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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ

مقدمة

1

تأسست منظمة األقطار المصدرة للنفط "أوبك" عام  ،1960عقب تخفيض شركات النفط العاملة في الدول
المصدرة للنفط أسعار النفط المعلنة  ،posted pricesفي هذا العام والعام السابق له .وكان هدف المنظمة
األساس منع تخفيض األسعار والعمل على زيادتها .وبعد انتقال اتخاذ القرار ،في مرحلة اإلنتاج النفطي إلى
الدول المصدرة في سبعينيات القرن الماضي ،وتزايد دورها في التأثير في أسعار السوق النفطية ،انقسمت آراء
الدول األعضاء بخصوص المدى الذي ينبغي أن ترتفع إليه األسعار؛ فأصحاب االحتياطيات المنخفضة،
أحيانا العراق ،كانت تميل
كالجزائر ،وفي وقته فنزويال ،والدول الطامحة بتأثير سياسي إقليمي ودولي كإيران ،و ً
إلى تحقيق أسعار نفط مرتفعة ،في حين كانت دول أخرى بقيادة السعودية تميل إلى عدم المبالغة في "رفع

األسعار" والقبول بأسعار "معتدلة" حتى يمكن الحفاظ على "حصة السوق" وإطالة أمد استعمال النفط في العالم.2
ولقد ساهمت عوامل عديدة في التأثير في فاعلية سياسات أوبك في تحقيق أي من أهدافها هذه على مدى العقود
األربعة والنصف المنصرمة :أولها ،أ ّن أوبك مجموعة من الدول لها أهداف مختلفة ووسائل محدودة في التأثير

في سوق النفط العالمية (بالذات أسلوب تحديد "حصص" إنتاجية للدول األعضاء في مرحلة االستخراج) تختلف
عن كارتل الشركات النفطية الكبرى .فلقد كان لهذا الكارتل ،من خالل تكامله األفقي والعمودي ،على مدى
األربعة عقود التي سبقت السبعينيات ،مجال أوسع في التنسيق بين أعضائه ،ومن ثم تأمين التزام الخطط
بأن
واإلستراتيجيات .كما كان له وسائل أكثر فاعلية في تنظيم الصناعة النفطية والتأثير فيها .ويتمثل ثانيها ّ

سياسات الطاقة في الدول المستهلكة ّأدت إلى الحد من فاعلية سياسات أوبك؛ على سبيل المثال ،من خالل
تشجيع تطوير مناطق بديلة إلنتاج النفط أو استبدال بعض استعماالته بأنواع وقود بديلة وتشجيع زيادة الكفاءة

1

أشكر كامل المهيدي وعدنان الجنابي وسعد هللا الفتحي وصادق العويناتي وطارق الهيمص على مالحظاتهم القيمة على مسودة أولية سبقت

هذه الورقة.
2

انظر:

Fadhil Chalabi, Oil Policies, Oil myths: Analysis and Memoirs of an OPEC Insider (London: I.B. TAURIS,
2010).
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عموما .أما ثالثها ،فيتمّثل بالتوتر واالختالف بين بعض أعضائها (كالتنافس الجيوسياسي)
في استهالك الوقود
ً
أيضا ،على الرغم من اتفاق دول أوبك في العديد من السياسات التي نجحت في زيادة
الذي ّ
حد من فاعليتها ً
األسعار أو منعها من الهبوط.

وبعد التزام طويل األمد في القيام بدور المنتج المتبقي "العالمي" (للدفاع /الحفاظ على األسعار) ،تخّلت أوبك،
بقيادة السعودية ،في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2014عن إستراتيجية /هدف الحفاظ على األسعار لمصلحة
إستراتيجية /هدف الحفاظ على "حصة السوق" .ولكنها ،بعد سنتين ،تخّلت عن هذه اإلستراتيجية /الهدف
تبني أسلوب تحديد "حصص" أو "سقوف" إنتاجية للدول
لمصلحة اإلستراتيجية األولى من خالل العودة إلى ّ
األعضاء (المنتج المتبقي مرة ثانية) ،في اتفاقية جديدة في تشرين الثاني /نوفمبر  2016لتخفيض اإلنتاج.

ويثار التساؤل عن أسباب هذا التغير بين اإلستراتيجيتين ،والتبعات التي ترتبت على تطبيق األولى والتي ستترتب
على تطبيق الثانية .لذلك ،في هذا السياق ،أحاول التطرق في هذه الدراسة إلى هذه المسائل ،كما يلي:
 .1تبعات إستراتيجية الحفاظ على حصة السوق التي طبقت خالل المدة من تشرين الثاني /نوفمبر 2014
إلى تشرين الثاني /نوفمبر  ،2016وأهم العوامل /األسباب التي قادت إلى التخلي عنها (مع إشارة إلى
تطبيق مثيلتها في .)1986
ٍ
وصف التفاقية أوبك في تشرين الثاني /نوفمبر  2016لتخفيض اإلنتاج ،ثم
 .2سأتطرق ،بالتتابع ،إلى
التبعات المتوقعة لتطبيق هذه االتفاقية ،يعقبها مقارنة بين قابلية الشركات النفطية الكبرى ومنظمة أوبك
أخير إشارة إلى بعض التبعات المتعلقة بالعراق.
في تنظيم الصناعة النفطية والتأثير فيها .و ًا

إستراتيجية الحفاظ على حصة السوق
عندما تم تبني إستراتيجية الحفاظ على حصة السوق ،بقيادة السعودية ،في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2014التي
كانت تتضمن القبول بتدهور األسعار حينئذ (من خالل عدم تخفيض اإلنتاج) ،قدمت في وقته حجج "معقولة"
أن عدم تخفيض اإلنتاج كان هدفه األساس هو الحفاظ على
ّ
لتبني هذه اإلستراتيجية .وتنصرف هذه الحجج إلى ّ
2
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ّ
حصة أوبك في سوق الطاقة /النفط في مواجهة منافسة مصادر بديلة للطاقة ،من ناحية ،ومناطق بديلة إلنتاج
النفط ،بخاصة النفط المحصور  ،tight oilفي الواليات المتحدة ،من ناحية أخرى .كما قامت هذه الحجج على
أن االنخفاض في العوائد النفطية للدول األعضاء في األمد القصير الذي يترتب على انخفاض األسعار
أساس ّ

نتيجة لتطبيق اإلستراتيجية ،سيعوضه ارتفاع عوائدها في المستقبل نتيجة استمرار الحفاظ على حصتها في

أسواق النفط والطاقة العالمية.
إ ًذا ،لماذا تخّلت أوبك عن هذه اإلستراتيجية لتعود إلى تخفيض اإلنتاج في اتفاقية تشرين الثاني /نوفمبر 2016؟
سأتعرض ،فيما يلي ،إلى أهم العوامل /األسباب المباشرة وغير المباشرة التي أعتقد أنها ساهمت في إطاحة
إستراتيجية الحفاظ على حصة السوق.
 .1انخفاض العوائد النفطية
طا في اتجاه
ربما كان انخفاض العوائد النفطية لدول أوبك من أهم العوامل /األسباب المباشرة التي وّلدت ضغ ً
احتسبت خسائر منتجي النفط (مقارنة بعوائدهم قبل انخفاض األسعار)
التخلي عن تطبيق اإلستراتيجية .ولقد ْ

ومكاسب مستهلكيه (مقارن ًة بتكاليف استهالك النفط قبل انخفاض األسعار) في مناطق العالم المختلفة ،بما في
ذلك "خسائر" دول أوبك ،نتيجة النخفاض أسعار النفط خالل المدة ( )2015-2014الذي ترتب على تطبيق
إستراتيجية الحفاظ على حصة السوق .3ويتبين من هذه الحسابات الحجم الكبير النخفاض العوائد النفطية
تعرض الدول األعضاء ،بخاصة تلك التي ال تملك احتياطيات دولية أو أرصدة كافية
(الخسائر) التي أدت إلى ّ
في صناديق سيادية ،إلى عجز في ميزانياتها مما أصبح يؤثر سلبًيا في الخدمات العامة واإلعانات المقدمة
للسكان ،وبالذات للفئات المعرضة  exposedفيها .ويهدد ذلك إمكانية الحفاظ على حد أدنى من المستوى

المعيشي لهذه الفئات والفئات األخرى ،وربما السلم االجتماعي للمجتمع ككل.

