
تشــر التطــورات األخــرة يف قطــاع النفــط والغــاز 
الطبيعــي بالــرق األوســط إىل أنــه مــن املرجــح أن 
يشــهد طفــرة إنتاجيــة يف املســتقبل القريــب عــى الرغــم 
ــام  ــذ ع ــا من ــرض له ــي يتع ــة الت ــات الجم ــن الصعوب م
2014 عــى خلفيــة تصاعــد حــدة املخاطــر الجيوسياســية 
ــط. ويف  ــة للنف ــعار العاملي ــع األس ــب تراج ــة بجان واألمني
ــدول الرئيســية املنتجــة  هــذا الســياق، تواصــل بعــض ال
للنفــط، مثــل ليبيــا وإيــران، زيــادة إنتاجهــا مــن النفــط، 
يف حــن أن دوال أخــرى، عــى غــرار الجزائر ومــر، تعمل 

ــة مــن الغــاز الطبيعــي.  ــا اإلنتاجي ــر قدراته عــى تطوي

بينــا الالفــت لالنتبــاه أيًضــا أن دول اإلقليــم تســعى 
بقــوة لتعزيــز مروعــات نقــل ناتجهــا مــن النفــط 
مــن  متتــد  أنابيــب  خطــوط  عــر  الطبيعــي  والغــاز 
مناطــق اإلنتــاج بالداخــل إىل األســواق املجــاورة باإلقليــم 
ــن  ــدم ب ــأيت يف إطــار الســباق املحت ــي ت أو خارجــه، والت
ــا. وعــى  الــدول النفطيــة باإلقليــم لتســويق ناتجهــا دوليً
ــات  ــذ مروع ــرى لتنفي ــتعد دول أخ ــر، تس ــب آخ جان
نفطيــة وغازيــة ضخمــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة، 
ــذ  ــي تجــري التحضــرات الالزمــة لتنفي ــر الت ــل الجزائ مث
والبرتوكياويــات  الطبيعــي  الغــاز  لتســييل  مــروع 

ــة.  ــا النفطي ــآكل إيراداته ــض ت لتعوي

ومــن دون شــك، فــإن االتجاهــات الســابقة ســتصب 
بالنهايــة يف صالــح دول اإلقليــم، حيــث ســتعزز مــن أمــن 
الطاقــة بهــا كــا ســتوفر مزيــًدا مــن العوائــد املاليــة لهــا 
ــاع  ــزال القط ــال ي ــابق، ف ــاؤل الس ــم التف ــتقبال. ورغ مس

رؤوس  نقــص  يف  تتمثــل  رئيســية  تحديــات  يواجــه 
األمــوال الالزمــة لتنفيــذ املروعــات النفطيــة، إىل جانــب 
املخــاوف األمنيــة املســتمرة مــن اســتهداف املنشــآت 

ــة.  ــة باملنطق النفطي

مؤشرات عديدة:
مبنطقــة  الطبيعــي  والغــاز  النفــط  قطــاع  يشــهد 
الــرق األوســط عــدًدا مــن االتجاهــات الصاعــدة، ميكــن 

ــي: ــا ي ــا في ــاول أبرزه تن

١- طفــرة اإلنتــاج: تشــهد معــدالت إنتــاج النفــط 
والغــاز الطبيعــي زيــادة كبــرة باآلونــة األخــرة، وال ســيا 
يف الــدول التــي عانــت يف الســابق مــن صعوبــات عديــدة 
ــد  ــاج جــراء ظــروف جيوسياســية معاكســة. وتع يف اإلنت
ــاج  ــادة يف اإلنت ــي تشــهد زي ــدول الت ــرز ال ــا هــى أب ليبي
حاليًــا، حيــث وصــل إنتاجهــا إىل 685 ألــف برميــل يوميـًـا 
بنهايــة عــام 2016 منــذ ســيطرة الجيــش الليبــي بالكامــل 
 .2016 ســبتمر  يف  النفطــي«  »الهــالل  منطقــة  عــى 
ــية  ــة والسياس ــروف األمني ــت الظ ــا إذا بقي ــة م ويف حال
مســتقرة هنــاك، فمــن املتوقــع ارتفــاع اإلنتــاج النفطــي 
ــا بحلــول مــارس  ليصــل إىل نحــو 900 ألــف برميــل يوميً

