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برنامج  وهو  الطاقة”،  املركز يف جمال: ”برنامج  اإ�صدارات  باكورة  الكتاب  ميثل هذا 

علمي طموح ي�صعى اإىل ر�صد التطورات الإ�صرتاتيجية التي ي�صهدها قطاع الطاقة، ومن 

من  بالعديد  تع�صف  التي  املتغريات  ظل  يف  م�صتجداتها  ومتابعة  وحتليلها  درا�صتها  ثم 

الدول املنتجة وامل�صدرة للنفط والغاز يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، ويهدف 

البحرين  ململكة  احليوية  امل�صالح  على  املوؤثرة  املوؤ�صرات  ا�صتخال�ص  اإىل  الربنامج  هذا 

مبفهومها ال�صامل: �صيا�صيًا، واقت�صاديًا، واجتماعيًا، واأمنيًا.

املتمثلة يف  اأهدافه  اأهم  اأحد  اإىل حتقيق  العلمي  الإ�صدار  املركز من خالل هذا  وي�صعى 

بهدف  وذلك  املتعددة،  حماورها  من  واأمنها  بالطاقة  املتعلقة  الق�صايا  خمتلف  تناول 

فهم تطوراتها، والقدرة على التعامل مع م�صتجداتها فيما يخدم �صالح مملكة البحرين، 

ويحقق لها مزيدًا من التقدم والزدهار.

واهلل ويل التوفيق.

الدكتور حممد عبد الغفار

 رئي�ص جمل�ص اأمناء

مركز البحرين للدرا�صات الإ�صرتاتيجية والدولية والطاقة

التقديم
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اأعادت الأحداث الأخرية التي ع�صفت بالعديد من الدول العربية النفطية يف ال�صرق 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا، اأعادت اإىل الواجهة من جديد مو�صوع �صالمة اإمدادات النفط 

ومدى اإمكانية الوثوق بها، ول غرو يف ذلك اإذا علمنا اأن اأكرث من %57 من الحتياطيات 

النفطية املوؤكدة واأكرث من ثلث الإنتاج العاملي يتمركز يف هذه املنطقة. وعملت القالقل 

امل�صتمرة يف العديد من دول املنطقة واخلوف من عدوى انتقالها اإىل دول منتجة 

اأخرى، فاقم منها تهديد اإيران بغلق م�صيق هرمز، اإىل بروز حالة من عدم اليقني لدى 

املتعاملني يف الأ�صواق النفطية، ما اأدى اإىل حدوث ارتفاع حاد غري م�صبوق يف اأ�صعار 

النفط، حيث لم�ص مزيج خام برنت املرجعي عتبة 120 دولرًا للربميل، وهو الأعلى 

له منذ اأغ�صط�ص/ اآب 2008. اإن اخل�صية من نق�ص الإمدادات ملقابلة النمو يف الطلب 

العاملي يعزز منه اأن�صار ما يعرف يف اأدبيات الطاقة بـ ”نظرية ذروة النفط” ومفاده اأن 

الإنتاج العاملي اآخذ يف الرتاجع بعد ا�صتنزاف العديد من احلقول النفطية العمالقة التي 

مت اكت�صافها قبل عقود عديدة خلت، دون اأن تلوح يف الأفق اكت�صافات جديدة حمتملة، ما 

يجعل النفط اآياًل للن�صوب خالل ال�صنوات القليلة القادمة. ويف املقابل، يرى العديد من 

املراقبني اأن النفط واإن كان �صلعة نا�صبة اإل اأن العمر الفرتا�صي له اأي ن�صبة الإنتاج اإىل 

الحتياطي املكت�صف وفقًا لآخر البيانات املتاحة تنبئ باأن النفط �صيبقى مالزمًا لتلبية 

اأحتياجيات العامل ال�صناعية لـ 50 �صنة قادمة على اأقل تقدير. 

اإن هذه املعطيات تعزز من الأهمية الإ�صرتاتيجية لدول املنطقة، ل�صيما دول اخلليج 

العربي التي �صتبقى لعبًا حموريًا يف تلبية اأحتياجيات العامل من الطاقة باأ�صكاله 

املتعددة، مبا يف ذلك الغاز الطبيعي الذي اأ�صبح الوقود املف�صل للم�صتهلك ملا يتمتع به 

من مزايا من اأهمها كونه �صديقًا للبيئة. 

 اإىل ذلك، فاإن عجز الوليات املتحدة الأمريكية، امل�صتهلك الأكرب للنفط يف العامل، عن 

احلد من اعتمادها على النفط امل�صتورد، رغم اإجراءات الإدارات الأمريكية املتعاقبة 

 من اإدارة الرئي�ص نيك�صون يف 
ً
عرب ال�صنوات الأربعني املا�صية يف هذا اخل�صو�ص، بداأ

�صبعينيات القرن املا�صي واإنتهاءًا باإدارة اأوباما احلالية، وهو الأمر الذي �صيعزز من 

الأهمية ال�صرتاتيجية لدول املنطقة ل�صيما اإذا علمنا اإن دول اخلليج ت�صاأثر باأكرث من 

%20 من اإجمايل واردات الوليات املتحدة الأمريكية.

واإذا كان اأمن الإمدادات واملخاطر اجليو�صيا�صية التي تكتنفها، من الق�صايا التي توؤرق 

   خالصــة تنفيذية



�صناع القرار يف عامل ال�صناعات النفطية ل�صيما عند تعلق الأمر بالتخطيط للم�صتقبل، 

فاإن جولت الرتاخي�ص لزيادة الإنتاج العراقي من معدله احلايل البالغ 5.2 مليون 

برميل يوميًا اإىل 12 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2017، تثري هي الأخرى اهتمام قطاع 

وا�صع من املعنيني ب�صئون الطاقة. فهناك من يرى اأن بلوغ الزيادة امل�صتهدفة لالإنتاج 

العراقي حمفوف مبخاطر كبرية ترتبط مبدى ا�صتقرار العملية ال�صيا�صية وا�صتتباب 

الأمن. بيد اأن التخوف الأكرب يكمن يف تعميق فجوة النق�صامات والنعرات الطائفية 

والأثنية ل�صيما واأن املوارد النفطية يف العراق موزعة جغرافيًا ومناطقيًا ب�صكل غري مت�صاٍو.

اإن دعوة ال�صركات الأجنبية لإعادة العمل يف العراق، تعيد اإىل الأذهان نظام حقوق 

المتياز املجحف، الذي �صاد لفرتات طويلة امتدت حتى مطلع ال�صبعينيات من القرن 

املا�صي، كما اأن وجود ال�صركات الأجنبية الكربى مثل اأك�صون موبيل وبي بي الربيطانية، 

لتطوير احلقول النفطية العمالقة يف اجلنوب خا�صًة حقلي الرميلة والقرنة، يعزز من 

الراأي القائل باأن غزو العراق كان جوهره النفط ” بالإ�صافة اإىل اأ�صباب اأخرى مثل 

اإزالة اأ�صلحة الدمار ال�صامل ون�صر الدميقراطية. والأهم من كل ذلك فاإن الطلب العاملي 

على النفط الذي يتوقع له اأن ي�صل اإىل 96 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2020، وفقًا 

لتقديرات منظمة الأقطار امل�صدرة للبرتول، اأوبك، جتعل من الإمدادات العراقية 

فائ�صة عن حاجة ال�صوق، ما قد يوؤدي اإىل خلق تخمة نفطية تودي بهيكل الأ�صعار اإىل 

النهيار.    

ولعل اأبرز ما خل�صت اإليه الدرا�صة من ا�صتنتاجات، هو اأن اإمدادات النفط ال�صرق 

اأو�صطية وفقًا للم�صاهدات التاريخية، هي اإمدادات اآمنة ميكن الوثوق بها. اإذ داأبت 

الدول اخلليجية على تاأمينها حتى يف اأحلك الظروف قتامًة، مثل احلرب العراقية 

الإيرانية وغزو الكويت، نظرًا ملا تتمتع به من طاقات اإنتاجية فائ�صة. واإن التوقف 

الوحيد يف الإمدادات عرب ما يربو على اأربعة عقود حدث ملرة واحدة فقط اإبان حرب 

اأكتوبر عام 1973 وما رافقه من حظر نفطي ق�صري الأمد مل يتجاوز الأ�صهر ال�صتة. وهو 

م�صهد ي�صعب تكراره يف عامل اليوم.

   خالصــة تنفيذية
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اأتقدم بعظيم �صكري وخال�ص امتناين ل�صعادة الدكتور حممد عبد الغفار رئي�ص جمل�ص 

اأمناء مركز البحرين للدرا�صات ال�صرتاتيجية والدولية والطاقة ملا اأبداه من مالحظات 

قيمة وتوجيهات �صديدة اأغنت الدرا�صة.  

الدرا�صة  اإمتام  الدو�صري للجهد الذي بذله يف  للزميل الأخ عبداهلل  بال�صكر  اأتقدم  كما 

ب�صكلها احلايل ل�صيما يف اإعداد الر�صوم البيانية واجلداول املتعددة التي �صمها الكتاب. 

ول اأن�صى اأن اأ�صيد بزمالئي يف املركز ملا اأبدوه من م�صاعده وتع�صيد لإمتام الدرا�صة.

لهب عطا عبدالوهاب

كلمة شكر وتقدير





الفصل األول
الطاقة والمخاطر الجيوسياسية
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مقدمة   -1

ميكن تاأطري الهتمام باأمن الطاقة وق�صاياها املت�صعبة من الناحية التاريخية اإىل ع�صية 

احلرب العاملية الأوىل، عام 1914 حني اتخذ الزعيم الربيطاين ون�صتون ت�صرت�صل، وكان 

يف حينها وزيرًا للبحرية، قرارًا بتحويل طاقة اأ�صطول البحرية التي كانت تعمل بالفحم اإىل 

1
العمل على النفط اخلام، جلعل الأ�صطول الربيطاين اأ�صرع واأكفاأ من نظريتها الأملانية.

مرد  اأن  يف  �صك  ول  الطاقة.   باأمن  املت�صاعد  الهتمام  بداأ  التاريخ،  ذلك  ومنذ 

الإمدادات  عر�ص  بني  التوازن  اإختالل  اإىل  فقط  يعزى  ل  املو�صوع  بهذا  الهتمام 

عتبة  لم�ص  الذي  الأ�صعار  يف  م�صطرد  ارتفاع  من  رافقه  وما  ال�صوق  يف  عليه  والطلب 

اأن  اإىل  كذلك  يعزى  اأن  ميكن  بل   ،2008 عام  من  اأغ�صط�ص  يف  للربميل  دولر   150 الـ 

الدول امل�صدرة  اليقني يف بع�ص  الإرهابية وعدم  للتهديدات  اأ�صبح مرادفًا  الطاقة  اأمن 

القت�صادي.   النمو  لتعزيز  للطاقة  الدول  وحاجة  اجليو�صيا�صي  والتناف�ص  ال�صباق  واإىل 

من  ُيعد  فيها  القت�صادي  النمو  عملية  لتعزيز  ال�صني  يف  للطاقة  املتعاظم  الطلب  ولعل 

�صافيًا  م�صّدرًا  قريب  وقت  وحتى  كانت  ال�صني  واأن  ل�صيما  ذلك،  على  الأمثلة  اأبرز 

ال�صتهالك  ارتفاع  مع  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات  يف  جذريًا  تغري  ذلك  اأن  بيَد  للنفط، 

التي  اليابان،  ذلك  يف  متجاوزة  يوميًا  برميل  ماليني   7 من  اأكرث  اإىل  فيها  النفط  على 

اأن  اإىل  التقديرات  العامل. وت�صري  للطاقة يف  اأكرب م�صتهلك  كانت حتى وقت قريب ثاين 

اأن  ميكنها  �صنويًا   10% الـ  من  تقرتب  التي  احلالية  الإقت�صادي  النمو  مبعدلت  ال�صني 

.2025 بحلول  العامل  يف  للطاقة  الأول  الـم�صتهلك  الأمريكية  املتحدة  الوليات   تتجاوز 

1    Daniel Yergin, Ensuring Energy Security, Foreign Affairs. April 2006 Volume 85 No.2
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E.I.A, Chocking Points, 2011ِ :امل�صدر

القاعدة  تنظيم  التي طاملا ت�صدر عن  الإرهابية  التهديدات  اإىل  ينظر  بدء،  وعودًا على 

باإ�صتهداف مفا�صل القت�صاد العاملي وبنيته التحتية مبا يف ذلك املرافق النفطية وم�صايف 

اإمدادات الطاقة.  اإىل ذلك فاإن العامل  التكرير كاأحد م�صادر عدم ال�صتقرار ل�صالمة 

اآخذ بالعتماد على م�صادر طاقة من دول لزالت نظم الأمن فيها قيد التطوير. وتربز 

بني الآونة والأخرى خالفات �صيا�صية توؤثر ب�صكل غري حم�صوب اأو متوقع على تدفق الطاقة 

وان�صيابها، ولعل مثال ذلك ما ح�صل يف مطلع عام 2008 من خالف بني رو�صيا الحتادية 

واأوكرانيا حول ت�صعري الغاز الطبيعي والذي اأف�صى اإىل توقف اإمدادات الغاز املتجهة اإىل 

اأوروبا ول�صيما اإمداداتها اإىل بولندا واأملانيا.

ول تتوقف جتليات اأمن اإمدادات الطاقة عند هذا احلد فقط؛ بل متتد لت�صمل مع النمو 

  ”Transit Choke Points”  ”املت�صارع يف جتارة الطاقة ما يعرف بـ”نقاط الإختناق

الإماراتية  ال�صواطىء  قبالة  هرمز  م�صيق  اأهمها  ومن  البحرية.   املمرات  عرب 

جتارة من   40% يعادل  ما  اأو  يوميًا  برميل  مليون   17 من  اأكرث  خاللها  من  مير   التي 

النفط البحرية.

اأهمية عن م�صيق هرمز كل من م�صيق مالقة  ومن نقاط الختناق الأخرى التي ل تقل 

الذي  املندب  باب  وم�صيق  الهادي،  املحيط  ب�صواطىء  الهندية  القارة  �صبه  يربط  الذي 

وبحر  الأ�صود  البحر  يربط  الذي  البو�صفور  وم�صيق  الأحمر،  بالبحر  العرب  بحر  يربط 

قزوين بالدول املطلة على �صواطىء البحر الأبي�ص املتو�صط.

مضائق االختناق حسب أهميتها االستراتيجية
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مضيق هرمز .. شريان العالم

يكت�صب م�صيق هرمز اأهمية بالغة، لأن 80 يف املائة من نفط اخلليج مير عربه 

اإىل العامل، ول يزيد عر�ص م�صيق هرمز عن 54 كيلومرًتا )29 مياًل بحرٍيا(، 

وي�صرف عليه من اجلانب العربي دولتان خليجيتان، هما الإمارات وعمان. 

وت�صرف اإيران على اجلانب ال�صرقي منه ب�صكل كامل. 

و�صهدت اأواخر احلرب العراقية - الإيرانية، اآخر حادثة لتعطيل احلركة 

املالحية يف م�صيق هرمز ويف منطقة اخلليج ب�صكل عام، جراء اإلقاء األغام 

بحرية يف قاع البحر، اأ�صيبت على اإثرها �صفينة حربية اأمريكية، ما دفع 

بوا�صنطن اإىل الرد على تلك احلادثة بتدمري �صفينتني اإيرانيتني وزوارق بحرية. 

وطبًقا للمعلومات املتوافرة، حول حجم النفط الذي ي�صري عرب امل�صيق، فاإن ما 

بني 20 اإىل 30 ناقلة نفط يوميًا، تعرب م�صيق هرمز، مبعدل ناقلة كل 6 دقائق 

يف �صاعات الذروة، حتمل على متنها 17 مليون برميل نفط، وهذا ما دفعه ليكون 

من اأهم امل�صايق حول العامل. 

وكثريًا ما كانت امل�صايق، ورقة تنازع م�صالح بني الدول الكربى، وهو ما اأ�ص�ص 

لتفاهم دويل اأعطى كافة الدول حق املرور بها، واأعطى مقابل ذلك �صرعية اأي 

عمل ع�صكري ينفذ على الدول التي تلجاأ لإغالقها. 

وهناك من يقراأ التهديدات الإيرانية باإغالق م�صيق هرمز، وفق �صيناريوهني، 

قد يدفع الأول باندلع حرب �صيكون اخلا�صر الأول والأخري فيها طهران، اأما 

الثاين فقد يدخل يف باب الت�صعيد ال�صيا�صي الغربي والعاملي، بالن�صبة ملو�صوع 

امللف النووي الإيراين. 

وتفر�ص التهديدات الإيرانية املتتالية باإغالق م�صيق هرمز، هاج�صًا يوؤرق الدول 

اخلليجية، وخ�صو�صًا )ال�صعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين(، 

ل�صيما واأن معظم ال�صادرات النفطية اخلليجية متر عن طريق هرمز با�صتثناء 

عمان.

 

م�شيق هرمز .. �شريان العامل، جريدة ال�صرق الأو�صط    تركي ال�صهيل، 

19 فرباير/ كانون الثاين 2010، العدد 11406.



اأمن اإمدادات النفط والغاز يف دول اخلليج العربي    -2

اإن دول اخلليج العربي مبا حباها اهلل من ثروات طبيعية نتيجة م�صادفة جيولوجية 

حتتل اليوم اأهمية فائقة قدر تعلق الأمر بالطاقة، ول غرو يف ذلك ل�صيما واأن دول 

اخلليج )بالإ�صافة اإىل العراق واإيران( لديها من الحتياطات النفطية املوؤكدة، كما 

يف نهاية عام 2010 ما ي�صل اإىل 754 مليار برميل اأي ما يعادل %57 من الحتياطات 

العاملية املوؤكدة املقدرة بـ 1,333 مليار برميل.  يف حني ي�صل اإنتاج النفط فيها اإىل اأكرث 

من 24,5 مليون برميل يوميًا ح�صب اآخر البيانات املتاحة، اأو ما يعادل %30 من الإنتاج 

العاملي، كما هو مو�صح يف ال�صكل اأدناه.

 BP Statistical Review of World Energy, June 2011 :امل�شدر

اإزاء هذه املعطيات اأ�صحت منطقة ال�صرق الأو�صط، وخا�صة منها منطقة اخلليج العربي 

حتتل اأهمية ق�صوى يف اجلدل املحتدم حول اأمن اإمدادات النفط. واإن اأحد الأ�صكال التي 

يقّوم فيها اأمن الطاقة، بالإ�صافة اإىل ما يربز اإىل ال�صطح بني الآونة والأخرى من دعوات 

 )Peak Oil Theory( تنذر بقرب ن�صوب النفط وهو اأن�صار ما يعرف بـنظرية ذروة النفط

هو درجة العتماد على الواردات)Degree of Dependency(. ومن هنا احتلت منطقة 

 ال�صرق الأو�صط،
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وخا�صة منها دول اخلليج العربي، القدح املعلى لعتماد العديد من دول العامل عليها يف 

تاأمني اإمداداتها. ول تزال ماثلة يف الأذهان الت�صريحات ال�صهرية التي اأطلقها الرئي�ص 

جورج بو�ص البن يف خطابه عن حالة الحتاد عام 2004 مبا مفاده اأن: الوليات املتحدة 

اأ�صبحت مدمنة على النفط الذي ما فتىء ياأتيها من دول غري م�صتقرة ما يهدد الأمن 

القومي للوليات املتحدة ، م�صيفًا اأن الوليات املتحدة ومن خالل التطورات الهائلة يف 

التكنولوجيا عاقدة العزم على تقليل اعتمادها على نفط ال�صرق الأو�صط بن�صبة ت�صل 

اإىل %75 بحلول عام 2025. ويو�صح ال�صكل اأدناه �صايف واردات الوليات املتحدة من 

النفط اخلام يف نهاية عام 2010.

E.I.A :امل�شدر

اإن ال�صكوك حول عدم �صمان التدفق الآمن وامل�صتقر من دول ال�صرق الأو�صط تغذيها 

عوامل عديدة لعل اأبرزها احتالل العراق للكويت عام 1990 وما ترتب عليه من فقدان 

ال�صوق لكميات تراكمية خالل عام 1991/1990 تربو على 420 مليون برميل، ناهيك عن 

احلرب العراقية الإيرانية التي �صهدت يف بداياتها تراجعًا يف اإنتاج وت�صدير البلدين.
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وقد �صارعت دول اخلليج يف كلتا احلالتني خا�صة ال�صعودية بال�صتجابة الفورية لنق�ص 

الإمدادات يف ال�صوق من خالل توظيف طاقتها الإنتاجية الفائ�صة التي و�صلت اإىل 5 

ماليني برميل يوميًا اإبان الأيام الأوىل للغزو العراقي الغا�صم لدولة الكويت.  وقد لعبت 

ال�صعودية بذلك ما يعرف بـ ”املنتج املتمم” Swing Producer يف ال�صوق، ما اأف�صى اإىل 

احتواء النق�ص املحتمل يف اإمدادات ال�صوق العاملية.

وقد جاء نظام اأمن الطاقة العاملي كما هو معمول به اليوم كردة فعل حلرب اأكتوبر 

عام 1973 حني اأ�صهر العرب لأول مرة يف تاريخهم وب�صكل فّعال وناجع �صالح النفط 

من خالل فر�ص احلظر النفطي على الدول املوالية لإ�صرائيل. وكان من نتائج ذلك 

وبن�صيحة من م�صت�صار الأمن القومي الأمريكي هرني كي�صنجر اإن�صاء ما يعرف بـ 

”وكالة الطاقة الدولية” IEA عام 1974 التي تتخذ من العا�صمة الفرن�صية باري�ص 

مقرًا لها والتي ت�صم يف ع�صويتها اليوم 28 دولة اأوروبية. وتعمل الوكالة املذكورة كمن�صق 

ل�صيا�صات الطاقة يف الدول الأع�صاء فيها مبا ي�صمن التدفق الآمن واملوثوق لالإمدادات 

من خالل توظيف ما يعرف بـاآلية احتياطيات الطوارئ والتي تعادل 80 يومًا من �صايف 

الواردات. 

بيَد اأن اإطالق التعميمات املغلوطة ذات الطابع النمطي التي طاملا ترتدد يف و�صائل 

الإعالم الغربية مت�صدقة باأن اإمدادات الطاقة من منطقة ال�صرق الأو�صط، وخا�صة منها 

دول اخلليج العربي، هي بال�صرورة غري م�صتقرة يجانبها ال�صواب.  

ومييط تتبع التاريخ القريب ل�صجل الدول املنتجة للنفط اللثام عن حقيقة ل ميكن 

اإنكارها وهي اأن اأغلب ال�صطرابات التي ت�صهدها الدول النفطية تنح�صر يف دول خارج 

منظومة اخلليج العربي وال�صرق الأو�صط منها على �صبيل املثال ل احل�صر الإ�صرابات 

العمالية لعمال النفط التي �صهدتها فنزويال عام 2002 احتجاجا على تر�صيح الرئي�ص 

الفنزويلي �صافيز لولية ثانية، كان من نتائجه تراجع الإنتاج فيها اإىل اأكرث من الثلث. 