3

انظر :علي مرزا" ،آثار انخفاض أسعار النفط على الدول المستهلكة والمنتجة" ،ورقة مقدمة في ندوة تداعيات هبوط أسعار النفط على

البلدان المصدرة ،الدوحة ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،2015 ،شوهد في  ،2017/2/26في:
http://bit.ly/2lMavHL
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 .2مستوى السعر وحصة السوق
أن
أساسا ،على فرضية ضمنية هي ّ
ترتكز الحجج المستخدمة في إسناد إستراتيجية الحفاظ على حصة السوقً ،
4
أن
السعر هو أهم عامل في تقرير حصة السوق ،من خالل العالقة السالبة بينهما  .بحيث تبين هذه العالقة ّ
تخفيض السعر أو تحديده عند مستوى معتدل يقود إلى زيادة الكمية المطلوبة مما يقود ،بدوره ،إلى الحفاظ على

الحصة أو زيادتها.
ولكن على الرغم من أهمية السعر ،في هذا المجال ،فهناك عوامل أخرى فاعلة ربما تخفف أثره وتلغيه .5ويمكن
استقراء ذلك من مقارنة تطور متوسط سعر النفط الخام وتطور حصة مجموعة دول أوبك في اإلنتاج العالمي
للنفط الخام خالل األربعة عقود والنصف الماضية التي يالحظ منها ما يلي:
 خالل المدة ( )1980-1974كان هناك فع ًال ارتباط سالب بين ارتفاع سعر النفط وانخفاض حصة أوبك
أن ارتفاع السعر كان أحد أسباب
في إنتاج النفط الخام العالمي (انظر الشكل  ،1والجدول  .)1وال شك في ّ
(حفز الدول المستهلكة ،بتشجيع من وكالة الطاقة الدولية) تطوير مناطق بديلة لنفط الشرق األوسط وأوبك
عموما ،وتطوير بدائل للنفط وزيادة في كفاءة استهالك الوقود .وقد قادت مجموعة هذه العوامل في محصلتها،
ً

أن
إلى انخفاض حصة أوبك من حوالى  %55في  1974إلى حوالى  %44في  .1980ولكن أعتقد ّ
التغيرات الجيوسياسية وتهديد أمان اإلمدادات  ،security of suppliesخالل تلك المدة ربما تكون ساهمت
أيضا في هذه التطورات ،بما يعادل تقر ًيبا مساهمة السعر أو بأكبر منها.6
ً

 ولكن بعد عام  1980اختلفت الصورة؛ فعند قياس االرتباط بين سعر النفط وحصة اإلنتاج لدول أوبك
(وكذلك دول الشرق األوسط) في اإلنتاج العالمي ،خالل المدة ( ،)2015-1980ال يظهر ارتباط سالب
بين السعر والحصص ،سواء بالنسبة إلى المدة كلها أو لمدد فرعية منها.7
Chalabi.
5
6

4

علي مرزا" ،مراجعة كتاب :النفط بين السياسات واألوهام" ،مجلة سياسات عربية ،العدد ( 19آذار /مارس.)2016 ،
المرجع نفسه.

 7إضاف ًة إلى الدول األعضاء في أوبك ،تشمل دول الشرق األوسط المشار إليها في المتن ،الدول األخرى المنتجة للنفط في المنطقة غير
األعضاء.
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ّ
 في المدة ( )1986–1980استمر انخفاض حصة أوبك في اإلنتاج العالمي ليترافق مع انخفاض السعر
(خالل هذه المدة) الذي انهار إلى أدنى مستوى له (منذ عام  )1974في عام  1986نتيجة لقرار السعودية
إن االرتباط المفترض
بعدم التزام دور المنتج المتبقي ،في سبيل زيادة حصتها في السوق النفطية .أي ّ

السالب بين اإلثنين اختفى خالل هذه المدة ،ليحل محله ارتباط موجب.

 أما بعد عام  1986ولمدة ثالثة عقود ،بينما كانت حصة أوبك (وحصة الشرق األوسط) في اإلنتاج العالمي
نسبيا (كما تبينه الخطوط االتجاهية ،Trend lines
ًا
تصاعديا
اتجاهيا
مسار
ًا
للنفط الخام تتبع
مستقر ً
ً
ً
المتقطعة المرافقة ٍ
لكل من منحنى الحصص خالل المدة ( )2015-1986في الشكل  )1كانت األسعار
أيضا على المدتين قبل انهيار أسعار النفط وبعدها
تتبع ًا
متقلبا وفي أحيان شديد التقلب .وينطبق ذلك ً
مسار ً

في  .2015/2014على سبيل المثال ،خالل المدة ( )2015-2011اقتربت حصة أوبك على نحو كبير

من متوسط  %44واقتربت حصة الشرق األوسط من متوسط  %33من اإلنتاج العالمي على الرغم من
انخفاض متوسط السعر بشدة ،إلى النصف ،من  102دوالر /برميل خالل ( )2014-2011إلى 51
الر /برميل في .2015
دو ً ا
 يمكن تفسير االتجاه التصاعدي لحصة أوبك (والشرق األوسط) في اإلنتاج العالمي للنفط الخام ،خالل
المدة (( )2015-1986على الرغم من جهد الدول المستهلكة في اإلحالل وزيادة كفاءة االستهالك ،من
ناحية ،وتقلب سعر النفط ،من ناحية أخرى) بجزء مهم منه ،بالحاجة إلى نفط أوبك ،وبالذات من الشرق
األوسط؛ فخالل هذه المدة كان اإلنتاج خارج أوبك ،غير مقيد ،ويتقرر بحسب قابلية هذه المناطق في
اإلنتاج .في المقابل ،كانت أوبك ،خاللها في أغلب األحيان ،تتخذ دور المنتج المتبقي .وعلى الرغم من
ذلك ،في الوقت الذي نما فيه اإلنتاج العالمي للنفط الخام (إلشباع االستهالك والتغير في الخزين ،أي
فإن إنتاج النفط الخام من خارج أوبك نما بنسبة %0.5
سنويا بين  1985وّ 2015
الطلب) بنسبة ً %1.2
سنويا .أي إ ّن تزايد إنتاج أوبك ومن ثم حصتها في
سنويا فقط ،في حين نما إنتاج أوبك بنسبة %2.6
ً
ً

اإلنتاج العالمي كان ضرورًيا بسبب "النقص" في نمو إنتاج المصادر األخرى (حتى بعد إضافة النفط
المحصور بين  2010و .)2015نسب النمو محتسبة من بيانات إنتاج النفط الخام كما وردت في مصادر
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الجدول ( .)1وتظهر صورة مماثلة لدور أوبك في إشباع الطلب العالمي ،خالل المدة المبينة ،حتى بعد
إضافة سوائل الغاز الطبيعي  ،NGLsإلى النفط الخام.8
 ورد في التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية المعنون :آفاق الطاقة العالمية 2016
 ،World Energy Outlook, WEOارتفاع حصة نفط الشرق األوسط في اإلنتاج العالمي خالل الثالثة
أرباع األولى من  2016إلى  .9%35ويقارن ذلك بـ  %33في  .2015ولقد ترافق االرتفاع في 2016
الر /برميل في  ،2016أي إ ّن
الر /برميل في  2015إلى  43دو ًا
مع انخفاض متوسط السعر من  51دو ًا
االرتباط السالب بين الحصة والسعر ظهر في ( 2016انظر الجدول  .)1ولكن على الرغم من ارتفاعها
في  2016ال تزال قيمتها قريب ًة من الخط االتجاهي المبين في الشكل ( ،)1لحصة دول الشرق األوسط في
اإلنتاج العالمي.

