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ــــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  املقدمة العامــ

مببادرة من الدول اخلمس  4691أيلول /سبتمرب 41يوم ( أوبك)أتسست منظمة الدول املصدرة للبرتول 

يف اجتماع عقد ابلعاصمة ( السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويال)األساسية املنتجة للنفط يف حينه 

العراقية بغداد، وبذلك أصبحت أوبك أهم منظمة أنشئت من طرف الدول النامية لرعاية مصاحلها، وكان 

السبب األساسي هلذه املبادرة هو التكتل يف مواجهة شركات النفط الكربى، وللسيطرة بشكل أكرب على 

 ..برتول وترتيبات اإلنتاجأسعار ال

واليت وقعت اتفاقية إنشاء املنظمة هي الدول املؤسسة،  4691تعترب الدول اخلمس اليت حضرت اجتماع عام 

قطر، وإندونيسيا، وليبيا، واإلمارات، واجلزائر، ونيجرياي، وأنغوال، : وتضم املنظمة حاليا اثنيت عشرة دولة هي

من سويسرا إىل العاصمة النمساوية  4691انتقل مقرها عام إضافة إىل الدول اخلمس املؤسسة، و 

من ميثاق األمم  102وتصنف األوبك على أهنا منظمة حكومية وفقا للنظام الدويل ومبوجب املادة .فيينا

العام للمنظمة هو  املتحدة، واملنظمة ليست مؤسسة جتارية وال تدخل يف عمليات مادية وجتارية، ويعترب األمني

 ..انوين املسؤول عن أعماهلا، كما أن موظفيها يعدون موظفني مدنيني دولينيالشخص الق

 .من نفط العامل% 01من النفط العاملي ولديها احتياطات أكيدة متثل % 11توفر دول أوبك حاليا 

واتبعهما يف -عندما اتفقت السعودية وإيران  4691تشرين األول /بدأت أوبك يف الظهور بقوة يف أكتوبر

تشرين األول بني العرب وإسرائيل، /على استخدام النفط كسالح يف أعقاب حرب أكتوبر -ابقي الدولذلك 

ومتثل استخدام سالح النفط يومها يف ختفيض إنتاج النفط وصادراته، وقطع إمدادات النفط عن الدول اليت 

 .وقفت مع إسرائيل ويف مقدمتها الوالايت املتحدة األمريكية

 



ب  
 

اجتمع وزراء املالية يف دول منظمة أوبك يف ابريس وعلى إثر هذا االجتماع مت  4699 لثاينكانون ا/ويف يناير

 .إنشاء صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي قدم مساعدات ألكثر من مائة دولة منذ ذلك التاريخ

للربميل دوالرا  11ارتفعت أسعار النفط إىل مستوايت مل يشهدها العامل من قبل ليصل إىل  4696ويف عام 

 .بسبب اندالع الثورة اإلسالمية يف إيران، ونشوب احلرب بني العراق وإيران

ويف أوائل الثمانينيات كان دور األوبك يقتصر على جمرد العمل على احلفاظ على أسعار النفط يف السوق 

للدول  بدأت تتبع سياسة جديدة تقوم على حتديد سقف إنتاجي معني ال جيوز 4601العاملية، ومنذ عام 

األعضاء جتاوزه، مع توزيع احلصص اإلنتاجية وفقا هلذا السقف على الدول األعضاء وحسب الطاقة اإلنتاجية 

 .املتاحة لكل منها

وضعت أوبك آلية لضبط  0111ويف التسعينيات تذبذب سعر الربميل بني االرتفاع واالخنفاض، ويف عام 

 .0119دوالر عام  411تها حىت اقرتب من حاجز الـاألسعار، وارتفع سعر النفط يف السنوات اليت تل

القمة الثالثة لرؤساء الدول األعضاء يف املنظمة، وكانت  0119تشرين الثاين /وعقدت السعودية يف نوفمرب

 .0111، فيما استضافت فنزويال القمة الثانية عام 4691القمة األوىل قد عقدت يف اجلزائر عام 

 

 

 

 



ت  
 

 :البحث إشكالية

بناءا على ما سبق فان اهلدف من هذه الدراسة اوجب علينا طرح اإلشكالية التالية و اليت سنحاول اإلجابة 

 : حتليلية و اليت تكمن يف عنها من خالل دراسة 

  ؟ االوبك هلا فعالية يف تسيري سوق النفطلتكتل ( املشكلة)هل الدول املنظمة 

 ما عالقة فعالية الكارتل أبسعار السوق  ؟ 

 ؟ مدى أتثري االوبك يف السوق العاملية للمحروقات ما 

بكل ما تعنيه هاته املنظمة من اتريخ ظهورها اىل اإلشكالية املطروحة دون اإلملام  هاته وال ميكننا اإلجابة عن

 .مؤسسيها و االجزاء الفاعلة فيها اىل يومنا هدا 

 :البحثفرضيات 

األساسية هلذا البحث فيما  ةفرضيالارتكزت يها اإلجابة علو هبدف ،أعالهانطالقا من اإلشكالية املطروحة 

 :يلي

 نفرتض ان الدول املنظمة او املشكلة لتكتل االوبك هي اليت تتمتع بفعالية كبرية يف تسيري النفط؟ 

  فيما يلي يكمن افرتاضنا يف ان مبدأ الفعالية يتعلق مبدى التأثري على االسعار يف حني اد مل يكن هناك

 .تكون هناك فعاليةأتثري ال 

  منظمة االوبك يف السوق العاملية للمحروقات أتثرينواصل افرتاضنا بتسليط الضوء على مدى. 

