط والسوائل من  إنتاجزيادة  إلىمما أدى  ،مليون برميل يوميا

 . 2014ل يومياً عام مليون برمي 12.6 إلى 2007مليون برميل يومياً عام  7.3

 

انخفاض نمو االستهالك المحلي من منتجات النفط )خصوصاً الجازولين( في أما الحقيقة الثانية فتتمثل 

-2008وسنوات الركود  Hybrid carsوازدياد مبيعات السيارات الهجينة  سعاربسبب ارتفاع األ

 19 إلى 2007مليون برميل يومياً عام  21من الواليات المتحدة  استهالكإذ انخفض إجمالي  ؛2010

 نتاجالطلب وزيادة اإل نتج عن انخفاض( 3كما يتضح من الجدول ). و2014مليون برميل يومياً عام 

مليون  10نحو من الخام حجم الواردات االمريكية من النفط  انخفاض من النفط الصخري وسوائل الغاز

 ازدادت مساهمة وعلى الرغم من ذلك 2014مليون برميل يومياً عام  7 إلى 2005برميل يومياً عام 

في العامين المشار اليهما.  بالمائة 16 إلىالواردات االمريكية  بالمائة من 14 منمنطقة الخليج العربي 

بالمائة بينما  28قد انخفضت الواردات االمريكية من الزيت الخام خالل العشر أعوام الماضية بمعدل و

 بالمائة.  17فضت وارداتها من منطقة الخليج بمعدل انخ

 

حتى نهاية العقد الحالي وتدني معدالت نمو االستهالك وبالتالي الواردات  نتاجي توقع استمرار تزايد اإلو 

دير خفض القيود المفروضة على تصن هناك جدالً في الواليات المتحدة بضرورة إالصافية من النفط. بل 

اع الزيوت وع الواليات المتحدة تصدير بعض أنلتستطي( 1975)الذي تم سنه قانوناً عام الزيت الخام 

ن منطقة مواستيراد الزيوت الثقيلة  من الزيت الصخري غير المرغوبة في المصافي االمريكية الخفيفة

ت تقديرات انخفاض واردات الواليات واوتتف .المرغوبة في عدد كبير من مصافيهاالخليج وغيرها 

النفط الصخري وسوائل الغاز وتقديرات الطلب  إنتاجالمتحدة باختالف االفتراضات حول مستقبل 

لنفط ا نتاجالنفط الصخري باٍق كرديف إل إنتاجولكن تتفق معظم التقديرات أن  ،وغيرها سعارواأل

بقة واقل من التوقعات السا التقليدي لسنوات قادمة وإن بمعدالت زيادة أقل من السنوات الثالث السابقة

وتباطؤ معدالت الزيادة في إنتاجه مع براً  2014 عام في النصف الثاني من سعارالنخفاض األبالنظر 
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نذ م عنه بانخفاض معدالت االستثمار وأعداد منصات الحفر في مناطق اإلنتاج في الواليات المتحدة

 2014أواخر 

 متحدة من النفط الخام( تطور إنتاج وواردات الواليات ال3جدول )

 المنتجات من مقارنة بإجمالي االستهالك

 ً  2014 2005 1985 1975 مليون برميل يوميا

 19.04 20.8 15.7 16.3 االستهالك المحلي من المنتجات النفطية

 8.71 5.18 8.97 8.37 اإلنتاج المحلي من النفط الخام

 الواردات من النفط الخام

 من الخليج العربي                             

4.1 

0.9 

3.2 

0.14 

10.13 

1.4 

7.3 

1.16 

 

ن تلك العوامل ستقلص من دور منطقة الخليج إأن راجت مقولة التطور الهام بحد ذاته وقد نتج عن ذلك 

ظر عن . وان احتمال رفع الحستراتيجيةإلأهمية المنطقة افي ميزان النفط والطاقة العالميين وبالتالي من 

 Energy Policy and Conservation Act قانونتصدير النفط األمريكي الخام الصادر ب

(EPCA) "وهذاسيؤثر سلباً على صادرات المنطقة إلى العالم.  1975 عام" وترشيدها الطاقة سياسة 

 . ووضعه في إطاره الصحيح يستوجب التوقف والتدقيق

 

 إلىي العالم( فاألقل هي ستخراج اتكاليف ذو ة احتياطي المنطقة )ومعظمة نفط تقليدي نسب لقد انخفضت

تصنيف أنواع النفط غير التقليدي كرمال الزيت والزيت الثقيل والنفط االحتياطي العالمي بسبب 

 إلىبالمائة نهاية عقد التسعينات  5العالمي القابل لالستخراج، من أقل من الصخري ضمن االحتياطي 

ً  منطقة الخليج العربي حتياطياإال أن مستويات ونسب  ،بالمائة اآلن 23  48ند ع ال تزال األعلى عالميا

 2005العالمي منذ عام  نتاجبالمائة من اإل 33و 31ح بين واتربالمائة من االحتياطي العالمي وإنتاجا 

وبالمقارنة بالمائة خالل الفترة ذاتها.  19و 16الواليات المتحدة بين  إنتاجح واتر ، بينماحتى اآلن

ً  22منطقة الخليج من  إنتاجانخفض  ،النفطيةرات سابقة للسوق دوب مليون  10.6 إلى مليون برميل يوميا

من بحر الشمال والمكسيك  نتاجنتيجة عوامل عدة أحدها تزايد اإل 1985و 1979عامي برميل يومياً 