8
سنويا بين 1990
على سبيل المثال ،في الوقت الذي نما فيه اإلنتاج العالمي للنفط (بما فيه سوائل الغاز الطبيعي  )NGLsبنسبة ً %1.4
سنويا .احتسبت نسب
سنويا فقط ،في حين نما إنتاج أوبك بنسبة %2.0
فإن إنتاج النفط الخام من خارج أوبك نما بنسبة %1.0
وّ 2015
ً
ً

الزيادة باستخدام بيانات إلنتاج النفط لعام  2015وردت في تقريــر آفـ ــاق الطاقـ ــة العالميـ ــة  ،2016انظر:

;International Energy Agency, World Energy Outlook 2016 (November 2016), pp. 136, 138

ولعام  ،1990بيانات في تقريــر آفـ ــاق الطاقـ ـ ــة العالميـ ـ ــة  ،2014انظر:

International Energy Agency, World Energy Outlook 2014, pp. 124, 127,

ويبين هذان التقريران العرض والطلب على النفط بما فيه سوائل الغاز ومكتسبات عملية التكرير .processing gains

IEA, World Energy Outlook 2016, p. 47.
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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ
الجدول ()1
حصص دول أوبك ودول الشرق األوسط في اإلنتاج العالمي من النفط الخام (دون سوائل الغاز الطبيعي) ومتوسط سعر النفط
الحصة في اإلنتاج العالمي

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

7

الحصة في اإلنتاج العالمي

متوسط سعر
النفط

دول أوبك

%
دول الشرق األوسط

دوالر /برميل

49.8
51.4
52.4
53.2
55.4
54.5
50.5
52.8
51.5
48.8
48.6
44.4
39.6
35.0
31.7
30.1
28.5
32.0
30.6
33.1
35.3
37.3
37.9
40.2

29.8
30.4
33.6
35.5
38.1
39.0
36.7
38.4
37.1
35.1
34.4
30.7
27.8
24.1
21.3
19.8
18.6
22.0
21.8
24.9
26.2
27.2
27.1
29.6

1.3
1.2
1.7
1.8
2.8
11.0
10.4
11.6
12.6
12.9
31.0
36.9
35.5
32.6
29.7
28.6
27.2
14.4
18.1
14.7
17.8
22.9
17.8
19.0

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

دول أوبك

%
دول الشرق

41.0
41.1
40.7
40.2
40.4
42.5
41.3
42.1
41.1
40.0
41.9
44.1
43.7
44.1
43.7
44.7
41.9
41.9
44.1
45.7
44.4
42.8
43.0

30.9
األوسط
31.4
31.2
30.9
31.1
32.4
32.0
32.5
31.8
29.1
30.4
31.2
31.8
32.0
31.4
32.2
30.3
30.1
32.8
33.2
32.8
32.1
32.6

متوسط
سعر النفط
دوالر/
16.8
برميل
15.9
17.2
20.4
19.2
13.1
18.1
28.2
24.4
24.9
28.9
37.7
53.4
64.3
71.1
97.0
61.8
79.0
104.0
105.0
104.1
96.2
50.8
42.8

معضلة أوبك بين حصة السوق وتحديد اإلنتاج

المصدر:

الحصص محتسبة من بيانات وردت في أعداد مختلفة من النشرة اإلحصائية السنوية ألوبك ،Annual Statistical Bulletin, ASB

انظر:
OPEC, ASB 2004, 1969; ASB 2005, 1970-2001; ASB 2008, 2002-2004; ASB 2009, 2005; ASB 2010/11,
2006-2009; ASB 2015, 2010; ASB 2016, 2011-2015.
متوسط سعر النفط مأخوذ من بيانات البنك الدولي ،انظر:
World Bank, “Commodity Prices,” Pink Sheet (February 10, 2017), accessed on 28/2/2017, at:
http://bit.ly/1PDtTCK
وجرى احتسابه في هذا المصدر كما يلي:
أ.

بين  1969و :1978سعر خام العربي الخفيف ،34o API ،فقط.

ب .بين  1979و :1985متوسط أسعار خامات العربي الخفيف وبرنت وغرب تكساس .WTI
ج .بين  1986و :2016متوسط أسعار خامات دبي وبرنت وغرب تكساس .WTI

إن غياب االرتباط السالب بين تغير حصة أوبك في إنتاج النفط الخام العالمي (حصة السوق) وتغير سعر
ّ
النفط خالل المدة ( ،)2015-1980بما فيها (( )2015-2014على الرغم من ظهوره في  ،)2016ربما
يكون أحد األسباب التي ساهمت في التخلي عن هذه اإلستراتيجية.
أن هذا الغياب ال يعني عدم فاعلية السعر ،في هذا المجال ،بقدر ما يشير إلى وجود عوامل أخرى معادلة
غير ّ

له أو أكثر فاعلية منه (وفي هذه الحالة معاكسة) ،في التأثير ،بما خفف أثره أو ربما ألغاه (بالذات سياسات

نمو إنتاج النفط أو تدهوره خارج دول أوبك) كان ينبغي
الطاقة في الدول المستهلكةّ ،
تغير هيكلها اإلنتاجيّ ،
تشخيصها ألخذها في الحسبان عند اتباع إستراتيجية حصة السوق.
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المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ّ
الشكل ()1
حصة دول أوبك ودول الشرق األوسط في اإلنتاج العالمي للنفط الخام وسعر النفط

المصدر :رسم الشكل باستخدام بيانات الجدول (.)1
مالحظات :انظر المالحظة في الجدول ( )1لتعريف الخامات التي استخدمت في حساب متوسط سعر النفط .والنفط الخام ال يشمل سوائل
الغاز الطبيعي .NGLs

 .3تأثير تطبيق إستراتيجية حصة السوق في النفط المحصور في الواليات المتحدة
أدى انخفاض أسعار النفط الخام خالل المدة ( )2016-2014إلى انخفاض االستثمارات في قطاع النفط في الواليات
10
فإنه استمر في االرتفاع ،في
المتحدة وبالذات في النفط المحصور خالل العامين  2015و . 2016أما اإلنتاج منه ّ

األشهر التي أعقبت تطبيق اإلستراتيجية ،ولم يبدأ في االنخفاض البطيء إال أثناء النصف الثاني من عام ،2015
10

9

.Ibid., p. 108
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نسبيا ،خالل عام  .2016إذ قفز إنتاج النفط المحصور في الواليات المتحدة من
لينخفض بعد ذلك
ً
انخفاضا أسرع ً
يوميا
يوميا في  2013ليرتفع إلى  3.93ماليين برميل ً
 0.8مليون برميل يومًيا في  2010إلى  2.93مليون برميل ً

يوميا في ( 2015على الرغم من انخفاضه البطيء في النصف الثاني من
في  2014وإلى  4.53ماليين برميل ً

11
أن
العام) ولكنه انخفض إلى متوسط  4.25ماليين برميل يومًيا خالل ( 2016انظر الجدول  . )2ومن المعروف ّ

الطاقة اإلنتاجية للنفط المحصور يمكن أن تزداد ،استجاب ًة لزيادة السع ـر خالل مدة قصيرة (من ستة أشهر إلى عام)
12
(تمييز له عن الطاقة اإلنتاجية) يمكن
ًا
فإن اإلنتاج
مقارن ًة بالخامات التقليديــة (من ثالثــة إلى ستة أعوام)  .وبالطبعّ ،

يصح على النفط
أن يزداد بسرعة أكبر ،من خالل استغالل الطاقات اإلنتاجية القائمة العاطلة ،عند زيادة السعر .وهذا
ّ

أن قابلية اإلنتاج
أن تقرير وكالة الطاقة الدولية  WEO 2016المشار إليه يبين ّ
المحصور والتقليدي .مع مالحظة ّ

(والطاقة اإلنتاجية) من النفط المحصور في الزيادة ستتناقص بمرور الوقت بخاصة بعد وصوله في الواليات المتحدة،
بحسب التقرير في سيناريو السياسات الجديدة ،إلى ما يقرب من هضبة لإلنتاج في أواخر العشرينيات المقبلة.13

 11احتسبت المتوسطات السنوية ،في المتن من أرقام شهرية من الموقع اإللكتروني إلدارة معلومات الطاقة األميركية Energy Information
أن متوسط إنتاج النفط المحصور انخفض من 4.41
أن هذا المصدر يبين ّ
 Administration, EIAووضعت في الجدول ( .)2مع العلم ّ
وميا في كانون األول /ديسمبر .2016
يوميا في كانون األول /ديسمبر  2015إلى  4.13ماليين برميل ي ً
ماليين برميل ً
12
;IEA, World Energy Outlook 2016, pp. 26, 133
لقد ورد في هذا التقرير عن حقول النفط المحصور في الواليات المتحدة ،ما يلي" :بعد األخذ باالعتبار إعادة تدريب العاملين وإعادة التسجيل

فإن إعادة تشغيل آلة حفر  rigمخزونة يستغرق على األقل ستة أشهر" ،انظر:

;Ibid., p. 133
فإن المدير التنفيذي للوكالة في عرضه التقرير في معهد الدراسات اإلستراتيجية والدولية & Center for Strategic
وفي السياق نفسهّ ،
 International Studies, CSISفي واشنطن ،في  18تشرين الثاني /نوفمبر  ،2016ذكر الرقم "سنة" كمتوسط لفترة استجابة الطاقة
اإلنتاجية من هذه الحقول لزيادة سعر النفط.
Ibid., p. 107.
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ّ
الجدول ()2
إنتاج النفط الخام في الواليات المتحدة األميركية
ألف برميل /يوم