 

 



ث  
 

 :البحثموضوع أسباب اختيار 

 : البحث لعدة اعتبارات تتمثل يفموضوع يعود اختيار 

و انه , هاته الثروة  هدا القطاع يف حني انه يعترب اهم صادرات أي بلد ميلكمدى امهية  شيءاوال و قبل كل  -

 .من جهة اخرى يكون احلل الوحيد للتخلص من ديون بعض الدول املصدرة له

 .كثرة املشاكل املتعلقة أبسعار البرتول قبل انشاء االوبك -

 .امهية منظمة االوبك و حجم أتثريها على السوق العاملية  للنفط -

 .مشاكلها   حماولة  تسليط الضوء على مسريي منظمة االوبك و بعض اسباب -

 :املنهج املقرتح للبحث

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة و هبدف اإلملام مبختلف جوانب البحث و حتليل أبعاده و معطياته        

، ابعتباره األنسب هلذا النوع من الدراسات، بغرض اإلجابة عن األسئلة للمنهج التحليليستتم الدراسة وفقا 

كل ما لة اليت يدرسها و هو ما سنحاول الوصول إليه  من خالل عرض و حتليل  اليت يطرحها الطالب و املشك

 :و قد اعتمدان على جمموعة من املصادر تتمثل يف , يتعلق بسوق النفط 

الكتب و البحوث العلمية املتخصصة ذات الصلة الوثيقة مبوضوع الدراسة وغريها من املراجع املتعلقة  

 .ابملوضوع

 :حمتوى البحث

, مفهومه , عموميات حول الكارتل  تقسيم البحث إىل ثالثة فصول ، تناول الفصل األول منها عرضمت 

 .مدى فعاليته يف سوق النفط و طرح بعض اسباب ختلي بعض الدول املصدرة للبرتول عنه , اسباب ظهوره 

 



ج  
 

الدول االعضاء يف  اهم ذكرانيف سياق هدا . يف سوق النفطفعاليته و أوبك  أما الفصل الثاين فقد تناول

 املنظمة و العوامل اليت ترفع او ختفض سعر النفط اضافة اىل االزمات اليت مرت هبا االسواق النفطية

و ,مع ذكر اهم الدول املصدرة و املستوردة  سوق النفط يف ايطار الكارتل أما الفصل الثالث الذي ميثل دراسة 

 .    و من مث متت حماولة اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة آنفا التحدايت اليت تواجهها املنظمة 
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 مقدمة
مببادرة من الدول  4691أيلول /سبتمرب 41يوم ( أوبك)أتسست منظمة الدول املصدرة للبرتول          

يف اجتماع عقد ( السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويال)اخلمس األساسية املنتجة للنفط يف حينه 

الدول النامية لرعاية مصاحلها،  ابلعاصمة العراقية بغداد، وبذلك أصبحت أوبك أهم منظمة أنشئت من طرف

وكان السبب األساسي هلذه املبادرة هو التكتل يف مواجهة شركات النفط الكربى، وللسيطرة بشكل أكرب على 

 ..أسعار البرتول وترتيبات اإلنتاج

        كارتل االوبك: املبحث االول 

فاقية إنشاء املنظمة هي الدول واليت وقعت ات 4691تعترب الدول اخلمس اليت حضرت اجتماع عام     

قطر، وإندونيسيا، وليبيا، واإلمارات، واجلزائر، ونيجرياي، : املؤسسة، وتضم املنظمة حاليا اثنيت عشرة دولة هي

من سويسرا إىل العاصمة النمساوية فيينا   4691وأنغوال، إضافة إىل الدول اخلمس املؤسسة، وانتقل مقرها عام 

من ميثاق األمم املتحدة،  102منظمة حكومية وفقا للنظام الدويل ومبوجب املادة وتصنف األوبك على أهنا 

العام للمنظمة هو الشخص  واملنظمة ليست مؤسسة جتارية وال تدخل يف عمليات مادية وجتارية، ويعترب األمني

% 11ك حاليا وتوفر دول أوب.القانوين املسؤول عن أعماهلا، كما أن موظفيها يعدون موظفني مدنيني دوليني

 :من نفط العامل، وتتكون املنظمة من ثالثة أجهزة، هي% 01من النفط العاملي ولديها احتياطات أكيدة متثل 

وهو السلطة العليا للمنظمة، ويتكون من وفود متثل  :اجمللس الوزارياملطلب االول  .4

 كل سنة، وقد ينعقد الدول األعضاء، ومبوجب دستور املنظمة يعقد اجمللس الوزاري اجتماعني عاديني

اجمللس يف دورة غري عادية بناء على طلب أي دولة عضو يف املنظمة بواسطة األمني العام للمنظمة 

  .الذي يقوم ابلتشاور مع رئيس املؤمتر



عموميات حول الكارتـــل                           الفصل األول                                   

6 

 

حكوماهتم، ومن حق   ويتكون من مندوبني يرشحون من قبل :جملس احملافظنياملطلب الثاين  .2

  .أجهزة متخصصة كلما تطلبت الظروف ذلك اجمللس الوزاري للمنظمة أن يشكل

تتكون من األمني العام، ورؤساء اإلدارات، وبقية املوظفني املعارة  :السكراترية املطلب الثالث  .3

خدماهتم من الدول األعضاء، وتضم سكراترية املنظمة مخسة أقسام رئيسة، وتباشر أعماهلا ونشاطها 

 .نظمة وعلى ضوء تعليمات جملس احملافظنيضمن حدود املواد اخلاصة هبا يف دستور امل

واتبعهما -عندما اتفقت السعودية وإيران  4693تشرين األول /وبدأت أوبك يف الظهور بقوة يف أكتوبر