ً اآلن ) 24 إلىالتزايد ليصل  إلى، ولكنه عاد ومناطق أخرى آنذاك مليون  28.5مليون برميل يوميا

إن ذلك االنخفاض وإن كان في ظل ظروف في السوق وآليات إدارته  .برميل يومياً مع سوائل الغاز(

يح لن تزوغيره من النفط الصخري واء س نتاجتختلف عن الوضع الحالي، إال أنها تؤكد أن زيادة اإل

 في ميزان النفط العالمي.المستقبلي موقعها عن منطقة الخليج 

 

ردات الواليات المتحدة أهمية هو موقعها في ميزان الطاقة العالمي وليس وا إن ما يجعل المنطقة ذات

مليون برميل يومياً  2.5من  تقد تراجع تفالمعروف أن واردات الواليات المتحدة من المنطقة كان ؛منها
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بتحسن في كفاءة استهالك الطاقة وتزايد  مدفوعة 1985ألف برميل يومياً عام  244 إلى 1977عام 

 1.2 إلى 2014نخفض بنهاية عام تمليون برميل يومياً ل 1.4إلىلالرتفاع  توعاد ،من أالسكا نتاجاإل

ختلفت بل ا ،جراء ذلكمن زان الطاقة العالمي ولم يتأثر موقع المنطقة وأهميتها لميمليون برميل يومياً. 

لب مركز ثقل الطن إإذ  ؛خياراتها التسويقية واتجاه استثمارات بعض دولها في المصافي خارج حدودها

بالمائة من صادرات  72 نحوعلى حالياً دول آسيا التي تستحوذ  إلىعلى نفط المنطقة قد انتقل منذ سنوات 

 بالمائة في السوق األمريكي.  13مليون برميل يومياً، مقابل  16.5 نحوالمنطقة البالغة 

 

 يفوالمعروض منه في السوق وأثر ذلك  هإنتاجإن تدني معدالت نمو الطلب العالمي على النفط وتزايد 

بك ومنها دول المنطقة هو أحد أنماط تقلبات السوق أوواتجاه صادرات دول  نتاجومستويات اإل سعاراأل

من النفط  اجنتإن الجزم بأن تحدي زيادة اإلال تغيب عن متخذي السياسات. اتحدياتها التي يجب النفطية و

أو أن إيقاف حظر صادرات النفط الخام األمريكي إن كتب الصخري وتدني واردات الواليات المتحدة 

وارد ألغنى بالماسيعيد ترتيبات السوق العالمية ويقلل من أهمية المنطقة لها النجاح في الكونجرس 

في الوقت الراهن على األقل، تضخيماً  ي عدبك ودورها، أوالهيدروكربونية واألقل كلفة بل يقوض 

 نم الكلي المعروض زيادة بالضرورة تعني ال األمريكي النفط تصدير حظر رفعكما وأن . ومبالغة

 المختلفة واعهبأن الزيت تدفق في تغيرات هناك سيكون القصير المدى علىإذ  ،العالمية السوق في النفط

 ألمريكيا النفط ونقل استخراج تكلفةاعتمادا على  سوف يستقر المتوسط المدى على ولكن العالم حول

 سوق كل في( األمريكيين النفط منتجي فيهم بما) المنتجين حصص ترتيب إعادة أن يؤدي إلى ويمكن

 تصديره يتم ما وبمقدار- أيضا ويتوقع.  سوق كل وفي الزيوت أنواع تسويق في بائع كل وموثوقية وقدرة

 في دريجيات الثقيل والعربي المتوسط كالعربي األثقل الزيوت على الطلب يزداد أن-الصخري النفط من

التسويقية اإلنتاجية وول المنتجة للنفط خياراتها أن للدحقيقة إلى  هذا إضافة .واألمريكية األوربية األسواق

 ً عندما امتنعت أوبك )بإلحاح من دول الخليج األعضاء فيها( عن  2014تجلى هذا أواخر  . وقدأيضا

تخفيض انتاجها الستيعاب الزيادة في النفط الصخري متخلية )ربما مؤقتاً( عن دورها كمنتج مرجح. 

واعتبر بعض المحللين أن هذا سيؤدي بإنتاج النفط الصخري أن يكون المرجح عالمياً بسبب مرونة 

 ض انتاجه استجابة النخفاض األسعار.خف

 

وإن كانت تلك  2020وتشير توقعات سكرتارية أوبك أن تجارة النفط العالمية ستشهد تباطؤاً حتى عام 

وتشير إلى أن تجارة النفط العالمية . ستستمر بالنموالتجارة بين الشرق األوسط وشرق وغرب آسيا 

وسيشكل الخام  2040مليون برميل يومياً عام  74إلى  2020مليون برميل يومياً عام  63ستزداد من 

مليون برميل يومياً. وتتوقع أن تصل صادرات منطقة  3مليون برميل يومياً منها والمنتجات حوالي  8

ً بزيادة  22الخليج إلى آسيا إلى حوالي  ً عن عام  5مليون برميل يوميا  2013مليون برميل يوميا

(OPEC, 2014)  
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 بكأوكارتل  أطروحة

ك" بأولت "سلوك وامجموع الدراسات واألبحاث التي تنفي المتمثلة هذه المقولة لها جوانبها العلمية 

 ً اط االكاديمية سولما يعرف في االقتصاد بنظرية "احتكار القلة". وقد ازدهرت تلك األبحاث في األ تطبيقا

بك من مجموعة أو إلى نتاجواإل سعاروانتقال قرارات األ 1973في الواليات المتحدة في أعقاب أزمة 