كما ت�صهد نيجرييا اأكرب دولة نفطية يف اأفريقيا قالقل م�صتمرة من قبل املتمردين 

النف�صاليني يف حو�ص دلتا النيجر مما ت�صبب يف تراجع �صادراتها للوليات املتحدة. 

كما تلوح يف الأفق حاليا التهديدات الإيرانية حول اإيقاف املالحة يف اخلليج على خلفية 

التطورات يف ملفها النووي، اأ�صف اإىل ذلك، اأّن منطقة اخلليج العدبي بخالف املناطق 
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اجلغرافية الأخرى هي يف مناأى عن الأعا�صري كاإع�صار كاترينا الذي �صرب خليج 

املك�صيك �صيف عام 2005، كما اأن منطقتنا يندر اأن ت�صهد توقفًا يف اإنتاجها لأ�صباب 

 )Deepwater Horizon( فنية بخالف ما ح�صل يف اأمريكا يف حادث املن�صة ال�صهري

التابع ل�صركة بي بي يف منت�صف اأبريل عام 2010 والذي كان من نتائجه ت�صرب كبري 

للنفط يف املياه العميقة قبالة �صواطىء فلوريدا وحدوث اأ�صرار بيئية كبرية ل حتمد 

عقباها.

وخال�صة القول اإن الإمدادات التي م�صدرها دول اخلليج العربي هي اإمدادات موثوقة 

2
ي�صهد على ذلك �صجلها التاريخي املمتد لعقود طويلة خلت.

دور الأوبك ودول املجل�س كاأداة لتحقيق ا�شتقرار الإمدادات  -3

حر�صت منظمة الأقطار امل�صدرة للبرتول، اأوبك، منذ اإن�صائها عام 1960 يف بغداد 

والتي احتفلت قبل عامني بيوبيلها الذهبي مبرور خم�صني عامًا على اإن�صائها، حر�صت 

على تاأمني ا�صتقرار ال�صوق من خالل اإمداده مبا هو مطلوب لتحقيق التوازن دون 

الإخالل باأ�صعار النفط.  ولبلوغ ذلك تتطلع الأقطار اخلليجية والعربية الأخرى يف 

ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا لال�صتثمار الراأ�صمايل يف م�صاريع الطاقة املتعددة، 

اإذ ت�صري املنظمة العربية لال�صتثمارات البرتولية )اأبيكورب( اإىل اإنفاق اأكرث من 478 

مليار دولر لهذا الغر�ص خالل الفرتة 2011 - 2015 ترتكز اأغلبها يف اململكة العربية 

ال�صعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة وقطر بالإ�صافة اإىل دول اأخرى كالعراق 

والكويت واجلزائر.  اإل اأن ال�صطالع مبثل هذه امل�صاريع الباهظة التكلفة ت�صتوجب توفر 

ما يعرف باأمن الطلب على الإنتاج )Security of Demand( اأ�صوة باأمن املعرو�ص من 

الإمدادات )Security of Supply( التي ت�صدد عليه با�صتمرار الدول الغربية امل�صتوردة 

للطاقة.  

اإن املراقب لل�صوق النفطية اليوم يجد بروز روؤية اأو �صبه اإجماع بني دول الأع�صاء يف اأوبك 

ويف مقدمتها اململكة العربية ال�صعودية، اأكرب منتج للنفط يف العامل، بتاأمني ال�صتقرار 
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2 Bassam Fattouh, How Secure Are Middle East Oil Supplies? Oxford Institute for   
 Energy Studies. Oxford, UK, September, 2007.



الآمن لالإمدادات مبا يلبي حاجة ال�صوق من ناحية دون الإ�صرار بنمو الناجت املحلي 

الإجمايل العاملي من خالل الدفاع على نطاق  �صعري يرتاوح بني 70 - 80 دولرًا 

للربميل،  باعتباره �صعرًا عادل يلبي اإىل حد كبري متطلبات املوازنة العامة لغالبية 

الدول اخلليجية، كما يلبي طموح ال�صركات النفطية العاملية مبا ي�صمن لها الولوج يف 

ا�صتثماراتها النفطية خا�صة يف املياه العميقة ويف احلقول احلدية التي ي�صعب التنقيب 

فيها.

4-  من املواجهة اإىل التعاون 

بعد عقود من التهامات والتهامات امل�صادة حتملت فيها الدول النفطية العربية 

وزر الفرتاءات الكثرية عند حدوث قالقل يف ال�صوق كما كان يح�صل حتى منت�صف 

الثمانينيات من القرن املا�صي �صهدت الفرتة منذ مطلع الت�صعينيات تغليب لغة احلوار 

والتعاون بني الدول املنتجة والدول امل�صدرة بلغت ذروتها يف اإن�صاء )منتدى الطاقة 

العاملي( الذي اتخذ من العا�صمة ال�صعودية الريا�ص مقرًا له بدءًا من عام 2005 لتعزيز 

اأمن الطاقة.  

وقد لعبت دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية دورًا بارزًا يف تفعيل احلوار مع دول 

م�صتوردة للطاقة والذي �صمل يف ال�صنوات الأخرية التعاون يف هذا امل�صمار مع دول 

الحتاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية وجمموعة الع�صرين بالإ�صافة اإىل الدول املنتجة 

خارج اأوبك كالرنويج واملك�صيك ورو�صيا.

نخل�ص مما ورد اأن التعاون بني الدول املنتجة والدول امل�صدرة اأ�صحى �صرورة حتمية 

ميليها واقع عاملنا اليوم الذي جعلت منه العوملة قرية �صغرية مما يجعل من العتماد 

املتبادل واقعًا ل ميكن اإنكاره.  واإن العمل يدا بيد يف تاأمني تدفق اآمن لالإمدادات من 

خالل احلوار وتعزيز ال�صفافية يف ن�صر املعلومات والبيانات وتبادلها �صيجعل من هدف 

3
حتقيق اأمن الإمدادات يف متناول اجلميع.

اأعادت ال�صطرابات التي خربتها منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا موؤخرًا، اأعادت 

أوًل
  أمن الطاقة في دول الخليج: بين الحقيقة والوهم

3 Leheb Ata Abdul-Wahab, Energy Security: A Dynamic Concept. Energy and Geopolitical  
 Risk. March, 2001.
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اإىل واجهة الأحداث مو�صوع اأمن اإمدادات النفط. ولعل الأحداث التي وقعت يف ليبيا متثل 

اأبلغ دليل على ذلك، ل�صيما واأن ليبيا تعد من اأكرب منتجي النفط يف اأفريقيا. 

فقد نتج عن القتال بني اأن�صار احلكومة من جهة )كتائب القذايف( واملوالني للثوار من 

جهة اأخرى، بالرغم من �صدور قرار جمل�ص الأمن املرقم 1973         خا�صة حول املناطق 

القريبة من اآبار النفط، وتدمري العديد من املن�صاآت النفطية رفع اأ�صعار النفط  ب�صكل 

م�صطرد لتبلغ عتبة الـ120 دولرًا للربميل يف بع�ص مراحله )مزيج خام برنت( وهو 

ال�صعر الأعلى منذ اأغ�صط�ص 2008 حني اقرتب برميل النفط من حاجز الـ 150 دولرًا 

للربميل. 

ان التطورات التي �صهدتها ا�صواق النفط عرب العقود الأربعة املا�صية طبعتها العديد 

من العوامل اجليو�صيا�صية منها احلروب يف منطقة ال�صرق الأو�صط وما رافقها من 

ا�صطراب يف نظم الإمدادات. 

 ول�صرب اأغوار املخاطر التي حتيق باإمدادات الطاقة العاملية، ل منا�ص من التوقف عند 

4
عدد من الق�صايا من اأبرزها:

1- خماطر توقف الإمدادات

اأماطت الأحداث الأخرية يف ليبيا اللثام عن عدد من احلقائق لعل من اأبرزها ما يلي:

يبلغ الإنتاج الليبي 1,6 مليون برميل يوميًا اأو ما يعادل %2 من المدادات    اأ-   

العاملية، وتقدر �صادراته  بـ 1,4 مليون برميل يوميا. وت�صري اأخر التقديرات اإىل  

اأن الإنتاج الليبي قد انخف�ص ما دون 500 األف برميل يوميًا. اإن هذه املعطيات    

عززت خماوف ال�صوق من احتمال حدوث �صح يف الإمدادات.  

 لقي القذافي حتفه في مسقط رأسه في مدينة سرت أواخر أكتوبر 2011 على يد الثوار الليبين

ثانيًا
القالقل في الشرق األوسط وأمن اإلمدادات: وقفة تأمل ومراجعة

4  لهب عطا عبدالوهاب، النتفاضة في ليبيا وأمن اإلمدادات / مجلة الحوار، معهد التقدم   
  للسياسات اإلنمائية، العدد 26، مايو/ أيار 2011.



لدى ليبيا الع�صو الفاعل يف منظمة الأقطار امل�صدرة للبرتول، اأوبك،   ب-   

احتياطيات نفطية موؤكدة و�صلت اىل 44 مليار برميل يف مطلع عام 2010، وهي    

تعد بذلك لأوىل من حيث الحتياطي يف اأفريقيا، كما هو مو�صح يف ال�صكل اأدناه.  

Oil & Gas Journal:امل�شدر

اإن ما يربو على %80 من الحتياطيات الليبية ترتكز يف خليج �صرت على البحر   ج-   

الأبي�ص املتو�صط، ويف مناطق اأخرى و�صط و�صرق البالد التي كانت تدور يف   

رحاها حرٌب طاحنه لال�صتئثار مبنابع النفط. وميكن تاأطري اأهم املدن الليبية من 

الأهمية النفطية على النحو التايل:  حيث  

منطقة الربيقة: وهي املنطقة الرئي�صية يف ت�صدير النفط يف ليبيا، وتقع يف جنوبها 

منطقة ت�صمى )زلطن(، وهي حماطة باأهم احلقول النفطية، وكل نفطها يذهب اإىل 

ميناء الربيقة الذي يعد اأقدم ميناء يف ليبيا، وقد افتتح ر�صميا يف عام 1961.

الزاوية: يوجد بها اأكرب معمل تكرير للنفط يف ليبيا، وبطاقة تكرير ت�صل اإىل 120 األف 

برميل يوميًا. 

توزيع أحتياطات النفط المؤكدة في قارة أفريقيا
مليار برميل
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راأ�س لنوف:  ويوجد بها املعامل الكربى لل�صناعات النفطية يف ليبيا، وتعد اأي�صا ميناء 

للت�صدير وتوجد فيها اأحد اأهم م�صايف التكرير وبطاقة ت�صل اإىل 220 األف برميل يف اليوم.

اإن غالبية ال�صادرات الليبية ذات وجهًة اأوروبية )%85( وتاأتي على راأ�ص هذه الدول  د-  

اإيطاليا )425 األف برميل يوميًا( اأملانيا )178 األف برميل يومياً( فرن�صا )133 األف 

برميل يومياً( اأ�صبانيا )115 األف برميل يومياً(. 

Global Trade Atlas, EIA, FACTS Global Energy :امل�شدر

ومع رفع العقوبات القت�صادية التي كان جمل�ص ال�صيوخ الأمريكي قد فر�صها على ليبيا 

عام 2004 )قانون داماتو( �صهدت الواردات الأمريكية ارتفاعًا ملمو�صًا و�صلت اإىل 80 

األف برميل يوميًا عام 2009 مقابل 50 األف برميل يوميًا فقط عام 2005.

هـ-  خ�صو�صية النفط الليبي: يعد النفط الليبي من اأنواع النفط اخلفيفة احللوة 

عالية اجلودة )Light Sweet Crude Oil( اأي اإنها ذات كثافة نوعية عالية ت�صل 

اإىل 43 درجة وفقا ملقيا�ص معهد البرتول الأمريكي API، كما انها تعد من اأنواع 

النفط احللوة ذات حمتوى كربيتي منخف�ص. وجعلت هذه اخلوا�ص التي يتمتع بها 

النفط الليبي ل�صيما خام ال�صدر، جعلت منه ذا جاذبية كبرية ل�صيما لدى امل�صايف 

 الأوروبية ل�صهولة حتويله اإىل منتجات مكررة كالديزل والغازولني )البنزين(.
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 اإن تراجع الإنتاج والت�صدير الليبي اإىل ن�صف ما كان عليه قبل اأحداث 17 يناير 

املا�صي، و�صعت امل�صايف الأوروبية اأمام مع�صلة كبرية ل�صيما وان اأغلب م�صافيها 

تفتقر اإىل التكنولوجيا احلديثة ملعاجلة تكرير النفط الثقيل املتاح ب�صكل اأكرب يف 

الأ�صواق. اإن البدائل املتاحة اأمام امل�صايف الأوروبية يف ظل غياب �صبه تام للنفط الليبي 

حمدودة جدا منها على �صبيل املثال ال�صتعانة بنفط غرب اأفريقيا )نيجرييا( ونفط 

بحر ال�صمال. 

هاج�ص ”اخلوف”: اإن القالقل التي ت�صهدها دول املنطقة التي يتخوف العديد من   و-  

املراقبني من عدوى انتقالها اإىل دول نفطية منتجة اأخرى )املنطقة ال�صرقية    

يف اململكة العربية ال�صعودية، و�صلطنة عمان، والبحرين واجلزائر و�صوريا( والذي    

ي�صل اإنتاجها اإىل اأكرث من ثلث الإنتاج العاملي عند حوايل 28 مليون برميل يوميا    

)لحظ ال�صكل اأدناه(.  

اإن خ�صية املتعاملني يف ال�صوق من حدوث نق�ص يف الإمدادات لتوقف الإنتاج يف العديد 

من الدول النفطية ال�صرق اأو�صطية، جعل النفط ”حممال” مبا يعرف يف اأدبيات الطاقة 

بـ عالوة اخلوف )War Premium( ت�صل وفقًا لبع�ص املحللني اإىل 15 دولرًا ت�صاف 

5
ل�صعر الربميل احلايل.

ثانيًا
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5 James Heron, Sarah Kent and Guy Chazan. Europe aims to bring calm as Oil Gyrates. 
 The Wall Street Journal, Friday-Sunday 25-27, 2011. The Price of Fear. The Economist, 3 March, 2011
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الطاقة الإنتاجية الفائ�صة لدى اأوبك    -2

لدى اأوبك حاليًا طاقة اإنتاجية فائ�صة ت�صل اإىل 6 ماليني برميل يوميًا يرتكز جلها 

الأكرب يف اململكة العربية ال�صعودية والإمارات والكويت. اإن اأوبك كما ي�صري اإىل ذلك 

�صجلها التاريخي ت�صعى با�صتمرار اإىل دعم ا�صتقرار ال�صوق مبا يحقق م�صالح املنتجني 

وامل�صتهلكني على ال�صواء. 

وجاءت ت�صريحات وزير البرتول والرثوة املعدنية ال�صعودي املهند�ص علي النعيمي باأن 

اململكة العربية ال�صعودية لديها طاقة اإنتاجية فائ�صة متاحة لال�صتخدام ت�صل اإىل 

3,5 ماليني برميل يوميًا وميكن اأن ت�صاعد يف تعوي�ص ال�صوق من اأي نق�ص حمتمل يف 
الإمدادات بعد التوقف الذي �صهده الإنتاج الليبي. لتهدئ من روع ال�صوق وتعزز من 

الراأي القائل باأن الرتفاعات التي �صهدتها الأ�صعار موؤخرًا )مزيج خام برنت واخلام 

الأمريكي اخلفيف( ل عالقة لها باأ�صا�صيات ال�صوق من عر�ص وطلب، بل تعزى 

بالدرجة الأ�صا�ص للم�صاربة يف الأ�صواق من ناحية وانخفا�ص �صعر �صرف الدولر مقابل 

العمالت الأجنبية الأخرى ل�صيما واأن النفط ل زال مقّوما بالدولر. اإىل ذلك تفيد اآخر 

بيانات وكالة الطاقة الدولية IEA  اإىل اأن الطلب على النفط ارتفع مبقدار 2,7 مليون 

برميل يوميًا عام 2010 وهو مر�صح لالرتفاع مبقدار 1.5 مليون برميل يوميًا عام 2011 

مدفوعًا بزخم النمو يف ال�صني والهند. 

وحيث اإن التو�صع يف الإمدادات من الدول املنتجة خارج اأوبك تكاد تكون هام�صية، ما 

يلقي م�صوؤولية اأكرب على دول اأوبك لزيادة اإنتاجها البالغ 24,8 مليون برميل يوميا وفقًا 

حل�ص�ص الإنتاج التي مل تتغري منذ اجتماع وهران نهاية دي�صمرب، عام 2008، علمًا 

باأن الإنتاج اأعاله ي�صتثني العراق )ويقدر اإنتاجه احلايل بحوايل 2,6 مليون برميل 

يومياً( الذي ل زال خارج ح�ص�ص الإنتاج. بيد اأن الزيادة يف الإنتاج ملقابلة النمو يف 

الطلب العاملي عليها اأن ل توؤدي يف نهاية املطاف اإىل تراكم كبري يف املخزون التجاري 

لدى الدول ال�صناعية الذي يعادل 50 يومًا من ال�صتهالك مبا يف�صي اإىل انخفا�ص كبري 

يف الأ�صعار.

ثانيًا
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اأثر ارتفاع الأ�صعار على القت�صاد العاملي   -3

من نافلة الأمور القول اإن النمو يف القت�صاد العاملي هو املحرك الرئي�صي للنمو يف الطلب 

على النفط. ووفقًا لتقديرات �صندوق النقد الدويل IMF ال�صادرة يف مطلع �صهر يناير 

/ كانون الثاين من العام احلايل، فان زيادة قدرها %10 يف �صعر نفط اخلام من �صاأنها 

تخفي�ص النمو يف الناجت املحلي الإجمايل العاملي )GDP( بن�صبة ترتاوح بني 0,2-0,3%. 

وعليه فاإن النمو يف القت�صاد العاملي وفقًا لهذه املعطيات �صينمو بن�صبة ت�صل اإىل 4,2%. 

ويتبلور اليوم �صبه اأجماع لدى الكثري من القت�صاديني على اأن ما يعرف بـ ”الركود 

الت�صخمي” )Stagflation( الذي طبع حقبة ال�صبعينات من القرن املا�صي، من امل�صتبعد 

جدًا تكراره لت�صافر عدد من العوامل اأهمها تر�صيد ال�صتهالك نظرًا لزيادة الكفاءة يف 

ا�صتخدام الطاقة، ما جعل القت�صاد العاملي يحتاج اإىل كمية اأقل من النفط لإنتاج وحدة 

واحدة من الناجت املحلي. بعبارة اأخرى فاإن العامل ب�صكل عام �صهد انخفا�صا فيما يعرف 

بـ ”كثافة ا�صتهالك الطاقة” )Energy Intensity(  ل�صيما يف الدول ال�صناعية الأع�صاء 

يف جمل�ص التعاون القت�صادي والتنمية )OECD(. ففي الوليات املتحدة على �صبيل املثال 

جتاوز منوها القت�صادي لعام 2009 �صعفي النمو املتحقق عام 1980 لنخفا�ص كثافة 

ا�صتخدام الطاقة فيها من حوايل 17 األف وحدة حرارية بريطانية )BTU( اإىل اأقل من 

8,500 وحدة حرارية يف الوقت احلا�صر، علمًا باأن ا�صتهالك الوليات املتحدة خالل 
الفرتة املذكورة ) 1980-2009 ( مل يزد اإل ب�صكل قليٍل جدًا و�صل اإىل 17,8 مليون برميل 

يوميًا مقارنة بـ  17,4 مليون برميل يوميا عام 1980. 

BP Statistical Review of World Energy, June 2011 :امل�شدر

ثانيًا
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الشكل(1): أسعار النفط (1861 - 2009) دوالر/ بوميل



الفصل الثاني
لعبة األمم والثروة النفطية العراقية
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النفط العراقي بني مطرقة ال�شراعات املحلية ”املذهبية والإثنية” و�شندان 

التجاذبات الإقليمية والدولية

 يحتل العراق اليوم املرتبة الثالثة عامليًا من حيث الحتياطي النفطي املوؤكد البالغ 115 

مليار برميل، بعد اململكة العربية ال�صعودية واإيران مبا�صرة، بيد اأن الإنتاج العراقي 

الكلي البالغ 2,6 مليون برميل يوميًا ي�صعه يف املرتبة الثالثة ع�صرة عامليًا، ول يزال 

الإنتاج بعيدًا عن معدلته القيا�صية املتحققة عام 1979م قبيل اندلع الثورة الإيرانية 

وي�صعى العراق من خالل ما يعرف بـ ”جولت الرتاخي�ص” مع �صركات النفط العاملية 

اإىل زيادة الإنتاج اإىل 12 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2017 وهو هدف �صعب املنال 

ومن املتعذر بلوغه، بنظر العديد من املراقبني لت�صافر العديد من العوامل املحلية 

والإقليمية والدولية التي حتول دون ذلك. ويو�صح ال�صكل اأدناه تطور اإنتاج وا�صتهالك 

البرتول يف العراق للفرتة )1990 – 2008(.

EIA :امل�شدر

إنتاج وأستهالك البترول في العراق (1990 - 2009)
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1-العوامل املحلية

عملت املحا�ص�صة الطائفية وال�صيا�صية التي اأ�صحت ديدن العملية ال�صيا�صية منذ 

الحتالل الأمريكي للبالد عام 2003 على غياب الهوية الوطنية العراقية اجلامعة التي 

كانت اآخذة بالتبلور منذ قيام الدولة العراقية احلديثة عام 1921 واإر�صاء النظام الوطني 

حتت راية امللك الها�صمي في�صل الأول بن ال�صريف ح�صني بن علي، واإن كان بدرجات 

6
متفاوته.

وقد اأف�صت النتخابات الربملانية اإىل تبلور نهج يتم مبقت�صاه توزيع املنا�صب وفقًا 

لالنتماءات القومية واملذهبية، ويخ�صى ان تتحول رويدًا رويدًا اإىل عرف اأ�صوة بالنموذج 

اللبناين )اإذ القاعدة هناك ح�صب امليثاق الوطني لعام 1943 اأن يكون رئي�ص اجلمهورية 

من الطائفة املارونية ورئي�ص الوزراء من الطائفة ال�صنية ورئي�ص جمل�ص النواب من 

الطائفة ال�صيعية(.

ويف ”العراق اجلديد” اأفرزت النتخابات الأخرية التي جرت يف مار�ص 2010 تكري�صًا 

لل�صيا�صة الطائفية ال�صائدة حيث توزعت الرئا�صات الثالث على النحو التايل:

رئي�ص اجلمهورية من ن�صيب الأكراد )جالل طالباين(

رئي�ص الوزراء من ن�صيب العرب ال�صيعة )املالكي(

رئا�صة الربملان من ن�صيب العرب ال�صنة )اأ�شامة النجيفي(

وتواجه حكومة املالكي الثانية حتديات جمة منها حتقيق امل�صاحلة الوطنية بني كافة 

فئات املجتمع العراقي دون تهمي�ص اأو اق�صاء، والعمل على اإعادة النظر يف العديد من 

املواد الد�صتورية خا�صة ما يتعلق باملوارد الطبيعية، ناهيك عن حتقيق الأمن وال�صلم 

الوطنيني مبا يعجل من انطالق تنمية اقت�صادية �صاملة.