تشرين األول بني العرب /على استخدام النفط كسالح يف أعقاب حرب أكتوبر -يف ذلك ابقي الدول

 فخفي  إنتاج النفط وصادراته، وقطع إمدادات النفط وإسرائيل، ومتثل استخدام سالح النفط يومها يف

 .عن الدول اليت وقفت مع إسرائيل ويف مقدمتها الوالايت املتحدة األمريكية

اجتمع وزراء املالية يف دول منظمة أوبك يف ابريس وعلى إثر هذا االجتماع مت  4699 كانون الثاين/ويف يناير

 .قدم مساعدات ألكثر من مائة دولة منذ ذلك التاريخ إنشاء صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي

دوالرا للربميل  11ارتفعت أسعار النفط إىل مستوايت مل يشهدها العامل من قبل ليصل إىل  4696ويف عام 

 .بسبب اندالع الثورة اإلسالمية يف إيران، ونشوب احلرب بني العراق وإيران

على جمرد العمل على احلفاظ على أسعار النفط يف السوق  ويف أوائل الثمانينيات كان دور األوبك يقتصر

بدأت تتبع سياسة جديدة تقوم على حتديد سقف إنتاجي معني ال جيوز للدول  4603العاملية، ومنذ عام 

األعضاء جتاوزه، مع توزيع احلصص اإلنتاجية وفقا هلذا السقف على الدول األعضاء وحسب الطاقة اإلنتاجية 

 .املتاحة لكل منها
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وضعت أوبك آلية لضبط  2111ويف التسعينيات تذبذب سعر الربميل بني االرتفاع واالخنفاض، ويف عام 

 .2119دوالر عام  411األسعار، وارتفع سعر النفط يف السنوات اليت تلتها حىت اقرتب من حاجز الـ

اء يف املنظمة، وكانت القمة الثالثة لرؤساء الدول األعض 2119تشرين الثاين /وعقدت السعودية يف نوفمرب

  .2111، فيما استضافت فنزويال القمة الثانية عام 4691القمة األوىل قد عقدت يف اجلزائر عام 

 :1لـــــــــكارتال مفهـــــــــــــــــــــــــوم : املبحث الثاين

 : أ ــــــالنبشبكة املطلب االول 
يتم بني عدة  الذي لف االحتكارياحلهو الكارتل  و ميثاقاليت تعين كارات الالتينية مشتق من كلمة  مصطلح 

منشات يظل بعضها مستقال عن بع  رغم  وجود اتفاق يلزمها مجيعا ابلعمل على  حتديد او ازالة املنافسة 
 .موحدة إلدارةهو عبارة عن جمموعة منشات فخضع  الذي 1فيما بينها و خيتلف الكارتل عن الرتوست

ى تقاسم االسواق او على حتديد كمية املنتوجات او اسعار و تتعهد منشات االعضاء يف الكارتل ابلعمل عل

تنتج و تبيع منتوجاهتا بشكل مستقل فيظل بعضها  املذكورةالبيع او عليها كلها حبيث و ان كانت املنشات 

حبلف مشرتك ألجل قد يطول او يقصر حسب االتفاق حبيث ادا دخلت احداها أبي بند من مربوطا ببع  

و يكون يكون الكارتل دوليا اي يشمل منشات من عدة دول  لعقوابت مالية ثقيلة و قدبنود االتفاق تتعرض 

جمال عمله السوق الدولية كما هو احلال ابلنسبة للكارتل النفطي الذي يضم عدة شركات يتحالف بعضها مع 

دور دلك  و قد تناقص. البع  للسيطرة على السوق العاملية للنفط بتحكمها يف االسعار زايدة او نقصان 

كذلك احلال ابلنسبة , الكارتل مند ان اصبحت معظم الدول النفطية تتحكم يف نفوطها بدرجة متفاوتة 

اليت ظهرت بشكل خاص يف فرتة ما بني ...الصناعات الكهرابئية, للكارتالت الفوالذ و الصناعات الكيميائية 

بت دورا كبريا يف االبقاء على االستعمار االقتصادي حيث لع, و بعد احلرب العاملية الثانية , احلربني العامليتني 

 .للبلدان املنتجة للمواد االولية

                                                             
1 TRUST : منشات تخضع إلدارة موحدة مجموعة  
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بني املنشات الكربى املتقاربة االحجام و اليت تنتج نفس املنتوجات  إالو تشري االشارة اىل ان الكارتل ال يتم 

 .الفقية و التحالفات العموديةو املكملة لبعضها و هناك الكارتالت او التحالفات ااو املنتوجات املتشاهبة 

فالتحالفات االفقية هي اليت تتم بني املنشات اليت تعمل على نفس املستوى ضمن البنية العامة للنشاط 

و قد يلقى هدا النوع تشبعا ضمن  التوزيعاالقتصادي مثل التحالفات اليت تتم على مستوى االنتاج او مستوى 

من   2( روزفلت)االمريكي و كان الرئيس . فسها اثناء االزماتنظام االقتصاد احلر من طرف احلكومة ن

اثبتت التجارب ان الكارتل يعمل  ولكن  . (التشريعات الصناعية)عندما اصدر دلك االوائل الدين اكدو على

كما تعني من يريد   و بدل ان يزيد يف االنتاج و ينظمه. ألعضائهابلدرجة االوىل على حتقيق اكرب ربح ممكن 

فهو يعمل على فخفي  الكميات املنتجة او املسوقة بتحديد العرض او يعمل على فخفي  كلفة , ه تشجيع

  اعةاالنتاج دون ان ينعكس دلك على املستهلك اي دون فخفي  االسعار او يلجا ايضا اىل جتميد بر 