الشركات العالمية )المعروفة باألخوات السبع حينذاك( التي كانت تتحكم في ظل نظم االمتيازات بحجم 

كبير من العرض العالمي من النفط مما أعطاها قوة احتكارية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى بداية 

المجال السياسي واإلعالمي الذي  علىلنشاط األكاديمي ذلك ا وانعكس،  (11)بك"أومرحلة "هيمنة 

 أوخبر  في صفة الكارتل كلما ورد ذكرهاألسباب ال تخلو من التحيز، أستمر منذ ذلك العام في نعتها ب

 بك ودولها في  المحاكم األمريكية لم يحالفهاأوضد قضائية ي "احتكار" وابل قام البعض برفع دعدراسة 

الحق السيادي للدول بمقتضى القانون الدولي صاص تلك المحاكم بحجية عدم اختالنجاح بسبب 

 (21)مريكيألوا

 

تكتل منتجي المورد الناضب )سواء من شركات كحال المشار اليها أن النظرية األبحاث  تفترضو

 فيتعظيم صا السوق يسعى إلىالذي يتحكم بحصة عالية من بك( أوحكومات كحال  أواألخوات السبع 

وبناء  ،من المنتجين اآلخرين نتاجالمورد بأخذ مستويات الطلب واإل إنتاجمن  للعوائد القيمة الحالية

وضمن هذا اإلطار دأبت المنظمات ذات العالقة )كالبنك الدولي تبعاً لذلك.  سعارواأل نتاجقرارات اإل

 نوة وخبراء المال والمضاربوصندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية( والشركات والمؤسسات المالي

بك" وأمن "خارج  نتاجتقدير حجم الطلب العالمي واإلاستخدام معادلة "المنتج المرجح" بعلى  في السوق

ات الفعلي وبحركة المخزون لبناء توقع نتاجبك ومقارنته بحجم اإلأوالمتوقع من  نتاجالستنتاج حجم اإل

 (13)وغير ذلك  ،واالستثمار سعارتلك الجهات حول األ

 

تتألف ة منظمة دولي ت عدبك أولمدلوالته السلبية، وألن من تعبير "كارتل" بك ودولها أووبعيداً عن تذمر 

بك الفعلي تستوجب أوبك" بحد ذاتها ومن مراجعة سلوك أوفإن مقولة "كارتل  ،(14) من دول ذات سيادة

ل اهتمام ونشاط  1973ها وحتى ئالتوقف والتمحيص. فمنذ إنشا بك هو تعديل المعاملة الضريبية أوكان ج 

وشروط استغالل وتسعير النفط من قبل شركات االمتياز األجنبية العاملة بدولها، وهذا أبعد ما يكون عن 

 الشركات العالمية أن تشكل تجمعاً مقابل تكتلدول المنظمة ذات السيادة  منلة وامح"الكارتل" بل هو 

ض مع مجموعة واللتف Trade Unionبك أنشأت ليس ككارتل بل كاتحاد تجاري أوأي أن ذاك. آن

بك بتملك مواردها النفطية بالتأميم أوقيام دول ونتيجة ل 1973عام  شركات أكثر منهم تأثيراً وقوة. أما بعد

ورثت المنظمة من الشركات قرار تحديد تسعير زيوتها، ب التفرد أواالستحواذ من الشركات العالمية  أو

وذلك لسبب بسيط وهو عدم وجود "سوق" للنفط لتحكم  .تلك الشركاتعلى سعر بيع النفط الخام 

الشركات بمعظم منافذ التكرير والتسويق. بمعنى آخر فإن نظرية " احتكار القلة" التي انطبقت على 

 فط وتكريره ونقله وتسويق منتجاته لم تعد تنطبقالن إنتاجالشركات المتكاملة رأسياً والمسيطرة على 
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ونظراً  .بك( وشرائه من الشركاتأوالخام )الذي تتحكم به  بيعشبه انفصام بين فيها على سوق حدث 

 تقام العالمية فقد تجارته ارباع ثالثةوقرابة بالمائة  52 نحوكانت  العالمي نتاجاإل بك منأوألن حصة 

ً  .كل من دولها ي حدد من قبل السوقل نتاجبتحديد سعر للبيع وترك حجم اإل  هيكل ببسب وكان ذلك ممكنا

 انك الفورية السوق دور نألو طويلة آجال ذات بعقود يباع النفط كان من كبرألا الجزء ألنو السوق

ان بك كما كأوولم يكن تحديد سعر البيع في ظل عدم وجود سوق فورية حينذاك سهالً من قبل  ،محدوداً 

 ً المنتجات في األسواق  أسعارإذ انطوى على بناء نماذج حول  ؛لدى الشركات الكبرى المتكاملة رأسيا

 عواماأل طوال الخالفات بين دول المنظمة حول ذلك عالوة علىللخام بأنواعه، هذا  رٍ وتتبعها لتحديد سع

1974-1981 

 

من تطورات في جانبي  1973فترة ما بعد وما نتج عن  1982عام  منذوقد أصبح الوضع أكثر تعقيداً 

بالمائة منه من الدول  70فقد انخفض الطلب العالمي على النفط الذي كان أكثر من  ؛العرضالطلب و

ك بأو، وازداد العرض من خارج يهاف الصناعية وذلك بسبب الركود االقتصادي وإجراءات الترشيد

وألن الشركات اتجهت لالستثمار في مناطق خارج تلك التي فقدت امتيازاتها  ،سعارارتفاع األبسبب 

بالمائة من  71 إلىبالمائة  48بك من أومن خارج  نتاجارتفعت حصة اإل 1985-1975ففي الفترة فيها. 