نسبة التغير السنوية %

محصور Tight

تقليدي

المجموع محصورTight

2000

359

2002

337

5463
5451
5407
5315
5095
4805
4688
4644
4478
4755
4684
4413
4420
4593
4838
4887
4638

5822
5801
5744
5649
5441
5184
5086
5077
5000
5353
5475
5646
6487
7468
8764
9415
8889

2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
المصادر :مجموع اإلنتاج ،انظر:

350
334
346
379
398
433
522
598
791

1233
2067
2929
3926
4528
4251

-2.5
-3.5
-1.1
3.6
9.6

تقليدي المجموع
-0.2
-0.8
-1.7
-4.1
-5.7
-2.4

5.1
8.9

20.5
14.5
32.3
55.8
67.7
41.7
34.1
15.3
-6.1

-0.9
-3.6
6.2

-1.5
-5.8
0.1
2.7
6.6
1.0

-5.1

-0.4
-1.0
-1.7
-3.7
-4.7
-1.9
-0.2
-1.5
7.1
2.3
3.1

14.9
15.1
17.4
7.4

-5.6

Energy Information Administration EIA, “Crude Oil Production,” accessed on 28/2/2017, at:
http://bit.ly/1tk6kUj
شهرا.
مالحظة :المتوسط اليومي لمجموع اإلنتاج لعام  2016هو ألحد عشر ً
إنتاج النفط المحصور ،انظر:

Energy Information Administration EIA, “Shale in the United States,” (January 2017), accessed on
28/2/2017, at: http://bit.ly/1GK8scD
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 .4تطبيق إستراتيجية حصة السوق في مدتين
عند مقارنة تطبيق إستراتيجية حصة السوق خالل المدة أواخر  2014وأواخر  2016بمثيلتها في 1986
يالحظ ما يلي:
أ.

استغرق تطبيق اإلستراتيجية بضعة أشهر في  1986مقابل عامين في المدة الثانية.

ب .شهد كل من المدتين تطوير مناطق بديلة للنفط خارج دول أوبك؛ على سبيل المثال ،تزايد إنتاج نفط بحر
الشمال منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي وتسارع إنتاج النفط المحصور منذ أوائل العقد الحالي.
ظاهر بين المدتين .فعندما قررت السعودية التخلي عن
ًا
أن خلفية المشهد النفطي كانت مختلفة اختالًفا
ج .غير ّ
دور المنتج المتبقي في  1986كان إنتاجها النفطي الخام قد انحدر من  9.9ماليين برميل يومًيا في

أن حصة دول أوبك في اإلنتاج العالمي للنفط
 1980إلى  3.2ماليين برميل يومًيا فقط في  .1985كما ّ
فإن إنتاج السعودية في 2014
الخام انخفضت من  %44في  1980إلى  %29في  .1985في المقابلّ ،

( 9.7ماليين برميل يومًيا) كان أعلى ،وحصة أوبك  %43مقاربة بالتتابع لمستوياتهما خالل الخمسة أعوام
السابقة (انظر الجدول .)1

د .لذلك كانت الدوافع األساسية لتطبيق اإلستراتيجية في  1986تتمثل بمحاولة إيقاف االنخفاض المستمر
فإن
وعكسه في إنتاج السعودية وفي حصة أوبك في اإلنتاج العالمي للنفط .أما دوافع تطبيقها في ّ 2014

اختالف المشهد النفطي عن  ،1986ربما يشير إلى توسع هذه الدوافع أو اختالفها .ففي  2014لم يكن

هنالك ما يشير إلى "تهديد" آني لحصة أوبك أو مستوى إنتاج السعودية ،على الرغم من ّأنه كان يشير إلى

إمكانية تهديد مستقبلي (ينبع من تنامي إنتاج النفط المحصور وغيره من النفوط وزيادة دور بدائل الطاقة

أن ذلك لم يكن يبرر الطريقة واألوضاع التي طبقت فيها
األخرى وكفاءة استهالك الوقود عمو ًما) .غير ّ
أيضا :فقرة معضلة مستوى العوائد النفطية وحصة
اإلستراتيجية خالل المدة أواخر (( )2016–2014انظر ً

سنادا لفرضية وجود دوافع جيوسياسية ،في منطقة الشرق األوسط
السوق التي ترد الحًقا) .كل ذلك يعطي إ ً
وفي العالم ،لتطبيق اإلستراتيجية ،ال تقل أهمي ًة عن الدوافع االقتصادية (المحافظة على حصة السوق).
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ّ

 .5استنتاج
أن محصلة تطبيق إستراتيجية الحفاظ على حصة السوق خالل العامين المنصرمين ،بالطريقة
يستنتج مما تقدم ّ

توسع دوافعها (على الرغم من معقولية الدوافع االقتصادية التي ق ّدمت لتبريرها)،
واألوضاع التي طبقت فيها ،مع ّ
ضرر على الدول المنتجة للنفط ،في تخفيض عوائدها النفطية بشدة ،منه على مستوى إنتاج النفط
ًا
كانت أكثر
المحصور في الواليات المتحدة ،مع تأثير غير واضح أو ملموس النخفاض سعر النفط في حصتها في السوق

أن جهد
العالمية .وتبدو هذه أهم العوامل /األسباب األساسية التي أطاحت هذه اإلستراتيجية .بحيث تبين اآلن ّ
سلبيا أكثر منه إيجابًيا.
عامين من تطبيقها كان ،بصورة عامةً ،

اتفاقية أوبك لتخفيض اإلنتاج
توصل الدول األعضاء في منظمة أوبك ،في  30تشرين الثاني /نوفمبر
بغية تحقيق زيادة في أسعار النفطّ ،
تطبق انطالًقا من كانون الثاني /يناير  ،2017لستة أشهر قابلة للتمديد
 ،2016إلى اتفاقية تخفيض اإلنتاج ّ
أساسا للتخفيض ،وأطلق
ستة أشهر أخرى .ولقد اتخذ مستوى إنتاج تشرين األول /أكتوبر  ،2016لهذه الدول ً
عليه" :مستوى إنتاج اإلشارة"  .Reference Production Levelوفي تشخيص مستوى إنتاج اإلشارة

استخدمت أرقام مصادر "ثانوية" وليس األرقام "الرسمية" المجهزة من الدول األعضاء إلى منظمة أوبك .ويظهر
كال الرقمين في نشرة سوق النفط الشهرية للمنظمة  .Monthly Oil Market Report, MOMRويعكس
تقدمه الدول األعضاء من أرقام "رسمية"
استخدام أرقام المصادر الثانوية وليس الرسمية قلة ثقة المنظمة في ما ّ
لها .وهذا تقليد قديم منذ أن تم تبني الحصص اإلنتاجية في  ،1983أشار إليه فاضل الجلبي في كتابه عن

14
"رسميا" عن إنتاج
قدمها أغلب الدول األعضاء ألوبك
فإن األرقام التي ّ
أوبك  .كما يالحظ من الجدول (ّ ،)3
ً

تشرين األول /أكتوبر ( 2016ما يطلق عليه في نشرة أوبك  )Direct Communicationهي أعلى من أرقام

Chalabi, ch. 13.
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المصادر الثانوية (يطلق عليها في النشرة  ،Secondary Sourcesمن دون تحديد هذه المصادر ،ولكن
المعروف ّأنها تشمل شركات عالمية لنشر البيانات والمؤشرات النفطية /الغازية مثل  Plattsو ،Argusوغيرها).
لقد راوحت نسبة التخفيض في االتفاقية ،لكل دولة مشمولة فيها ضمن المدى بين  %4.5و %4.7من مستوى
فعليا ،من التخفيض؛ فمستوى إنتاج اإلشارة
إنتاج اإلشارة المحدد لها .ولكن يبدو ّ
أن أنغوال وإيران استثنيتاً ،
يوميا) هو أعلى بكثير من إنتاجها في تشرين األول /أكتوبر 2016
المستخدم ألنغوال ( 1751ألف برميل ً

يوميا)
يوميا) بحسب المصادر الثانوية ،فأصبح إنتاجها بعد "التخفيض" ( 1673ألف برميل ً
( 1586ألف برميل ً

أعلى من إنتاجها في تشرين األول /أكتوبر .أما بالنسبة إلى إيران فهو أعلى من الرقم الرسمي الذي هو بدوره

أن مستوى إنتاج إيران بعد "التخفيض"
أعلى من رقم المصادر الثانوية إلنتاجها في ذلك الشهر .ولقد نتج من ذلك ّ

يوميا) هو أعلى من إنتاجها في تشرين األول /أكتوبر  2016بحسب المصادر الثانوية
( 3797آالف برميل ً

يوميا) .من ناحية أخرى ،لم يشمل االتفاق ليبيا ونيجيريا وكذلك إندونيسيا التي علقت
( 3690آالف برميل ً
ضمنيا ،بعدم التزام برنامج محدد للتخفيض (انظر الجدول
عضويتها في أوبك .وبالنتيجة "سمح" لهذه الدول،
ً

.)3
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ّ
الجدول ()3
اتفاقية أوبك  30تشرين الثاني /نوفمبر  2016لتحديد اإلنتاج ،ألف برميل /يوم
االتفاقية

إنتاج تشرين األول /أكتوبر 2016
الدول األعضاء

الجزائر

أنغوال *

األكوادور
غابون

من مصادر "رسمية" و"ثانوية"
رسمية

ثانوية

األول /أكتوبر )2016

1171

1088

1089

-50

1039

542

549

548

-26

522

-4.7

1507
..