ــط. ــة للنف ــة الليبي 2017، حســب املؤسســة الوطني

ــى  ــة ع ــات املفروض ــت العقوب ــذ أن رفع ــا، من وأيًض
إيــران يف ينايــر 2016 بعــد وصولهــا إىل االتفــاق النــووي 
مــع مجموعــة »5+1« يف يوليــو 2015، اســتعادت قســًا 

POLICY BRIEF أبوظبي، العدد 1٥٥، يناير ٢٠١٧موجز سياسات
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ــات  ــديد العقوب ــل تش ــة قب ــا اإلنتاجي ــن حصته ــرًا م كب
االقتصاديــة يف عــام 2011. ويف نوفمــر 2016، بلغــت 
الكميــات املنتجــة بالبــالد نحــو 3.72 مليــون برميــل 
عــن  يوميًــا  برميــل  ألــف   860 بزيــادة  أى  يوميًــا 
ــة إىل  مســتويات الشــهر نفســه يف عــام 2015. وباإلضاف
الســابق، فقــد ارتفــع إنتــاج البــالد مــن الغــاز الطبيعــي 
ــراين بيجــن  ــر النفــط اإلي ــر مــن %50 بحســب وزي بأك

ــا. ــب يوميً ــرت مكع ــون م ــغ 730 ملي ــه ليبل زنجن

وتعتــر مــر إحــدى الــدول الواعــدة أيًضــا يف مجــال 
إنتــاج الغــاز الطبيعــي يف املســتقبل القريــب، حيــث مــن 
ــة  ــف قبال ــر« –املكتش ــل »ظُه ــف حق ــع أن يضي املتوق
ــام  ــف ع ــط يف منتص ــر املتوس ــة بالبح ــواحل املري الس
-2016 نحــو مليــار قــدم مكعــب يوميًــا مــن الغــاز قبــل 
نهايــة عــام 2017، ليبلــغ إجــايل إنتــاج البــالد 5.4 مليــار 
ــا، ومــن املؤكــد أن الزيــادة الســابقة  قــدم مكعــب يوميً
ستســهم يف تلبيــة الطلــب املتزايــد عــى الطاقــة بالبــالد. 

ــتثارات  ــع االس ــم تراج ــدة: رغ ــتثامرات جدي ٢- اس
العاملــي، إال أن بعــض دول  النفطيــة عــى املســتوى 
ــرة يف  ــوال كب ــخ رؤوس أم ــع لض ــط تتطل ــرق األوس ال
املروعــات النفطيــة والغــاز الطبيعــي مــن أجــل دعــم 
طاقتهــا اإلنتاجيــة. وهنــاك حاليًــا مروعــات بقيمــة 
ــنوات  ــدار الس ــى م ــذ ع ــد التنفي ــار دوالر قي 176 ملي
الخمــس املقبلــة، بينــا هنــاك مروعــات مخططــة 

أخــرى بقيمــة 339 مليــار دوالر.  

ومــن أجــل جــذب رؤوس األمــوال األجنبيــة الالزمــة 
لتنفيــذ االســتثارات يف القطــاع، اتخــذت بعــض دول 
االســتثار  منــاخ  لتحســن  املنطقــة خطــوات هامــة 
ــران التــي  ــدول إي بصناعــة النفــط. ومــن أهــم هــذه ال
أقــرت، يف أغســطس 2016، منوذًجــا جديــًدا للعقــود 
النفطيــة يعــزز مــن أربــاح الــركات النفطيــة، وهــو مــا 
ــة للعمــل بالســوق  ــركات األجنبي ــن ال ــرًا م جــذب كث
اإليــراين. ومؤخــرًا، تنافســت نحــو 29 رشكــة نفطيــة 
عامليــة يف العطــاء الــذي طرحتــه الحكومــة اإليرانيــة 
ــران. ــاز بإي ــط والغ ــات النف ــن مروع ــدد م ــذ ع لتنفي

ــاز  ــط والغ ــة النف ــر صناع ــة لتطوي ــوة هام ويف خط
ــر 2017،  ــة، يف 4 يناي ــة اللبناني ــرت الحكوم ــالد، أق بالب
الكتــل  بتقســيم  يتعلــق  األول،  رئيســين:  مرســومن 
دورة  تحديــد  إىل  الثــاين،  ينــرف  فيــا  النفطيــة. 