حلماية صناعة  االخرتاع ابلسيارات الكهرابئية اليت ميكن انتاجها و استعماهلا عمليا بشكل انجح و دلك

 .السيارات التقليدية و الصناعات النفطية

و اما الكارتالت العمودية او التحالفات العمودية فهي ترمي اىل احلد من مرونة السوق و خاصة احلد من كثرة 

من السلع و دلك لكي ال يستفيد املشرتي البائعني و املشرتين الصغار الدين يبيعون و يشرتون كميات صغرية 

 بة املنافسة بني البائعني للمحافظة طبعا على اسعار البيع مرتفعة كما متارس تلك التحالفات ايضامن لع

تعسفا يف حق املستهلك و ابئع التجزئة  بفرض اسعار مرتفعة جدا حبيث ادا رف  ابئع التجزئة بيعها بدلك 

الكارتل يرف  تزويده ابلسلع السعر و اراد بيعها بسعر اقل فان املنتج او ابئع اجلملة الذي هو عضو يف 

يف الكارتل اىل منح حق االمتياز يف  الضرورية و بدلك ميارس عليه ضغطا قواي كما قد يلجا املنتج العضو

                                                             
2 ROOSVELT :  رئيس امريكي سابق 
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التوزيع اىل عدد حمدد من املوزعني كما تستخدم الكارتالت العمودية ممارسات تعسفية اخرى مثل املمالطة يف 

 .و تزويد املوزع بسلع معينة او قليلة اجلودةتسليم املنتوجات يف موعدها احملدد ا

 نظام الكارتــــــــــــــــــــل و الياتهاملطلب الثاين 
لقد مرت صناعة البرتول يف مرحلة معينة بدرجة عالية من التنظيم االحتكاري ال نظام الكارتل بني الشركات 

 .سارية املفعول بشكل اقل حدة 2141العاملةو ما زال حىت 

 م نظام الكارتل يف صناعة البرتولمفهو  :الثالث املبحث
يقصد ابلكارتل يف صناعة النفط اتفاق الشركات الكربى على السيطرة على العمليات الالحقة و السوق 

الفورية من خالل االشرتاك يف توسيع السيطرة على االحتياطية خاصة منها الشريط االوسط و دلك هبدف 

 : لسيطرة على السوق تشمل الظروف اليت ساعدت على قيام الكارتل النقاط التاليةاستبعاد املنافسة السعرية و ا

فنزويال و الوالايت املتحدة مما جيعل , ضخمة يف الشرق االوسط اكتشاف احتياطات برتولية -

تستهدفه االسعار  الذيو ابلتايل االخالل ابالستقرار  ابإلنتاجاملشكلة اليت تواجهها الشركات تتعلق 

 .مليةالعا

 الذياالمر ,  اقدام الشركات على تنميات طاقاهتا االنتاجية مما ادى اىل وجود طاقة انتاجية معطلة-

 .جعل احتمال قيام منافسة فخفيضية على االسعار

عدم وجود ضوابط و تشريعات تنظيم السوق العاملية للبرتول خاصة االنتاج و التسويق هبدف تفادي -

 .االضطراابت يف االسواق

قد ادى اتفاق جمموعة من الشركات على ضرورة تنظيم السوق العاملية حبيث ال تضر مبصاحل كل طرف ل
 .اىل تنظيم االنتاج ابإلضافة
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 مبادئ الكارتـــل :املطلب الثاين
 العاملة يف صناعة البرتول اىل السيطرة على االحتياطات وضعته الشركات الذييهدف الكارتل   البرتولية

لتايل على الصناعة ابإلضافة اىل استبعاد املنافسة السعرية و من  م اتفقت الشركات العاملة البرتولية و اب

 على النقاط التالية للوصول اىل اهلدف اعاله 

حتديد حصص كل شركة يف نشاط البرتول على اساس مبيعاهتا وفقا التفاقية ابقاء التوزيع احلايل -

 للسوق اثبت

دة اىل يف احلدود اليت تستلزمها زايدة الطلب العاملي و دلك منعا عم اضافة وسائل االنتاج جدي-

 .حلدوث فائ  يف الطاقة االنتاجية

منع فائ  االنتاج يف اي منطقة من هتديد االسعار يف املناطق االخرى و يكون دلك اما ابالمتناع عن -

 .االنتاج او بيعه بسعر جيعله منافسا لبرتول املناطق االخرى

 .جراءات من شاهنا زايدة النفقات مما يضر ابملستهلكني مثل االعالن و الدعايةمنع اتباع ا-

ملا كانت الوسائل االنتاجية ازيد مما حيتاجه الطلب العاملي فان املنتجني اي الشركات يكتفون -

 .ابستخدام الوسائل املوجودة

ن ينخف  بنفس مقدار اخنفاض يف ظل النافسة الكاملة تنص القاعدة االقتصادية على ان سعر البيع جيب ا

جتميد )هبدف تثبيت  لكن يف ظل الكارتل قامت الشركات الكربى بتنسيق اجلهود فيما بينها, نفقات االنتاج 

االسعار لتعظيم ارابحها كما عملت على ضمان التوازن الدقيق يف السوق الفورية بني العرض و الطلب 

 .كم فيه بصفة اتمةالستبعاد دخول منافسني جدد اىل السوق و التح



عموميات حول الكارتـــل                           الفصل األول                                   

11 

 

لقد عمدت الشركات على حتديد اسعار البرتول اخلام مبا يضمن حتقيق هدفني اوهلما تعظيم االرابح عن طريق 

جتميد االسعار من خالل ربط االسعار السائدة يف خليج املكسيك و هي اول مناطق االنتاج و اغالها تكلفة 