وما يزيد الطني بله، قدر تعلق الأمر بالرثوات الطبيعية للبالد خا�صة النفط اخلام 

والغاز الطبيعي، هو اأن جل الحتياطيات املعروفة من الوقود الحفوري وفقًا للدرا�صات 

الفصل الثاني
لعبة األمم والثروة النفطية العراقية

6  حنا بطاطو، العراق: الطبقات الجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية.  
  ترجمة عفيف الرزاز. الكتاب األول، مؤسسة األبحاث العربية، الطبعة الثالثة، بيروت 2003.
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املن�صورة لبيوت اخلربة العاملية توؤ�صر اإىل حقيقة مفادها اأن النفط والغاز يتمحوران 

حول حزام حماذي للمنطقة ال�صمالية ال�صرقية واجلنوبية من البالد مع �صح وا�صح يف 

املنطقة الغربية )ذات الغالبية ال�صنية(. وت�صيف هذه الدرا�صات اأن لدى العراق )9( 

حقول عمالقة جدًا Super Giants )ذات احتياطيات تزيد عن 5 مليارات برميل( 

بال�صافة اإىل )22( حقاًل عمالقًا )ذات احتياطيات تزيد عن مليار برميل(. وت�صتاأثر 

احلقول العمالقة يف جنوب وجنوب �صرق البالد مبا يرتاوح بني 70 اإىل 80 باملائة من 

الحتياطيات املوؤكدة للبالد يف حمافظات ذات غالبية �صيعية منها الب�صرة والنا�صرية 

والديوانية وكربالء والنجف والعمارة وال�صماوة والكوت تكاد تكون جميعها مغلقه مع 

بع�ص ال�صتثناءات للتواجد العربي ال�صني خا�صة يف الب�صرة )الزبري( والنا�صرية 

)حيث ع�شرية ال�شعدون املعروفة(. يف حني ت�صتاأثر املنطقة ال�صرقية قرب كركوك 

واملو�صل بحوايل %20 من الحتياطي املوؤكد.

توزيع الحتياطيات النفطية جغرافيًا

الطاقة اإلنتاجية
)bbl/d 1,000(

اإلنتاج 2010
)bbl/d 1,000(

االحتياطيات 
)bbl/d مليار (

عدد 
الحقول المناطق العاملة

375 15 2 6 حكومة إقليم كردستان

1,300 770 21 32 شركة نفط الشمال

680 10 13 27 شركة نفط الوسط

820 110 8 10 شركة نفط ميسان

10,050 1,455 69 25 شركة نفط الجنوب

13,225 2,360 113 100 المجموع

Iraq, Country Analysis Briefs, EIA, September 2010  :امل�شدر

وقد ت�صاعدت يف الآونة الأخرية بع�ص الدعوات لإن�صاء اإقليم م�صتقل يف الب�صرة اأ�صوة 

باأقليم كرد�صتان يف �صمال العراق. ولعل من اأبرز تلك الدعوات تلك التي اأطلقها �صماحة 

ال�صيد عبدالعزيز احلكيم )جنل اآية اهلل العظمى عبداملح�شن احلكيم الطباطبائي( 

الفصل الثاني
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ب�صم الب�صرة مع حمافظتي مي�صان وذي قار �صمن اإقليم واحد، ما ي�صمن لالإقليم 

املزمع اإن�صاوؤه �صيطرة كبرية على احتياطيات العراق النفطية وبن�صبة ت�صل اإىل اأكرث من 

%80 من الأجمايل الكلي. اإل اأن رحيل ال�صيد عبداحلكيم املفاجئ بعد مر�ص ع�صال مل 

ميهله طويال، حيث خلفه جنله الأكرب عمار يف رئا�صة املجل�ص ال�صالمي الأعلى، اأجه�ص 

هذا امل�صروع، اذ يبدو الأخري غري متحم�ص للم�صي قدمًا بامل�صروع الذي كان يروج له 

والده. يف املقابل هناك دعوات مماثلة لإن�صاء اإقليم م�صتقل يف املنطقة الغربية )ذات 

الغالبية ال�شنية( من قبل بع�ص �صيوخ الدليم، منهم ال�صيخ اأحمد اأبوري�صة )رئي�س 

�شحوات العراق(، يوؤازرهم يف ذلك بع�ص النواب يف جبهة التوافق، ل �صيما واأن هناك 

ما ي�صري اإىل وجود احتياطيات موؤكدة من النفط اخلام والغاز الطبيعي. اإل اأن هذه 

الدعوة قوبلت برف�ص وا�صع يف بع�ص الأو�صاط الع�صائرية وال�صيا�صية الأخرى، اإذ رف�صها 

كل من ال�صيخ علي احلامت ال�صليمان، اأمري الدليم وال�صيخ نعيم الكعود اأحد �صيوخ الأنبار 

والقيادي يف القائمة العراقية.    

  اإن ملكية هذه الحتياطيات فيما ي�صار اإليه باملناطق املتنازع عليها بني العرب 

ال�صنة من ناحية والقوميتان الكردية والرتكمانية هي مو�صع جدل كبري ل�صيما لدى 

القادة الأكراد يف اأقليم كرد�صتان العراق �صبه امل�صتقل يف ظل غياب قانون وا�صح للرثوة 

النفطية، يزيدها تعقيدًا اأن املواد الد�صتورية املتعلقة بالرثوات الطبيعية ي�صوبها الكثري 

من الغمو�ص مما جعلها عر�صة لتف�صريات متعددة. وقد �صجع كل ذلك القادة الأكراد 

ل�صيما التحالف الوطني الكرد�صتاين بالعمل على ا�صتخراج وت�صدير النفط  وعقد 

اتفاقيات م�صاركة يف الإنتاج مع �صركات اأجنبية )اأبرزها �شركة DNO الرنويجية( 

لتطوير الإنتاج يف حقل طق طق يف منطقة )اربيل( وحقول اأخرى دون العودة للحكومة 

الحتادية يف املركز بالرغم من اأن الد�صتور يخولها ذلك. وت�صري اآخر التقديرات اإىل اأن 

النتاج النفطي يف كرد�صتان العراق يقرتب من 150 األف برميل يوميًا.

اإل اأن الزعماء الأكراد مبن فيهم رئي�ص الإقليم )م�شعود الربزاين( والرئي�ص ال�صابق 

حلكومة الإقليم )برهم �شالح( قد اأيقنوا حقيقة مفادها اأنه ل منا�ص من التعاون مع 

احلكومة الحتادية يف بغداد اإذا ما اأريد لالإقليم ت�صدير نفطه عرب اخلطوط الوطنية 

يف ظل غياب اأنابيب ت�صدير وموانئ خا�صة بالقليم. وقد تعهد القادة الأكراد على اأن 
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 يتم ايداع العائدات النفطية لدى احلكومة املركزية بعد ا�صتقطاع ح�صة القليم البالغة

%17 يف املوازنة العامة الحتادية، على اأن يبداأ الت�صدير يف مطلع فرباير احلايل. وقد 

اأعلن م�صدر يف وزارة النفط العراقية اأن حكومة اإقليم كرد�صتان بداأت بالفعل ب�صخ 

كميات من النفط من حقولها عرب اخلطوط العراقية الناقلة اإىل ميناء جيهان الرتكي، 

على البحر الأبي�ص املتو�صط، وبحدود 75-100 األف برميل يوميا كمرحلة اأولية، يتم 

رفعها تدريجيًا اإىل الكمية التي حددتها الوزارة باتفاقها مع وزارة املوارد الطبيعية 

 بحكومة القليم وهي 150  األف برميل من النفط يوميًا.

7
املواد الد�صتورية )اخلا�صة بالنفط والغاز(

املادة )111(: ”النفط والغاز هو ملك كل ال�صعب العراقي يف كل الأقاليم واملحافظات” 

املادة )112(: اأوًل: تقوم احلكومة الحتادية باإدارة النفط والغاز امل�صتخرج من احلقول 

احلالية مع حكومات الأقاليم واملحافظات املنتجة على اأن تتوزع وارداتها ب�صكل يتنا�صب 

مع التوزيع ال�صكاين يف جميع اأنحاء البالد.

ثانيًا: تقوم احلكومة الحتادية وحكومات الأقاليم واملحافظات املنتجة معًا بر�صم 

ال�صيا�صات الإ�صرتاتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز مما يحقق اأعلى منفعة 

لل�صعب العراقي.

واإن الوا�صح من املادة )112( اأنها تتعامل مع احلقول احلالية يف )اأوًل( ومع جميع 

احلقول احلالية منها وغري احلالية يف )ثانياً(، وعدا ذلك فهي مليئة مبا يحتاج لل�صرح 

والتو�صيح، مما جعل العراقيني العرب ي�صغطون لتعديلها لت�صبح من�صجمًة مع املادة 

)111( التي �صبقتها، بينما يتم�صك بها الأكراد لأنها من اأهم املواد الد�صتورية التي 

ي�صتندون اليها يف تربير �صيا�صتهم النفطية احلالية. 

الفصل الثاني
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7  عن المواد الدستورية الخاصة بالنفط والغازوتفسيراتها المتضاربه بين الحكومة المركزية  
  االتحادية وحكومة إقليم كردستان أنظر: الدكتور كامل المهيدي، الجدل الكبير حول النفط  

  بين الحكومة التحادية وإقليم كردستان، مجلة الحوار، معهد التقدم للسياسات اإلنمائية،  
  العدد 15، بغداد، يونيو/ حزيران 2008.



2- العوامل الإقليمية

اأثارت جولت الرتاخي�ص التي اأبرمها العراق مع ال�صركات النفطية العاملية خالل الفرتة 

الواقعة بني نوفمرب 2008م ومايو 2010م لزيادة الإنتاج اإىل 12 مليون برميل يوميًا 

خالل ال�صنوات ال�صبع القادمة، اأثارت حفيظة دول اجلوار العراقي وبالأخ�ص اململكة 

العربية ال�صعودية )املنتج الأكرب للنفط يف العامل( واإيران ) ثاين اأكرب منتج �صمن 

منظومة اأوبك( ومرد ذلك ما يلي:

اململكة العربية ال�شعودية: اإن بلوغ الرقم الإنتاجي امل�صار اليه اأعاله قد يف�صي اىل 

حدوث ” تخمة” يف ال�صوق النفطية وفقًا لالأو�صاط ال�صعودية، ل �صيما واأن هناك حاليًا 

ما يربو على 6 ماليني برميل يوميًا طاقة فائ�صة لدى دول اأوبك منها 4,5 ماليني برميل 

يوميًا طاقة فائ�صة لدى ال�صعودية. اإن الطاقة الفائ�صة هذه �صتجعل من ال�صعوبة 

مبكان خلق طلب اإ�صايف ملقابلة الإمدادات العراقية ناهيك عن اأن ذلك �صيوؤدي اىل 

تراكم املخزون التجاري لدى الدول ال�صناعية الأع�صاء يف منظمة التعاون القت�صادية 

والتنموية مما قد يوؤدي اىل هبوط حاٍد و�صريع يف اأ�صعار النفط. 

اإن ال�صيناريو املحتمل لوقوع انخفا�ص يف الأ�صعار يعد غري مقبول على الإطالق ل�صناعة 

النفط العاملية. ولعلنا نتذكر ما ح�صل عند هبوط الأ�صعار عام 1986 اإّبان اأزمة الركود 

القت�صادي العاملي اإىل معدلت ترتاوح بني 7 اىل 8 دولرات للربميل، وهو �صعر ل 

ميكن اأن تقبله الوليات املتحدة ل �صيما واأن اأنتاجها النفطي املحلي باهظ التكلفة، مما 

اأدى اإىل غلق العديد من الآبار النفطية يف ولية تك�صا�ص والوليات الأخرى املجاورة. 

وقد ا�صطر نائب رئي�ص اجلمهورية )يف حينه( جورج بو�ص الأب اأثناء اإدارة ريغان اإىل 

ال�صغط على اململكة العربية ال�صعودية خلف�ص اإنتاجها لتحقيق نطاق �صعري قدره 18 

دولرًا للربميل )وقد وافقت اأوبك على تبني هذا ال�شعر(.

يف املقابل عندما انهارت ال�صعار عام 1998م على خلفية الأزمة املالية الآ�صيوية �صد 

وزير الطاقة المريكي بيل ريت�صارد�صون )حاكم ولية نيو مك�شيكو حالياً( الرحال اإىل 

دول اخلليج يف مهمة لرفع ال�صعار والتي اآتت اأكلها ب�صكل �صريع، اإذ وافقت ال�صعودية 

وبقية الأع�صاء يف اأوبك على تبني نطاق �صعري يرتاوح بني 22 دولرًا للربميل كحد اأدنى 

و28 دولرًا للربميل كحد اأق�صى.

الفصل الثاني
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اإىل ذلك فاإن و�صول النتاج العراقي اإىل معدلته امل�صتهدفة بحلول عام 2017م �صيوؤدي 

اإىل خلق درجة ل ي�صتهان بها من �صراع م�صالح داخل اأوبك ل�صيما واأن ال�صعودية ل 

زالت تنظر بعني الريبة اإىل حكومة املالكي . اإذ قد يطالب العراق باعادة النظر يف 

ح�صته الإنتاجية داخل اأوبك ما ميكنه من تعوي�ص اخل�صائر الكبرية يف �صادراته خالل 

احلرب العراقية اليرانية وفرتة احل�صار الذي دام اأكرث من 13 عامًا )1990 – 2003(. 

وت�صري التقديرات اإىل اأن خ�صائر العراق الرتاكمية من ال�صادرات خالل تلك الفرتة 

و�صلت اإىل اأكرث من 19 مليار برميل كان ن�صيب ال�صعودية منها %75 اأي ما يزيد على 14 

مليار برميل.

اإيران: لعل اإيران وفقًا للعديد من املراقبني هي اخلا�صر الأكرب من الزيادة الكبرية 

لالإنتاج العراقي ل�صببني رئي�صيني: 

كانت كل من اإيران والعراق من الناحية التاريخية تخ�صعان حل�صة اإنتاج واحدة     -1
داخل اوبك قدرها %14,5 من اإجمايل اإنتاج اأوبك. واإن بلوغ العراق لأهدافه     

املر�صومة قد يوؤدي اإىل مطالبة العراق )الذي ل زال م�صتثنًى من ح�ص�ص الإنتاج(    

اإىل زيادة ح�صته لتتما�صى مع طاقته الإنتاجية اجلديدة ما يعني خ�صارة اإيران    

لعائدات ل ي�صتهان بها. ولن تقف اإيران مكتوفة الأيدي اإزاء هذه التطورات، ولعل    

حادثة حقل الفكة، حني اقتحمت �صرية ع�صكرية اإيرانية احلدود يف اأواخر دي�صمرب    

2009م رافعة العلم الإيراين لفرتة وجيزة على بئر رقم 4 التابع حلقل الفكة    

العراقي لزالت ماثلة يف الأذهان، وهي ر�صالة لل�صركات الأجنبية للناأي بعيدًا عن    

8
ال�صاحة العراقية.  

وهناك عامل جيو�صيا�صي يف غاية الأهمية تلعبه ال�صني املتعط�صة ملزيد من      -2
الإمدادات النفطية. وكانت ال�صني وحتى وقت قريب من اأ�صد حلفاء ايران يف    

مواجهتها مع الغرب على خلفية ملفها النووي وما يتبعه من عقوبات بحق      

ال�صركات املتعاملة مع اإيران مبا يف ذلك �صركات الطاقة. واإن بروز العراق كقوة    

نفطية عمالقة يف املنطقة قد يغري ال�صركات النفطية ال�صينية ومبباركة الوليات    

املتحدة باعادة النظر يف ح�صاباتها وقد جتلى ذلك يف جولت الرتاخي�ص حيث    

فازت �صركة النفط الوطنية ال�صينية، �صمن حتالف كون�صورتيوم �صم �صركة بي بي    

الربيطانية، على عقد لتو�صيع حقل الرميلة العمالق )ت�صل قدرته الإنتاجية اإىل    

الفصل الثاني
لعبة األمم والثروة النفطية العراقية

8 Ahmed Mousa Jiyad, Geopolitical Determinants of Iraq’s Oil Capacities, Energy and  
 Geopolitical Risks, August 2010



1,8 مليون برميل يوميًا( كما فازت ال�صركات ال�صينية  مبناق�صة لتطوير حقل    

الأحدب )يف حمافظة وا�صط( التي ت�صل قدرته الإنتاجية اىل 150 األف برميل    

يوميًا.   

ووفقًا لآخر البيانات املتاحه ال�صادرة عن اجلمارك ال�صينية هناك موؤ�صر وا�صح 

على اأن ال�صني ما�صية ُقدمًا مبراجعة ح�صاباتها النفطية يف املنطقة، تف�صح عنها 

تراجع وارداتها من اإيران اىل430 األف برميل يوميًا عام 2010، بانخفا�ص قدره 

%10 مقارنة بعام 2009م، مع زيادة ملحوظة يف وارداتها النفطية من دول اخلليج 
وال�صودان واأنغول. 

3- العوامل الدولية:

ذكرت اأ�صباب عديدة لالحتالل الأمريكي للعراق يف مقدمتها الق�صاء على اأ�صلحة 

الدمار ال�صامل التي اأثبتت الأحداث لحقًا خلو البالد منها. اإل اأن هناك موؤ�صرات 

وا�صحة على اأن م�صاألة النفط هي ” لب” الحتالل، ولعل اأبرز دليل على ذلك هو ما 

افاد به ال�صيد Alan Greenspan  رئي�ص البنك الحتياطي الفيدرايل الأمريكي، اأي 

 The”البنك املركزي يف كتابه املو�صوم: ”ع�صر ال�صطرابات: مغامرة يف عامل جديد

Age of Turbulence: Adventure in a New World ال�صادر عام 2007.

EIA, APEX, Global Trade Atlas :امل�شدر

صادرات العراق من النفط الخام 2009

أوروبا

أفريقيا

الواليات المتحدةا�مريكية

آسيا

47%

30%

22%

2%
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وكان Greenspan يعد حتى وقت قريب من املقربني جدًا للرئي�ص بو�ص  اإل اأن ذلك 

مل مينعه من القول ما ن�صه ”اإن ما يحزنه هو اأن يقول اأمرًا �صيا�صيًا  يعرفة اجلميع 

بالرغم من اأنه غري مالئم معرفته، وهو اأن حرب العراق هي حرب من اأجل النفط 

بدرجة كبرية”.

ويعزز من هذا الراأي ما ح�صل يف جولت الرتاخي�ص لزيادة الإنتاج العراقي من خالل 

ال�صتعانه ب�صركات النفط الأجنبية، اإذ يالحظ اأن ال�صركات النفطية الأمريكية واإن مل 

يكن لها ق�صب ال�صبق من حيث اإجمايل عدد العقود املربمة والتي �صهدت تنوع جن�صيات 

ال�صركات الفائزة اإذ فازت بها كذلك �صركات تابعة لدول وحكومات كانت مناه�صة 

ب�صدة للحرب منها �صركات رو�صية و�صينية وفرن�صية. بيد اأن النظرة الثاقبة تو�صح 

بجالء اأن ال�صركات الأمريكية فازت يف حقول عمالقة ذات احتياطات نفطية موؤكدة 

كبرية اذ ح�صلت �صركة اأك�صون موبيل،  بال�صرتاك مع �صل و�صركة النفط الوطنية 

ال�صينية، على عقد لتطوير حقل غرب القرنة )يف حمافظة الب�صرة جنوب البالد( 

الذي ت�صل احتياطياته املوؤكدة اإىل اأكرث من 8 مليارات برميل والذي و�صل اإنتاجه يف 

نهاية عام 2008م اإىل 270 األف برميل يوميًا، بحيث ت�صل قدرته الإنتاجية يف نهاية 

عام 2017م اإىل اأكرث من 2,325 مليون برميل يوميًا. اإن بلوغ هذا الرقم من الإنتاج قد 

ميكن الوليات املتحدة من تخفي�ص اعتمادها على النفط ال�صعودي الذي يعادل %14 من 

اإجمايل فاتورة وارداتها خا�صة يف ظل ت�صاعد الأ�صوات املناوئة للمملكة بعد اأحداث 

احلادي ع�صر من �صبتمرب عام 2001. و�صمن جولة الرتاخي�ص كذلك فازت �صركة 

اأوك�صيدنتال بال�صرتاك مع �صركة اآيني اليطالية وكوغاز الكورية على عقد لتطوير حقل 

الزبري لزيادة طاقته النتاجية لت�صل اإىل 1,200 مليون برميل يوميًا اأي بزيادة قدرها 

 
9
985 األف برميل يوميًا اإذ يبلغ اإنتاج احلقل حاليًا 205 اآلف برميل يوميًا فقط.

4- جوالت التراخيص 

وفقًا جلولتي الرتاخي�ص التي اأبرمها العراق مع ال�صركات النفطية العاملية خالل الفرتة 

الواقعة بني نوفمرب 2008 ومايو 2010 فقد ازداد الإنتاج العراقي على النحو التايل:

الفصل الثاني
لعبة األمم والثروة النفطية العراقية

9  لهب عطا عبدالوهاب، النفط العراقي إلى أين؟ مجلة الحوار، معهد التقدم للسياسات اإلنمائية،  
  العدد الرابع والعشرون، بغداد، فبراير/ شباط 2011.



جولة الرتاخي�ص الأوىل لتطوير 6 حقول منتجة ذات احتياطيات موؤكدة تزيد على    -1

  43  مليار برميل.  و�صملت هذه احلقول ُكاًل من حقل الرميلة وغرب القرنة   

والزبري. وقد فازت يف اجلولة الأوىل من الرتاخي�ص كل من �صركة BP و�صركة    

النفط الوطنية ال�صينية )حقل الرميلة( واإك�صنون موبيل و�صل )غرب القرنة(    

واإيني الإيطالية واأوك�صيدنتل )حقل الزبري(.  

جولة الرتاخي�ص الثانية والتي �صملت 8 حقول مكت�صفة مل ت�صل بعد اإىل طور     -2

الإنتاج التجاري وباحتياطي يقدر بـ 60 مليار برميل اأو ما يعادل ن�صف الحتياطي    

املوؤكد.  وتوزعت هذه احلقول والعقود على النحو التايل: حقل القرنة )املرحلة    

الثانية( كان من ن�صيب �صركة لوك اأويل الرو�صية واإ�صتات اأويل الرنويجية، حقول    

جمنون )�صركة �صل و�صركة برتونا�ص املاليزية( بالإ�صافة اإىل حقول اأ�صغر يف    

الغراف وبدره والقياره والنجمة فازت بها �صركات ذات جن�صيات متعددة منها    

غاز بروم الرو�صية وتوتال الفرن�صية وغريها من ال�صركات الأجنبية ال�صغرية    

ك�صركة �صوناغول الأنغولية.  

ووفقًا لهذه العقود فقد ازداد اإنتاج العراق  بحدود 200 األف برميل يوميًا يف نهاية 

عام 2010، وزادت الطاقة الإنتاجية اأكرث من 400 األف برميل يوميًا بحلول عام 2011.  