املشــاركة  يف  الراغبــة  النفطيــة  للــركات  الرتاخيــص 
يف التنقيــب عــن النفــط قبالــة الســواحل اللبنانيــة، 
وليمثــل ذلــك نقطــة تحــول جديــدة يف اســتغالل مــوارد 
ــذ عــام 2013 يف عقــد جــوالت  البــالد بعــد إخفاقهــا من
لرتخيــص التنقيــب واإلنتــاج بســبب مشــكلة الفــراغ 
ــة  ــة برتســيم الحــدود الجنوبي ــا املتعلق ــايس والقضاي الرئ

مــن امليــاه اإلقليميــة اللبنانيــة.

٣- مرشوعــات نقــل الطاقــة: يتســارع العمل املشــرتك 
ــات  ــز مروع ــا لتعزي ــط حاليً ــرق األوس ــة ال يف منطق
نقــل النفــط والغــاز الطبيعــي بــن دول اإلقليــم، والتــي 
ــة  ــد عــى الطاق ــب املتزاي ســتلبي، مــن دون شــك، الطل
الطاقــة. ويف  التــي تعــاين مــن أزمــات يف  الــدول  يف 
هــذا الصــدد، ســوف يجــرى تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن 
ــي  ــاز الطبيع ــط والغ ــل النف ــب لنق ــط أنابي ــروع خ م
ــة األردين  ــاء العقب ــرة إىل مين ــة الب ــن مدين ــي م العراق
ــت، يف 28  ــراق والكوي ــت الع ــا اتفق ــام 2017. ك يف ع
ديســمر 2016، عــى اســتراد األخــرة كميــات مــن 
ــا. الغــاز العراقــي تصــل إىل 5 ماليــن مــرت مكعــب يوميً

ولــدى املغــرب طمــوح كبــر يف أن تصبــح معــرًا 
رئيســيًا لنقــل الغــاز الطبيعــي إىل أوروبــا. ويف هــذا 
الصــدد وقعــت مــع نيجريــا، يف ديســمر 2016، اتفاقيــة 
الدولتــن،  بــن  الطبيعــي  للغــاز  أنابيــب  خــط  ملــد 
باإلضافــة إىل دول أفريقيــة أخــرى مــع إمكانيــة مــده إىل 
أوروبــا. وباإلضافــة إىل الخطــة الســابقة، تســعى املغــرب 
إىل االنتهــاء مــن إعــداد دراســات الجــدوى ملــروع 
»الغــاز للطاقــة« Gas to Power ، بتكلفــة 5 مليــار 
دوالر، والــذي يشــمل بجانــب تشــييد مينــاء للغــاز 
الطبيعــي يف منطقــة الجــرف األصفــر الصناعيــة جنــوب 
الــدار البيضــاء ومحطــات التخزيــن وإنتــاج الطاقــة 
الكهربائيــة، مــد أنبــوب للغــاز بطــول 400 كيلومــرت 
يربــط املنطقــة الســابقة بخــط أنابيــب املغــرب العــريب 
)الواصــل باألصــل بــن مدينــة طنجــة املغربيــة وحقــول 