ول منافسني جدد يف الشرق االوسط عن طريق منع اي مع ابقي املناطق و اهلدف الثاين متثل يف منع دخ

 .اختالل بني العرض و الطلب و ربط االسعار أبسعار احلقوق احلدية االعلى نفقة

و يف حالة املنافسة غري كاملة جند ان املشروع ينتج عند النقطة اليت حتقق له اقصى ربح حبيث تقل النفقة 

طة اليت متثل التخصيص االمثل للموارد حيث تتساوى النفقة احلدية احلدية عن الثمن و لكنه ال ينتج عند النق

 .مع  الثمن

 عوامل اهنيار الكارتـــل :املبحث الرابع 

الدول املستهلكة و املنتجة  للبرتول  يف حماولة احلصول على نصيب  بدأتاستمرت اعمال الكارتل و تدرجييا 

يف بداية اخلمسينات فمن انحية  يتآكلبدا الكارتل  حيث, من الفائ  او االرابح اليت حتققها الشركات 

الشركات اجلديدة اليت انشاهتا الدول املستهلكة يف احلصول على مصادر جديدة لالمدادت البرتولية  بدأت

الدول املنتجة للبرتول تطالب بنصيب اكرب من الفائ   بدأتو من انحية اخرى , خارج نطاق الكارتل 

 .البرتويل

دول املستوردة للبرتول ادى خلق حكومات بشان امداداهتا االسرتاتيجية بسبب وجود الكارتل و من انحية ال

 :ادى هبا اىل 

البرتولية  لإلمداداتملكية عامة هدفها االساسي الوصول اىل مصادر رخيصة  ذاتانشاء شركات وطنية -

ى الكارتل و هي التهديد كما كانت لدى الدول املستوردة وسيلة اخرى للضغط عل. مستقلة عن الكارتل 

 .سترياد برتول االحتاد السوفيايتاب
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ظهر مستثمرون اخرون جدد على الساحة البرتولية و هم الشركات االمريكية املستقلة نتيجة النظام الضرييب -

حيث كان هدف احلكومة االمريكية احلفاظ على احتياطاهتا من البرتول يف , وضعته الوالايت املتحدة  الذي

عن طريق تشجيعها لالستثمار يف اخلارج لتضمن كميات متزايدة من  اخلمسيناتها من االستنزاف يف اراضي

 .البرتول االجنيب املنخف  التكلفة

اصبح املوقف اكثر صعوبة امام الكارتل يف احلفاظ على سيطرته على السوق العالية للبرتول مع استمرار تناقص 

الشركات  بدأت هكذاو  أخرىبرتول االحتاد السوفيايت من انحية نفقات االنتاج من انحية و ظهور فائ  

و , الكربى تفقد سيطرهتا الكاملة على السوق  على االقل من انحية االسعار و حواجز الدخول اىل الصناعة 

ان انتاجهم كان ضعيفا مما جيب لتحويل  إالمن ان املستثمرين اجلدد قد سامهوا يف خف  االسعار  على الرغم

 .االحتكار اىل سوق منافسة كاملة سوق

و  4611 من انحية الدول املنتجة للبرتول فلقد ادى استمرار سعر البرتول العاملي يف االخنفاض بني العامني 

اىل تناقص النفقات و دخول شركات جديدة يف السوق  ابإلضافةاعاله  املذكورةنتيجة العوامل  4691

و على الرغم من اخنفاض السعر , ارتل يف زايدة مبيعاهتا يف السوق البرتولية اىل تزايد مصلحة شركات الك

كان هدا . 4691م اىل عام  4616 العاملي و اخنفاض ايرادات الدول املنتجة فلقد عمدت الشركات عام 

لكي حتمي الدول املصدرة نفسها ضد اجراءات شركات الكارتل جتاه 3السبب املباشر وراء انشاء االوبك 

 .علنة و ابلتايل ايراداهتا من البرتول اقدموا على انشاء االوبكاالسعار امل

من انحية اخرى يرجع اعتبار انشاء االوبك اىل اعتبارات اقتصادية حيث ان وجود فائ  كبري من الطاقة 

 : 4 (انظر الشكل رقم)االنتاجية كان يبحث عن منفذ له يف االسواق العاملية 

                                                             
3
دولة ، منها خمس 31التي تضم في عضويتها  إحدى المنّظمات العالمية للبترول تعتبر منّظمة البلدان المصدرة  في  3691دول مؤسسة عام  

السعودية والعراق والكويت: العاصمة العراقية بغداد من كل من    وإيران وفنزويال 
 The Organization of the Petroleum Exporting Countries :OPEC- 

4 www.OPEC.org  

http://www.opec.org/
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هدا الفائ  نتيجة النافسة السعودية من طرف الشركات املستقلة خاصة االمريكية  حيث ادى صعوبة تسويق

لكنها وجدت بعد العثور , اليت خرجت تبحث عن مصادر برتول جديدة خارج الوالايت املتحدة االمريكية 

لبرتول عام على البرتول ان توريده اىل الوالايت املتحدة اصبح حمضورا بسبب القيود االمريكية على استرياد ا

سعر الن تسويقه اىل  أبيبقي امام هده الشركات احلكومية هو بيع البرتول  الذيو احلل الوحيد  ,  4616

لدلك كان فخفي  سعر البرتول يف مثل هده , الوالايت املتحدة اصبح حمضورا بسبب قانون حضر االسترياد 

الضطر اىل التنازل عن ف  يف اسعار البرتول فلو ان الكارتل مل خي, الظروف امرا متوقعا من جانب الكارتل 

 . جزء من مبيعاته لصاحل املنافسني اجلدد

 

 