وياأمل العراق بعد النتهاء من تطوير حقوله وفقًا جلولتي الرتاخي�ص امل�صار اإليها اأعاله 

اأن ت�صل الطاقة الإنتاجية فيه اإىل 12 مليون برميل يوميًا وبزيادة قدرها 9.5 مليون 

برميل يوميًا عن معدلت الإنتاج احلالية وذلك بحلول اأواخر عام 2017.

اإن جولتي الرتاخي�ص اأعاله اأثري حولهما العديد من الت�صاوؤلت ذات اأبعاد متعددة،  منها:

اإن هذه اجلولت قامت على اأ�صا�ص عقود خدمة Service Agreement تتقا�صى      -1

مبوجبها ال�صركات الفائزة بالعقود ر�صوم اإنتاج حمددة ترتاوح بني دولر ون�صف    

اإىل دولرين عن كل برميل اإ�صايف يتم اإنتاجه، بخالف عقود امل�صاركة يف الإنتاج    

Production Sharing Agreement التي متكن ال�صركات الأجنبية من احتجاز    

النفط اخلام لفرتة طويلة مبا يف�صي اإىل رهن الحتياطيات املوؤكدة لالأجيال القادمة.  

الفصل الثاني
لعبة األمم والثروة النفطية العراقية
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تنوع ال�صركات الفائزة يف جولت الرتاخي�ص اإذ مل تقت�صر ح�صرًا على       -2

ال�صركات الغربية خا�صًة الأمريكية والربيطانية التي �صاركت يف احلرب على    

العراق بل �صمت كذلك �صركات تابعة لدول وحكومات كانت مناه�صة ب�صدة    

للحرب منها �صركات رو�صية و�صينية ونرويجية وماليزية ما يجعل من مقولة    

”�صرقة النفط العراقي”ل يجانبها ال�صواب ب�صكل كبري رغم الإقرار باأن النفط    

كان اأحد الأجندات الأمريكية لغزو البالد بالإ�صافة اإىل ملف الإرهاب واأ�صلحة    

الدمار ال�صامل التي اأثبتت الأحداث خلو البالد منها.  

نتائج جولت التراخيص

االحتياطي 
)bbl مليار(

الزيادة 
المستهدفة 

bbl/d  1,000

اإلنتاج 
المستهدف 

bbl/d  1,000

اإلنتاج 
2009

bbl/d  1,000
*

الشركة المنفذة
جولة التراخيص األولى

17.8 1,850 2,850 1,000 BP, CNPC, SOMO الرميلة 

8.6 2,055 2,325 270 ExxonMobil, Shell, 
NOC

 غرب القرنة، 
المرحلة األولى

4.0 995 1,200 205 Eni, Occidental, 
Kogas, Misan Oil الزبير

30 4,900 6,375 1,475 مجموع جولة التراخيص األولى  )بليون برميل(

جولة التراخيص الثانية

12.9 1,800 1,800 0 LUKOil, Statoil, Oil  
Exploration CO. 

غرب القرنة، 
المرحلة الثانية  

12.6 1,745 1,800 55 Shell, Petronas, Misan Oil مجنون

4.1 532 535 3 CNPC, Petronas, Total, 
South Oil الحلفاية

0.8 230 230 0 Petronas, JAPEX, North 
Oil الغراف

0.1 170 170 0 Gazprom, KOGAS, 
Petronas, TPAO, Midlands بدرة 

0.9 118 120 2 Sonangol, Nineveh القيارة 

0.9 110 110 0 Sonangol, Nineveh النجمة

32 4,705 4,765 60 مجموع جولة التراخيص الثانية )بليون برميل(

62.7 9,605.0 11,140 1,535 مجموع الجولت األولى و الثانية

الفصل الثاني
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* تباينت اأتعاب ال�صركات النفطية املتعاقدة الفائزة يف جولتي الرتاخي�ص اأعاله، وفقًا 

لدرجة وعورة احلقل، اإذ كلما كان احلقل اأقرب اإىل الإنتاج اأو كونه حقاًل مكت�صفًا قاباًل 

للتطوير انخف�صت الر�صوم التي تتقا�صاها ال�صركات النفطية املعنية عن كل برميل 

اإ�صايف يتم اإنتاجه. وقد تراوحت هذه الر�صوم بني 1.39 دولر للربميل لتطوير حقل 

جمنون كحد اأدنى اإىل 6 دولرات للربميل الإ�صايف لتطوير حقل النجمة غري املنتج 

حاليًا.

وعلى النقي�ص من ذلك يرى العديد من املراقبني مبا يف ذلك وكالة الطاقة الدولية 

IEA اأن العراق لن يكون مبقدوره زيادة اإنتاجه كما يخطط له اأي الو�صول اإىل 12 مليون 
برميل يوميًا لأ�صباب لوج�صتية عديدة منها ما يتعلق بالبنى التحتية والكادر الب�صري 

ناهيك عن الو�صع الأمني الذي لزال ه�صًا رغم التح�صن امللحوظ يف ال�صنوات القليلة 

املا�صية.  كما اأن ال�صوق العاملية غري قادرة على ا�صتيعاب مثل هذه الزيادة ل�صيما اإذا ما 

علمنا اأن هناك حاليًا بحدود 6 ماليني برميل يوميًا طاقة فائ�صة لدى الدول الأع�صاء 

يف اأوبك خا�صة يف اململكة العربية ال�صعودية الأمر الذي قد يوؤدي اإىل ن�صوب ت�صارب 

يف امل�صالح بني البلدين.  ومن الناحية التاريخية فاإن ح�صة العراق يف الأوبك كانت 

حمددة عند معدل %14.5 من الإنتاج الكلي للمنظمة ما يعني اأن اإنتاج العراق وفقًا لهذه 

احل�صة لن يزيد على ” ماليني برميل يوميًا بحلول عام 2020، اأي ن�صف الإنتاج امل�صتهدف 

وفقًا جلولت الرتاخي�ص. 

كما اأن التقديرات امل�صتقبلية ت�صري اإىل اأن الزيادة يف الطلب على نفط اأوبك بحلول عام 

2020 �صترتاوح بني 3 ماليني برميل يوميًا كحد اأدنى اإىل 6.5 ماليني برميل يوميًا كحد 
اأق�صى يف اأح�صن الحتمالت.  اإن هذا امل�صتوى من النمو يف الطلب �صيكون من ال�صغر 

10
مبكان ل�صتيعاب الزيادة الكبرية يف الإنتاج العراقي.

الفصل الثاني
لعبة األمم والثروة النفطية العراقية

وهو ما ذهب إليه الخبير النفطي العراقي المعروف الدكتور فاضل الجلبي، لمزيد من التفاصيل، راجع:  10
Fadhil Chalabi. Iraq’s Oil Expansion And Market Stability. MEES, December 6, 2010. & Asri Mousa. 

Iraq’s Oil Contracts,2011 & Beyond, Middle East Economic Survey (MEES), 29 May, 2011.
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5- الإ�صرتاتيجية الأمريكية للطاقة: 

هناك عامل على درجة كبرية من الهمية ي�صفي م�صداقية كبرية للراأي القائل باأن 

النفط كان اأحد العوامل الرئي�صية للحرب جت�صدها الإ�صرتاتيجية الأمريكية للطاقة 

القائمة على حمورين رئي�صني:

�صمان التدفق الآمن لإمداداتها وامدادات حلفائها يف حلف �صمال الطل�صي )الناتو( 

من دول منطقة ال�صرق الو�صط مبا فيها الدول الأع�صاء يف جمل�ص التعاون اخلليجي. 

اإبقاء املعامالت الدولية مبا فيها النفط ”مقومة” بالدولر الأمريكي. وميكن القول 

من الناحية العملية اإن النفط العاملي اأ�صبح ”الغطاء” للدولر بدءًا من عام 1971 حني 

 Gold Standard قررت اإدارة الرئي�ص نيك�صون اإيقاف العمل بقاعدة ال�صرف بالذهب

التي مت اعتمادها عام 1944 فيما يعرف بـ ”اتفاقية بريتون وودز”. ويف عاملنا املعا�صر 

اليوم فان اأغلب البور�صات يف العامل ل�صيما تلك الأوربية منها والتي تعتمد اعتمادًا 

مطلقًا على ا�صترياداتها النفطية )اأكرث من الوليات املتحدة( ت�صعر نفطها بعملة 

الدولر. وت�صري التقديرات اإىل اأن التداول اليومي بالدولر لأغرا�ص تتعلق بتجارة النفط 

اخلام وم�صتقاته فقط تربو على 5 مليارات دولر يوميًا. وعليه فاإن اأي حماولة لإعادة 

ت�صعري النفط بعملة اأخرى غري الدولر يعد ”خطًا اأحمر” للوليات املتحدة ل يجوز 

جتاوزه مهما كان الثمن. ويرى العديد من املراقبني اأن العراق دفع ثمنًا باهظًا عندما 

جلاأ يف مطلع عام 2002م اإىل الت�صعري باليورو. واأن هذه املحاولة للخروج عن الإجماع 

 
11
العاملي اأجه�صت بعد الحتالل مبا�صرة.

ويذكر اأن بع�ص الدول النفطية منها اإيران وفنزويال التي تتخذ موقفًا معاديًا لل�صيا�صات 

الأمريكية تدر�ص بجدية اإمكانية ت�صعري نفطها باليورو. كما ترتدد الدعوات يف اأو�صاط 

ال�صناعة النفطية كلما هوى الدولر مقابل العمالت الرئي�صة الأخرى اأىل اإعادة الت�صعري 

من خالل �صلة عمالت ت�صم بالإ�صافة اإىل الدولر واليورو واجلنيه ال�صرتليني والني 

الياباين.

بيد اأن هناك �صبه اإجماع يف اأو�صاط ال�صواق املالية مفاده اأن الدولر �صيبقى مهيمنًا 

يف املعامالت الدولية ول�صنوات عديدة قادمة خا�صة واأنه يحتل اأكرث من %80 من حجم 

املبادلت كما اأنه ميثل اأكرث من %60 من الحتياطيات النقدية العاملية لدى البنوك املركزية. 

الفصل الثاني
لعبة األمم والثروة النفطية العراقية

11  إللقاء الضوء على تبعات تسعير النفط الخام باليورو بدال من الدوالر األمريكي، أنظر في ذلك: فؤاد قاسم  
  األمير، حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز. شبكة إيالف اإللكترونية، 8 يناير كانون  

  الثاني 2008. حيث يرى الكاتب أن أحد أسباب غزو العراق هو تحول العراق نحو التسعير باليورو في مطلع  
  عام 2000، األمر الذي يهدد هيمنة الدوالر األمريكي في المعامالت الدولية.



وخال�صة القول ومع الإعالن عن جولت الرتاخي�ص النفطية لزيادة الإنتاج اإىل 

12 مليون برميل يوميًا ومع قرب الإعالن عن جولت تراخي�ص جديدة للتنقيب 
وال�صتك�صاف عن الغاز الطبيعي الذي ما زال يحرق عند اإنتاج النفط Flared Gas مما 

يكلف العراق مليارات الدولرات التي يتم اإهدارها، 

وت�صخ�ص اأنظار �صركات النفط العاملية من جديد اإىل ال�صوق النفطية العراقية  ملواجهة 

الطلب املتعاظم على النفط ل �صيما بعد خروج العامل موؤخرًا من اأزمة الك�صاد وتوقع منو 

الطلب ب�صكل م�صطرد خا�صًة يف القت�صادات النا�صئة بقيادة ال�صني والهند بالإ�صافة 

اإىل رو�صيا والربازيل.

الفصل الثاني
لعبة األمم والثروة النفطية العراقية



الفصل الثالث
التقارير القطرية والدولية





دراســات في الطــاقــة                            أمن اإلمدادات والمخــاطر الجيوسيــاسيــة

50

بالرغم من اأن مملكة البحرين ل ينظر اإليها كمنتج رئي�صي للنفط بخالف نظرائها 

الآخرين يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي اإل اأن قطاع النفط لزال ي�صتاأثر باأكرث من 

%70 من العائدات احلكومية. كما اأن القت�صاد يف مملكة البحرين يعتمد ب�صكل كبري 
على ال�صادرات الهايدروكربونية  Hydrocarbon وبالأخ�ص املنتجات املكررة، التي متثل 

اأكرث من %60 من اأجمايل ال�صادرات الكلية. 

اأوًل: ملحة عامة عن تطور ال�صناعة النفطية يف مملكة البحرين

تعد مملكة البحرين من اأوائل دول اخلليج التي اأكت�صف النفط يف اأرا�صيها، اإذ ت�صري 

امل�صاهدات التاريخية اإىل بدء تدفق النفط  فيها عام 1932. وتقدر الحتياطيات املثبتة 

للنفط يف البحرين عند 125 مليون برميل كما يف يناير 2011، وفقًا للبيانات ال�صادرة 

عن اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA. ويرتكز جل الحتياطي يف حقل البحرين 

)عوايل(. اأما الإنتاج فيقدر بنحو 46 األف برميل يوميًا.  وت�صرتك مملكة البحرين 

مع اململكة العربية ال�صعودية منا�صفة يف اإنتاج حقل اأبو �صعفة البحري البالغ 300 األف 

برميل يوميا.

ول�صرب اأغوار التطورات التي �صهدتها اململكة يف اإنتاج النفط فاإنه يجدر بنا التوقف اأوًل 

عند الهيكل التنظيمي لل�صناعة النفطية التي �صهدت تطورات عديدة عرب العقود القليلة 

املا�صية ولعل من اأهم هذه التطورات �صدور املر�صوم رقم 63 لعام 2005 باإن�صاء الهيئة 

الوطنية للنفط والغاز، التي حلت حمل وزارة النفط يف جميع اخت�صا�صاتها.  والهيكل 

التنظيمي لقطاع النفط والغاز ي�صم، بالإ�صافة اإىل الهيئة، كاًل من ال�صركة القاب�صة 

للنفط والغاز التي متتلك %100 من �صركة نفط البحرين )بابكو( و%75 من �صركة غاز 

البحرين الوطنية، و %100 من �صركة تو�صعة غاز البحرين الوطنية، %60 من �صركة 

البحرين لتزويد وقود الطائرات %33 من �صركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات. 

ويو�صح ال�صكل اأدناه الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للنفط والغاز يف مملكة البحرين.
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ال�شكل رقم 1: الهيئة الوطنية للنفط والغاز يف البحرين

امل�شدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز، التقرير ال�شنوي

وعلى عك�ص دول جمل�ص التعاون اخلليجي، تنفرد مملكة البحرين بكونها م�صدرًا �صافيًا 

للمنتجات البرتولية بدل من النفط اخلام. اإىل ذلك فاإن �صبكات الأنابيب حمدودة جدًا 

وترتكز بالدرجة الأ�صا�ص على تو�صيل النفط اخلام من حقل عوايل اإىل م�صفاة النفط 

يف مدينة �صرتة. وحيث اإن الإنتاج املحلي للنفط هو اأدنى بكثري من طاقة امل�صايف، 

ت�صتورد البحرين بحدود 210 األف برميل يوميًا من النفط العربي اخلفيف من ال�صعودية 

عرب خط بحري يربط البلدين. وتعمل �صركة نفط البحرين )بابكو( على تكرير النفط 

اخلام وت�صديره عرب ناقالتها. وتتوجه معظم �صادرات البحرين اإىل الهند والأ�صواق 

الآ�صيوية الأخرى. اأما اإنتاج البحرين امل�صرتك مع اململكة العربية ال�صعودية عند حقل 

اأبو�صعفة البحري فيتم بيعه من خالل ميناء راأ�ص تنورة بال�صعودية الذي يعد من اأكرب 

مرافئ الت�صدير يف العامل.  

1- الإنتاج 

حافظت مملكة البحرين على معدلت اإنتاجها على نحو ثابت عرب العقد املا�صي، يف 

حني ازداد ال�صتهالك املحلي ب�صكل م�صطرد مما اأف�صى اإىل تراجع ال�صادرات ابتداء 

من عام 2005 و�صاعدًا. ومع جهود مملكة البحرين يف تنويع القاعدة القت�صادية 

بعيدًا عن العتماد املطلق على النفط، ومع ازدياد ا�صتهالك الطاقة يف �صناعة 

البرتوكيماويات واإنتاج الأملنيوم، فاإن ال�صادرات لبد اأن ترتاجع. وقد بلغت �صادرات 
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مملكة البحرين من النفط عام 2009 بحدود ثالثة األف برميل يوميًا مقارنًة بـ 27 األف 

برميل يوميا عام 2005.  ويقدر اإنتاج مملكة البحرين الكلي من ال�صوائل يف عام 2010 

بحوايل 46 األف برميل يوميًا منها 35 األف برميل يوميًا من النفط اخلام. وي�صتثنى من 

هذا الرقم اإنتاجها امل�صرتك يف حقل اأبو �صعفة والذي ت�صل ح�صة مملكة البحرين فيه 

اإىل 150 األف برميل يوميًا. وقد بلغ ا�صتهالك مملكة البحرين من  النفط عام 2010 

نحو 45 األف برميل يوميًا

Energy Information Administration  :امل�شدر

وكما اأ�صرنا �صابقًا فاإن الإنتاج احلايل من النفط يتمركز يف حقل عوايل الذي �صهد تراجعًا 

كبريًا يف اإنتاجه الذي بلغ ذروته يف �صبعينيات القرن املا�صي عند 75  األف برميل يوميًا  

نظرًا لال�صتنزاف الكبري يف مكامنها. و لغر�ص و�صع حد لهذا الرتاجع يف الإنتاج النفطي، 

اأعلنت �صركة بابكو مطلع عام، 2011 عن �صروعها يف حفر العديد من الآبار اجلديدة يف 

حقل عوايل. ويف تطور ذي �صلة اأعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز )بابكو(  بال�صرتاك 

مع �صركة اأوك�صيدنتال  الأمريكية و�صركة مبادلة للتطوير الإماراتية عن تاأ�صي�ص �صركة 

الشكل رقم 2
إنتاج وأستهالك النفط في البحرين (1999 - 2009)
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عمليات م�صرتكة جديدة با�صم �صركة تطوير البرتولية  لتطوير وتنمية حقل البحرين. 

واخلال�صة فاإن اإنتاج النفط يف مملكة البحرين ميكن تاأطريه على النحو التايل: 

املكت�صف و�صط اجلزيرة الأم عام 1932 والذي و�صل ذروة اإنتاجه   حقل البحرين 

من النفط يف مطلع ال�صبعينيات من القرن املا�صي، بينما يرتاجع     

اإنتاجه مبعدل �صنوي يبلغ 2 اإىل %3 حيث ينتج الآن حوايل 32     

األف برميل يوميًا.    

الواقع يف املياه الإقليمية ال�صعودية الذي مت اكت�صافه عام 1963   حقل اأبو �صعفة 

والذي تتنا�صف فيه البحرين اإنتاجه مع ال�صعودية. وحتى عام     

2002 كان اإنتاج النفط من احلقل ل يتجاوز 150 األف برميل      

يوميًا. ويف عامي 2002 و 2003 قام البلدان بال�صتثمار لزيادة     

اإنتاج احلقل بحيث اأ�صبح اإنتاجه اليومي حوايل 300 األف برميل     

يوميًا، وتقوم �صركة اأرامكو ال�صعودية بالإ�صراف على الإنتاج.    

 

ويو�صح اجلدول اأدناه اإنتاج النفط يف كل من حقلي البحرين واأبو �صعفة واإنتاج م�صنع التكرير.

جدول رقم 1: اإنتاج النفط يف حقلي البحرين واأبو �شعفة واإنتاج م�شنع التكرير

2001200220032004200520062007ألف برميل سنويًا

13,65613,80013,72013,64713,34813,08512,552إنتاج حقل البحرين

52,92654,08555,14654,93854,74853,83354,710إنتاج حقل أبوسعفة 

87,76591,12292,35092,66997,71696,21797,904إنتاج مصنع التكرير 

امل�شدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز، التقرير ال�شنوي

اإىل ذلك اأو�صحت اإح�صاءات ر�صمية عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز واجلهاز املركزي 

للمعلومات، �صدرت موؤخرًا، اأن قيمة اإنتاج البحرين من النفط اخلام ارتفعت اإىل 

مليارين و48 مليون دينار )نحو 5.4 مليارات دولر( خالل عام 2010 على �صوء ارتفاع 

الأ�صعار يف الأ�صواق العاملية. وارتفعت م�صاهمة اإنتاج النفط اخلام يف الناجت املحلي 

الإجمايل GDP للبحرين يف 2010 اإىل23.7 % من %22.7 عام 2009.  
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2- التكرير 

تبلغ الطاقة التكريرية مل�صايف النفط يف البحرين بحدود 262 األف برميل يوميًا وهناك 

خطط لتو�صعة م�صايف التكرير مبا يف ذلك اإن�صاء خطوط جديدة ل�صترياد النفط اخلام 

من ال�صعودية. اجلدير بالذكر اأن اأكرث من %15 من اخلام امل�صتخدم يف امل�صفاة هو خام 

حملي، يف حني يتم �صخ اخلام املتبقي اأي ما يعادل %85 عرب خط الأنابيب ال�صعودي 

البالغ طوله اأكرث من 50 كيلو مرتًا. اإن هذا اخلط املتقادم جدًا �صيتم ال�صتغناء عنه 

عند النتهاء من اإن�صاء اخلط العربي اجلديد بطول 100 كيلو مرت وبطاقة ترتاوح بني 

350 اإىل 450 برميل يوميًا تربط ما بني مركز ت�صنيع النفط يف مدينة ابقيق ال�صعودية 

وم�صفاة التكرير يف مدينة �صرتة. 

البنزين املمتاز مقابل البنزين اجليد

لعل ما هو لفت وجدير باملالحظة يف مملكة البحرين، هو هيمنة البنزين املمتاز )عدد 

اأوكتني 95( �صمن مزيج ا�صتهالك املنتجات البرتولية على ح�صاب البنزين اجليد 

)عدد اأوكتني 91(. ومرد ذلك بالدرجة الأ�صا�ص هو الدعم الكبري الذي حتظى به 

امل�صتقات النفطية بكافة اأنواعها، ما يجعل اأ�صعارها اأقل بكثري من �صعرها احلقيقي، 

وهو ما ي�صجع على الإفراط يف ال�صتهالك غري العقالين. يذكر اأن �صعر البنزين ب�صقيه 

املمتاز واجليد مل ي�صهد اأي تغيري يذكر منذ عام 1982 اإذ ا�صتقر عند 100 فل�ص / لرت 

و80 فل�صًا / لرت على التوايل. ويعد �صعر البنزين يف مملكة البحرين من الأرخ�ص على 

�صعيد املنطقة، كما هو مو�صح يف اجلدول اأدناه.
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جدول رقم )2( اأ�شعار للم�شتقات النفطية يف الدول العربية، 2010     دولر اأمريكي/ لرت 

البـنـزيـــــن
العادي Regularالممتاز Premiumالدولة

0.270.21البحرين

0.480.41اإلمارات

0.160.12السعودية

0.350.33الجزائر 

0.810.81تونس

0.38العراق

0.240.16مصر

0.86سورية

1.120.87األردن

امل�صدر: التقرير الإح�شائي ال�شنوي 2010، منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(، الكويت.

