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ــرق  ــم ال ــدول املصــدرة للنفــط بإقلي تخطــط بعــض ال

تعظيــم  أجــل  مــن  النفطــي  إنتاجهــا  لزيــادة  األوســط 

عوائدهــا وســط أزمــات اقتصاديــة حــادة تتعــرض لهــا مــع 

تراجــع أســعار النفــط إىل أقــل مــن النصــف منــذ منتصــف 

ــبتمرب  ــر )28 س ــاق الجزائ ــع اتف ــض م ــام 2014، وبالتناق ع

2016( الــذي يقــي بخفــض ســقف اإلنتــاج النفطــي لــدول 

ــا.  ــل يوميًّ ــون برمي ــن نصــف ملي ــر م ــك إىل أك األوب

ومنــذ أوائــل عــام 2016، اتجهــت دول باإلقليــم -أبرزهــا 

اإلنتاجيــة  طاقتهــا  زيــادة  إىل  وليبيــا-  والعــراق  إيــران 

مــن  التصديريــة  حصتهــا  نســبيًّا  لتســتعيد  النفطيــة 

ــو  ــع النم ــن دف ــيمكنها م ــا س ــة، مب ــوق العاملي ــط بالس النف

ــا  ــوع م ــدى القصــر، فمجم ــة. وعــى امل االقتصــادي بالنهاي

ــل  ــون برمي ــن ملي ــر م ــة أك ــدول الثالث ــه ال ميكــن أن تضيف

يوميًّــا بنهايــة عــام 2017.

وقــد تخطــو الــدول الثالثــة الســابقة إىل أبعــد مــن ذلــك 

ــة  ــتثامرات الالزم ــذب االس ــن ج ــت م ــا متكن ــتقبال طامل مس

ــدو  ــا يب ــى م ــن ع ــا. ولك ــط به ــاع النف ــل قط ــادة تأهي إلع

ــة  ــدرات اإلنتاجي ــع الق ــا برف ــذ خططه ــا لتنفي ــإن جهوده ف

ســتبقى عــى املحــك جــراء اعتباريــن رئيســيني: يتمثــل 

أولهــام، يف احتــامل تباطــؤ وتــرة االســتثامرات األجنبيــة 

ــتمرار  ــام، باس ــق ثانيه ــط. ويتعل ــعار النف ــع أس ــراء تراج ج

التهديــدات الجيوسياســية لصناعــة النفــط بالــدول الســابقة. 

مؤشرات عديدة:
األوســط  بالــرق  للنفــط  املصــدرة  الــدول  تتطلــع 

قدراتهــا  رفــع  إىل  وإيــران-  والعــراق  ليبيــا  -وأبرزهــا 

ــط  ــاج النف ــع إنت ــا، ارتف ــي ليبي ــط. فف ــن النف ــة م اإلنتاجي

ــادة  ــي بقي ــي الليب ــش الوطن ــن الجي ــذ أن متك ــا من تدريجيًّ

 11 يف  الخاطــف«  »الــربق  عمليــة  عــرب  حفــر،  خليفــة 

ــيطرة  ــن الس ــي«، م ــالل النفط ــة »اله ــبتمرب 2016 مبنطق س

ــدرة،  ــوف، والس ــى رأس الن ــة، ه ــئ ليبي ــة موان ــى أربع ع

وزيتونــة، ومــرىس الربيقــة.

ويف أعقــاب تســليم الحقــول النفطيــة املرتبطــة باملوانــئ 

ملؤسســة النفــط الوطنيــة، اســتعادت إحــدى أهــم الــركات 

النفطيــة العاملــة بـ«الهــالل النفطــي«، وهــي رشكــة »الخليــج 

العــريب للنفــط« )أجوكــو(، طاقتهــا اإلنتاجيــة املعتــادة، حيــث 

متكنــت مــن زيــادة إنتاجهــا إىل 320 ألــف برميــل يوميًّــا 

مقابــل أقــل مــن 200 ألــف ســابًقا، ولرفــع مســتوى اإلنتــاج 

الــكيل للبــالد إىل 500 ألــف برميــل يوميًّــا، بحســب املؤسســة 

الوطنيــة للنفــط. 