الحجم  االستهالك

مليون 

 برميل يوميا

 5591الى  5511الطاقة الفائضة في صناعة البترول العالمية من            منحنى             
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 خامتة
موعة من الدول  من خالل ما تطرق إليه هذا الفصل ،تستخلص أن منظمة األوبك عبارة عن تنظيم رمسي
ابلصورة اليت تكفل  املنتجة واملصدرة للنفط، هدفها تنسيق وتوحيد وتطوير السياسات النفطية هلذه الدول،

احملافظة على مصاحلها، فقد أدى تزايد الوعي النفطي لدى الدول املنتجة إىل تزايد احلاجة إىل جهاز يقوم نيابة 
عنها ابلتفاوض اجلماعي مع شركات النفط العاملية لتحسني شروط التعامل يف النفط ،ولتأكيد حق الدول 

للتحكم االحتكاري للشركات النفطية الكربى، واليت كانت تقوم ا النفطية، ولوضع حد Uاملنتجة يف جين ثروا
بتحديد القواعد التسعريية بنفسها و أمهلت مصاحل الدول املنتجة واملصدرة للنفط واقتصرت على رعاية مصاحل 

 وهلذا مل تكن هناك أي أسعار معلنة للنفط يف الدول املنتجة للنفط،.الشركات النفطية ومصاحل الدول الغربية 
عرف تصحيح لقواعد التسعري السابقة، ومنذ ذلك الوقت  4693،أو ما يعرف أبزمة  4693إال أنه يف عام 

أصبح للدول املنتجة وخاصة دول األوبك دورا مهما يف حتديد األسعار ، و أصبحت لألسعار املعلنة أمهية يف 
دة يف تسعري النفط متاشيا مع الدول املنتجة واملصدرة للنفط ،كما حبثت منظمة األوبك على قواعد جدي

 . الوقت احلاضر لتفادي أي تقلبات يف سوق النفط العاملي خالل فرتة القرن الواحد والعشرين
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 مقدمة
دوليـة تتضـمن قيمة  يعد النفط اخلام احد أهم مصادر الطاقة يف العامل ، ويشكل سلعة إسرتاجتية

وتتأتى أمهية النفط اخلام من الوفرة النسبية وتركيزه للطاقة وكفاءته وسهولة نقله وتوزيعه، . اقتصادية عالية
فضال عن وجود بدائل يف نفس مستوى النوعية والسعر كوهنا بـد ائل حمدودة وبعضها يعد أكثر املصادر 

 .رية بسـبب الكلفـة العالية وخطر اإلشعاعات املنبعثة منهاتلواث للبيئة يف حني يالقي األخر معارضة كب
وختضع السوق العاملية للنفط إىل جمموعة من التطورات املهمة قادت إىل حدوث اخـتالف كبري يف ميزان 

العرض والطلب ، حيث أن السوق النفطية ذو طبيعة خاصة أتخـذ خصوصـية مـن تداخل العوامل 
ياسية ، واليت تتفاوت أمهيتها ودرجة أتثريها علـى أسـعار النفط اخلام يف االقتصادية مع العوامل الس

 .السوق

 السوق النفطية  :املبحث االول
من املعروف أن لألسواق ثالثة عناصر أساسية هي البائعون و املشـرتون و السـلعة حمـل ال  .

الف يف طبيعة السوق وميكن تـداول ، و االختالف يف واحد أو أكثر من هذه العناصر يرتتب علية اخت
االختالف اىل نوعني أسواق املنافسة التامة وغري التامة و األخرية تنقسم ( ٧)تقسيم األسواق وفقا هلذا 

 ) و املنافســة االحتكاريــة (Pure Monopoly )إىل عدة أنواع أبرزها االحتكار املطلق 
Monopolistic Competition ) و احتكــار القلــة ( Oligopoly)  و ابلطبع ألخترج ،

كبريا فـي التحليل االقتصادي " السوق النفطية عن هذا النطاق ، ال بل إن السوق األخرية تشغل جزا
حيث أن النفط اخلام مع اختالف درجات كثافة ، فهنالك إىل  . ( Micro Economic ) اجلزئي

وق احتكار القلة ينطبق اىل حد كبري حد ما جتانس متقارب بني أنواع النفوط ، وهذا احلال جيعل من س
ان امليزة اليت يتصف هبا سوق احتكار القلة هي وجود عدد قليل من  . على السوق النفطية العاملية

املنتجني ينتج كل منهم حجمـا كبيـرا يف الناتج الكلي ابلدرجة اليت جتعل كل منهم أيخذ بنظر االعتبار 
تنافسية أي ان كل منهم له القدرة على التأثري ( ٨)ة سياسـيات عند حتديد سياسية اإلنتاجية أو السعري

 Click here to buy ABBYY *     ˿ ˾ .يف السوق عن طريق زايدة أو ختفيض منتجاته 
PDF Transformer 2.0 www.ABBYY.com Click here to buy 

ABBYY PDF Transformer 2.0 www.ABBYY.com ˾  إن من أهم
و املستهلكون ( منظمة أوبـك و خـارج منظمـة أوبـك ) مكوانت السوق العاملية للنفط اخلام هم املنتجون 
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بعوامل متعددة ، " أو اجيابيا" هذا و تتأثر السوق النفطية سلبيا( . الدول الصناعية و الدول النامية ) 
ألسعار يف السوق النفطية تقديرات العـرض فمن الناحية النظرية فان األسس اليت تتحدد على ضوئها ا

تقديرات تفتقر إىل الدقة يف املعلومات ، لكن من الناحية العملية تلعب الصفقات اليت  *والطلـب وهـي 
كاألسهم والسندات و سعر صرف العمالت  ( Future markets)تتم يف األسـواق املسـتقبلية 