)من  نتاجبك بتحديد سعر البيع وكمية اإلأوقيام  إلى أخرىيرات وعوامل وأدت تلك التغالعالمي.  نتاجاإل

-1982ة خالل الفترالتحكم بمتغيرين متعارضين في آن واحد أ وكان مبد ،(نتاجخالل سقف وحصص لإل

بك وحصتها في السوق وبالتالي أو إنتاجانخفاض حاد في  إلىأدى  فقد ؛لمنظمةكارثياً على ا 1986

ارتل "بالك مع اساسيات سلوك "الكارتل" حيث وصفها أحدهمتوافق ي مول. دورها االحتكاري المفترض

 (Adelman, 1980) المتخبط"

 

 اعتماداً على نتاجبك عن تحديد السعر واكتفت بتحديد سقف وحصص اإلأوتخلت  1987ومنذ عام 

يكتب لها اً من خالل ذلك لم أسعارلت أن تستهدف واليها آنفاً، وإن حإمعادلة المنتج المرجح المشار 

ً  سعراً  المنظمة تبنتفقد  ؛النجاح ً  مرجعيا  حتى للبرميل دوالراً  18 عند" بكأو زيوت لسلة" مستهدفا

 دوالر 28-22 سعري ونطاق اتيالتسعين عقد طوال للبرميل دوالراً  21 وسعر ،1990 عام من يوليو

 دوالراً  15 المتحقق السعر متوسطبلغ  1990-1987خالل الفترة و.  2005و 2000 عامي بين للبرميل

 23 يف المستهدف من قلأ المتحقق السعر وكان ،المستهدف السعر من أقل دوالرات ثالثة أي للبرميل

 للسلة الفعلي السعر متوسط بلغ 1999-1991 الفترة وخالل. شهراً  15 في المستهدف من واعلى شهراً 

 فالمستهد من قلأ المتحقق السعر وكان ،المستهدف من قلأ دوالرات أربعة أي للبرميل دوالراً  17 نحو

التي جرى فيها  2005-2000 الفترة وخالل. فقط شهراً  14 في المستهدف من علىأو شهراً  98 في

أي  ،للبرميل دوالراً  31.5 نحو المتحقق السعر متوسط بلغ للبرميل دوالراً  28-22 سعري نطاق تبني

 للنطاق علىألا الحد المتحقق السعر زواوتج المستهدف، السعر" متوسط" من دوالرات 6 نحوب علىأ

 في السعري النطاق حدود ضمن وبقي أشهر، 10 في دنىألا الحد عن وانخفض شهراً  14 في السعري
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 الفترة في ي ب م 5.4 بمقدار السوق في حصتها تزيد أن المنظمة استطاعت ،بالمقابل ولكن .شهراً  24

وقد يكون من أسباب عدم القدرة الثالثة.  الفترة في ي ب م 3.5و الثانية الفترة في ي ب م 4.7و لىواأل

ستقبلية سواق النفط المأالتطور الكبير في دور  نتاجالمستهدفة من خالل قرارات اإل سعارعلى تحقيق األ

يستخدمه  أو Hedgeتاحت لمنتجي الزيت الخام اآلخرين ومصافي التكرير أن يستخدموه للتحوط أالتي 

ً بأن تلك األ ،سعاركاسب من التغيرات في األالمضاربون لتحقيق م التي تحددها ظروف  سعارعلما

من خالل ما يعرف بمعادالت التسعير. وبالمقابل تتأثر بك أوليات تسعير زيوت آهي جزء من السوق 

 أوبك أوسواًء من دول  نتاجأخرى كتوقعات اإل ربأموفي األسواق الفورية والمستقبلية  سعارتلك األ

  (15)وغيرهاالجيوسياسية غيرها، ومستويات المخزونات التجارية، والظروف 

 

اتجه  ،(61) بالكارتلوحتى اآلن ها ئتوصيف سلوك المنظمة خالل الحقب منذ انشا ونظراً لصعوبةلذلك 

 (Smith 2005)بالتأرجح بين صيغ مختلفة إلدارة السوق  أونعتها بالكارتل البيروقراطي  إلىالبعض 

عناصر السوق من عرض وطلب وما يؤثر فيهما كانت دائمة التغير، مما استدعى تغييراً في  نإإذ 

ل منها دول لكتتكون من ربما ألسباب تتعلق بآليات التوافق داخل منظمة  ،بطءالتعامل معها وإن كان ب

 النفطي. موردها على قراراتها السيادية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 واقع السوق تجاوزهامقولة انتهاء دور أوبك وأن 

أن السوق النفطية أصبحت أكثر  يرى البعضومن منطلقات مختلفة. إذ  وهذه مقولة تتكرر من آن آلخر

 بين األسواق وأتنافساً لتعدد البائعين والمشترين، وللتفاعل بين سوق النفط الحقيقية واألسواق المالية، 

من خالل اتساع دور وأدوات  commoditizationالجغرافية، وسيادة النمط السلعي للتبادالت النفطية 

األسواق اآلجلة والمستقبلية للنفط مما ال يوجد دوراً لمنظمة. ويرى آخرون أن ديناميكية السوق النفطية 

 وارتباطها باألسواق المالية تتعارض مع دور للحكومات التي تجاذبها اجندات سياسية. 