POLICY BRIEF أبوظبي، العدد 9٢، أكتوبر 2016 موجز سياسات

نماذج إقليمية:
هل تستمر اتجاهات »التخمة النفطية« في الصعود مستقبال؟ 
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آفــاق  تبــدو  التطــورات،  هــذه  ضــوء  ويف 

ــة، وهــو  ــة اآلن أكــر إيجابي صناعــة النفــط الليبي

مــا يؤكــده مصطفــى صنــع اللــه رئيــس املؤسســة 

ــول  ــغيل الحق ــادة تش ــان إع ــط إب ــة للنف الوطني

ــاج  ــادة إنت ــح زي ــث رج ــالل النفطــي«، حي بـ«اله

ــة  ــا بنهاي ــل يوميًّ ــف برمي ــو 950 أل ــالد إىل نح الب

ــا يف  ــل يوميًّ ــف برمي ــل 290 أل ــام 2016، مقاب ع

الشــهور األوىل مــن عــام 2016.

ــن  ــرًا، م ــة، مؤخ ــت الحكوم ــراق، متكن ويف الع

ــرت عــى  ــي أث ــة الت إزاحــة بعــض املخاطــر القوي

املناطــق  يف  ســيام  ال  بالبــالد،  النفــط  صناعــة 

الشــاملية. وكتحــول إيجــايب يف هــذا الصــدد، فقــد 

اســتطاعت الحكومــة، بالتعــاون مــع التحالــف 

الــدويل وبعــض األطــراف األخــرى، هزميــة تنظيــم »داعــش« 

عســكريًّا يف عــدة مــدن بشــامل البــالد يف الشــهور األوىل مــن 

عــام 2016، لتســيطر مجــدًدا عــى عــدد مــن الحقــول النفطية 

بهــذه املنطقــة بالتعــاون مــع قــوات »البيشــمرجة« الكرديــة. 

ــة  ــل الحكوم ــى توص ــاعد ع ــامل س ــدم بالش ــذا التق ه

العراقيــة التفــاق مــع حكومــة إقليــم كردســتان يقــي 

بتقاســم الطرفــني تصديــر 150 ألــف برميــل مــن النفــط 

ــا. ــرب تركي ــوك ع ــول كرك ــض حق ــن بع ــا م يوميًّ

ــطس  ــة، يف أغس ــت الحكوم ــرى، توصل ــة أخ ــن ناحي وم

وهــي  غربيــة  نفــط  رشكات  ثــالث  مــع  التفــاق   ،2016

»بريتــش بروليــوم« الربيطانيــة، و«شــل« األمريكيــة، و«لــوك 

أويــل« الروســية بضــخ اســتثامرات بقيمــة 3.6 مليــارات 

ــر العــام لركــة »نفــط  ــا يؤكــده نائــب املدي دوالر، وهــو م

الجنــوب« املرفــة عــى عمليــات النفــط يف املنطقــة بقولــه: 

ــي  ــة الت ــاريع الحيوي ــن املش ــد م ــغيل العدي ــيجري تش »س

اضطــرت الــركات األجنبيــة إليقافهــا بســبب انخفاض أســعار 

النفــط بعــد االتفاقــات التــي تــم التوصــل إليهــا أخــرًا لخفض 

ــات«.  امليزاني

ومــن املرجــح، بحســب املســئولني العراقيني، أن تعــزز هذه 

ــف  ــا و350 أل ــني 250 ألًف ــراوح ب ــا ي ــاج مب ــتثامرات اإلنت االس

ــا نحــو  ــا يف عــام 2017، بينــام ينتــج العــراق حاليًّ برميــل يوميًّ

4.3 ماليــني برميــل يوميًّــا معظمهــا مــن الحقــول الجنوبيــة. 