ويف درا�صة اأعدتها �صركة نفط البحرين )بابكو( بينت اأن ا�صتهالك اجلازولني املمتاز 

يف البحرين يف تزايد م�صتمر ومتوا�صل على ح�صاب اجلازولني اجليد، مما ي�صكل عبئًا 

على الطاقة التكريرية مل�صفاة البحرين.

وبح�صب الدرا�صة فقد بلغت ح�صة اجلازولني املمتاز عام 2001 من ال�صوق املحلي 3,82 

ماليني برميل �صنويًا اأي ما ن�صبته %43 من اإجمايل منتج اجلازولني، فيما بلغت ح�صة 

اجلازولني اجليد من ال�صوق املحلي 5,02 ماليني برميل �صنويًا اأي ما ن�صبته %57. ويف 

عام 2010 اأ�صبحت ح�صة اجلازولني املمتاز من ال�صوق املحلي 8,71 ماليني برميل �صنويا 

اأي ما ن�صبته %61، فيما بلغت ح�صة اجلازولني اجليد من ال�صوق املحلي 5,64 ماليني 

برميل �صنويا وهي تعادل %39. وبح�صب الدرا�صة فان هذه الن�صب �صرتتفع بحلول عام 

2015 و�صت�صبح ح�صة اجلازولني املمتاز من ال�صوق املحلي 12,8 مليون برميل �صنويًا 

اأي ما ن�صبته %68، فيما �صتبلغ ح�صة اجلازولني اجليد من ال�صوق املحلي 5,93 ماليني 

برميل �صنويا اأي ما ن�صبته %32. وعلى الرغم من ارتفاع معدل النمو لنوعي اجلازولني، 
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فاإن اجلازولني املمتاز ارتفع بن�صبة %3  يف عام 2001 وو�صل ارتفاعه اإىل %8 يف عام 

2010 و�صوف يتوا�صل هذا الرتفاع حتى عام 2015.

 واجلدير بالذكر اأن %74 من املركبات يف مملكة البحرين هي من �صنع ياباين 

)�صيارات يابانية(، واأن %63 من موديالت هذه ال�صيارات ميكن ا�صتخدام الوقود اجليد 

بها الذي يحتوى على ن�صبة 90-91 من الأوكتني. وت�صري التقديرات اإىل اأن معدل التوفري 

املايل ال�صخ�صي للتحول اإىل اجلازولني اجليد هو 120 دينارًا �صنويًا وهذا يوفر مبلغًا 

للم�صتهلك نف�صه من دون اأن تتاأثر مركبته.

 جدول رقم )3(: ح�شة الغازولني يف ال�شوق املحلي: 2001 – 2015

نوع الغازولين

200120102015

الكمية* 
)م.ب.س(

نسبة مئوية 
)%(

الكمية* 
)م.ب.س(

نسبة مئوية 
)%(

الكمية* 
)م.ب.س(

نسبة مئوية 
)%(

3.82438.716112.868الممتاز

5.02575.64395.9332الجيد

* مليون برميل �شنوياً

امل�شدر: اأخبار اخلليج، العدد 12,100، البحرين، 10 مايو 2011

ثانياً: الغاز الطبيعي 

ملحة عامه

تعد احتياطيات اململكة من الغاز الطبيعي متوا�صعة جدًا حيث يتم ا�صتهالك ما يتم 

اإنتاجه بالكامل. وتقدر الحتياطيات املوؤكدة من الغاز الطبيعي يف مملكة البحرين عند 

3.25 تريليون قدم مكعب كما يف مطلع يناير 2011، جلها من الغاز امل�صاحب امل�صتخرج 
من حقل عوايل النفطي. 

الإنتاج وال�صتهالك 
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ت�صتاأثر �صركة األبا ل�صناعة الأملنيوم باحل�صة الأكرب من ال�صتهالك املحلي للغاز، 

ل�صيما واأن الغاز الطبيعي ي�صتخدم كلقيم feedstock يف الإنتاج. ولدى �صركة غاز البحرين 

الوطنية  بناغاز Banagas  طاقة توليدية لإنتاج 300 مليون قدم مكعب من الغاز يف 

اليوم. 

Energy Information Administration  :امل�شدر

وتنتج البحرين الغاز الطبيعي من حقل اخلف الذي ي�صل عمقه حوايل 10 اآلف قدم 

حتت �صطح الأر�ص، ويبلغ اإنتاج الغاز حوايل 500 مليار قدم مكعب �صنويًا )1.4 مليار 

قدم مكعب يوميًا(. 

ويقوم م�صنع �صركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز( الذي متتلك الدولة اأغلبية اأ�صهمه 

منذ عام 1979، مبعاجلة الغاز امل�صاحب Associated Gas والغاز الناجت من م�صفاة 

الشكل رقم (3)

إنتاج واستهالك الغاز الطبيعي في البحرين (1999 - 2009)
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البحرين لإنتاج ثالثة اأنواع من �صوائل الغاز هي الربوبان والبيوتان والنفثا. ويبلغ 

جمموع الإنتاج حوايل 3.5 ماليني برميل �صنويًا. 

ويو�صح اجلدول اأدناه اإنتاج الغاز و�صوائل الغاز يف اململكة.

جدول رقم )4(: اإنتاج الغاز و�شوائل الغاز )بروبان وبيوتان ونفثا(

2001200220032004200520062007

 إنتاج الغاز )مليار 
424429434428470488508قدم مكعب(

إنتاج سوائل الغاز 
9689619229811,015969896)ألف طن(

امل�شدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز )البحرين(

 

وقد �صهد الطلب على الغاز الطبيعي يف البحرين منوًا مت�صارعًا يف غ�صون ال�صنوات 

القليلة املا�صية، وهي زيادة مر�صحة لالرتفاع يف ال�صنوات املقبلة نظرًا لنمو ال�صناعة 

املحلية ذات ال�صتهالك الكثيف للطاقة. 

وتتطلع �صركة غاز البحرين الوطنية نحو زيادة الإنتاج ملقابلة النمو يف ال�صتهالك. وقد 

�صهد اإنتاج الغاز منوًا قدره %5 �صنويًا يف ال�صنوات اخلم�ص املا�صية، بيد اأن البحرين 

بحاجة اإىل زيادة اأكرب يف الإنتاج اإذا ما اأريد لها ا�صتيعاب الزيادة يف الطلب ل�صيما 

واأن الغاز الطبيعي اأم�صى اليوم الوقود املف�صل للم�صتهلك فهو وقود نظيف غري ملوث 

12
للبيئة.
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12   للتعرف على التطورات النفطية التي شهدتها المملكة أنظر: تأثيرات الطفرة النفطية الثالثة في  
  البحرين، إعداد مجموعة باحثين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.



ثالثاً: اإنتاج الكهرباء

بلغت طاقة الكهرباء يف مملكة البحرين عام 2009 حوايل 2800 ميغاوات. وتعتمد 

اململكة يف توليد الكهرباء بدرجة كبرية على الغاز الطبيعي. وقد بلغ اإجمايل الطاقة 

الكهربائية املولدة يف عام 2009 عند 11.2 مليار كيلوات / �صاعة. وقد �صهد اإنتاج 

الكهرباء منوًا متوا�صاًل بلغ متو�صطه %9 يف ال�صنوات اخلم�ص املا�صية. 

وبح�صب هيئة الكهرباء واملاء فاإن هذا املعدل مر�صح لالرتفاع خالل العقد احلايل. ويو�صح 

ال�صكل اأدناه تطور اإنتاج الكهرباء والطاقة ال�صتيعابية يف البحرين للفرتة  )1998 – 2008(.

Energy Information Administration  :امل�شدر

ومن املوؤمل و�صول اإنتاج البحرين من الكهرباء خالل �صهر اأغ�صط�ص /  اآب 2011 اإىل 

4011 ميغاوات بعد النتهاء من اإن�صاء حمطة الدور بطاقة اإنتاجية 1234 ميغاوات 
وبكلفة تقدر بـ 2 مليار دولر.

وملواكبة النمو يف الطلب على الكهرباء فقد �صرعت حكومة مملكة البحرين يف ت�صجيع 

الشكل رقم (4)

                            تطور إنتاج الكهرباء والطاقة ا�ستيعابية في البحرين للفترة (1998 - 2008)
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اإن�صاء م�صاريع م�صتقلة للطاقة الكهربائية ي�صطلع بها القطاع اخلا�ص من خالل 

خ�صخ�صة بع�ص من�صاآت الكهرباء احلكومية. وتعد �صركة عزل من اأوائل ال�صركات 

اخلا�صة التي بداأت عملها التجاري عام 2006، ومتكنت من ال�صتحواذ على ما يربو 

على ثلث اإنتاج الكهرباء يف نهاية عام 2009 وفقًا لهيئة الكهرباء واملاء. 

واجلدير بالذكر اأن مملكة البحرين مت ربطها ب�صبكة الربط  الكهربائي اخلليجي عام 

2009 الأمر الذي يوؤمن توفري اإمدادات كافية من الكهرباء حتى يف حالت الطوارئ. 
وكان جمل�ص التعاون قد اأماط اللثام عن م�صروع لتوحيد ال�صبكة الكهربائية اخلليجية 

عام 2004، وقد نفذ اجلزء الأول من امل�صروع عام 2009 الذي ربط �صبكات الكهرباء 

لكل من ال�صعودية وقطر والبحرين والكويت. ومن املوؤمل اأن تلتحق كل من دولة الإمارات 

و�صلطنة عمان بالركب اخلليجي يف نهاية عام 2011.

رابعاً: اإح�صائيات النفط والغاز لعام 2010

وفقًا للتقرير ال�صنوي للهيئة الوطنية للنفط والغاز، NOGA، الذي �صدر يف اأوائل اأبريل / 

ني�صان من العام اجلاري، ميكن تاأطري ما يلي:

جدول )5(: اإح�شائيات النفط لعام 2010 مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2009

المعدل اليومي / برميل 2009 2010
التفاصيل

2009 2010 مليون برميل  مليون برميل

32,000 32.000 11.750 11.635 حقل البحرين
150,000 150.000 54.760 54.741 حقل أبوسعفة
182,000 182,000 66.510 66.376 المجموع
224,371 234,679 81.895 85.658 الواردات من النفط الخام السعودي
258,147 267,046 94.224 97.472 النفط الخام الجاري إلى مصنع التكرير
261,912 272,226 95.598 99.362 إنتاج المصفاة
24,837 25,989 9.065 9.486 المبيعات المحلية من المنتجات المكررة
14,464 13,565 5.279 4.951 مبيعات المطار

222,861 234,529 81.344 85.605 صادرات المشتقات البترولية

امل�شدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز، التقرير ال�شنوي
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اإنتاج النفط: اإنتاج حقل البحرين من النفط اخلام: بلغ خالل العام 11.635 مليون 

برميل )مبعدل يومي 32 األف برميل(، مقارنة مع نف�ص الفرتة من عام 2009.

حقل اأبو�صعفة: بلغ املعدل اليومي لعام 2010، 150 األف برميل مقارنة مع نف�ص املعدل 

خالل نف�ص الفرتة من عام 2009. ويالحظ اأن اإنتاج حقل اأبو�صعفة  يتم ت�صديره كنفط 

خام ويباع يف الأ�صواق العاملية، اأما اإنتاج حقل البحرين فيتم �صخه اإىل م�صنع التكرير 

من اأجل اإنتاج امل�صتقات النفطية. ولقد بلغ املعدل اليومي لإنتاج حقل البحرين وحقل 

اأبو�صعفة من النفط اخلام 182,000 برميل خالل عام 2010 وهو نف�ص املعدل خالل 

نف�ص الفرتة من عام 2009م. اأما اأجمايل اإنتاج حقل البحرين وحقل اأبو�صعفة لعام 

2010 فقد بلغ 66 مليون برميل مقارنة مع نف�ص الكمية لعام 2009.

النفط اخلام امل�صتورد: بلغ 85.658 مليون برميل باملقارنة مع 81.895 مليون برميل 

لنف�ص الفرتة من عام 2009 اأي بزيادًة قدرها 3.763 مليون برميل وهي تعادل 4.6%. 

وقد بلغ املعدل اليومي للنفط اخلام امل�صتورد مايقارب 234 األف برميل يوميًا مقارنة مع 

224 األف برميل يوميًا خالل نف�ص الفرتة من عام 2009. 

النفط اخلام اجلاري:بلغ النفط اخلام اجلاري اإىل م�صفاة التكرير 97.472 مليون 

برميل باملقارنة مع 94.224 مليون برميل خالل عام 2009 اأي بزيادة ن�صبتها 3.5%، 

اأن النفط اجلاري اإىل امل�صفاة يتمثل يف النفط امل�صتورد من اململكة العربية ال�صعودية 

وكذلك املنتج من حقل البحرين. وقد بلغ املعدل اليومي للنفط اخلام اجلاري اإىل 

م�صنع التكرير 267 األف برميل مقارنة مع 258 األف برميل خالل عام 2009. وتعود 

اأ�صباب الزيادة اإىل زيادة اإنتاج م�صفاة البحرين لتلبية الطلب على امل�صتقات البرتولية 

والتزامات �صركة نفط البحرين )بابكو(. 

اإنتاج م�صفاة البحرين بلغ 99.362 مليونًا مقارنة مع 95.598 مليون برميل يوميًا 

خالل عام 2009 بزيادة قدرها 3.764 مليون برميل. اأما املعدل اليومي فقد بلغ 272 

األف برميل مقارنة مع 262 األف برميل خالل نف�ص الفرتة من عام 2009، حيث تبلغ 

ن�صبة الزيادة %3.8. واجلدير ذكره اأن املعدل اليومي لإنتاج امل�صفاة قد جتاوز الطاقة 

ال�صتيعابية للم�صفاة التي تبلغ 260 األف برميل يف اليوم، حيث حققت م�صفاة البحرين 
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معدًل قيا�صيًا لالإنتاج خالل عام 2010. ويعترب هذا املعدل من اأعلى الأرقام التي 

حتققها امل�صفاة عرب تاريخها الطويل. 

املنتجات البرتولية امل�صدرة: بلغ املعدل اليومي لل�صادرات 235 األف برميل مقارنة مع 

223 األف برميل لنف�ص الفرتة من عام 2009، وقد بلغ اإجمايل ال�صادرات خالل عام 
2010 85.603 مليون برميل مقارنة مع 81.344 مليون برميل يف عام 2009 بزيادة 
قدرها 4.259 مليون برميل، اأي اأن الزيادة تعادل %5.2. وتعود اأ�صباب الإرتفاع يف 

�صادرات امل�صتقات البرتولية اإىل الطلبات اخلارجية على هذه امل�صتقات التي تنتجها 

مملكة البحرين من م�صفاة التكرير، حيث تنتج امل�صفاة عدة اأنواع من امل�صتقات 

النفطية متتاز بجودتها العالية املطابقة للموا�صفات العاملية. وهذه الأنواع هي: النفثا، 

اجلازولني، الكريو�صني، وقود الطائرات، الديزل، زيت الوقود، الكربيت بالإ�صافة اإىل 

الأ�صفلت.

املبيعات املحلية: بلغ املعدل اليومي 26 األف برميل خالل عام 2010 مقارنة مع 25 األف 

برميل خالل نف�ص الفرتة من عام 2009 اأي بزيادة ن�صبتها %4. وتعزى اأ�صباب الزيادة 

للنه�صة العمرانية التي ت�صهدها مملكة البحرين، وحركة ال�صفر عن طريق ج�صر امللك 

فهد، حيث �صاهم هذا اجل�صر يف زيادة حركة ال�صياحة العائلية اخلليجية وبالتايل زيادة 

ال�صيارات القادمة اإىل مملكة البحرين عرب هذا اجل�صر.

مبيعات مطار البحرين الدويل: بلغ املعدل اليومي من وقود الطائرات خالل عام 2010 

يف حدود 14 األف برميل يوميًا. اأما فيما يخ�ص اجمايل املبيعات فقد بلغ 4.951 مليون 

برميل خالل عام 2010.
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امل�شدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز، التقرير ال�شنوي

اإنتاج وا�صتهالك الغاز:

بلغ املعدل اليومي لإنتاج الغاز يف مملكة البحرين خالل العام 1.525 بليون قدم مكعب 

مقارنة مع 1.489 بليون قدم مكعب خالل نف�ص الفرتة من عام 2009. اأما فيما يخ�ص 

الإجمايل ال�صنوي لإنتاج الغاز فقد بلغ 556.644 بليون قدم مكعب خالل العام 2010 

مقارنة مع 543.425 بليون قدم مكعب خالل نف�ص الفرتة من عام 2009 بزيادة 

قدرها 13.219 بليون قدم مكعب وهي تعادل ما ن�صبته %2.4. وترجع اأ�صباب الزيادة 

اإىل الطلب على الغاز من قبل املحطات الكهربائية يف اململكة والتي ت�صتخدم الغاز يف 

اإنتاج الكهرباء، وكذلك ا�صتخدام الغاز يف امل�صانع الكربى يف اململكة مثل �صركة نفط 

البحرين )بابكو( و�صركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات )جيبك( و�صركة اأملنيوم 

البحرين )األبا( وال�صركات الأخرى.

إنتاج النفط والنفط المستورد (2009 - 2010)
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جدول )6(: اإح�شائيات الغاز لعام 2010م مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2009م

البيان
االختالف2009م2010م

النسبةبليون قدم مكعببليون قدم مكعب
المئوية

%2.4  451.353440.64010.713إنتاج الغاز الطبيعي

%2.4 105.291120.7852.506إنتاج الغاز المصاحب

%2.4 556.644543.42513.219المجموع

امل�شدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز، التقرير ال�شنوي

وياأتي ا�صتهالك هيئة الكهرباء و�صركات الكهرباء اخلا�صة الأخرى من الغاز يف املرتبة 

الأوىل، تليها �صركة اأملنيوم البحرين )األبا( ثم �صركة نفط البحرين )بابكو( و�صركة  

اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات )جيبك( و�صركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز( 

و�صركة ال�صتثمار ال�صناعي، و�صركة درفلة الأملنيوم و�صركة البحرين ل�صحب الأملنيوم 

و�صركات اأخرى.

امل�شدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز، التقرير ال�شنوي 

الشكل (6): إنتاج الغاز لعام 2010 مقارنة مع عام 2009  
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امل�صاريع النفطية:

اإن من اأهم امل�صاريع قيد الإجناز يف اململكة اجلديرة بالإهتمام هي: 

 م�صروع اإنتاج زيوت الأ�صا�صي للت�صحيم

يعترب هذا امل�صروع من امل�صروعات املهمة ذات الربحية العالية وهو م�صروع ا�صتثماري 

م�صرتك بني ال�صركة القاب�صة للنفط والغاز مع �صركة نفط البحرين )بابكو( بن�صبة 

اإجمالية %55 من امل�صروع والطرف الثاين �صركة ني�صتي اأويل الفنلندية، حيث متتلك 

%45. وتبلغ اإجمايل تكلفة امل�صروع 430 مليون دولر اأمريكي اأي ما يعادل 162 مليون 
دينار بحريني، وقد مت النتهاء من حوايل %90 من امل�صروع، 

ويهدف امل�صروع اإىل اإنتاج زيوت ت�صحيم ذات لزوجة عالية وح�صب املوا�صفات القيا�صية 

العاملية، وهي زيوت مطلوبة بدرجة كبرية على النطاقني الأوروبي والأمريكي.

م�صروع مولدات كهربائية

يهدف هذا امل�صروع اإىل ا�صتبدال املولدات الكهربائية يف م�صفاة البحرين، ويعترب من 

امل�صروعات املهمة بالن�صبة مل�صنع التكرير. ويبلغ اإجمايل تكلفة امل�صروع حوايل 106 

ماليني دولر اأمريكي اأي ما يعادل 40 مليون دينار بحريني.

م�صروع جتديد اأنابيب النفط اخلام ال�صعودي البحريني:

وهو م�صروع قيد الدرا�صة والتخطيط، وقد قدرت التكلفة الكلية للم�صروع حوايل 350 

مليون دولر اأمريكي اأي ما يعادل 132 مليون دينار بحريني. ويهدف امل�صروع اإىل جتديد 

وتغيري م�صار اأنابيب النفط اخلام القادمة من اململكة العربية ال�صعودية اإىل م�صفاة 

التكرير يف البحرين والتي يبلغ طولها 55 كيلومرتًا اإىل خارج املدن ، حيث �صتتجنب تلك 

 الأنابيب املرور يف املناطق ال�صكنية واملناطق املاأهولة.

أوًل
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م�صروع تزويد عوايل وامل�صفاة بكهرباء الطاقة ال�صم�صية

بداأت مملكة البحرين اأوىل خطواتها العملية نحو ا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية يف توليد 

الكهرباء حيث بداأت مباحثاتها مع �صركة )برتا�صولر( الأمريكية املتخ�ص�صة يف توليد 

الطاقة الكهربائية من الطاقة املتجددة يف مطلع �صهر يوليو 2011. ويف حال التو�صل 

اإىل اتفاق مع ال�صركة املذكورة فاإن م�صروع توليد الكهرباء من الطاقة ال�صم�صية �صيبداأ 

تطبيقه يف مدينة العوايل وم�صفاة نفط بابكو وعدد من حمطات الوقود املنت�صرة يف 

جميع مناطق اململكة.

وقد اأكدت ال�صركة الأمريكية قدرتها على توليد ما ي�صل اإىل 22 ميجاوات من الكهرباء 

من الطاقة ال�صم�صية وهذا بحد ذاته كاف لتزويد مدينة العوايل وامل�صفاة وبع�ص 

حمطات الوقود بالكهرباء. 

13
خام�صًا: الروؤية امل�صتقبلية للطاقة يف مملكة البحرين

تتطلع اململكة اإىل تنويع م�صادر الطاقة بدًل من العتماد املطلق على الوقود الأحفوري 

Fossil Fuel الآيل للن�صوب ل�صيما الهتمام مب�صادر الطاقة املتجددة خا�صة طاقة 
الرياح والطاقة ال�صم�صية. اإل اأن الوقود الأحفوري )النفط والغاز( �صيبقى الوقود 

املهيمن �صمن مزيج الطاقة يف البحرين لعقود عديدة قادمة. ومن هذا املنطلق اأر�صت 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز اإ�صرتاتيجية تعتمد على عدت مرتكزات اأهمها:

جتديد امل�صفاة وحت�صني منتجاته لرفع القيمة امل�صافة واإقامة خط اأنابيب جديد   ”

لنقل النفط اخلام من ال�صعودية بطاقة اأكرب ت�صل اإىل 350 األف برميل يوميًا.

ال�صتخدام الأمثل للغاز امل�صاحب والغاز املنتج من امل�صفاة وزيادة الطاقة   ”

ال�صتيعابية ل�صركة غاز البحرين الوطنية.

13    تأثيرات الطفرة النفطية الثالثة في البحرين، مصدر سابق.

أوًل
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زيادة موارد البحرين من النفط والغاز من خالل فتح املناطق الياب�صة واملغمورة  ”

Onshore & Offshore اأمام ال�صركات العاملية يف عطاءات امل�صاركة يف ال�صتك�صاف 
والتطوير والإنتاج. 