 

وعدم قدرة  سعارخالل دورات الهبوط في األط عقدها ويزداد التشكيك بدور المنظمة وقرب انفرا

 كليهما. ويشترك في تلك المقولة حول أولظروف دول المنظمة  أوالمنظمة سواء لطبيعة تلك الدورة 

ً الدوائر السياسية واإلعالمية في الدول المستهلكة وفي دول المنظمة  المنظمة بعض الباحثين وأحيانا

 وتأخر المنظمة في 1986عام  سعارتهاء دور المنظمة في مرحلة انهيار األن بانوذاتها. فقد بشر الكثير

الناتج عن  سعارفي أعقاب انهيار األ 1998التأقلم مع التنظيم الجديد للسوق. وتكرر األمر ذاته عام 

 ها(بك وخارجأومن  نتاجاألزمة المالية اآلسيوية وطول فترة التصحيح )بقرارات وتفاهمات خفض اإل

الناتج حينذاك عن تزايد  سعارعندما لم تستطع المنظمة كبح جماح األ 2008-2007ام وكذلك ع

 أن تدخلها وخفضهاعندما ارتأت المنظمة  2014م المضاربات في أسواق السلع. وآخرها نهاية عا

النفط من  نتاجفي ظل ارتفاع اإل (2014-2010)أو مستويات أسعار  السوق إلىلن يعيد التوازن  نتاجاإل

 .الصخري وتوقع استمراره

 

ً  أنشأت التي المنظمة إن  التي البترولية الشركات تجاه لها المؤسسة الدول مواقف تنسيق لغرض أساسا

 في لهاما الدور ذلك لها يكون أن مؤسسوها يتوقع لم الدول، تلك في نتاجاإل عمليات على تسيطر كانت

 الزمن، عبر عالقاته وتغير السوق تقلبات من وبالرغم. الدولية الطاقة وعالقات االقتصادية العالقات

ً  هائأعضا مصالح وتضارب المنظمة عضوية واتساع  لتيا والخارجية الداخلية التحديات وازدياد أحيانا

 والصادرات االحتياطي حيث من العالمي وزنها بسبب عقود خمسة من ألكثر استمرت أنها إال تواجهها،

 وازدياد ترولالب على العالمي الطلب انحسار العالمي. وكان الطاقة ميزان في النفط دور وبسبب البترولية

دور  إن تبدل. من أوائل تلك التحديات السوق في حصتها انخفاض وبالتالي المنظمة خارج من نتاجاإل

 لىع وتجلياتها) البينية السياسية المنظمة مع تبدل ظروف السوق وتماسكها على الرغم من خالفاتها

أو انسحاب بعض الدول منها ( للكويت األخيرة غزو وكذلك العراقية اإليرانية بالحرب المثال سبيل

دليل على تكيفها وقدرتها على االستمرار كأهم منظمة ترعى مصالح الدول المنتجة )اندونيسيا والجابون( 

 للنفط عموماً وليس فقط دولها األعضاء.

 

وفي اإلنتاج العالمي حقائق ال يمكن الجدال حولها، وهذه  العالميإن انخفاض حصة أوبك في االحتياطي 

طبيعة النفط واسواقه. فالتقنيات واألسعار تتطور وكذلك هياكل التكلفة والسياسات الضريبية مما يزيد 
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من عدد الدول المنتجة للنفط، ولكن الجزم بأن االنخفاض في حصتها من اإلنتاج العالمي يهمش دورها 

 عدة لعل أهمها انخفاض إنتاج بدوراتقد مرت سوق النفط  فإن( 4ح الجدول )وكما يوض شيء آخر.

ً  برميل مليون 30 من نحو بكأو  15.8 إلى العالمي نتاجاإل من بالمائة 45 نسبته وما 1979عام  يوميا

ً  برميل مليون ، ليتعافى إنتاجها وحصتها بعد 1985بالمائة من اإلنتاج العالمي عام  28وبنسبة  يوميا

 األزمة إبان 2009-2008 عام آخرها كان األنماط، بتلك تاريخها طوال النفطية السوق مرتذلك. وقد 

ً  برميل مليون 4.2 نحوب اإنتاجه بكأو خفضت حيث المالية  حينها الطلب انخفاض أزمة مع للتعامل يوميا

 خفضت حيث 1999-1998 خالل اآلسيوية األزمة إبان الحال وكذلك( آني بأنه المنظمة قدرته الذي)

ً  برميل مليون 2.5 نحو   .يوميا

 

 بكأوتطور دور منظمة  لمراح (4جدول )

 

 

متوسط 

الحصة في 

 سوق %ال

بداية  اإلنتاج

 ونهاية الفترة
 )م ب ي(

 السعر بداية ونهاية الفترة 
 الفترة الزمنية المرحلةخصائص 

 القيمة النقدية 2013 أسعارب

47 8.3 - 29.5 14.9 - 17.3 1.9 - 3.3 

بناء األجهزة وتحديد  -

 الوضع القانوني 

 قبول الشركات تنفيق الريع  -

ض مع الشركات حول واالتف -

 وتوسيع العضوية سعاراأل

1960 -1973 

45 29.2 - 20.9 49.9 - 92.1 11.6 - 35.9 

شارة إلتحديد سعر زيت ا -

  هالعربي الخفيف وفروقات

 متغير حسب السعر نتاجاإل -

1974 -1981 

30 17.3 - 17.0 79.6 - 29.1 32.9 - 13.7 
 تحديد سعر وفروقات ثابتة -

 إنتاجتحديد سقف وحصص  -
1982 -1986 

39 16.8 - 30.7 35.1 - 59.7 17.2 - 50.2 

مرنة بمعادالت  أسعار -

 مرتبطة بزيوت مرجعية

 19و 18مستهدفة:  أسعار -

 دوالر للبرميل 28- 22و

 إنتاجتحديد سقف وحصص 

1987 -2005 

43 30.6 - 30.1 70.3 - 95.8 61.1 - 97.2 

مرنة بمعادالت  أسعار -

مرتبطة بزيوت مرجعية 

 إنتاجوسقف وحصص 

2006 -2014 
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 معها واالستفادة من تجاربها شيء والجزم بانتهاء دورها ألنها قررتإن ديناميكية السوق وتجاوب أوبك 