ــون  ــهريًّا )ملي ــك ش ــاء أوب ــض أعض ــاج بع ــكل )1(: إنت ش

ــا( ــل يوميًّ برمي

املصــدر: بيانــات أوبــك، التقريــر الشــهري، أغســطس 

2016

ــر  ــران يف يناي ــة عــن إي ــات االقتصادي ــع العقوب ــان رف وإب

اإلنتاجيــة  طاقتهــا  ملضاعفــة  الحكومــة  تطلعــت   ،2016

ــة  ــى صناع ــة ع ــات الغربي ــرت العقوب ــا أثَّ ــا بعدم وصادراته

ــتطاعت  ــل، اس ــة. وبالفع ــنوات املاضي ــدة يف الس ــط بش النف

إيــران زيــادة صادراتهــا لألســواق اآلســيوية واألوروبيــة لتصــل 

إىل 2.2 مليــون برميــل حاليًّــا مقابــل 1.4 مليــون برميــل عــام 

ــا  2014. يف حــني أنهــا رفعــت مــن إنتاجهــا النفطــي تدريجيًّ

 ،2016 ســبتمرب  يف  يوميًّــا  برميــل  ماليــني   3.8 إىل  ليصــل 

ــام 2011. ــل ع ــا قب ــتويات إنتاجه ــى مس لتتخط

وفــوق مســتويات اإلنتــاج الســابقة، أكــد املســئولون 

اإليرانيــون يف أكــر مــن مناســبة اعتــزام البــالد رفــع طاقتهــا 

ــع األول  ــالل الرب ــا خ ــل يوميًّ ــني برمي ــة إىل 4.3 مالي اإلنتاجي

مــن عــام 2017، ثــم تزيــد إىل 5 ماليــني برميــل يوميًّــا خــالل 

ــة أعــوام. ثالث

ولبلــوغ هــدف زيــادة إنتاجهــا، عملــت الحكومــة اإليرانية 

ــن خــالل  ــط م ــة النف ــتثامر بصناع ــاخ االس ــى تحســني من ع

تبنــي عقــود نفطيــة جاذبــة للــركات، حيــث ســتضمن هــذه 

ــن  ــة م ــة حص ــة أو األجنبي ــط املحلي ــركات النف ــود ل العق
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اإلنتــاج عــرب مشــاركتها لركــة »النفــط الوطنيــة« اإليرانيــة يف 

مشــاريع النفــط املختلفة. 

ويف ضــوء تحســن جاذبيــة العقــود، وقّعــت رشكــة »النفط 

الوطنيــة« اإليرانيــة مــع رشكــة »برشــيا« لتطويــر النفــط 

والغــاز عقــًدا بقيمــة 2.2 مليــار دوالر لتطويــر حقــول يــاران 

ومــارون وكوبــال بجنــوب غــريب إيــران. يف حــني أنهــا تنتظــر 

ــر الحقــول  ــة لتطوي ــدة مــع رشكات أجنبي ــرام عقــود جدي إب

ــة. اإليراني

كــام وقعــت رشكــة »النفــط الوطنيــة« اإليرانيــة، يف أكتوبر 

ــية  ــط« الروس ــات نف ــة »ت ــع رشك ــاون م ــة تع 2016، اتفاقي

ــام  ــالد، بين ــراين رشق الب ــر حقــل دلهــران النفطــي اإلي لتطوي

ــة  ــراء دراس ــن إج ــة ع ــهال« األملاني ــت رشكــة »فينرس أعلن

ــران.  ــة بإي ــة بري ــة ألربعــة حقــول نفطي فني

نتائج متوقعة:
ــإن التطــورات الســابقة ســتعمل عــى  مــن دون شــك، ف

ــا، وذلــك  تحســني األوضــاع االقتصاديــة بالبــالد املذكــورة آنًف

عــى النحــو التــايل:

١- اســتعادة الحصــة الســوقية: عــى مــا يبــدو، فإن 

الحظــوظ اإليرانيــة والليبيــة كبــرة للغايــة يف اســتعادة 

حصتيهــام النفطيــة دون باقــي الــدول املصــدرة للنفــط 

يف أوبــك، ال ســيام مــع ضامنــات قدمهــا اتفــاق الجزائر 

للدولتــني، حيــث اســتثناهام مــن سياســة ســقف 

ــاظ أو  ــام الحف ــيكون مبقدوره ــم س ــن ث ــاج، وم اإلنت

ــتعادة  ــل اس ــن أج ــاج م ــتويات اإلنت ــادة مس ــا زي رمب

حصــة صادراتهــام باألســواق العامليــة.

لالتفــاق  الوصــول  فمنــذ  إليــران،  وبالنســبة 

النــووي مــع مجموعــة »5+1«، يف يوليــو 2015، 

ــا  ــة تدريجيًّ ــا لألســواق الدولي ــن صادراته رفعــت م

ــن  ــا م ــل يوميًّ ــون برمي ــدود 2.2 ملي ــل إىل ح لتص

مســتوى نحــو 1.4 مليــون برميــل يوميًّــا يف عــام 

 .2014

أمــا العــراق، فنتيجــة لتعــايف صــادرات حقــول النفــط 

اليومــي للصــادرات خــالل  املعــدل  ارتفــع  يف كركــوك، 

ماليــني   3.23 مقابــل  برميــل  ماليــني   3.28 إىل  ســبتمرب 

برميــل خــالل أغســطس، وذلــك بحســب وزارة النفــط 

العراقيــة.

ــد أن  ــا بع ــا صادراته ــزز ليبي ــر أن تع ــن املنتظ ــام م في

تعــاىف مســتوى إنتاجهــا يف شــهر أكتوبــر الجــاري. وقــد 

وصلــت صادراتهــا إىل قرابــة 235 ألــف برميــل يوميًّــا يف 

عــام 2015 مقابــل 1.3 مليــون برميــل يف عــام 2012.

٢- تعزيــز النمــو االقتصــادي: نتيجــة هبــوط أســعار 

النفــط، مــن املتوقــع أن يظــل معــدل النمــو االقتصــادي 

للــدول املصــدرة للنفــط يف منطقــة الــرق األوســط وشــامل 

إفريقيــا منخفًضــا عنــد مســتوى %2.2 يف عــام 2016. وبخــالف 

التوقعــات املتشــامئة، يبــدو أن انتعــاش القطــاع النفطــي بدول 

مثــل ليبيــا وإيــران ســينعكس إيجابـًـا عــى اقتصادياتهــا باملدى 

القصــر، فمــن املتوقــع أن يصــل معــدل النمــو بهــا إىل حــدود 

%27.2 و%4.6 يف عــام 2017 عــى التــوايل بحســب تقديــرات 

البنــك الــدويل، كــام مــن املرجــح أن ينمــو االقتصــاد العراقي يف 

حــدود ضئيلــة بنســبة %0.5 يف العــام نفســه. 

شــكل )2(: معــدل منــو الناتــج املحــيل اإلجــاميل الحقيقــي 

لبعــض دول الــرق األوســط )%(

املصدر: البنك الدويل.. الفرة )2016-2018(: توقعات

هل تستمر اتجاهات »التخمة النفطية« في الصعود مستقبال؟
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 

ص.ب. 111414 أبوظبى - اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 24444513 971+
فاكس: 24444732 971+

info@futurecenter.ae :بريد إلكتروني
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عقبات محتملة:
يتحــدد ســيناريو اســتمرار دول املنطقــة، ال ســيام الــدول الثالثــة 