ــر(.  ــاز بالجزائ الغ

٤- مشــاريع ذات قيمــة مضافــة: تعويًضــا لتــآكل 
املنطقــة  دول  بعــض  تســعى  الخــام،  النفــط  مــوارد 
إىل تعظيــم مكاســبها مــن تدشــن بعــض مروعــات 
الغــاز الطبيعــي ومنتجاتــه  البرتوكياويــات وتســييل 
ــل  ــة باالعتــاد عــى التموي ــة العالي ذات القيمــة املضاف
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ومــن  األجنبيــة.  االســتثارات  جــذب  أو  الحكومــي 
ــروع  ــرًا م ــت مؤخ ــي أطلق ــات الت ــم املروع ــن أه ب
ــذي تنفــذه رشكــة »أرامكــو«  ــات ال »صــدارة« للكيميائي
كيميــكال«  »داو  رشكــة  مــع  بالتعــاون  الســعودية 
ــة 3  ــة إنتاجي ــار دوالر، بطاق ــة 20 ملي ــة بقيم األمريكي
ماليــن طــن مــرتي مــن املنتجــات البرتوكياويــة ســنويًا.

ــدد  ــذ ع ــر لتنفي ــارع الجزائ ــه، تس ــاه نفس ويف االتج
اإلنتاجيــة  طاقتهــا  لرفــع  الكبــرة  املروعــات  مــن 
ــة  ــت رشك ــدد أبرم ــذا الص ــات، ويف ه ــن البرتوكياوي م
اتفاقًــا   ،2016 ديســمر  يف  الجزائريــة،  »ســوناطراك« 
ــا مــع رشكــة »توتــال« الفرنســية لبنــاء مجمــع كبــر  أوليً
ــة  ــار خط ــأيت يف إط ــذي ي ــات، وال ــم للبرتوكياوي الحج
حكوميــة أعلنــت يف عــام 2013 لضــخ اســتثارات بقيمــة 

15 مليــار دوالر يف قطــاع البرتوكياويــات. 

عقبات محتملة:
لكــن رغــم ذلــك، فــإن مثــة بعــض العقبــات التــي قــد 
ــز  تقلــل مــن الفــرص املتاحــة أمــام دول املنطقــة لتعزي
املســتقبل  يف  باملنطقــة  النفطــي  القطــاع  مكاســب 

ــل يف: ــب، وتتمث القري

ــك  ــل دول األوب ــع توص ــط: م ــعار النف ــدين أس ١- ت
 1.2 بنحــو  النفــط  إنتــاج  كميــات  بتجميــد  التفــاق 
ــة  ــا، ارتفعــت أســعار النفــط العاملي مليــون برميــل يوميً
إىل مســتوى 55 دوالر للرميــل أى بزيــادة أكــر مــن 
ــام 2016.  خمســة دوالرات خــالل األشــهر األوىل مــن ع
ــا  ــا، إال أنه ــادة عــى الرغــم مــن محدوديته وهــذه الزي
ــة يف  ــتثارات األجنبي ــز االس ــجعة لتعزي ــدو مش ــد تب ق

ــط.  ــرق األوس ــي بال ــاز الطبيع ــط والغ ــاع النف قط

ومــع ذلــك، فــإن التوقعــات القامئــة باســتمرار تراجــع 
أســعار النفــط يف املــدى املتوســط مــن شــأنها أن تجعــل 
بعــض الــركات النفطيــة األجنبيــة أكــر تحفظًــا وحــذًرا 
يف تعزيــز إنفاقهــا االســتثاري ســواء عــى املســتوى 
العاملــي أو املســتوى اإلقليمــي، وهــو مــا ميكــن أن 
ــاع  ــة بقط ــتثارات األجنبي ــرة االس ــؤدي إىل تباطــؤ وت ي
النفــط باملنطقــة، بشــكل لــن يتوافــق، يف الغالــب، مــع 
ــادة  ــم لزي ــا دول اإلقلي ــي تبنته ــة الت ــط الطموح الخط

ــي.  ــاز الطبيع ــط أو الغ ــن النف ــة م ــا اإلنتاجي طاقته

٢- املخــاوف الجيوسياســية: مــن دون شــك، فــإن 
املخاطــر الجيوسياســية متثــل إحــدى املخــاوف الرئيســية 
للــركات الغربيــة لضــخ اســتثارات يف املنطقــة. ومنــذ 
رصاعــات  املنطقــة  دول  بعــض  تشــهد   ،2011 عــام 
داخليــة متصاعــدة، ال ســيا يف ســوريا وليبيــا والعــراق، 
ومبــا يــؤدي إىل تحجيــم االســتثارات يف األمــد القريــب. 