فط ، مما يعين ان أسعار النفط تتأثر مبجموعة من العوامل رئيسا يف حتديد أسعار الـن" األجنبية ودورا
هتيمن عليها عناصر غري نفطية ، هذا حقيقة ال ميكن جتاهلها حيث ان النفط كسلعة ، ال ينطبق عليها 
قانون العرض و الطلب و الذي يفرتض ان حيدد السعر وهذه احلقيقة تنطبق على كل الفرتات الزمنية 

أن أهم ما ميكن استنتاجه ،هي ان عملية تسعري النفط اخلام مل تعد يف متناول  . خالل العقود املنصرمة
و إمنا أصبح التحكم الرئيسي فيها هو الطرف ( كمـا كـان احلال يف عقد السبعينات ) الدول املنتجـة 

ل غري القادر على ختـزين الـنفط و تسـويقه و القابض على خفااي البورصة فيه ، وال ميكن إمهال العوام
االقتصادية و اليت يعد العامل السياسي منهـا ان التقلبات الشديدة اليت شهدهنا أسواق النفط يف اآلونة 

م واليت بلغت األسعار ذروهتا يف حزيران ( ٨٠٠٨)األخرية واملستوايت القياسية اليت مت تسجيلها يف عام 
لـى صعوبة التنبؤ مبستقبل أسعار دوالر ، أدت إ( ٥٤١)بعد أن ختطى سعر الربميل الواحد  ٨٠٠٨/ 

النفط ، وعليه فأن عملية حتديد أسعار النفط اخلام يف الوقت احلاضر واملسـتقبل تعتمد يف جزء أساسي 
منها على ما حتدثه عوامل العرض والطلب يف السوق العاملية للنفط اخلام ابإلضـافة الـى وجود عوامل غري 

شك ان املضاربة سامهت اىل حد كبري يف عدم االسـتقرار يف األسواق  وال.اقتصادية هلا أتثري يف األسعار 
النفطية وإهنا إضافة عامل تعقيد جديد حملاولة توقع أسعار النفط اخلام املستقبلية ، وما تؤكد ذلك تقلص 
صفقات البيع طويلة األجل ، كذلك معرفة قوة الدوالر األمريكي ومعدالت صرفه مقابل العمالت 

صـة اليورو وأتثريها على أسعار النفط اخلام ، واليت أظهرت ارتباطًا وثيقًا وان كانت هذه األخرى وخا
ويشري عدد من الباحثني أبن الزايدة األخرية يف أسعار النفط اخلام تتعلق .املسألة موضع خالف مسـتمر 

ألمريكي اىل هنايته وانه حبالة التفاؤل املتزايد بني املشاركني فـي السوق حول وصول الركود يف االقتصاد ا
كمـا ان اخنفـاض قيمة الدوالر مقابل العمالت العاملية األخرية كان من بني . بدأ يدخل مراحله األخرية 

 القوى احملركة األخرى لزايدة األسعار
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  :أكرب الدول املستهلكة وأكرب الدول املستوردة للنفط: املبحث الثاين
  :للنفطستوردة امل دولالستهلكة وأكرب  املدول الفيما يلي قوائم أبكرب  

  مليون برميل يوميا:للنفط يف العامل أكرب  الدول املستهلكة:املطلب األول 

 20.698الوالايت املتحدة                   1    
  7.855الصني                             2    
  5.051الياابن                          3    
  2.748اهلند                             4    
  2.699روسيا                            5    
  2.393املانيا                           6    
  2.371كوراي اجلنوبية                    7    
  2.303كندا                             8    
  2.192           الربازيل               9    

  2.154السعودية               01            
  2.024            املكسيك            11   
  1.919فرنسا                            12   
  1.745ايطاليا                          13   
  1.696بريطانيا                         14   
  1.621ايران                            15   

  مليون برميل يوميا :أكرب الدول املستوردة للنفط يف العامل:املطلب الثاين  

  12.210الوالايت املتحدة                     1   
  4.842الياابن                            2   
  3.677الصني                               3   
  2.319املانيا                             4   
  2.185كوراي اجلنوبية                      5   
  1.867فرنسا                              6   
  1.841اهلند                               7   
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  1.579اسبانيا                            8   
  1.511ايطاليا                            9   
  0.920اتيوان                            10   
  0.899هولندا                            11   
  0.825سنغافورة                          12   
  0.633تركيا                             13   
  0.585بلجيكا                            14   
  0.580اتيالند                            15   

 :اكثر الدول انتاجاً و تصديراً للنفط: املبحث الثالث

 اكثر الدول انتاجاً :املطلب األول 

 . الف برميل نفط يومياً  031مليون و  01روسيا اكثر دولة تنتج نفط و يبلغ انتاجها  .0
 . يومياً الف برميل نفط  001مليون و  9السعودية وتنتج  .2
 . الف برميل نفط  23مليون و  9الوالايت املتحدة االمريكية وتنتج يوميا  .3
 . الف برميل نفط 230ميلون  4ايران وتنتج يوميا  .4
 . الف برميل نفط 03مليون و  4الصني وتنتج يوميا  .0
 . الف برميل نفط 092مليون و  3كندا وتنتج يوميا  .6
 . الف برميل نفط 411مليون و  3العراق وتنتج يوميا  .0
 . الف برميل نفط 80مليون و  3االمارات وتنتج يوميا  .8
 . الف برميل نفط 934مليون  2املكسيك ويبلغ انتاجها  .9