ــل  ــني رئيســيني: يتمث ــاء عــى عامل ــا، بن ــادة إنتاجه الســابقة، يف زي

ــاق  ــع اتف ــن توقي ــم م ــى الرغ ــتثامرات، فع ــرة االس ــام يف وت أوله

الجزائــر الــذي قــد يســمح بدعــم أســعار النفــط إىل مــا يــراوح بــني 

ــش  ــد يُنع ــا ق ــا، ومب ــل 50 دوالرًا حاليًّ ــل مقاب 55 و60 دوالرًا للربمي

نظريًّــا االســتثامرات النفطيــة حــول العــامل؛ فــإن مــردود ذلــك عــى 

ــا قــد يبــدو ضئيــال حتــى اآلن، حيــث  االســتثامرات النفطيــة عامليًّ

يحيــط هــذا االتفــاق العديــد مــن الشــكوك نتيجــة توقعــات عاملية 

ــل  ــن قب ــب م ــدى القري ــي يف امل ــروض النفط ــض املع ــادة فائ بزي

الــدول غــر األعضــاء باألوبــك، ومبــا ســيُبقي عــى االتجــاه االنكاميش 

للعديــد مــن الــركات النفطيــة الغربيــة حاليًّــا، والــذي انعكــس يف 

تأجيــل مروعاتهــا النفطيــة الجديــدة عامليًّــا وإقليميًّــا، كــام حدث 

ــى 2014 و2015. ــل يف عام بالفع

ــح أن يُحبــط اضطــراب أســواق النفــط  ، فمــن املرجَّ ــمَّ ومــن ث

ــراق  ــران والع ــن إي ــدة يف كل م ــة الواع ــات النفطي ــض املروع بع

وليبيــا. والــدول الثالثــة الســابقة تخطــط لتنفيــذ مروعــات بقيمة 

28 مليــار دوالر و25 مليــار دوالر ومليــار دوالر، عــى التوايل بحســب 

رشكــة »إبيكــورب«.

وينــرف ثانيهــام، إىل التهديــدات الجيوسياســية، فرغــم اآلفــاق 

ــران  ــكل مــن العــراق وإي ــاج النفطــي ل ــة ملســتويات اإلنت اإليجابي

ــابقة  ــدول الس ــة ال ــتتوقف مواصل ــب، فس ــدى القري ــا يف امل وليبي

لطفرتهــا اإلنتاجيــة بناء عى تــاليش بعض التهديدات الجيوسياســية، 

عــى غــرار إنهــاء ليبيــا إغــالق بعــض الحقــول بجنــوب غــرب البــالد 

مثــل حقــيل الــرارة والفيــل واللذيــن قــد تصــل طاقتهــام القصــوى 

مًعــا إىل نحــو 365 ألــف برميــل يوميًّــا.

أمــا بالنســبة إليــران، فبالرغــم مــن رفــع العقوبــات االقتصاديــة 

ــوك  ــة والبن ــركات الغربي ــإن ال ــا، ف ــة عليه ــت مفروض ــي كان الت

ــة  ــوق اإليراني ــطتها يف الس ــراط بأنش ــن االنخ ــم ع ــة تحج األجنبي

ــة.  ــات األمريكي خشــية العقوب

فيــام ال يــزال االتفــاق الــذي توصلــت إليــه الحكومــة العراقيــة 

ــا، حيــث مل يصل الطرفــان بعد إىل تســوية  مــع إقليــم كردســتان هشًّ

دامئــة حــول اقتســام اإليــرادات النفطيــة. 

ــراق  ــن الع ــكل م ــايل ب ــاج الح ــول إن اإلنت ــن الق ــا، ميك وختاًم

وليبيــا وإيــران وصــل إىل مســتويات غــر مســبوقة، بيــد أن بلوغــه 

ــا باســتقرار أســواق النفــط العامليــة،  الطاقــة القصــوى ســيظل رهًن

وتجــاوز االضطرابــات الجيوسياســية باملنطقــة، وهــام أمــران يصعب 

تحقيقهــام يف األجــل القصــر عــى أقــل تقديــر.