ــدة املعــادي  ــة الجدي ــل موقــف اإلدارة األمريكي وميث
لالتفــاق النــووي الــذي توصلــت إليــه إيــران ومجموعــة 
»5+1« أحــد الهواجــس األخــرى للــركات األجنبيــة، 
األمــر الــذي جعــل بعضهــا أكــر حــذًرا يف الدخــول 
يف الســوق اإليــراين، كركــة »يب يب« الريطانيــة التــي 
الــذي طرحتــه  تفــادت املشــاركة يف العطــاء األخــر 
الحكومــة للمنافســة عــى حقــوق التنقيــب واإلنتــاج يف 

ــران. إي

فضــال عــن ذلــك، فقــد أصبحــت خطــوط نقــل النفــط 
والغــاز الطبيعــي مبنطقــة الــرق األوســط أكــر خطــرًا، 
ــا  ــي تواجهه ــة الت ــد حــدة املخاطــر األمني يف ظــل تصاع
ــد  ــة. وق ــة املحلي ــات اإلرهابي ــدات الجاع بســبب تهدي
ــران  ــن إي ــة ب ــط الواصل ــب النف تعرضــت خطــوط أنابي
ــام 2016. ويف 4  ــر ع ــررة يف أواخ ــوادث متك ــا لح وتركي
ينايــر 2017 أيًضــا، تعــرض خطــا أنابيــب نقــل وتصديــر 
النفــط الخــام اإليرانيــن الواصلــن بحقــى »مــارون« 
الحــوادث  فــإن  وبالطبــع،  لتفجريــن.  و«بحــركان« 
ــول  ــتقبلية ح ــكوك املس ــن الش ــرًا م ــر كث ــابقة تث الس
ــب  ــوط أنابي ــا خط ــع به ــي تتمت ــان الت ــتويات األم مس

ــة.   ــط باملنطق النف

ــابقة، ال  ــات الس ــب التحدي ــة: بجان ــاء املالي ٣- األعب
ــم  ــن اإلقلي ــرى م ــق أخ ــط يف مناط ــة النف ــدو صناع تب
ــرام، بســبب ارتفــاع  ــا ي ــل كردســتان العــراق عــى م مث
املخاطــر األمنيــة وانخفــاض أســعار النفــط، بجانــب 
ــي  ــة، والت ــة األجنبي ــركات النفطي ــة لل ــون الحكوم دي
تبلــغ مليــار دوالر. وتنتــج حكومــة إقليــم كردســتان 
حــوايل 600 ألــف برميــل يوميًــا مــن الحقــول التــي 
تســيطر عليهــا. وعــى ضوء املشــاكل الســابقة، انســحبت 
»إكســون  رشكــة  مثــل  األجنبيــة  الــركات  بعــض 
ــة  ــل نفطي ــة كت ــن ثالث ــة م ــة املختص ــل« األمريكي موبي
إستكشــافية يف اإلقليــم، وهــى »بيتواتــه« و«عربــت« 
ــركات  ــت ال ــام 2014، تخل ــذ ع ــر«. ومن ــرة هنج و«ق
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األجنبيــة عــن مــا يصــل اىل 19 كتلــة إنتــاج بســبب 
تصاعــد املشــاكل الســابقة. 

مــن  الرغــم  عــى  إنــه  القــول  ميكــن  وختاًمــا، 
الصعوبــات التــي ميــر بهــا ســوق النفــط مبنطقــة الــرق 
األوســط، إال أنــه بــات عــى عتبــة مرحلــة جديــدة مــن 
ــة  ــد مالي ــا ســيوفر، دون شــك، عوائ ــاش، وهــو م االنتع
ــن  ــى تأم ــيعمل ع ــا س ــم، ك ــدول اإلقلي ــتقبلية ل مس

ــا. ــة به الطاق
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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، فيــا 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،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   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 . 
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