إندونيسيا **
العراق

4776

1586
202
722

1751
202

-78
-9

3920

3690

3975

90

الكويت

3000

2838

2838

-131

نيجيريا

1476

1628

السعودية

ليبيا
قطر

اإلمارات العربية
فنزويال

المجموع

الثاني /يناير 2017

%
-4.6

..

إيران

مستوى إنتاج اإلشارة (تشرين

التعديل

مستوى اإلنتاج من كانون

نسبة التخفيض

..

639

4561
528
646

4561

648

-210

-30

1673
193
3797
4351
2707

618

-4.5
-4.5

-4.6
-4.6

-4.6

10625

10532

10544

-486

10058

-4.6

2316

2067

2067

-95

1972

-4.6

3188

المصادر :أعمدة اتفاقية أوبك:

3007

33644

3013

-139

2874

-4.6

OPEC, Press Releases (November 30, 2016).
مستوى اإلنتاج في تشرين األول /أكتوبر بحسب المصادر الرسمية ( )Direct Communicationوالثانوية ( )Secondaryمن:
OPEC, Monthly Oil Market Report (November 2016).
المالحظات:
أ.

ناقصا  ،3797الواردين في سطر إيران في الجدول ( ،)3وهو
ّ
إن التخفيض المقرر إليران ينبغي أن يكون ( )178-أ-ب-ي (ويساوي ً 3975
مستوى
إنتاج اإلشارة المستخدم إليران في الجدول ( 3975أ-ب-ي) .ولكن ،بد ًال من رقم التخفيض الصحيح ( )178-أ-ب-
يمثل  %4.5من

ي ،ورد في سطر إيران في عمود التعديل (أي التخفيض) ،رقم ( )90أ-ب-ي.
ب .مالحظات وردت في إعالن االتفاقية:


إن أساس اإلشارة لتعديل إنتاج النفط الخام هو مستوى تشرين األول /أكتوبر  2016عدا أنغوال فهو أيلول /سبتمبر  ،2016واألرقام هي من مصادر
ّ
ثانوية ال تمثل حصة  ،quotaلكل دولة عضو.

** إندونيسيا عّلقت عضويتها.
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أن  11دولة من خارج أوبك أبدت استعدادها اللتزام تحقيق "استقرار" السوق النفطية ،بما في ذلك
ومما يذكر ّ
تكونت لجنة من ممثلي دول أعضاء في المنظمة وممثل
وعد روسيا بالمساهمة من خالل تخفيض إنتاجها .ولقد ّ

من ٍ
كل من روسيا وعمان ،من خارجها ،لمتابعة تنفيذ االتفاق وتقديم تقارير شهرية بشأنه إلى سكرتارية أوبك.

التبعات المحتملة لتطبيق اتفاقية أوبك لتخفيض اإلنتاج
 .1التبعات المقصودة وغير المقصودة :عبور فترة انتقالية؟
لقد ظهرت نتيجة سلبية أخرى لتطبيق إستراتيجية الحفاظ على حصة السوق ،يمكن أن يكون لها تأثير مهم في
إن االنخفاض الكبير في العوائد النفطية لدول أوبك أدى إلى انخفاض استثماراتها النفطية
ميزان الطاقة العالميّ .

سلبيا في تطوير االحتياطيات وتوسيع الطاقات اإلنتاجية النفطية فيها .وتظهر أهمية توسيع الطاقات
مما سيؤثر ً
اإلنتاجية النفطية في دول أوبك في ضرورتها للمساهمة في إشباع الطلب العالمي (الذي سيستمر في الزيادة

ولكن يتوقع بنسبة أبطأ من السابق) من خالل تحقيق مستوى من اإلنتاج يتخطى التدهور المتوقع لإلنتاج من
الحقول التقليدية في دول خارج أوبك (وداخلها) .ولن يستطيع النفط المحصور تعويض هذا التدهور ،في األمد
المتوسط /الطويل ،بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية .15وبالنتيجة سيكون النخفاض االستثمار في دول أوبك
آثار مخلخلة في ميزان الطاقة العالمي .وهنا تبرز مفارقة جديرة باالهتمام ،في اعتقادي ،سأشير إليها الحًقا.
أن مشهد الطاقة العالمي أو المشهد الذي يؤكده التقرير (كما هي الحال في تقاريرها في
يتبين من تقرير الوكالة ّ

أعوام سابقة) هو التطور الحثيث نحو إحالل الوقود المعوض عن الوقود األحفوري  ،fossilبخاصة النفط
(والفحم) الذي استمر على الرغم من االنخفاض الكبير في أسعار النفط خالل مدة العامين ونصف العام األخيرة.
ويذكر التقرير "توجهه" الجوهري التالي في هذا المجال :فبينما ساهم النفط في إشباع  %22من الزيادة في

IEA, World Energy Outlook 2016, Chapter 3.
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ّ
االستهالك العالمي للطاقة خالل ربع القرن الماضي (بين  1990و )2015يتوقع /يروج /يخطط التقرير (الحظ
أن "التوقع" و"الترويج" و"التخطيط" هي مسائل من الصعب فصلها عن بعضها في تقليد هذا التقرير المهم
ّ
والمؤثر) أن يساهم النفط في إشباع  %11فقط من الزيادة في االستهالك العالمي خالل ربع القرن المقبل (بين
أن حصة النفط من استهالك الطاقة العالمي التي بلغت
 2015و( ،)2040انظر الجدول  .)4وهذا يعني ّ
 %31في  2014ستكون ،بحسب توّقع /ترويج تقرير الوكالة ،أقل من ذلك بفارق ملموس في  .162040ولقد
ذهب تقرير  2016إلى أبعد من تقرير آفاق الطاقة العالمية  2015في الترويج أو التوقع لمجال مهم كان يع ّد

أن آفاق اإلحالل في وقود السيارات (من خالل تنامي استخدام السيارات
اإلحالل فيه
صعبا بحيث يبين ّ
ً
الكهربائية /البطاريات) هي أفضل حتى مقارن ًة بما ورد في تقرير .2015
قودا للسيارات ،خالل فترة انتقالية
ولكن ،على الرغم من كل ذلك ،يشير التقرير إلى استمرار أهمية النفط و ً
ستتخطى بحسب إسقاطاته عام  ،2040واستمرار أهميته ،ألبعد من الفترة االنتقالية ،في النقل البري للبضائع

 truckingوالنقل البحري والنقل الجوي والبتروكيماويات17؛ أي خالل الفترة االنتقالية ،وكذلك ما بعدها بمجاالت

16

ستنخفض حصة النفط في مجمل استهالك الطاقة العالمية ،بحسب سيناريو السياسات الجديدة لتقرير الوكالة ،من  %31في  2014إلى

أقل من  %27في  .2040أما إذا اتبعت إجراءات صارمة لتشجيع مصادر الطاقة الصديقة للبيئة على حساب الوقود األحفوري (ومنها
النفط) ،بحسب توصيات اتفاقية مؤتمر باريس للمناخ (سيناريو  450في تقرير الوكالة) ،فإن حصة النفط ستنخفض إلى  ،%22انظر:

Ibid., p. 64.