تطبيق نظم الإنارة الذكية ون�صر املنتجات التي تعمل بالطاقة ال�صم�صية   ”

والطاقات املتجددة على نطاق اأو�صع، بهدف تر�صيد ا�صتهالك الطاقة 

الكهربائية. ولبلوغ ذلك تبحث احلكومة يف البحرين عن كيفية تفعيل م�صاركة 

القطاع اخلا�ص يف تطوير الواقع الكهربائي. وقد قامت مملكة البحرين موؤخرًا 

باإطالق التقنية الذكية لت�صغيل الطاقة والأدوات الإلكرتونية يف امل�صانع واملوؤ�ص�صات 

وال�صركات واملنازل. 

أوًل
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داأبت العديد من املنظمات واملعاهد النفطية املتخ�ص�صة، على اإعداد تقارير تر�صد 

ناع القرار من و�صع  التطورات يف ال�صوق النفطية على املدى البعيد مبا ميكن �صّ

ال�صيا�صات املالئمة ملواجهتها.

ولعل من اأبرز هذه التقارير هو التقرير الذي �صدر منت�صف �صهر نوفمرب املا�صي عن 

 منظمة الأقطار امل�صدرة للبرتول )اأوبك( واملو�صوم اآفاق النفط يف العامل 

World Oil Outlook 2010، والذي �صنعر�ص اأبرز مالحمه على النحو التايل:

1- الطاقة والنمو القت�صادي

كان لركود القت�صاد العاملي جراء اأزمة الرهن العقاري يف الوليات املتحدة اأواخر 

دي�صمرب 2007 وما اأفرزته من تداعيات ل�صيما النكما�ص يف النمو القت�صادي العاملي 

الذي مل ي�صهد له مثيل منذ عقود طويلة رمبا تعود اإىل اأزمة الك�صاد الكبري عام 1929، 

اإذ يالحظ اأن النمو يف الناجت املحلي الإجمايل العاملي GDP عام 2009 تقل�ص مبقدار 

%0.8 بخالف �صنوات النمو ال�صابقة ما ترك ب�صماته الوا�صحة على الطلب العاملي 
للنفط.  بيد اأن النمو القت�صادي اأخذ ي�صرتد عافيته تدريجيًا مدفوعًا بدرجة اأ�صا�صية 

 Economic Stimulus بحزمة الإجراءات املالية التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية

Package خا�صًة يف الن�صف الأول من عام 2010.  

اأما على املدى الطويل، فاإن �صرب اأغوار النمو احلقيقي يف الطاقة لبد اأن ياأخذ يف 

العتبار النمو ال�صكاين الذي يتوقع اأن ي�صل اإىل 8.3 مليار ن�صمة بحلول عام 2030 

مقارنة بـ 6.8 مليارات ن�صمة عام 2009 اأي بزيادة قدرها 1.5 مليار ن�صمة.  وبناًء عليه 

يرى التقرير اأن متو�صط النمو القت�صادي املتوقع يف الفرتة 2010-2030 �صيبلغ  3.5% 

�صنويًا، وهذا يعني وجود زخم �صيف�صي اإىل زيادة يف الطلب على النفط وزيادة يف 

ال�صتثمارات ا�صتجابة للنمو املتوقع.

ثانيًا
التقارير الدولية:أوبك، آفاق النفط في العالم حتى عام 2030



2- �صيا�صات الطاقة 

تعد �صيا�صات الطاقة اأحد اأبرز املحفزات للطلب على الطاقة وعر�صه يف امل�صتقبل، وهي 

�صيا�صات ل ميكن �صرب كنهها ب�صكل دقيق ل�صيما منها الت�صريعات.  وقد �صنت موؤخرًا 

ت�صريعات ما لبثت اأن حتولت اإىل قوانني ملزمة من اأهمها قانون اأمن الطاقة الأمريكي 

وحزمة اإجراءات الحتاد الأوروبي لحتواء التغريات املناخية للحد من الحتبا�ص 

احلراري.  ويرى التقرير اأن مثل هذه القوانني والإجراءات �صيكون لها اآثار �صلبية 

على مقدار النمو يف الطلب على نفط اأوبك والذي قد يرتاجع بحدود ” ماليني برميل 

 Swing يوميًا بحلول عام 2020.  اإل اأن اأوبك رغم ذلك �صتبقى تلعب دور املنتج املتمم

Producer ا�صتجابة للنمو املتعاظم على النفط يف العامل، ملا تتمتع به الدول الأع�صاء 
من طاقة فائ�صة خا�صًة لدى اململكة العربية ال�صعودية، املنتج الأول للنفط يف العامل.  

وفيما يلي جدول يبني تطور الطلب على النفط يف العامل للفرتة من )2010 ” 2030(:

20102015202020252030

85,591,096,2100,9105,5الطلب العالمي على النفط

51,953,955,756,657,5اإلمدادات من خارج األوبك

29,330,833,236,038,7اإلمدادات من دول أوبك

OPEC, World Oil Outlook, 2010 :امل�صدر

3- هيمنه الوقود الأحفوري

بالرغم من ال�صيا�صات التي تنتهجها الدول الأع�صاء يف منظمة التعاون القت�صادي 

والتنمية OECD لتقليل العتماد على النفط وت�صجيع ال�صتخدامات البديلة لها ل�صيما 

الطاقة املتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية، �صيبقى الوقود الأحفوري Fossil Fuel مهيمنًا 

�صمن مزيج الطاقة العاملي وبن�صبة ت�صل اإىل %80 حتى عام 2030. و�صي�صتاأثر النفط 

باحل�صة الأكرب منها والتي ت�صل اإىل نحو %30 رغم الرتاجع يف معدلت منوه مقارنة 

بالغاز الطبيعي اإذ يتوقع اأن ي�صهد الأخري ارتفاعًا يف مزيج الطاقة ت�صل اإىل %24 يف ظل 

ثانيًا
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التغريات التكنولوجية التي جعلت منه الوقود املف�صل للم�صتهلك وال�صديق للبيئة.

4- الطلب على النفط يف املدى املتو�صط والطويل

ي�صري التقرير اإىل اأن ال�صتهالك �صهد منوًا م�صطردًا خالفًا للتوقعات املت�صائمة 

جراء الركود القت�صادي العاملي اإذ ازداد الطلب على النفط مبليون برميل يوميًا عام 

2010 ووفقًا لهذا املنوال وبعد الأخذ بعني العتبار معدلت النمو يف القت�صاد العاملي 
وال�صكاين امل�صار اإليها اآنفًا، بالإ�صافة اإىل الإ�صقاطات Projections املتوقعة لأ�صعار 

النفط اخلام )ال�صمية( التي ترتاوح بني 75-85 دولرًا للربميل حتى عام 2020، فاإن 

الطلب على النفط �صريتفع لي�صل اإىل حوايل 90 برمياًل يوميًا بحلول عام 2014. اأما 

على املدى الطويل ف�صي�صل اإىل 105 ماليني برميل يوميًا بحلول عام 2030 اأو بزيادة 

قدرها 21 مليون برميل يوميًا مقارنة بعام 2009. 

وكما هو متوقع فاإن قطاع النقل )النقل الربي واجلوي والبحري( �صيكون املحرك 

الرئي�صي لنمو الطلب على النفط، اأما على ال�صعيد اجلغرايف ف�صت�صتاأثر القت�صادات 

النا�صئة Emerging Economies  )الربازيل وال�صني والهند ورو�صيا الحتادية( 

باحل�صة الأكرب من ال�صتهالك، اإذ �صيزداد ال�صتهالك خالل الفرتة 2030-2009 

يف الدول النامية بحدود 22 مليون برميل يوميًا.  و�صمن معدلت النمو يف الطلب على 

النفط على املدى الطويل فاإن اأكرث من %75 منها �صيتحقق يف الدول النامية الآ�صيوية.  

ويرى العديد من املراقبني اأن هذه ال�صتنتاجات عليها اأن ل تثري الكثري من الده�صة 

ل�صيما اإذا ما علمنا اأن قطاع النقل خا�صة الطلب على املركبات )مبا يف ذلك ال�صيارات 

اخل�صو�صية( يف ال�صني والهند اآخذ بالت�صاعد ب�صكل لفت، وهي مر�صحة لالرتفاع 

يف العقود القليلة القادمة يف ظل النمو القت�صادي الكبري يف هذين البلدين ل�صيما اأن 

متو�صط عدد ال�صيارات لكل 1,000 �صخ�ص يف ال�صني والهند لزال متدنيًا، اإذ مل يزد 

عن 22 �صيارة و11 �صيارة لكل 1,000 ن�صمة على التوايل مقارنة باأكرث من 700 �صيارة يف 

الوليات املتحدة الأمريكية، كما هو مو�صح يف اجلدول اأدناه.

ثانيًا
التقارير الدولية:أوبك، آفاق النفط في العالم حتى عام 2030



 توزيع املركبات وال�صيارات اخلا�صة جغرافيًا يف نهاية عام 2008

عدد السكان 
)مليون(

المركبات 
)مليون(

السيارات 
)مليون(

عدد السيارات 
لكل ألف نسمة

الواليات المتحدة 
308.7247.3222.2719.8األمريكية

540.9276.1238.9441.7أوروبا الغربية

61.737.130.7497.5فرنسا

82.351.346.6565.6ألمانيا

59.340.235.7601.6إيطاليا

803.833.321.927.2الشرق األوسط وأفريقيا

80.14.52.733.8مصر

5.90.80.590.3األردن

1,164.718.612.710.9الهند

1,328.842.529.622.3الصين

377.635.724.358.0األوبك

33.53.62.265.3الجزائر 

17.00.70.637.0أنغوليا

13.60.80.537.3األكوادور

70.47.05.780.8إيران

29.02.40.827.3العراق

2.91.30.8263.3الكويت

6.21.81.4225.4ليبيا

148.16.23.020.6نيجيريا

0.80.60.4469.9قطر

24.26.04.7192.4السعودية

4.41.41.3292.0اإلمارات

27.54.03.0107.4فنزويال

6.658.51,003.0823.0123.6العالم

امل�صدر:
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International Road Federation, World Road Statistics, various editions,  
OPEC Secretariat database.
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5- الطريق اإىل الأمام

يخل�ص التقرير اإىل اأن تعاظم التهديدات اجليو�صيا�صية يف العامل �صيجعل من احلوار 

بني الدول املنتجة والدول امل�صتهلكة على قدر كبري من الأهمية اإذا ما اأريد املحافظة 

على ا�صتقرار الأ�صواق وتعزيز النمو القت�صادي العاملي امل�صتدام .  كما اأن �صوق 

البرتول العاملي يف عامل العوملة الذي نعي�صه  اليوم اأ�صحى اأكرث اعتمادًا وتداخاًل 

Interdependent  ب�صكل مل يعرفه العامل من قبل. 

 

ثانيًا
التقارير الدولية:أوبك، آفاق النفط في العالم حتى عام 2030
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تقف الوليات املتحدة  الأمريكية اليوم اأمام مفرتق طرق،   فهي   واإن كانت الدولة الأوىل 

عامليًا من حيث الإنتاج ال�صلعي،   كما   يعرب عنه ناجتها املحلي   الإجمايل   الذي   يزيد على 15    

 تريليون دولر اأو ما   يعادل نحو ربع الإنتاج العاملي البالغ 58 تريليون دولر يف نهاية عام 

2009 وفقًا لبيانات �صندوق النقد الدويل IMF. لكنها يف   املقابل ت�صهد تفاوتًا كبريًا بني 
الإمدادات املحلية للطاقة وال�صتهالك،   ويف   حال ا�صتمرار الإنتاج يف   الرتاجع بالوترية 

نف�صها التي   طبعت العقود الأربعة املا�صية،   فاإن الفجوة بني اإمدادات الطاقة والطلب 

�صتزداد ات�صاعًا،   و�صتزداد من جرائها درجة اعتمادها على اخلارج،   ما   يهدد الأمن الوطني  

 القومي   الأمريكي. 

و اإزاء هذه التطورات عكفت الإدارة الأمريكية يف   ال�صنوات القليلة املا�صية على تبني  

 �صيا�صات تعرف بـ”�صيا�صة الطاقة القومية ” ،   مبنية على برامج عمل طويلة الأمد 

تهدف يف   جمملها اإىل تقليل اعتماد الوليات املتحدة على الوقود الحفوري،   وت�صجيع 

ال�صتخدامات الأخرى للطاقة،   كالطاقة املتجددة كبديل ناجع حلل اإ�صكالية العتماد 

املفرط على الواردات لتلبية حاجاتها من الطاقة . 

ولو�صع اليد على الختالل الهيكلي   ما بني اإنتاج النفط وا�صتهالكه يف   الوليات املتحدة،  

فاإنه  ل منا�ص من التعرف اأولً   على اأمور متعددة لر�صم مالمح �صناعة النفط يف   اأمريكا 

لعل من اأبرزها ما   يلي : 

1-  مزيج الطاقة

مل   ي�صهد مزيج الطاقة  Energy Mix ح�صب امل�صدر خالل العقود الأربعة املا�صية تغريات 

كبرية،   اإذ بقيت هيمنة الوقود الأحفوري   وا�صحة وعلى النحو التايل : 

عدم حدوث ّتغري ذي   �صاأن حلجم النفط �صمن مزيج الطاقة،   رغم اجلهود الكبرية التي  

 تبذل يف   هذا ال�صدد،   اإذ و�صلت ح�صته اإىل  36.8  يف   املائة نهاية عام 2009 مقابل 42,5    

 يف   املائة عام 1965  .

ب(  الغاز الطبيعي:  وميثل   26.9   يف   املائة من مزيج الطاقة ح�صب امل�صدر،   وهي   ن�صبة 

مر�صحة لالرتفاع،   خ�صو�صًا واأن الغاز الطبيعي   اأ�صحى الوقود املف�صل للم�صتهلك 

باعتباره الوقود الأقل تلويثًا للبيئة . 

   ج(  الأهمية الكبرية للفحم يف   مزيج الطاقة خالفًا ملا هو �صائد يف   القت�صادات 
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ال�صناعية الأخرى،   والتي   و�صلت اإىل ن�صبة22.8     يف   املائة.   كما يف   نهاية عام 2009.

 د(  الطاقة النووية :  ارتفعت ح�صتها �صمن مزيج الطاقة لت�صل اإىل   8.7   يف   املائة،  

 خ�صو�صا واأن هناك توجها لدى �صناع القرار للتو�صع يف   ا�صتخداماتها من خالل 

بناء مفاعالت نووية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية،   علما باأن الإقبال على 

ا�صتخدامات الطاقة النووية يف   الوليات املتحدة كان قد �صهد تراجعًا كبريًا بعد 

النفجار الذي   طال مفاعلها النووي   يف Theer Meli Island وعادت املخاوف من 

توظيف الطاقة النووية ت�صغل بال �صناع القرار يف الوليات املتحدة ل�صيما بعد 

الت�صرب الذي طال مفاعل فوكو�صيما يف اليابان.

اإنتاج الطاقة الكهربائية با�صتخدام املفاعالت النووية، 2010

Source: International Atomic Energy Agency, Power Reactor Information System File

بيد اأن عدد املفاعالت العاملة يف الوليات املتحدة اليوم ت�صم 104 مفاعالت نووية 

ت�صهم بنحو %23 من الطاقة الكهربائية املنتجة على م�صتوى البالد. وحتتل الوليات 

املتحدة املرتبة الأوىل عامليًا على �صعيد توليد الطاقة النووية، كما هو مو�صح يف ال�صكل 

اأعاله.
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وعلى �صعيد مت�صل،   �صهدت الوليات املتحدة انخفا�صًا كبريًا فيما   يعرف بـ كثافة 

ا�صتخدام الطاقة  ، Energy Intensity  اأي   عدد وحدات الطاقة الالزمة لإنتاج دولر واحد 

من الناجت املحلي   الإجمايل ،   اإذ كانت الوليات املتحدة يف   حاجة اإىل ا�صتهالك   17.44   األف 

وحدة حرارية بريطانية  BTU  لإنتاج دولر واحد من الناجت املحلي   الإجمايل   عام1973  ، 

  يف   حني اأنها مل تعد ت�صتهلك �صوى8.566   اآلف وحدة حرارية بريطانية يف   نهاية عام   

  2009لإنتاج القيمة ذاتها من الناجت املحلي   الإجمايل.   اأي   اإن الن�صبة انخف�صت اإىل نحو 

الن�صف خالل ال�صنوات الثالثني املن�صرمة نظرا للتحول الهيكلي   يف   القت�صاد الأمريكي، 

ل�صيما يف قطاع اخلدمات الذي ي�صتخدم طاقة اأقل لإنتاج وحدة واحده من الناجت املحلي 

الإجمايل، ولعل من اأبرز جتليات ذلك، التو�صع الكبري واملطرد يف قطاع تكنولوجيا 

املعلومات،   وهي   �صناعة مكثفة لراأ�ص املال ل تعتمد ب�صكل كبري على الطاقة . 

2- الحتياطيات والإنتاج وا�صتهالك النفط

اأ-  الحتياطيات املوؤكدة :  و�صلت الحتياطيات املوؤكدة للوليات املتحدة،   ح�صب اإدارة 

معلومات الطاقة EIA،   الذراع الإح�صائي   لوزارة الطاقة الأمريكية اإىل   28.4   مليار برميل 

اأو ما يعدل %2 من الحتياطيات املوؤكدة عامليًا،   كما يف   نهاية  31  دي�صمرب2009  ،   ما  

 ي�صعها يف   املرتبة احلادية ع�صرة.  وتركزت اأغلب الحتياطيات  ) اأكرث من  80  يف   املائة 

منها (  يف   اأربع وليات رئي�صية هي :  تك�صا�ص  22  يف   املائة،   لويزيانا  20  يف   املائة، األ�صكا  

  02 يف   املائة،   وكاليفورنيا  18  يف   املائة.  ويذكر اأن ن�صبة احتياطي   النفط اإىل الإنتاج 

) العمر الفرتا�صي   للنفط (  يف   الوليات املتحدة ل تتجاوز  12  عاما،   مقابل اأكرث من100   

 عام يف   كل من ال�صعودية والعراق والكويت والإمارات واإيران. وقد �صهدت الحتياطيات 

املوؤكدة للنفط اخلام يف   الوليات املتحدة تراجعًا ملمو�صًا و�صل اإىل اأكرث من   ””   يف  

 املائة منذ عام1990  ،   كان اأكربها على الإطالق الرتاجع الذي   �صهده الحتياطي   عام  

1991،   والذي   و�صل1.6   مليار برميل . 

ب- الإنتاج:  و�صل اإنتاج الوليات املتحدة من البرتول عام  2009  اإىل نحو   7.1  مليون 

برميل   يوميًا اأو ما   يعادل  7  يف   املائة من الإنتاج العاملي،   منها   5.5   ماليني برميل   يوميًا 

من النفط اخلام .  اأما املتبقي   اأي1.6     مليون برميل   يوميًا فت�صم �صوائل الغاز الطبيعي  

 واملكثفات .  علماً   باأن اإنتاج النفط يف   الوليات املتحدة كان قد بلغ   ذروته عام 1985،   حني 
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و�صل اإىل نحو   10.6   ماليني برميل   يوميًا،   بيد اأنه اأخذ بعدها يف   الرتاجع لت�صافر عدد 

من العوامل منها،   انهيار الأ�صعار يف   اأواخر عام  1985  واأوائل عام  1986  اإىل ما دون  10 

 دولرات للربميل،   بالإ�صافة اإىل النح�صار الكبري يف   اإنتاج العديد من املكامن دون اأن 

تقابله اكت�صافات جديدة ذات مردود اقت�صادي .  وا�صتقر الإنتاج يف   منت�صف الت�صعينيات 

عند م�صتوى   8.3   ماليني برميل   يوميًا،   ومنذ ذلك التاريخ والإنتاج يف   تراجع.   

ج-   ال�صتهالك:  �صهد ا�صتهالك النفط يف   الوليات املتحدة منوًا مطردًا يف   العقود 

القليلة املا�صية،   اإذ ارتفع بنحو الن�صف من   11.5   مليون برميل   يوميا عام1965    اإىل20   

 مليون برميل   يوميًا عام 2009  ،   وهي   ن�صبة تعادل   24,1   يف   املائة من ال�صتهالك العاملي  

 للنفط،   منها  9  ماليني برميل   يوميا اأو ما   يعادل  43,9   يف   املائة على �صكل   غازولني،   يف  

 حني توزعت الـ56,1   يف   املائة املتبقية بني زيت الوقود والديزل ووقود الطائرات.وقد 

 اأف�صى النمو الكبري يف   ا�صتهالك البرتول دون اأن   يقابله منو مماثل يف   الإنتاج اإىل ات�صاع 

ما   يعرف بـ”فجوة الإنتاج ”  التي   و�صلت اإىل اأكرث من13     مليون برميل   يوميًا عام 2009،  

 مقابل نحو   2.5   مليون برميل   يوميًا فقط عام   1965،   اأي   بزيادة ت�صل اإىل نحو خم�صة 

اأ�صعاف خالل فرتة ل تتجاوز الأربعة عقود ما جعل الوليات املتحدة تعتمد ب�صكل كبري 

على الواردات لتلبية متطلباتها من ال�صتهالك املحلي،   وانعك�ص ذلك يف   رفع درجة 

اعتمادها على اخلارج     الذي و�صل اإىل اأكرث من  60  يف   املائة مطلع العقد احلايل   مقابل  

33  يف   املائة فقط عام  1983.

Down Stream Industries 3- ال�صناعات النفطية الالحقة
 

�صهدت الوليات املتحدة خالل العقدين املا�صيني تراجعًا يف طاقة اإنتاج امل�صايف 

)الطاقة الت�صميمية( والتي انخف�صت من 18.6 مليون برميل/ يوميًا يف عام 1980 اإىل 

17.4 مليون برميل/ يوميًا يف عام 2009. 

 وجاء الرتاجع يف الطاقة الإنتاجية للم�صايف نتيجة لت�صافر عوامل عديدة منها:

توقف العديد من امل�صايف عن العمل خالل العقدين املا�صيني ما اأدى اإىل فقدان    -

حوايل 1.2 مليون برميل/  يوميًا من الطاقة التكريرية اأو ما يعادل حوايل %10 من 

طاقتها الكلية.
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تدين هوام�ص الأرباح لغالبية امل�صايف رغم التح�صن يف معامل ال�صتخدام بدءًا    - 

من اأوائل الت�صعينيات من القرن املا�صي.

الأعباء الراأ�صمالية الإ�صافية التي واجهتها امل�صايف ملواكبة  املتطلبات البيئية    -

ال�صارمة، ما اأجرب العديد منها على اإغالق اأبوابها. 