التعرف كما وأن  شيء آخر. 1985-1980 الفترة إبان به قامت دور ممارسة عدم 2014 العام نهاية

 وقالس وتحديات والخارجية، الداخلية والتحديات والطويل القصير األجلين على تشابك تحديات

 لبترولا صناعة وتغيرات في العالم، البيئي والنظام التجاري والنظام الطاقة وعالقاته، وتحديات نظام

فيها، شيء، والجزم بأن مجموعة دول تربطها مصالح مشتركة غير قادرة على  التقنية والتطورات

 مواجهة تلك التحديات شيء آخر. 
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 أسعار النفطالتأثير على مقوالت حول آليات 

 دور ينبالنفط الخام سعار أوالعوامل المؤثرة على يتم الخلط في تحليل أوضاع السوق النفطية غالباً ما 

من النمو اقتصادي ومستويات االسعار أساسيات السوق العرض والطلب على النفط وتأثرها بكل 

مالية للنفط في السوق ال المتعاملين وبين دوروالتكلفة واالستثمار وسياسات البيئة وأمن الطاقة وغيرها، 

)من صناديق تحوط أو مضاربين أو مصافي  في لندن IPCفي نيويورك و NYMEXفي بورصات 

وغيرهم( وكذلك دور سياسات الحكومات فرادى أو من خالل أوبك. وقد كان لألخيرة دور في "تحديد" 

( عندما كان 1985-1974ط )سعر النفط المباع من دولها إبان الفترة القصيرة من التاريخ الحديث للنف

حت وأصبآليات التسعير  ت. ولكن منذ أواسط الثمانينات تغيرOSPsيتم تسعير النفط بأسعار بيع رسمية 

ً كأحد العوامل المحددة لألسعار في أوبك  أحد أطراف السوق وانحسر تأثيرها بشكل كبير خصوصا

 وق النفط على المدى الطويل.األجل القصير وإن كان لوجودها دور في المسار المستقبلي لس

 

إن العوامل المؤثرة على أسعار النفط متعددة ومتشعبة ومتداخلة ويختلف تأثير كل منها من زمن آلخر. 

يكون عادة مصاحب للتغيرات في العرض أي من تلك العوامل وي الحظ أن الخلط بين درجة تأثير 

. وهناك شبه إجماع أو التغيرات الحادة في األسعار)كأزمات انقطاع اإلمدادات أو زيادة إنتاج منطقة ما( 

بأن ظروف العرض والطلب هي التي تؤثر بنهاية األمر على األسعار وأن تأثير الظروف السياسية أياً 

وقد يكون مصدر الخلط بين كان مصدرها أو غاياتها يكون من خالل انعكاسها على العرض والطلب. 

لسياسية نابع من أن النفط منذ اكتشافه ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسة دور السوق وآلياته ودور العوامل ا

سواء باعتباره سلعة استراتيجية أو من خالل عالقات شركات النفط العالمية بحكوماتها أو بحكومات 

 الدول المنتجة والحقاً من خالل العالقات بين الحكومات ذاتها في أوبك وغيرها. 

 

األسواق الفورية والمستقبلية للنفط منذ بداية عقد الثمانينات، دخل عامل جديد  الكبير في تطورالومنذ 

العرض والطلب الفعليين، وهو دور أسواق المال في التأثير على أسواق السلع. وبسبب إضافة لظروف 

تنامي دور تلك األسواق ودخول العبين ومضاربين جدد )إضافة إلى المنتجين والمستهلكين( إلى تلك 

ها في ، تم التضخيم من دورالتغيرات اليومية في األسعار وفي توقعاتها سواق مستفيدين من فرصاأل

ً بأن  ناتجة إما عن ظروف العرض والطلب الفعلية أو قد تكون تلك التغيرات تحديد األسعار. علما

ية إلى المال المتوقعة في أسواق النفط أو عن ظروف التعامل في األسواق المالية واتجاهات االستثمارات

والسوق  Physical Marketأو بعيداً عنها، أو التأثيرات المتبادلة بين السوق الفعلية  أسواق السلع

هذا ال يستبعد دور العوامل السياسية في التأثيرات على و. Paper Marketالمستقبلية أو ما يعرف ب 

ثير في التأ العوامل السياسية أو دور السوق الفعلية كانقطاع اإلمدادات وقرارات إنتاج أوبك أو دولها،

 أثير علىسياسات البنوك المركزية في التعلى أسواق النفط المستقبلية كأنظمة الرقابة في تلك األسواق و

 أسعار الفائدة وغيرها. 