17
إن الفترة االنتقالية ربما تكون غير قصيرة وتتخطى عام  .2040ويعود ذلك ،بجانب مهم منه ،إلى عدم اليقين من مدى التطور التكنولوجي
ّ

للسيارات الكهربائية في العالم وتطور كلفتها ،على سبيل المثال ،في سيناريو السياسات الجديدة في تقرير الوكالة يتوقع أن يقفز عدد السيارات

الكهربائية في العالم من  1.3مليون سيارة في  2015إلى  150مليون في  .2040وسيكون أحد أسباب هذه الزيادة انخفاض كلفة البطارية

الرا kWh/في  2025وإلى 100
لهذه السيارات ) )battery electric cars BEVsمن  210دوالرات kWh/في  2015إلى  125دو ً
دوالر kWh/في  . 2040ولكن على الرغم من ذلك ،يتوقع التقرير أن تبقى مساهمة عدد السيارات الكهربائية في مجموع عدد سيارات العالم
فإن
 %8فقط في ( 2040مقارنة بـ  %0.1في  .)2015ويعود أحد األسباب المهمة لذلك إلى أنه على الرغم من انخفاض كلفة البطارية ّ
كلفة السيارة الكهربائية ستبقى حينئذ ،أعلى من كلفة السيارة التقليدية ،انظر:
Ibid., pp. 68, 121.
ولتقليل استهالك السيارات التقليدية النفط ،يوصي التقرير بزيادة كفاءة االستهالك .وهذه التوصية ذاتها لتقرير آخر صادر عن British

 Petroleumالذي توّقع في "سيناريو أساس" إلسقاطاته حتى عام  ،2035أن يصل عدد السيارات الكهربائية  100مليون في تلك السنة
مكونا بذلك  %5.5فقط من عدد السيارات في العالم عام  ،2035انظر:
ً
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نسبيا ،سيستمر النفط ،وبالذات من الشرق األوسط ،في احتالله مرك ًاز حيوًيا الستهالك الطاقة
استعمال أضيق ً
أن استمرار مستويات أسعار النفط المنخفضة (خالل  )2016-2015التي ّأدت
في العالم .لذلك يبين التقرير ّ
إلى انخفاض االستثمار في هذه البقعة من العالم ،سيهدد توافر عرض النفط منها بكميات كافية في السوق

الدولية ،خالل العقود الحيوية (االنتقالية) التالية .18فال بد من زيادة أسعار النفط بغية ضمان الحافز والتمويل
إن زيادة
لدول أوبك والشركات النفطية لزيادة االستثمار النفطي ،بخاصة في الشرق األوسط .بعبارة أخرى ّ
األسعار ستكون نتيجتها األساس عبور المرحلة "االنتقالية" حتى يمكن تطوير البدائل المختلفة التي تساعد على
استمرار اإلحالل محل الوقود األحفوري بخاصة النفط والفحم (ولكن ليس الغاز)؛ بالذات في مجاالت توليد
إن تخفيض اإلنتاج ،في اتفاقية
الطاقة الكهربائية والنقل بالسيارات ،وغيرها .وهنا تكمن المفارقة المشار إليها؛ إذ ّ
أوبك ،وما يتوقع أن يؤدي إليه في زيادة األسعار سيساهم في إنجاز عبور الفترة االنتقالية التي يمكن بعدها
اإلسراع في تخفيض استهالك النفط ،ومن ضمنه ذلك المنتج في دول أوبك ،في المدى الطويل.
أن التقدم التكنولوجي في توليد الطاقات المتجددة ،بخاصة الطاقة الشمسية والرياح قد
ومن المالئم اإلشارة إلى ّ
أدى إلى تحسن اقتصادياتها (تخفيض كلفها) وكذلك حال التقدم في تكنولوجيا استخراج النفط والغاز المحصورين.

أن تقليل االعتماد على نفط دول أوبك ،وبالذات الشرق األوسط،
ولكن النقطة األساس التي ينبغي تأكيدها هي ّ

سيتحقق في المدى المتوسط /الطويل ،ليس فقط ألسباب تتعلق بالتقدم التكنولوجي وبالنتيجة انخفاض الكلفة،

أيضا تتمثل
من ناحية ،وتجنب اآلثار المضرة للتغير المناخي ،من ناحية أخرى ،ولكن ألسباب جيوسياسية ً

ب تحقيق درجة أعلى لهدف أمان اإلمدادات ،وذلك بتحفيز تقليل االعتماد من خالل مساعدات مالية ومزايا
ضريبية تتغلب على األثر السلبي الرتفاع كلفة البدائل أو بوسائل تشريعية /إدارية.

at:

28/2/2017,

on

accessed

46-48,

pp.

2017,

Outlook

Energy

BP

Petroleum.

British

http://on.bp.com/2ktaYwI

IEA, World Energy Outlook 2016, p. 83.
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ّ

 .2معضلة مستوى العوائد النفطية وحصة السوق
أن الهدف الدافع لدول أوبك لتخفيض اإلنتاج لم يكن المساهمة في إنجاز عبور الفترة االنتقالية
ال شك في ّ

(ومن ثم المساهمة في تخفيض مستوى استهالك النفط ،أو نسبة نموه) حتى لو كانت نتيجته غير المقصودة

تساعد في ذلك .ولكن الدافع المباشر األهم هو محاولة وقف االنحدار في عوائد الدول النفطية في سبيل عكس
االتجاه نحو زيادتها .وهنا نتساءل :هل سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى عوائد أعلى ملموسة؟ في محاولة لإلجابة
فإن
عن هذا السؤال ،نالحظ ّأنه في ظل مرونة طلب سعرية منخفضة (في األمد القصير وربما المتوسط) ّ

االنخفاض النسبي للكمية المطلوبة من النفط سيكون أقل من االرتفاع النسبي لألسعار .وبالنتيجة ستؤدي زيادة
األسعار ،عند تحققها ،إلى زيادة العوائد .وفع ًال ،تظهر البيانات المحدودة المتاحة ارتفاع متوسط سعر النفط
الخام من  45دوال ًار /برميل في تشرين الثاني /نوفمبر  2016إلى  54دوال ًار /برميل في كانون الثاني /يناير
( 2017متوسط أسعار دبي ،برنتWTI ،؛ انظر مصادر الجدول  .)1وربما كان ذلك انعكا ًسا لتوقعات السوق
وكذلك اللتزام دول أوبك ،بمجموعهم ،في إنتاجهم لشهر كانون الثاني /يناير بما ورد في االتفاقية .بحيث تبين

أن دول أوبك بمجموعها (ال تشمل إندونيسيا) أنتجت أقل من
بيانات اإلنتاج لشهر كانون الثاني /يناير ّ 2017
مجموع حصصها أو سقوفها اإلنتاجية المحددة في االتفاقية (انظر الجدول .19)3

19
يوميا في كانون الثاني /يناير  ،2017بحسب المصادر الثانوية التي
بلغ مجموع إنتاج دول أوبك (عدا إندونيسيا)  32.14مليون برميل ً
وردت في نشرة أوبك الشهرية ،انظر:

;OPEC, Monthly Oil Market Report (February 2017), p. 56

يوميا (بما فيه إنتاج ليبيا ونيجيريا بما يعادل مستوى إنتاج
ويقارن ذلك بما هو محدد في االتفاقية لهذا الشهر بمقدار  32.92مليون برميل ً
أن بعض الدول تخطى حصته كالعراق في حين أنتجت دول أخرى أقل من حصتها كالسعودية ،في كانون الثاني /يناير.
اإلشارة) ،مع مالحظة ّ

مقاسا بمتوسط سعر النفط (المعرف بالمتن) بلغ قبل إعالن االتفاقية،
من ناحية أخرىّ ،
فإن مجموع قيمة إنتاج دول أوبك (عدا إندونيسيا) ً
 50.3مليار دوالر في تشرين األول /أكتوبر و 46.7مليار دوالر في تشرين الثاني /نوفمبر  .2016أما بعد اإلعالن فلقد بلغ  53.9مليار
دوالر في كانون األول /ديسمبر  2016و 53.4مليار دوالر في كانون الثاني /يناير  .2017احتسبت القيم على أساس كميات إنتاج الدول

األعضاء (من مصادر ثانوية) الواردة في األعداد الثالثة األخيرة لنشرة أوبك المشار إليها ومتوسط السعر من بيانات البنك الدولي المبينة
مصادرها في مصادر الجدول (.)1
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أن الدول النفطية تحتاج إلى زيادة ملموسة في عوائدها بغية سد عجز ميزانياتها لذلك
ولكن ،من المعروف ّ