واأ�صهمت هذه العوامل جمتمعة على تخفي�ص عدد امل�صايف يف الوليات املتحدة من 324 

م�صفاة يف عام 1981 اإىل 160 م�صفاة يف نهاية عام 2009، علمًا باأن اآخر م�صفاة 

رئي�صة مت اإن�صاوؤها يف الوليات املتحدة تعود لعام 1976. وقد اأ�صبح العزوف عن بناء 

م�صايف نفط جديدة يف الوليات املتحدة يلقي بظالله على اأزمة الغازولني التي تفاقمت 

ب�صكل كبري يف الآونة الأخرية. يذكر اأن الطلب على الغازولني يف الوليات املتحدة ي�صهد 

 The Driving عادة �صغطًا كبريًا خالل ف�صل ال�صيف مع بدء ما يعرف مبو�صم ال�صياقه

 SUVs حيث ي�صل �صغف الأمريكيني يف ا�صتخدام ال�صيارات الرباعية الدفع Season
املعروفة با�صتهالكها الكبري للغازولني ذروته. وهي الفرتة املمتدة من اأواخر اأيار/ مايو 

اإىل اأوائل اأيلول/ �صبتمرب . اإل اأن الأزمة احلالية يف اأ�صواق الغازولني ميكن تف�صريها 

على النحو التايل : 

غياب وحدات الإنتاج ”املح�صنة” يف �صناعة التكرير املحلية جعل امل�صايف ل تقوى   -1
على اإنتاج الكميات الالزمة من الغازولني ملواجهة الطلب املحلي .

تعدد املوا�صفات املطلوبة لإنتاج الغازولني: حتى عام 1990 كان هناك حوايل 6   -2
اأنواع فقط من الغازولني يف الأ�صواق املحلية اإل اأن هذا الرقم ارتفع ب�صكل م�صطرد 

لي�صل عددها يف اأوائل عام 2010 اإىل اأكرث من 25 نوعًا، يخ�صع كل منها ملوا�صفات 

حتددها كل ولية على انفراد. وترتب على تنوع املوا�صفات يف الغازولني اإىل اإيجاد 

مناطق متعددة لبيع الغازولني اأدى اإىل ت�صظي الأ�صواق، وهو ما اأ�صطلح عليه بـ 

”بلقنة” ال�صوق اإن �صح التعبري The Balkanization of the Gasoline Market يف 

اإ�صارة اإىل  التفتيت الذي اأ�صاب منطقة البلقان بعد انهيار الإمرباطورية النم�صاوية 

الهنغارية يف اأعقاب احلرب العاملية الأوىل.
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ال�صوابط اجلديدة للغازولني املح�صن: )Reformulated Gasoline( والتي دخلت   -3
حيز التنفيذ بدًء من مطلع كانون الثاين / يناير 2004 اإذ مت يف بع�ص الوليات 

حظر مزج مادة ميثيل ثالثي بيوتيل اإيرث )MTBE( بالغازولني وال�صتعا�صة بدل 

عنها مبادة الإيثانول وهي مادة ت�صنع من الذرة . وقد ترتب على هذا التحول 

حتميل �صناعات التكرير اأعباء مالية اإ�صافية . 

ارتفاع اأ�صعار النفط اخلام يف الأ�صواق العاملية: متثل كلفة النفط اخلام حوايل 68%   -4
من �صعر الغازولني يف الوليات املتحدة. وب�صكل عام فاإن ارتفاع �صعر برميل النفط 

)الربميل= 42 غالون( بواقع دولر واحد يف�صي اإىل زيادة �صعر الغازولني بحدود 

2.5 �صنت للغالون الواحد. وقد جتاوز �صعر خام متو�صط تك�صا�ص )WTI( عتبة الـ مائة 
دولر للربميل يف مطلع اأبريل عام 2010، مقابل 31.1 دولر للربميل عام 2003 مما 

اأدى اإىل حدوث زيادة كبرية يف اأ�صعار الغازولني، حيث قاربت 3.6 ولرات للغالون 

للفرتة ذاتها.

وعلى الرغم  من ذلك ، فال تزال اأ�صعار الغازولني يف الوليات املتحدة اأقل بكثري من 

اأ�صعار مثيالتها يف الدول ال�صناعية الأخرى ، نظرًا للتباين يف هيكل ال�صرائب الذي 

ل يزيد على %30 من متو�صط �صعر الغالون الواحد مقارنة  باأكرث من %80 يف الدول 

ال�صناعية الرئي�صية، كما يف فرن�صا واأملانيا وهولندا على �صبيل املثال. 

وتوزعت كلفة اإنتاج الغالون الواحد من البنزين )متو�صط �صعر التجزئة( الذي و�صل 

�صعره اإىل 3.60 دولرات/ غالون يف اأواخر مار�ص/  اآذار 2010 على النحو التايل: 68% 

كلفة النفط اخلام، %12 �صرائب، %13 كلفة التكرير وهوام�ص الأرباح، و%7 كلفة التوزيع 

والت�صويق، كما هو مو�صح يف ال�صكل ادناه. 

4- الواردات النفطية: موقع دول اخلليج العربي 

و�صل اإجمايل   البرتول امل�صتورد )النفط اخلام واملنتجات(    يف   الوليات املتحدة عام 

2009  اإىل   12.2   مليون برميل   يوميًا اأو ما   يعادل  58  يف   املائة من اإجمايل   ال�صتهالك 

توزعت على النحو التايل:
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- كندا:  2  مليون برميل   يومياً   اأو ما   يعادل  17  يف   املائة من الواردات الإجمالية.   تليها

- ال�صعودية: عند   1.7 مليون برميل يوميًا اأو ما يعادل  14.5   يف   املائة من الإجمايل.

- املك�صيك: عند 1.6 مليون برميل يوميًا اأو ما يعادل  13  يف   املائة من الإجمايل. 

- فنزويال: عند 1.3 مليون برميل يوميًا اأو ما يعادل11   يف   املائة من الإجمايل.

ويو�شح اجلدول اأدناه اأهم املوردين الرئي�شيني من النفط اخلام للوليات املتحدة كما يف نهاية عام 2009:

12%

7%

13%

68%

الضرائب

التوزيع والتسويق

التكرير

النفط الخام

كلفة إنتاج غالون من الغازولين العادي (مارس 2011)
سعر التجزئة: $3،56 دوالر/ غالون
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أهم الموردين الرئيسيين للواليات المتحدة 2009 )مليون برميل/ يوم(

النسبة المئوية)%( من   الكمية )م.ب.ي(الدولةالتسلسل
إجمالي النفط المستورد

2.06816,9كندا1

1.77214,5السعودية2

1.63913,4المكسيك3

1.38511,3فنزويال4

0.8737,1نيجيريا5

0.4703,8العراق6

0.4283,5المملكة المتحدة7

0.3973,2الجزائر8

0.3703,0أنغوال9

0.2552,1النرويج10

0.2532,0روسيا11

0.2171,8الكويت12

)EIA( امل�شدر: اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية

وميكن ا�صتقراء ما يلي من اجلدول اأعاله:

اعتماد الوليات املتحدة ب�صكل كبري على وارداتها من ن�صف الكرة ال�صمايل )كندا   -

وفنزويال واملك�صيك( اإذ ت�صل ن�صبتها اإىل %41.6 من اإجمايل وارداتها اأو ما يعادل 5 

ماليني برميل يوميًا. 

اأهمية منطقة اخلليج بالن�صبة للوليات املتحدة،   اإذ مازالت متثل اأكرث من  20  يف     -

 املائة من وارداتها، وهي ن�صبة مر�صحة لالرتفاع يف ال�صنوات القادمة.  
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الدور املتعاظم الذي ميكن اأن يلعبه العراق يف توريد النفط، ل�صيما بعد انتهاء    -

العمل من تنفيذ جولت الرتاخي�ص، اإذ من املتوقع اأن ي�صل الإنتاج العراقي اإىل 

اأكرث من 12 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2017 مقارنًة باإنتاجه احلايل البالغ 2.7 

مليون برميل يوميًا.

5-  اإجراءات الإدارة الأمريكية  للحد من ال�صتهالك

لو�صع حد للتفاوت ال�صارخ بني اإنتاج النفط وا�صتهالكه يف   الوليات املتحدة،   اأقر الكونغر�ص 

الأمريكي   عام  2004  قانون الطاقة الوطني   الذي   ت�صمن العديد من البنود اجلوهرية منها : 

 اإعادة اإحياء برامج اإنتاج الطاقة املتجددة من خالل توفري احلوافز لإنتاج الطاقة ال�صم�صية 

وطاقة الرياح وطاقة الكتلة احليوية،   وتخ�صي�ص نحو1.8    مليار دولر لتطوير تكنولوجيا 

اإنتاج الفحم النظيف،   بالإ�صافة اإىل ت�صجيع اإنتاج املركبات التي   ت�صتخدم خاليا الوقود 

) الهيدروجني( ،   وذلك بتخ�صي�ص اأكرث من ملياري   دولر لهذا الغر�ص،  و ياأمل امل�صرعون 

من خالله اأن  يف�صي اإىل التعجيل يف   ت�صنيع ال�صيارات العاملة بخاليا الوقود وت�صويقها 

جتاريا عام  2020،   بالإ�صافة اإىل رفع ما   يعرف باملعدل القيا�صي   ل�صتهالك الوقود 

 CAFEوهو ما ي�صار اإليه اإخت�صارًا بـ ،Corporate Average Fuel  Economy Standard
  من م�صتواه احلايل   البالغ  22  ميل /  غالون اإىل  27    ميل /  غالون عام  2015،   واىل  36  ميل /  

غالون بحلول عام 2025.   وبح�صب العديد من املراقبني فان الزيادة يف   كفاءة ا�صتهالك 

الوقود    ميكنها احلد من اعتمادها املتعاظم على اخلارج،   خ�صو�صا واأن : 

اأ(    زيادة كفاءة ا�صتهالك وقود ال�صيارات بواقع ميل واحد /  غالون تعادل توفري �صعف 

كمية النفط التي   ميكن ا�صتخراجها من املحمية الطبيعية يف   األ�صكا  والتي   ت�صم 

احتياطيات نفطية موؤكدة ت�صل ح�صب التقديرات اإىل اأكرث من  10  مليارات برميل. 

 

 ب(  اإن الزيادة يف   كفاءة ال�صتهالك بواقع2.7  ميل  / غالون تعادل توفري   700  األف برميل  

 يوميا،   اأو ما   ي�صاوي   واردات الوليات املتحدة احلالية من العراق والكويت . 

 ج(   �صتعمل زيادة كفاءة ال�صتهالك بحدود 6.7  ميل  / غالون على ال�صتغناء عن   2.5   مليون 

برميل   يوميا،   اأو ما   يعادل واردات الوليات املتحدة من الدول اخلليجية برمتها . 
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14
6- ف�صل الإدارات الأمريكية املتعاقبة يف تقليل اعتمادها على النفط امل�صتورد:

ما فتئت الإدارات الأمريكية املتعاقبة بدءًا من اإدارة الرئي�ص نيك�صون ومرورًا باإدارة 

الرئي�ص كارتر واإنتهاًء باإدارة اوباما احلالية عن الإعالن عن قرب اإنهاء الوليات 

املتحدة من اعتمادها على النفط امل�صتورد، ل�صيما النفط العربي اخلليجي، اإذ �صبق 

للرئي�ص نيك�صون اأن اأعلن عام 1974 يف اأعقاب احلظر النفطي العربي اأن الوليات 

املتحدة �صت�صبح مكتفية ذاتيًا بدءًا من عام 1980. بيد اأن ال�صجل التاريخي يفيد عك�ص 

ذلك، اإذ ارتفعت واردات الوليات املتحدة من 3.2 ماليني برميل يوميًا عام 1973 اإىل 

5.3 ماليني برميل يوميًا عام 1980.   

اأ- بو�ص و�صراب ال�صتغناء عن النفط العربي 

�صغل مو�صوع الطاقة اهتمامًا كبريًا لدى اإدارة جورج بو�ص البن، ول غرو يف ذلك 

ل�صيما واأن الرئي�ص بو�ص اأ�صوًة بجورج بو�ص الأب يتمتع بعالقة حميمة مع الكارتيالت 

النفطية يف ولية تك�صا�ص م�صقط راأ�ص الرئي�ص. ولي�ص من باب ال�صدف اأن يحتل 

 The State ”نفط ال�صرق الأو�صط حيزا كبريا من خطاب بو�ص عن   ” حالة الحتاد

  of the Union للعامني 2006  و2007 على التوايل،  ل�صيما بعد اأحداث احلادي ع�صر 
من اأيلول / �صبتمرب، وما اأعقبها من تداعيات.  اإذ �صدد بو�ص على اأن الوليات املتحدة 

اأ�صبحت    ”مدمنة”  على النفط الذي   ياأتيها من اأجزاء   غري م�صتقرة يف   العامل،   داعيا 

اإىل ال�صتغناء عن  75  يف   املائة من نفطها امل�صتورد من ال�صرق الأو�صط   ) اأو ما   يعادل  

   1.500 مليون برميل   يوميا (  بحلول عام 2025  من خالل توظيف  التكنولوجيا لتطوير 

بدائل لطاقة نظيفة ورخي�صة   ميكن العتماد عليها،   كما اأعلن الرئي�ص بو�ص عزم اإدارته 

العمل على خف�ص ا�صتهالك الغازولني  ) البنزين (  مبا يعادل ثالثة اأرباع واردات النفط 

الأمريكية من ال�صرق الأو�صط،   اأي  20  يف   املائة من ال�صتهالك الأمريكي   بحلول عام  

 .2017
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ولبلوغ   ذلك طالب الرئي�ص الأمريكي بالعمل على اإ�صدار الت�صريعات الالزمة ل�صمان 

تطبيق خطته التي   تعول ب�صكل كبري على زيادة اإمدادات الوقود املتجدد والبديل،  

 خ�صو�صا اليثانول املنتج من الذرة اإىل  35  مليار برميل بحلول عام    2017،   مقارنة بـ 7 

 مليارات برميل حاليا . 

 كما تعول اخلطة على خف�ص ا�صتهالك البنزين مبا   ي�صل اإىل  8.5  مليارات   غالون �صنويا  

) اأو ما   يعادل  200  مليون برميل( من خالل خف�ص ا�صتهالك ال�صيارات للوقود الذي  

 حدده الكونغر�ص بـ 27.5  ميل للغالون الواحد  .

ب- اإدارة اوباما احلالية

منذ انتخاب باراك اوباما رئي�صًا للوليات املتحدة عام 2009 وهو ل ياألو جهدًا يف 

البحث عن اإجراءات للحد من اعتماد الوليات املتحدة على وارداتها من اخلارج من 

خالل تنفيذ حزمة من الإجراءات للحد من الواردات بحوايل ثلث م�صتواها احلايل بحلول 

عام 2025 منها:

ت�صجيع الإنتاج املحلي من خالل فتح باب التنقيب وال�صتك�صاف يف مناطق كانت    -

حمظورة يف ال�صابق خا�صًة يف املياه العميقة قبالة �صواحل املحيط الأطل�صي ويف 

املناطق املتاخمة لولية األ�صكا.

ت�صجيع ا�صتخدام الوقود احليوي، ل�صيما الإيثانول امل�صنع من الذرة وفول ال�صويا    -

كبديل عن البنزين يف �صناعة ال�صيارات.

-  زيادة كفاءة املركبات لت�صل اإىل 39 ميل/ غالون بحلول العقد القادم.

 

ت�صجيع �صناعة ال�صيارات على اإنتاج املركبات الهجينة مبا يف ذلك ال�صيارات التي تعمل 

 على الكهرباء بحيث ي�صل عددها اإىل مليون �صيارة بحلول عام 2015.  
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7- حتمية العتماد على نفط ال�صرق الأو�صط

اإن �صعي   الوليات املتحدة لتقليل اعتمادها على نفط ال�صرق الأو�صط   حتد منه اعتبارات 

عديدة،   خ�صو�صا اإذا علمنا اأن الدرا�صات ال�صت�صرافية لتجارة الوليات املتحدة 

من البرتول   �صايف   وارداتها �صت�صل اإىل نحو  70  يف   املائة من ا�صتهالكها الكلي   عام   

2025،   على رغم من اجلهود التي   تبذل لتقليل اعتمادها على اخلارج منها  5.8   ماليني 
برميل   يوميا،   اأو ما   يعادل   27,1   يف   املائة واردات من دول اخلليج.   اإ�صافة اإىل ذلك فاإن 

الحتياطيات النفطية املوؤكدة يف   دول ال�صرق الأو�صط البالغة 754 مليار برميل اأي ما 

يعادل 57% من الحتياطيات العاملية املوؤكدة،    وما تتمتع به من تكلفة اإنتاج خمف�صة،  

 ناهيك عن �صالمة التكوين اجليولوجي   لأرا�صيها،   وقلة عمق اآبارها،   فمعظم اإنتاج 

املنطقة   يتدفق بالدفع الذاتي   يف   حني اإن  90  يف   املائة من اآبار الوليات املتحدة و 60  يف  

 املائة من اآبار فنزويال تعمل بال�صخ ال�صناعي،   ما   يعني  اأن تكلفة ال�صتثمار يف   حقول 

املنطقة اأقل واأن اإنتاجها اأعلى وهو ما   يجعل من نفطها اأكرث جذبًا لال�صتثمار فيه.    هذه 

العوامل   ي�صاف اإليها العتبارات اجليو�صيا�صية،   حيث   يعد العديد من دول املنطقة حليفًا 

ا�صرتاتيجيًا وثيقًا للوليات املتحدة،   �صتجعل من دول ال�صرق الأو�صط الالعب الرئي�صي  

15
 لتلبية متطلباتها من الطاقة ولعقود عديدة مقبلة.
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اأثار اإعالن دول الحتاد الأوروبي يف نهاية يناير 2012 فر�ص عقوبات اقت�صادية جديدة 

على اإيران على خلفية ملفها النووي املثري للجدل مبا يف ذلك حظر الواردات النفطية 

الإيرانية، اأثار رد فعل اإيراين غا�صب بالتهديد بالرد على هذه العقوبات باإغالق م�صيق 

هرمز احليوي اأمام املالحة الدولية، وهو تهديد يف حال تنفيذه، �صتكون له تداعيات 

وخيمة اإذ �صيعني ذلك حرمان العامل من 17 مليون برميل يوميًا من النفط اخلام الذي متر 

خالله على ظهر الناقالت العمالقة، ناهيك عن الأ�صرار البالغة التي �صتلحق بال�صادرات 

اخلليجية والتي مير نحو %80 منها عرب ذلك امل�صيق، و ل �صك يف اأن تنفيذ التهديدات 

الإيرانية باإغالق امل�صيق يرقى اإىل م�صتوى اإعالن حرب على العامل وفقًا للقانون الدويل.

ولو�صع الأمور يف ن�صابها ال�صحيح. فاإنه ل منا�ص من التعرف اأوًل على واقع ال�صناعة 

النفطية يف جمهورية اإيران الإ�صالمية اليوم وتلم�ص مدى قدرة اقت�صادها على ا�صتيعاب 

�صدمات بهذا امل�صتوى اجل�صيم الذي ميثله اإغالق امل�صيق. 

اأوًل: ال�شناعة النفطية الإيرانية حتت املجهر

على الرغم من اأن اإيران تعد من بني اأهم الدول النفطية )واملنتجة للغاز( يف العامل، كما 

اأنها ت�صنف يف املرتبة الثانية �صمن الأقطار امل�صدرة للبرتول )اأوبك( بعد اململكة العربية 

ال�صعودية مبا�صرة، اإل اأن العقوبات القت�صادية الدولية والذي كان اآخرها توقيع اإدارة 

الرئي�ص اأوباما على قانون اأ�صدره الكونغر�ص الأمريكي بفر�ص عقوبات جديدة على البنك 

املركزي الإيراين والذي يهدد مبنع كل من ي�صرتي نفطًا اإيرانيًا من اإجراء معامالت مالية 

يف الوليات املتحدة �صتوقع �صررًا كبريًا بالقت�صاد الإيراين. وقد عملت العقوبات الدولية 

ال�صابقة على احلد من التطور يف قطاع الطاقة الإيراين والذي طال بالذات ال�صتثمارات يف 

م�صاريع النفط والغاز.

الحتياطيات النفطية:

قدرت الحتياطيات النفطية املوؤكدة يف اإيران، يف مطلع عام 2011 بنحو 137 مليار برميل 

وهو ما يعادل %9.3 من الحتياطي العاملي املوؤكد.

وي�صنف النفط الإيراين �صمن اأنواع النفط املتو�صطة من حيث املحتوى الكربيتي )28 
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درجة اإىل 35 درجة API(. وتعاين احلقول النفطية الإيرانية من ال�صتنزاف يف مكامنها 

النفطية اأذ تقدر درجة التاآكل يف احلقول بني 8-13 باملائة يقابله معدل ا�صرتداد منخف�ص 

Recovery Rate يرتاوح بني 20-30 باملائة.

الإنتاج:

تعترب اإيران ثاين اأكرب منتج للنفط �صمن الدول الأع�صاء يف منظمة اأوبك بعد ال�صعودية 

مبا�صرة، وقد بلغ اإنتاج اإيران من ال�صوائل 4 مليون برميل يوميًا عام 2010، منها 3,7 مليون 

برميل يوميًا نفط خام اأو ما يعادل %5 من الإنتاج العاملي. وت�صري البيانات املتاحة لعام 2011 

اإىل اإن الإنتاج الإيراين من النفط اخلام بلغ يف متو�صطه 3,6 مليون برميل يوميًا، متجاوزًا 

بذلك ح�صة اإيران الإنتاجية يف اأوبك والبالغة 3,340 مليون برميل يوميًا. 

اجلدير بالذكر اأن اإنتاج اإيران كان قد و�صل يف متو�صطه اإىل 5,5 مليون برميل يف منت�صف 

ال�صبعينيات من القرن املا�صي، ولم�ص عتبة الـ 6 مليون برميل يوميًا قبيل اندلع الثورة 

الإ�صالمية عام 1979. ومنذ ذلك الوقت جتهتد اإيران لبلوغ م�صتويات الإنتاج ال�صابقة. بيد 

اأن ت�صافر عدد من العوامل منها احلرب العراقية-الإيرانية وغياب ال�صتثمارات  والعقوبات 

القت�صادية بالإ�صافة اإىل الرتاجع الطبيعي يف احلقول النفطية املنتجة، حال دون ذلك. 

وت�صري التقديرات اإىل اأن اإيران تفقد �صنويًا ما يرتاوح  بني 400 األف اإىل 700 األف برميل 

يوميًا نتيجة لذلك. ولغر�ص و�صع حد للرتاجع فاإن احلقول الإيرانية بحاجة اإىل اإعادة تاأهيل 

من خالل توظيف ما يعرف بـ تقنية ال�صرتداد املح�صن )EOR Enhanced Oil Recovery( مثل 

احلقن بالغاز الطبيعي.

 ال�شادرات:

بلغت ال�صادرات الإيرانية يف نهاية عام 2010 حوايل 2,2 مليون برميل يوميًا حمققة بذلك 

عائدات نفطية قدرها 73 مليار دولر وهو يعادل اأكرث من %50 من العائدات احلكومية.