 



33 
 

عن سياسة "تحديد"  1986وقد تفاعلت الدول المنتجة مع تلك التطورات في السوق فتخلت منذ عام 

. وقامت بربط أسعار بيعها بأسعار الزيوت المتداولة في سوقي نيويورك ولندن للسلع سعر بيع زيوتها

االعتبار تأخذ بكأسعار مرجعية من خالل معادالت تسعير مرتبطة بتلك الزيوت المرجعية تتغير دورياً 

موانئ التحميل وظروف الطلب الموسمية وتفضيالت المشترين تكاليف النقل من فروق النوعية و

اني األسبوع الثو السعودية في كأعلنت شركة أرامف المنافسة في كل سوق. على سبيل المثال وظرو

عن معادالت تسعير لمبيعاتها من الزيوت المختلفة لألسواق الرئيسة لشهر أغسطس  2015يوليو من 

عات يباتخاذ متوسط سعري خامات عمان ودبي )المتداوالن في السوق الفورية( كمرجع لمبمن نفس العام 

وسعر متوسط وشرق المتوسط، كسعر مرجعي لمبيعات أوروبا  BWAVEوسعر متوسط برنت  ،آسيا

كسعر مرجعي للمبيعات في الواليات المتحدة، ARGUSتنشرها  كما ASCIالخامات األمريكية الثقيلة

 ( العاميناير من بداية )الذي يوضح أيضاً المعادلة في شهر  5على النحو الوارد في الجدول وذلك 

 

زائداَ او ناقصاَ  2015( معادلة تسعير بعض زيوت السعودية لشهري يناير وأغسطس 5جدول )

 السعر المرجعي في كل سوق

  Middle East Economic Survey (MEES) July 14, 2015 المرجع: نشرة

 

 النفط تشافاك منذ نهأ فالمعروف .تسعير النفط بالدوالرجدوى  ويرتبط بآلية التسعير موضوع آخر حول

 ً  ألمريكيةا الشركات دور بسبب سواء األمريكي بالدوالرعموماً  وتدفع تقوم ومعامالته اآلن حتىو تجاريا

 القتصادا في الدوالر وبالتالي المتحدة الواليات دور أو الماضي القرن من األكبر الجزء خالل تجارته في

صل تعلى مركز الصدارة كعملة احتياطي عالمي  عدة قد حافظ الدوالر لعقودل.  العالميين النقدي والنظام

 دور ويأتي لكل منهما. %80بنسب وكعملة تسوية المبادالت وعملة مدفوعات دولية  %60حالياً إلى 

 مالتبالع مقارنة قيمته انخفاض عند والعام اإلعالمي االهتمام واجهة إلى النفطية المعامالت في الدوالر

 أسعار ويمتق االهتمام على دور الدوالر في ب  وال ينص .كليهما أو النفط أسعار ارتفاع أو األخرى الرئيسة

 السوق آسيا أوروبا الواليات المتحدة

 سعر شهر التحميل/ دوالر يناير أغسطس يناير أغسطس يناير أغسطس

العربي الخفيف جداالزيت  0.85- 1.10- 1.45- 0.75- 2.50+ 3.95+  

 الزيت العربي الخفيف 2.0- 0.10- 3.15- 2.65- 0.90+ 1.55+

 الزيت العربي المتوسط 3.45- 1.30- 4.70- 4.0- 1.05- 0.05-

 الزيت العربي الثقيل 5.85- 3.05- 7.45- 6.45- 2.30- 0.55-
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ً  لةواالمتد أنواع الزيوت جميع ً  الخام والمواد( برنت مثل منها روبيةواأل فيها بما) عالميا تباره باع عموما

 . النفطية المبادالت لتسوية كوسيلة الدوالر دوربل على  ،حسابية وحدة

 

عر الذي يحدد في السوق كحال س البرميل سعر نإ إذ عملة؛ بأي يتم قيمة مبيعات النفط يمكن ان دفعإن  

 الذي األمر ،حينذاك السائد الصرف سعر حسبالين  أو باليورو الدفع عند تقييمه سيتم صالف الدوالر،

 في البرميل رسع كان فإذا .البرميل لقاءيدفعه المشتري  أو البائع يجنيه لما الفعلية القيمة في يؤثر ال

 رهاتختا التي العمالت مع الدوالر صرف سعر حسب الدفع يعني هذا فإن ،مثالً  دوالراً  60 ما يوم لواتد

 إسترليني % 10و ين %30و يورو %40 للبرميل ثمنا المصدرة الدولة أرادت فإذاالمصدرة.  الدولة

ً ين 2231و يورو 21.3: هو عليه ستحصل ما فإن ،دوالر % 20و  )حسب اً دوالر 12و إسترليني 3.8و ا

 أل استبدلت إذا البائعة الدولة علية ستحصل ما ذات وهو( 2015يو ليو 17 في السائدة الصرف أسعار

ً  الواردة بالنسب األجنبي الصرف سوق في دوالراً  60  حسب تختارها العمالت من نسب أي أو آنفا

ً حال السائدان المرنة النفط أسعار ونظام المرن الصرف سعر نظام ظل فيو ،لذلك. وحاجتها ظروفها  يا

 ال لدفعل وسيلة أو حسابية كوحدة المستخدمة العملة اختيار فإن الدوليين، النفط وسوق النقد سوق في

ً  يؤثر  .  له دةالمستور الدول قيمته بعمالت في يؤثر ولكنه النفط، ومصدر عليه يحصل مافي فعليا
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 هوامش

وكذلك  Deffeyes (2001, 2005)النفط انظر  إنتاجحول اآلراء المؤيدة لنظرية ذروة  (1)