يادة ملموس ًة
أن ز ً
يتطلب تحققها ز ً
يادة أكبر في األسعار ولمدة طويلة .وهنا سيظهر أثر غير مقصود آخر وهو ّ

في األسعار ستساهم في تشجيع زيادة إنتاج بدائل النفط أو بدائل مناطق إنتاجه ،ومنها إنتاج النفط المحصور

تأكل حصة دول أوبك في سوق النفط والطاقة
والنفط الثقيل ،وزيادة في كفاءة استهالكه وترشيده ،مما يقود إلى ّ
فإن من المتوقع أن
العالمية .ففي ظل الجهد الرامي إلى تقليل استهالك النفط األحفوري ،ومن ضمنها النفطّ ،

تكون زيادة السعر أكثر فاعلي ًة في تخفيض استهالك النفط من انخفاض السعر في زيادة استهالكه .وبالنتيجة

فإن الزيادة في عوائد الدول المصدرة للنفط ستتحقق في األمد القصير أو ربما حتى المتوسط ،ولكن ليس المدى
ّ
الطويل .وهنا نواجه مرًة ثانية المعضلة ذاتها التي قادت إلى التخلي عن تحديد اإلنتاج واللجوء إلى إستراتيجية
الحفاظ على حصة السوق في تشرين الثاني /نوفمبر .2014

لقد بينت تجربة تطبيق إستراتيجية الحفاظ على حصة السوق بالطريقة غير المتسقة /المكتملة التي طبقت فيها
(كل دولة عضو بحسب رغبتها في زيادة اإلنتاج من دون لجنة أو هيئة مشرفة أو متابعة ،من ناحية ،واالعتماد
ودروسا تكررت ،ولكن قّلما يؤخذ بها .وهي
عبر
وحالياً ،ا
على انخفاض السعر فقط ،من ناحية أخرى) ،سابًقا
ً
ً
أن سياسات اإلنتاج في دول أوبك ينبغي أن تبتعد عن الق اررات السريعة غير المدروسة ،من ناحية ،والعوامل
ّ
تضمن العديد من الق اررات ،إضاف ًة إلى تغليب المصالح الوطنية
الجيوسياسية المفرقة ،من ناحية أخرى .فلقد
ّ
ٍ
ٍ
سياسات إقليمي ًة ودولي ًة خالفية أصبحت آثارها السلبية
توجهات و
المفردة على مجموع مصالح الدول األعضاء،
واضح ًة اآلن .لقد كان األولى اللجوء إلى التخطيط البعيد المدى لقضايا اإلنتاج ودور النفط في ميزان الطاقة
وتبني نهج اإلدارة المتأنية الذي يوازن بين حاجات دول أوبك للتمويل ،من ناحية ،وسعر النفط الذي ال
العالمي ّ
ٍ
إحالل سريع لبدائل النفط وبدائل مناطق إنتاجه ،ومن ثم يحافظ ،قدر
يساهم (مع العوامل األخرى الفاعلة) في
اإلمكان ،على حصة أوبك في سوق النفط والطاقة العالمية ،من ناحية أخرى.
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ّ

الصناعة النفطية بين عهد الشركات النفطية الكبرى وعهد أوبك
لقد استطاعت شركات النفط الكبرى (التي ساهمت في امتيازات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وغيرها
من مناطق العالم) ،منذ اتفاقية  Achnacarryفيما بينها في ( 1928وربما بمساهمة اتفاقية الخط األحمر ،في
فعليا ،تكوين كارتل للحد من المنافسة بينها وتنظيم اإلنتاج والتكرير والتوزيع والتسعير وتقسيم
العام نفسه) ً

عموما ،السيطرة على الصناعة
األسواق ،بما يحفظ مصالح مجموع األعضاء فيه .بحيث استطاع الكارتل،
ً
النفطية ،خارج الواليات المتحدة والدول االشتراكية سابًقا ،من خالل تكامل أفقي (الملكيات المشتركة ألعضائه
في استخراج النفط) وتكامل عمودي (استخراج ،ونقل ،وتكرير ،وتوزيع) لمدة أربعة عقود ونصف تقر ًيبا حتى
تفكك التكامل في مرحلة االستخراج في أوائل سبعينيات القرن الماضي .وعند مقارنة قابليته في التنظيم والتأثير
أيضا ،تالحظ االختالفات
في الصناعة والسوق النفطيتين بقابلية منظمة أوبك التي يطلق عليها صفة "كارتل" ً
والتطورات التالية:

أ.

بصورة عامة ليس هناك تكامل أفقي وال تكامل عمودي في عمليات أوبك ،لدولها مجتمعة ،عدا عن تكامل
عمودي بين االستخراج والتكرير /التوزيع لبعض الدول األعضاء.

ب .يع ّد

توافر

طاقة

إنتاجية

فائضة

لدى

الكارتل

النفطي

(في

ممارسته

دور

المنتج

الموازن /المتبقي  )swing/residualمن الوسائل المهمة في تحقيق موازنة بين حصة السوق ومستوى

أيضا) .وفي هذا
نسبيا ً
العوائد؛ عمو ًما من خالل تغيير كمية اإلنتاج (ولكن باستهداف أسعار مستقرة ً
فإن طاقة اإلنتاج الفائضة (كنسبة من اإلنتاج) التي توافرت لكارتل شركات النفط الكبرى ،خالل
المجالّ ،
الفترة التي سبقت سبعينيات القرن الماضي ،كانت أعلى مما توافر ألوبك (بخاصة للسعودية) ،بعد ذلك.

أن هذه النسبة تناقصت ،خالل العقد األخير الذي شهد ضعف دور أوبك ،في التأثير في السوق
كما ّ

النفطية ،مقارن ًة بالعقود السابقة.20

McNally, R. Crude Volatility: The History and the Future of Boom-Bust Oil Prices (New York: Columbia

20

University Press, 2017).
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ج .اختالف حجم االحتياطيات البترولية للدول األعضاء ،وبالنتيجة اختالف اآلفاق الزمنية لمنظورهم
اإلستراتيجي وما يترتب عليه من اختالف اإلستراتيجيات /األهداف والسياسات.
د .تتكون المنظمة من أعضاء يتغلب التنافس الجيوسياسي بين بعضهم ،أحياًنا ،على دواعي التعاون .كما
تتسم سياسات البعض بالتقلب.

ه .انخفاض تأثير أوبك ،نتيج ًة النخفاض حصة النفط في االستهالك العالمي للطاقة منذ سبعينيات /ثمانينيات
أساسا نتيجة لنمو استهالك بدائل النفط .ولقد تسارع هذا النمو ،بعد ذلك ،نتيجة لجهد
القرن الماضي،
ً
إحالل بدائل الوقود الصديق للبيئة ،على حساب النفط والفحم ،بعد تزايد إدراك خطر التغير المناخي /البيئي،
بخاصة خالل العقود األخيرة التي ّتوجت باتفاقية مؤتمر باريس للمناخ ،في أواخر  .212015كما ساهم
تغير مرحلي في انخفاض تأثير أوبك تبين في انخفاض حصة أوبك في إنتاج النفط العالمي بين 1970
ّ

تحول مركز القرار في استخراج النفط في دول أوبك ،من الشركات إلى
و( .)1985 – 1980فبعد ّ
الحكومات ،خالل سبعينيات القرن الماضي ،تفاعلت عوامل جيوسياسية راوحت بين "المقاطعة العربية"
والحرب العراقية  -اإليرانية في زيادة درجة الخطر وعدم اليقين في ما يخص أمان إمدادات النفط من
المنطقة العربية إلى الدول المستهلكة ،بخاصة المتقدمة .ولقد دفع ذلك إلى تنشيط الجهد للبحث عن النفط
خارج المنطقة العربية عمو ًما .ولكن منذ  1985أخذت حصة نفط أوبك في اإلنتاج العالمي في الزيادة،
كما أشرنا.22

21

بينما كانت حصة النفط في استهالك الطاقة العالمي  %37في  1990فإنها انخفضت إلى  %31في  ،2014محتسبة من:

وبلغت حصة النفط في استهالك الطاقة العالمي  %49في  ،1971انظر:

IEA, World Energy Outlook 2016, p. 550.

International Energy Agency, World Energy Outlook 2002, p. 58.