اأما الوجهة اجلغرافية لل�صادرات الإيرانية فاإن للدول الآ�صيوية القدح املعلى، اإذ ت�صتاأثر 

ال�صني بالن�صيب الأوفر عند 426 األف برميل يوميًا )ب/ي( اأو ما يعادل %20 من اإجمايل 

ال�صادرات الإيرانية تليها اليابان عند 362 األف ب/ي اأو ما يعادل %17 من اإجمايل 

ال�صادرات يف حني حتتل الهند املرتبة الثالثة عند 345 األف ب/ي اأو ما يعادل %16 من 
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الإجمايل. يف حني بلغت ح�صة الدول الأع�صاء يف الحتاد الأوروبي 450 األف برميل يوميًا 

اأو ما يعادل %18 من اإجمايل ال�صادرات الإيرانية. )اأنظر اجلدول رقم 1 واجلدول رقم 2(

جدول رقم )1( : التوزيع اجلغرايف لل�صادرات الإيرانية كما يف نهاية عام 2010.

الحصة من االجمالي )٪(ألف )ب/ي(الدولة

42620الصين

36217اليابان

34516الهند

20810إيطاليا

2039كوريا الجنوبية

61028دول اخرى

2،154100إجمالي الصادرات

 November, 2011 )EIA( امل�شدر: اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية

جدول رقم )2(: �صادرات اإيران من النفط اخلام )يناير - يونيو 2011(

النسبة المئوية من الحجم الكلي من النفط النسبة المئوية من الدولة

45018-اإلتحاد االورويب

131837إيطاليا

131376أسبانيا

4492فرنسا 

14201اليونان

1171أملانيا

1110بريطانيا

2331هولندا

1034114اليابان

1132813الهند

1024410كوريا الجنوبية

511827تركيا

25984شامل افريقيا

100392سريلنكا

4331تايوان
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1154322الصني

op.cit امل�صدر: اإدارة معلومات الطاقة

ال�شتهالك و�شناعة التكرير

تعد اإيران ثاين اأكرب م�صتهلك للنفط يف ال�صرق الأو�صط )بعد ال�صعودية مبا�صرة(، وقد 

و�صل ا�صتهالكها عام 2010 اإىل 1,8 مليون برميل يوميًا بزيادة %10 عن م�صتوياتها 

املتحققة عام 2009. يف املقابل تعاين اإيران من حمدودية الطاقة الإنتاجية مل�صافيها 

والتي و�صلت يف نهاية عام 2011 اإىل 1,5 مليون برميل يوميًا، وهذه الطاقة التكريرية ل 

تقوى على مقابلة الطلب املحلي املتعاظم للمنتجات البرتولية ل�صيما الغازولني والديزل. 

ويو�صح ال�صكل )1( اأدناه تطور اإنتاج وا�صتهالك النفط يف اإيران للفرتة 1977 – 2010. 

الشكل رقم 1
تطور إنتاج واستهالك النفط في إيران (1977 - 2010)

ا�نتاج
الثورة االيرانية

الحرب العراقية االيرانية
االستهالك

صافي الصادرات

ميًا
يو

ل 
مي

بر
ف 

أا

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

1 9 7 7       1 9 8 1      1 9 8 5      1 9 8 9      1 9 9 3      1 9 9 7      2 0 0 1      2 0 0 5      2 0 0 9

AIE ،امل�شدر: اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية

وقد و�صل ا�صتهالك اإيران اإىل حوايل 400 األف برميل يوميًا من الغازولني يف عام 

2010، مت ا�صترياد حوايل 78 األف برميل منها من اخلارج اأو ما يعادل %70 من اإجمايل 
وارداتها من امل�صتقات النفطية.

ولو�صع حد لعدم الكفاءة والهدر الذي يطبع قطاع الطاقة يف اإيران ل�صيما واأن احلكومة 

تدعم ب�صكل كبري اأ�صعار امل�صتقات مبا يف ذلك البنزين والديزل، قررت احلكومة رفع 

الدعم عن اأ�صعار الوقود ب�صكل تدريجي. وبدءًا من دي�صمرب 2010 ا�صبح �صعر الليرت من 
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البنزين )الغازولني( يباع بـ 40 �صنت اأمريكي مقابل 10 �صنت لليرت الذي كان �صائدًا 

للفرتة املمتدة من كانون الأول دي�صمرب 2009 لغاية دي�صمرب 2010. 

ثانياً: غلق امل�شيق والبدائل املتاحة

16
مالمح عامة 

يعد م�صيق هرمز الذي يقع بني �صلطنة عمان واإيران والذي يربط اخلليج العربي ببحر 

العرب، اأحد اأهم املمرات املائية الإ�صرتاتيجية يف العامل، ويبلغ عر�ص امل�صيق 60 

كيلومرت تعربه يوميَا الناقالت النفطية العمالقة التي يزيد وزنها عن 150 األف طن، 

والتي ت�صل يف �صاعات الذروة اإىل ناقلة واحدة كل 6 دقائق اأي مبعدل يومي قدره 30 

ناقلة. وت�صري اآخر البيانات املتاحة اإىل تدفق اأكرث من 17 مليون برميل يوميًا عرب امل�صيق 

يف نهاية عام 2011 مقارنة بـ 15,5 مليون برميل يوميًا اإىل 16 مليون برميل يوميًا لالأعوام 

2009 و 2010.

وميثل حجم النفط الذي عرب امل�صيق عام 2011 ما يعادل تقريبًا %35 من جتارة البرتول 

البحرية، وهو يعادل كذلك %20 من اأجمايل التجارة البرتولية يف العامل. وتعد قارة 

اآ�صيا الوجهة اجلغرافية الرئي�صة للنفط العابر من خالل امل�صيق اإذ ا�صتاأثرت باأكرث 

من %85 من ال�صادرات البرتولية، كان ح�صة الأ�صد فيها لالأ�صواق النفطية يف اليابان 

وال�صني والهند وكوريا اجلنوبية.

وقد دفعت التهديدات الإيرانية باإغالق م�صيق هرمز اأمام ناقالت النفط، دول جمل�ص 

التعاون للتفكري جديًا يف ا�صتخدام خطوط الأنابيب كبديل لذلك؛ فبالن�صبة للمملكة 

العربية ال�صعودية يعد خط Petroline اأحد اأهم اخلطوط البديلة يف حال غلق امل�صيق، 

ويعرف اأي�صًا ب�صبكة اأنابيب ال�صرق الغرب، ويبلغ طوله  757 مياًل حيث يربط ابقيق يف 

ال�صرق مبيناء ينبع على البحر الأحمر وبطاقة ا�صتيعابية قدرها 5 مليون برميل يوميًا.

اأما الإمارات العدبية املتحدة فقد اأعلنت عن قرب ت�صغيل خط اأنابيب لنقل النفط لديها 

من حقول حب�صان يف اإمارة اأبوظبي الواقعة غربي اخلليج، اإىل مرفاأ الفجرية على خليج 
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 Energy Information Administration, )EIA( World Oil Transit Chokepoints, December  16
30, 2011.



عمان �صرقًا دون املرور يف م�صيق هرمز. ومن املوؤمل اأن يبداأ العمل يف الأنبوب قريبا 

وبطاقة ت�صل اإىل 1,4 مليون برميل يوميًا، ميكن زيادتها اإىل 1,8 مليون برميل يوميًا كحد 

اأق�صى، الأمر الذي �صيتيح ت�صدير%70 من اإنتاج الإمارات النفطي عرب الفجرية دون 

املرور مب�صيق هرمز املحفوف باملخاطر.

ول �صك يف اأن العراق �صيتحمل الوزر الأكبد من اإغالق م�صيق هرمز اأمام املالحة 

الدولية ل�صيما واأن اأكرث من %90 من �صادراته النفطية تتم عرب اخلليج العربي. 

ويف املقابل فاإن �صادراته من املنافذ ال�صمالية )كركوك( عرب ميناء جيهان الرتكي على 

البحر الأبي�ص املتو�صط لمتثل �صوى %10 من اإجمايل �صادراته النفطية.

وهناك حماولت لإعادة احياء عدد من اخلطوط املعطلة منها خط بانيا�ص على �صاحل 

البحر املتو�صط، بيد اأن ما ت�صهده �صورية اليوم من قالقل حتول دون حتقيق ذلك يف 

الوقت الراهن.

كما اأن اإعادة اإحياء اخلط املمتد اإىل ميناء ينبع على البحر الأحمر والذي ت�صل طاقته 

ال�صتيعابية اإىل 1.650 مليون برميل يوميًا واملغلق منذ غزو الكويت عام 1990، هو الآخر 

بعيد املنال حاليًا ملا يعرتي العالقات العراقية ال�صعودية من فتور.

وي�صتخدم العراق ب�صكل حمدود اأ�صطوله من ال�صهاريج لنقل النفط اإىل الأردن والتي 

ميكن زيادة عددها كاأحد البدائل املتاحة يف حال اإغالق امل�صيق اأمام املالحة الدولية. 

ويف الوقت نف�صه اأعادت التهديدات الإيرانية باإغالق م�صيق هرمز اإىل الواجهة من 

جديد فكرة مد اأنبوب نفط من الأرا�صي ال�صعودية ودول خليجية اإىل موانئ اليمن جنوبًا 

لتاأمني �صادرات النفط اخلليجية. وي�صتهدف امل�صروع املقرتح مد خط اأنابيب مل�صافة 

ترتاوح بني 350 و400 كيلومرت يف منطقة الربع اخلايل جنوب ال�صعودية اإىل ميناء 

املكال يف حمافظة ح�صرموت.

17
ثالثاً: اإيران و�شيا�شة حافة الهاوية 

اإن ماي�صهده العامل اليوم من توتر بني قطبي الرحى يف اخلليج العربي: اإيران والقوى 

الغربية يعيد اإىل الذاكرة ”�صيا�صة حافة الهاوية” Policy of brinkmanship  التي 

�صادت يف �صتينيات القرن املا�صي اإبان اأزمة ال�صواريخ يف كوبا، حني اأعلن زعيم احلزب 
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ال�صيوعي خروت�صوف )يف خريف عام 1962( عن ن�صر �صواريخ نووية قبالة �صواطئ 

فلوريدا، ماحدا بالرئي�ص الأمريكي )جون كنيدي( اإىل اإ�صدار بيان �صديد اللهجة اأدى 

يف نهاية املطاف اإىل نزع فتيل الأزمة بعد اأن حب�ص العامل اأنفا�صه لأيام خ�صية اندلع 

حرب نووية تاأتي على الأخ�صر والياب�ص.

لكن البع�ص من املراقبني ينظرون اإىل التهديد الإيراين بـغلق امل�صيق باعتباره جمرد: 

”جعجعة” Sabre Rattling يراد منها ك�صب تاأييد اجلماهري الإيرانية حلكومة الرئي�ص 

اأحمدي جناد والتغطية على امل�صاكل الداخلية التي تعاين منها بالده.

اأما من الناحية العملية، فاإن لدى اإيران القدرة الع�صكرية على خلق قدر كبري من 

ال�صطراب  يف م�صيق هرمز وذلك على املدى الق�صري، من خالل توظيف وا�صتخدام 

الفرقاطات والزوارق احلربية ال�صغرية ذات ال�صرعة الفائقة واملزودة بال�صواريخ، 

بالإ�صافة اإىل قدرتها على تلغيم املمرات مما يعوق الن�صياب ال�صل�ص لل�صفن العابرة. 

ويعيد هذا ال�صيناريو اإىل الأذهان ”حرب الناقالت” التي اندلعت يف منت�صف 

الثمانينات من القرن املا�صي اإبان ذروة احلرب العراقية ”الإيرانية.

 بيد اأن قدرة ايران على غلق امل�صيق لفرتات زمنية طويلة لن يكتب لها النجاح لأ�صباب 

عديدة، فعلى الرغم من امتالكها لثالث غوا�صات رو�صية ال�صنع، اإل اأن الوجود 

الع�صكري البحري الأمريكي حتت قيادة الأ�صطول اخلام�ص الأمريكي يجعل تنفيذ تلك 

التهديدات �صعبًا للغاية، ناهيك عن القواعد الع�صكرية امل�صاندة يف املنطقة كقاعدة 

العديد اجلوية ومقر القيادة املركزية الو�صطى للوليات املتحدة CENTCOM يف قطر.

اإىل ذلك فاإن غلق امل�صيق �صيثري حفيظة حلفاء اإيران الآ�صيويني ل�صيما ال�صني، الع�صو 

الدائم يف جمل�ص الأمن، والتي تعتمد ب�صكل كبري على وارداتها النفطية الإيرانية. 

والأنكى من كل ذلك كله هو اأن غلق امل�صيق �صيوؤدي اإىل حرمان اإيران من ت�صدير 

نفطها للخارج بالإ�صافة اإىل حرمانها من وارداتها الإ�صرتاتيجية ل�صيما وارداتها من 

املواد الغذائية وال�صلع الراأ�صمالية.
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خامتة

تتجه دول الحتاد الأوروبي اإىل ت�صديد عقوباتها القت�صادية على اإيران لتطال  وارداتها 

من النفط اخلام واملنتجات البرتوكيماوية، وتهدف تلك ال�صغوط اإىل حمل اإيران على 

. IEA التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

لكن اإيران ل تزال ت�صر على اأن برناجمها النووي م�صخر بالكامل لالأغرا�ص ال�صلمية، 

ول تبدي اأي مرونة يف التنازل عن ن�صاط التخ�صيب، مما ينذر باحتمال توتر الأو�صاع 

يف املنطقة يف غ�صون الأ�صهر القادمة.

ول �صك يف اأن العقوبات الغربية �صتدفع اإيران اإىل البحث عن بدائل جغرافية اآخرى، 

علمًا باإن �صادرات اإيران اإىل اأوروبا لتزيد عن 450 األف برميل يوميًا اأو مايعادل 

اأقل بقليل من %20 من اإجمايل �صادراتها، وهي كمية ميكن تعوي�صها من خالل منح 

اخل�صومات ال�صعرية لزبائنها املحتملني اجلدد، حيث متثل الدول ال�صناعية الآ�صيوية 

الوجهة الطبيعية للبديل الأوروبي، خا�صة واأن قارة اآ�صيا ت�صهد منوًا م�صطردًا يف 

ا�صتهالكها من النفط، وبالدرجة الأ�صا�صية ال�صني والهند، وبدرجة اأقل كوريا اجلنوبية 

واليابان )دون اإغفال ما متار�صه الإدارة الأمريكية من �صغوطات لثني البلدين عن 

�صراء النفط الإيراين(.

 وي�صتبعد العديد من املخت�صني يف ال�صوؤون الع�صكرية والإ�صرتاتيجية اأن تلجاأ اإيران اإىل 

غلق م�صيق هرمز الذي يعد مبثابة ”اإعالن النتحار” جلمهورية اإيران الإ�صالمية خالفًا 

ملا يدعيه قادتها الع�صكريون. 

وبانتظار نتائج جولت املفاو�صات حلل الأمور ب�صكل �صلمي، فاإن عامل عدم اليقني 

�صيبقى العن�صر املهيمن، ول �صك يف اأن ذلك �صوؤثر على اأ�صواق النفط ممايدفع الأ�صعار 

)مزيج خام برنت املرجعي( التي ترتاوح حاليًا بني 100 اإىل 110 دولر للربميل، اإىل 

الرتفاع خ�صية توتر الأو�صاع وتزايد املخاوف من وقف المدادات، وهو ما �صينعك�ص 

�صلبًا على النمو القت�صادي العاملي، والذي خرج لتوه من اأزمة ركود خانفة.   

 17  الدكتور وليد خدوري، النفط في أسبوع: النفط وسياسة حافة الهاوية، جريدة الحياة، 
  ،22 يناير، 2012. وأنظر كذلك: 

.Saied Khoshrou, Challenges Ahead Of Ban On Oil Imports From Iran, MEES, 23 January 2012  
   ,Amrita Sen & Helina Croft, Iran,Sabre Rattling And Sanctions, Energy & Geopoliticasl Risk  

.January 2012  
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المالحق اإلحصائية
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جدول رقم 1: أكبر )15( دولة منتجة للنفط في العالم عام 2010                ) ألف برميل يوميًا (

اإلنتاجالدولة 

10.521السعودية1

10.146روسيا2

9.695الواليات المتحدة األمريكية3

4.273الصين4

4.252إيران5

3.483كندا6

2.983المكسيك7

2.813األمارات العربية امتحدة8

2.719البرازيل9

2.458نيجيريا10

2.450الكويت11

2.408العراق12

2.375فنزويال13

2.134النرويج14

1.988أنغوال15

 BP Statistical Review of World Energy, June, 2011 :المصدر

أوًل
إحصاءات النفط في العالم



جدول رقم 2: أكبر )15( دولة مستهلكة للنفط في العالم عام 2010              ) ألف برميل يوميًا (

االستهالكالدولة 

19.180الواليات المتحدة األمريكية1

9.392الصين2

4.452اليابان3

3,116الهند4

3.038روسيا5

2.650السعودية6

2.560البرازيل7

2,495ألمانيا8

2.251كوريا الجنوبية9

2.216كندا10

2.073المكسيك11

1.861فرنسا12

1.800إيران13

1.622بريطانيا14

1.528إيطاليا15

BP, op.cit :المصدر

أوًل
إحصاءات النفط في العالم
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أوًل
إحصاءات النفط في العالم

جدول رقم 3: أكبر )15( دولة مستوردة للنفط في العالم عام 2009        )ألف برميل يوميًا(

الوارداتالدولة 

9,631الواليات المتحدة األمريكية1

4,328الصين2

4,235اليابان3

2,307ألمانيا4

2,233الهند5

2,139كوريا الجنوبية6

1,749فرنسا7

1,588بريطانيا8

1,439أسبانيا9

1,381إيطاليا10

973هولندا11

944تايوان12

916سنغافورة13

601تايلند14

597بلجيكا15

BP, op.cit :المصدر
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جدول رقم 4: اكبر )15( دولة مصدرة للنفط في العالم عام 2009               )ألف برميل يوميًا(

الصادراتالدولة 

7,322السعودية1

7,194روسيا2

2,486إيران3

2,303اإلمارات4

2,132النرويج5

2,124الكويت6

1,939نيجيريا7

1,878أنغوال8

1,767الجزائر9

1,764العراق10

1,748فنزويال11

1,525ليبيا12

1,299كازاخستان13

1,144كندا14

1,066قطر15

BP, op.cit :المصدر
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ثانيًا
إحصاءات النفط في دول مجلس التعاون

جدول رقم 5: االحتياطيات النفطية المؤكدة في دول مجلس التعاون الخليجي 2005 – 2009 

)مليار برميل عند نهاية السنة(       

20052006200720082009الدولـة

 اإلمارات العربية
9797979797المتحدة

0,130,120,130,120,12البحرين

264264264264264السعودية

55555سلطنة عمان

2525252525قطر

101101101101101الكويت

492492492492492المجموع

نسبة دول الخليج 
للعالم )%(

41,742,241,841,841,8

المصدر: التقرير القتصادي العربي الموحد، 2009، أبوظبي،  دولة اإلمارات العربية المتحدة
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جدول رقم 6: إنتاج النفط الخام في دول مجلس التعاون الخليجي 2005 – 2009 

)ألف برميل/ يوميًا(        

20052006200720082009الدولـة

23782568255726302270اإلمارات العربية المتحدة

186183184182182البحرين

93539208897885328190السعودية

774687710748708سلطنة عمان

757803845899842قطر

25722644257426772260الكويت

1602016093158481566814452المجموع

22,119,718,318,420,5نسبة دول الخليج للعالم )%(

المصدر: التقرير القتصادي العربي الموحد، 2009، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة
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 جدول رقم 7: قيمة الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي 2005–2009          )مليون دوالر(

20052006200720082009الدولـة

اإلمارات العربية 
43,50253,22256,02580,63544,785المتحدة

5,0665,9237,1065,8953,275البحرين

137,050162,002178,284247,097144,249السعودية

13,18914,37916,52323,29611,670سلطنة عمان

13,77417,68518,74127,42816,172قطر

28,23436,64238,48857,69041,858الكويت

240,815289,853315,167442,041262,009المجموع

المصدر: التقرير القتصادي العربي الموحد، 2009، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

ثانيًا
إحصاءات النفط في دول مجلس التعاون



جدول رقم 8: السعر الفوري لسلة خامات أوبك* 2005 – 2011    )دوالر برميل( 

السنة**السعر بالدوالر

50.62005

612006

69.12007

94.12008

60.92009

77.52010

107.52011

خامات  تمثل  نوعًا   12 تضم  خامات   2005 يونيو  حزيران/  في  استحدثت  التي  الجديدة  أوبك  سلة  تضم   *
الدول الـ 12 عضوًا في المنظمة بعد تعليق عضوية اندونيسيا فيها، وهي : العربي الخفيف السعودي، ومزيج 
والخام  البحري،  وقطر  اإلماراتي،  وموربان  الليبي،  والسدرة  العراقي،  الخفيف  والبصرة  الجزائري،  الصحراء 
الكويتي، واإليراني الثقيل،، وخام أوريانتي اإلكوادوري، وبوني الخفيف النيجيري، وبي سي أف 17 )فنزويال(، الذي 

أستبدل بالخام Merey اعتبارًا من يناير 2009، باإلضافة إلى خام غيراسول األنغولي.

بلغ متوسط سعر خام سلة أوبك لألشهر الخمسة األولى من عام 2012 )يناير، فبراير، مارس    **
116.6 دوالرًا للبرميل.  ،أبريل ومايو(، 

ثالثًا
أسعار النفط
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األمم المتحدة - اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )األسكوا(، عّمان،   -
المملكة األردنية الهاشمية، )1992 - 1999(.

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( دولة الكويت )2000 - 2008(.  -

مستشار الطاقة في مركز البحرين للدراسات االستراتيجية، والدولية، والطاقة منذ   -
يونيو / حزيران 2010.

صدر له العديد من الدراسات باللغتين العربية واالنجليزية في دوريات علمية محكمة.  -



يسر مركز البحرين للدراسات ا�ستراتيجية والدولية والطاقة أن يضع بين يدي القارئ الكريم 
كتاب:“دراسات في الطاقة: أمن ا�مدادات والمخاطر الجيوسياسية، وقضايا أخرى“، والذي 

ُيعني بموضوع أمن إمدادات الطاقة باعتباره أحد أبرز قضايا ا�من ا�ستراتيجي على 
مستوىالعالم.

ويمثل هذا الكتاب باكورة إصدارات المركز في مجال: �برنامج الطاقة”، وهو برنامج علمي طموح 
يسعى إلى رصد التطورات ا�ستراتيجية التي قطاع الطاقة، ومن ثم دراستها وتحليلها ومتابعة 

مستجداتها في ظل المتغيرات التي تعصف بالعديد من الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز 
في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، ويهدف هذا البرنامج إلى استخالص المؤشرات 
المؤثرة على المصالح الحيوية لمملكة البحرين بمفهومها الشامل: سياسي¸، واقتصادي¸، 

واجتماعي¸، وأمني¸.

ويسعى المركز من خالل هذا ا�صدار العلمي إلى تحقيق أحد أهم أهدافه المتمثلة في تناول 
مختلف القضايا المتعلقة بالطاقة وأمنها من محاورها المتعددة، وذلك بهدف فهم تطوراتها، 

والقدرة على التعامل مع مستجداتها فيما يخدم صالح مملكة البحرين، ويحقق لها مزيدÀ من 
التقدم واالزدهار.

واÃ ولي التوفيق.