Campbell and Laherrere (1998) وجهة النظر الناقدة للنظرية ومسلماتها ونتائجها  أما

 Mabro (2006)وكذلك   Lynch (20030انظر ف

 وكذلك ةاسيالسي بالرغبة مرتبط الثقيل نفطها من كبيرة كميات فنزويال إضافةأن  البعض يرى (2)

 انظر  .في كندا النفطي الرملتضخيم حجم احتياطي  من الحال

http://www.aleqt.com/2014/09/28/article_891277.html 

 Gaudetوكذلك  Devarajan (1981)لنظرية هوتلنج  نيتاالستعراضي نيتانظر الدراس (3)

 Solow (1974)محاضرة و   (2007)

و  Stevens 2003)في ) " الواردةانظر الدراسات االستعراضية لمقوالت "نقمة الموارد (4)

(Nuno Torres Óscar Afonso and Isabel Soares 2013)  و(Frankel 2010) 

 ،وحول الراي المعارض (Ross 2013) استعراض الجوانب السياسية للمقولة أنظر وحول

 (MGI, 2013)أنظر 

 وتصدير الغاز من إنتاجوعقاب اكتشاف أض له اقتصاد هولندا في ر  ما تع إلىيشير المسمى  (5)

ير القطاعات غ فيقطاعها الصناعي و فيوأثر ذلك ائل ستينات القرن الماضي أوحقل جرونجن 

   (Corden 1984) استعراضر القابلة للتبادل كالعقارات وبعض الخدمات. أنظ

ي أوفي دراسة مستخلصة من أطروحة دكتوراه لمهدل استخدام لمفهوم الدولة الريعية كان أو (6)

ً على المنطقة العربية ) ،((Mehdawi 1970عن إيران   Beblawi andتبعها تطبيقا

Luciani 1987 من االقتصاديين العتمادها على ً انطباعات ( ولكن النظرية لم تلق اهتماما

 وبترديد بعض مقوالتها غير الدقيقة.  ةواسقاطات وإن استقبلها غير المختصين بحماس

أنظر مجموعة الدراسات الواردة في الكتاب الصادر عن  ،حول أنواع تلك الصناديق ودورها (7)

 (Das, Mazarei and Van der Hoorn 2010)صندوق النقد الدولي 

وحول مفهوم أمن الطاقة  (Yergin 2009)انظر  ،هحول الدور االستراتيجي للنفط وتطور (8)

ومجموعة  (Kalicki and Goldwyn 2005)وكذلك  (Maugeri 2010)انظر  ،وحدوده

 (Borton, Redgwell, Ronne and Zillman 2005)الدراسات في 

انظر مجموعة الدراسات في  ،حول توجه دول الخليج العربي مثالً لتنويع مصادر الطاقة (9)

(ECSSR 2010) 

 األخوات تعبير استخدم من لأو ENI اإليطالية النفط شركة رئيس Mattei ماتيا انريكو كان (10)

 اتيمسينالخ ائلأو إيران نفط استغالل كونسورتيوم كونت التي الشركات مجموعة لوصف السبع

ً  النفط وتوزيع وتكرير ونقل إنتاج واحتكرت  شركةو البريطانية، البترول شركة :وهي عالميا

ً  امتلكتها التي) جولف وشركة شل،  شركةو ،(شيفرون بعد فيما امتلكتها التي تكساكو الحقا

ً  كسونإ تملكتها التي) موبيل وشركة ، شفرون وشركة تكساكو، وشركة اكسون،  (الحقا
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وكذلك  (Griffin and Teece1982)كتاب  انظر مجموعة الدراسات في ،بكأوحول سلوك  (11)

 (Gately 1984)والدراسة االستعراضية ، ) (Pindyck 1978دراسة 

ائل أوبك منذ وكان أي قرار أل ،بكأومن المالحظ أنه نتيجة لهذا التبسيط في تفسير سلوك  (12)

قرار  بل في أعقاب .يلأوعرضة للتيكون ال ينسجم مع تلك المعادلة عندما الثمانينات حتى اآلن 

بغض النظر عما  نتاجقف اإلاإلبقاء على س 2014بك في مؤتمرها الوزاري في نوفمبر أو

ً  إلىتنطوي عليه تلك المعادلة، بادر البعض  وذهب  (Kopits, 2015) اقتراح إلغاء المعادلة كليا

 بك.أوالنفط الصخري" هو المنتج المرجح عوضاً عن  إنتاجأن يكون " إلىالبعض اآلخر 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية  Commodity Agreementsلية وكانت اتفاقات السلع األ (13)

ن بعضها كان من خالل األمم المتحدة إفيما بينهما معروفة بل  أوالمستهلكة  أوبين الدول المنتجة 

 تعاقدية لخفضأدوات وأحكام والقصدير والمطاط( وتشمل  واالسكر والكاكالقمح و)كاتفاقات 

 (World Bank 2015) سعاراأل استقرارولم ينجح أي منها في التحكم بالمخزون  أو نتاجاإل

والعالقة بين قراراتها وسوق النفط المستقبلية  سعاراأل فيبك التأثير أوحول الحدود على قدرة  (14)

 (Fattouh 2007))الورقية( انظر 

لى التي وبك لم تتصرف ككارتل طوال تاريخها وأن المرة األأوإلى أن  Kilian (2014)أشار  (15)

 ألن طبيعتها ليست كذلك. ،الثمانينات كانت وباالً عليهاائل عقد أولت ذلك واح
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