أن هذا التقرير ال يشمل جميع مصادر الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة العالمية التي يشملها التقرير  .WEO 2016لذلك من
غير ّ
الصعب مقارنة حصة النفط في استهالك الطاقة العالمي في  1971بالعامين  1990و.2014
22

انخفضت حصة أوبك في اإلنتاج العالمي للنفط الخام (من دون سوائل الغاز  )NGLsمن  %53خالل المدة ( )1974-1970إلى

ولكنها ارتفعت من جديد إلى  %39في ( )1994-1990و %44في ( ،)2014-2010لتحوم حول خط
 %36في (ّ .)1984-1980
أن حصة أوبك في التصدير العالمي للنفط الخام،
اتجاهي متزايد خالل المدة ( )2015-1986كما ورد في الشكل ( )1والجدول ( .)1كما ّ

22
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ّ
يمكن أن نخلص مما تقدم إلى ّأنه مقارن ًة بكارتل شركات النفط الكبرى ،لم يتمكن "كارتل" أوبك من التأثير جدًيا
في مستوى حصته في السوق .ولكن في مجال األسعار ،كان له تأثير ملموس في رفعها (وتخفيضها) خالل

المدة ( .)1988 /1987-1973ونتيجة للحاجة إلى نفط أوبك ،كما يعكسها استمرار /تزايد أهميته في
االستهالك العالمي خالل المدة ( ،)2016-1985استمر تأثير المنظمة في األسعار حتى اآلن ،بخاصة من
متبقيا ،مع مالحظة ضعف التأثير
منتجا
ً
خالل تطبيق الحصص اإلنتاجية لألعضاء ودور السعودية بوصفها ً

خالل العقد المنصرم.23

العــــراق والتخفيض
 .1أوضاع العراق الحالية ومشاكل نفط الشمال
وتحمل كلف تدفق المهجرين والالجئين ،في
يواجه العراق أعباء الحرب على داعش ومتطلبات إعادة التعمير
ّ
مناطق العمليات المسلحة ومناطق أخرى ،مما حدا به إلى طلب المعونة الدولية .لكنه عومل في تخفيض
اإلنتاج في اتفاقية أوبك كما لو ّأنه دولة تمر بأوضاع عادية .من ناحية أخرى ،في ما يخص حجم التخفيض

يوميا خالل
يوميا) في هذه االتفاقيةّ ،
فإن إنتاج إقليم كردستان الذي بلغ  565ألف برميل ً
( 210آالف برميل ً
تشرين األول /أكتوبر  ،2016شمل في مستوى إنتاج اإلشارة للعراق عند احتساب التخفيض .24ويكتسب هذا

األمر أهمي ًة عند التنفيذ ،بسبب التعقيدات التي تثار نتيجة تداخل مناطق اإلنتاج بين اإلقليم وباقي مناطق

الذي ال يشمل سوائل الغاز ،انخفضت من  %86خالل ( )1973-1969إلى  %65خالل ( )1984-1980وإلى  %57خالل (-2010
 ،)2014انظر :مرزا" ،مراجعة كتاب :النفط بين السياسات واألوهام".
23

للمزيد عن هذا الموضوع ،انظر :مرزا" ،مراجعة كتاب :النفط بين السياسات واألوهام"؛

24

رقم إنتاج إقليم كردستان مأخوذ من بيانات مصدرها و ازرة الموارد الطبيعية الكردستانية ،انظر:

Chalabi; McNally; D. Yergin, The Prize, The Epic Quest for Oil, Money & Power (New York: Free Press,
2009).

Monthly Production & Export Revenue Overview (October 2016).
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العراق واالختالف المستمر بين سلطة اإلقليم وحكومة المركز حول عائدية اإلنتاج ومستواه والمناطق المستخرج
أن المركز حسم األمر ،وذلك باستثناء إنتاج منطقة إقليم كردستان (وكركوك) من برنامج
منها .ولكن يبدو ّ
التخفيض" ،في الوقت الحاضر"25؛ أي في الوقت الذي شمل فيه إنتاج منطقة اإلقليم (وكركوك) عند احتساب

أن العبء
تخفيض اإلنتاج الذي على العراق تحقيقه يبدو أّنه استثني ،عند التنفيذ ،من التخفيض .وهذا يعني ّ

سيقع على الحقول الجنوبية والوسطى.

 .2موقف الشركات المقاولة من تخفيض اإلنتاج
ربما يقود تخفيض اإلنتاج في العراق ،بسبب االلتزام بحصة أوبك ،في ظل عقود العراق النفطية ،إلى مطالبة
الشركات المقاولة بالتعويض (أي دفع رسوم أتعاب  )remuneration feesعن الكمية المخفضة غير
26
فإن الجانب العراقي غير ملزم بالتعويض ،بموجب مواد في عقود
المنتجة  .ولكن من حيث المبدأّ ،

الخدمة الفنية .بحيث يستطيع تقليص اإلنتاج دون تعويض الشركات المقاولة عن كمية "التقليص" .وينطلق ذلك
مما ورد في المادة  ،12.5في اتفاقيات عقود الخدمة الفنية مع هذه الشركات؛ بحيث تجيز هذه المادة لو ازرة

النفط العراقية تقليص اإلنتاج (أو زيادته) ألسباب وعوامل وشروط حددتها المادة ،وبالذات الفقرة ( )eمنها
المعنونة" :تقليص تفرضه الحكومة" .Government imposed curtailment
أن مجموع ًة من العوامل ربما تثير احتمال لجوء الشركات المقاولة إلى طلب التعويض بسبب التقليص
غير ّ
الذي يترتب على االلتزام بحصة اإلنتاج التي حددتها أوبك ،ولعل من أهمها ما يلي:

25

في مقابلة مع المدير العام لشركة تسويق النفط (سومو) ،فالح العامري ،حول اتفاق أوبك ،ورد ما يلي "ويشمل التخفيض اآلن حقول

الوسط والجنوب وربما يشمل الحًقا حقول النفط في شمال العراق" ،انظر" :العراق وق اررات أوبك األخيرة" ،شبكة االقتصاديين العراقيين29 ،

كانون الثاني /يناير  ،2017شوهد في  ،2017/2/28في:

http://bit.ly/2lOz1tA
26

من بين نقاط متعددة ،أثار هذه النقطة الخبير النفطي كامل المهيدي في اتصال مباشر.
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تأخر تسديد مستحقاتها عن
 األوضاع الحالية الصعبة للعالقة بين و ازرة النفط وهذه الشركات والنابعة من ّ
سنوات سابقة.

 عدم الوضوح في تحديد "اإلنتاج اإلضافي" ،عن خط "األساس ( baselineالوارد في بروتوكول التعاقد)
الذي يفرض عليه رسم األتعاب للشركة المقاولة.
 حقيقة مطالبة هذه الشركات وحصولها في نيسان /أبريل  2015على تعويض عن تقليصات حدثت خالل
المدة .272014-2011

 27علي مرزا" ،مالحظات على احتساب عائد المقاول في عقود الخدمة الفنية النفطية في العراق" ،شبكة االقتصاديين العراقيين 1 ،أيار /مايو
2015؛ والوثائق التالية الصادرة عن و ازرة النفط:

Ministry of Oil. “Final Tender Protocol for the Award of Service Contract: Iraq’s First Petroleum licensing
Round,” (April 23, 2009); Ministry of Oil, “Technical Service Contract for the development of large oil Fields

in Iraq,” (2009).
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الجدول ()4
حصة النفط في زيادة االستهالك العالمي للطاقة

الزيادة بين  1990و2015
(فعلي)
مليون طن معادل
للنفط Mtoe

الزيادة بين  2015و2040
(مخطط /متوقع) "سيناريو
السياسات الجديدة"

%

مليون طن معادل للنفط
Mtoe

%

النفط

1100

22.0

450

11.0

الفحم

1610

32.1

300

7.3

الغاز الطبيعي

1280

25.5

1370

33.5

1020

20.4

1970

48.2

5010

100

4090

100

وقود منخفض
الكاربون
المجموع

المصدر:
Launching Presentation (November International Energy Agency, World Energy Outlook 2016
2016).
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المراجع
العربية
 شبكة." "مالحظات على احتساب عائد المقاول في عقود الخدمة الفنية النفطية في العراق. علي،مرزا
.2015  مايو/ أيار1 .االقتصاديين العراقيين
 ورقة مقدمة في ندوة تداعيات هبوط." "آثار انخفاض أسعار النفط على الدول المستهلكة والمنتجة.______
.2015 ، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة.أسعار النفط على البلدان المصدرة
 مارس/ (آذار19  العدد. مجلة سياسات عربية."" النفط بين السياسات واألوهام: "مراجعة كتاب.______
.)2016
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