 . الف برميل نفط 682مليون و  2الكويت وتنتج يوميا  .01
  

 الدول تصديرًا  اكثر: املطلب الثاين

 .الف برميل نفط يومياً  630مليون و  0درة للنفط يف العامل بواقع السعودية اكرب دولة مص .0
 . االف برميل نفط يوميا 01مليون و 0روسيا  .2
 .الف برميل نفط يوميا 023مليون  2ايران  .3
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 . الف برميل نفط يوميا 390مليون و  2االمارات  .4
 . الف برميل نفط يوميا 048مليون و  2النرويج  .0
 .  الف برميل نفط يوميا 001مليون و  2العراق  .6
 .  الف برميل نفط يوميا 020مليون و  2الكويت  .0
 .  الف برميل نفط يوميا 012مليون و  2نيجراي  .8
 .  الف برميل نفط يوميا 929مليون و  0كندا  .9

 .  الف برميل نفط يوميا 921مليون و  0امريكا  .01

 ــــــــــــــــــــــــاتواجيابيـــــــــسلبيات  :الرابعاملبحث 
وابحملصلة إن اخلاسر األكرب هو شعوب تلك الدول النفطية وضياع فرصها التارخيية يف             

 التطوير والتنمية واالستفادة من الفوائض ألنفطية واستخراج وبيع النفط جيب أن خيضع إلسرتاتيجية

طويلة األمد تضمن عدم التفريط والبيع أبسعار جمحفة حبق الدول املنتجة إال عند احلدود الالزمة 

   .التنميةوالضرورية لتلبية متطلبات 

ويشري االجتاه العام لتطور أسعار وإنتاج خامات النفط إىل أن الطلب العاملي على النفط يف حال تزايد 

رغم كل الضغوطات اليت متارسها االحتكارات النفطية  مستمر وأن األسعار إىل ارتفاع مستمر

واحلكومات االستعمارية يف الدول الصناعية املستهلكة وهذا يفرض على الدول املنتجة توحيد جهودها 

وتنسيق سياستها مع الدول املنتجة غري األعضاء يف األوبك لتعيد التوازن إىل األسواق النفطية وتكون 

  :يف حتديد األسعار وذلك من خالل عاماًل فاعاًل ومؤثراً 

االمتناع عن توظيف الرساميل النفطية يف اخلارج أو إيداعها يف املصارف األجنبية حيث إن مثل  -0

   .هذا التوظيف واإليداع حيرمان املنطقة العربية من االستفادة الفعلية منها 

لطرق منها حتسني حتسني مستوى شفافية سوق النفط والتقليل من حالة الغموض بعدد من ا -2

 .مستوى إعداد تقارير ببياانت الطلب واملخزون بدقة
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ضرورة التعاون والتنسيق بني الدول املنتجة للنفط الستغالل هذه الثروة الثمينة على أكمل وجه  -3

وضبط سعرها العاملي مبا يتناسب مع قيمتها احلقيقية ومع مصلحة شعوهبا وحاجة الدول 

  .املستهلكة هلا 

ضرورة نصح الدول العربية املصدرة للنفط أبن تشرع يف سياسات تسهم يف حتسني فرص    -4

التنمية االقتصادية واالجتماعية مع تقليل االعتماد على النفط ، واالستفادة من العوائد النفطية 

ابلشكل األمثل ، حيث إن اإلخفاق يف مواجهة هذا التحدي سيعين حتماً أن عهدها النفطي 

 .سوف تتبعه فرتة من الفقر املتنامي –استمر فرتة طويلة  حىت إن –

  :أوبك وأسعار النفط  :املبحث اخلامس
ـ الفاعل الرئيسي يف  0961ـ اليت أتسست عام ( أوبك)تعد منظمة الدول املصدرة للنفط 
 28مليون برميل يومياً ، ووصل معدل إنتاجها إيل حنو  81سوق النفط العاملية ؛ حيث تسهم حبوايل 

أن  ماليني برميل ، ومن املتوقع 8من اإلنتاج العاملي اليومي البالغ % 30ي ، مبا يعادل حنو .ب.م
من إمدادات النفط العاملي % 04.0حوايل ) 2131ي عام .ب.م 60يرتفع إنتاجها ليصل إىل حنو 

  ( .2111عام % 38.4وذلك مقارنة حبوايل 
وتلعب أوبك دوراً حامساً يف احلفاظ على مستوي مستقر ألسعار النفط ، حيث حددت لنفسها آلية 

ألف برميل يومياً إذا خرجت األسعار عن نطاق  011لضبط األسعار تقوم علي تعديل اإلنتاج بواقع 
  .دوالراً للربميل  28، و  22السعر املستهدف الذي حددته أوبك ، والذي يرتاوح بني 

كما تتمتع أوبك ـ بوصفها كارتل ـ اقتصادايً بقيمة سوقية هائلة نتيجة لضخامة حجم االحتياطيات 
السعودية ، العراق ، اجلزائر ، اإلمارات ، الكويت ،  )النفطية اليت تستحوذ عليها دوهلا اإلحدى عشرة 

، والذي يعين ضمنيا ضخامة حجم املسامهة يف ( إيران ، ليبيا ، نيجرياي ، فنزويال ، قطر ، إندونيسيا 
  .اإلنتاج العاملي اليومي 

ل حتكمها ولعل ذلك هو ما جيعل ألوبك دوراً كبرياً يف حتديد أسعار النفط يف األسواق الدولية من خال
يف كمية املعروض النفطي يف هذه األسواق ، فضاًل عن دورها املتواصل يف ضبط األسواق أثناء األزمات 

وقد يكون من  .واحلروب ، اليت قد يرتتب عليها حدوث نقص أو انقطاع يف اإلمدادات النفطية العاملية 
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السنوات القادمة ستكون متوافقة ،  املنطقي استنتاج أن مصلحة الدول املنتجة واملستهلكة للنفط خالل
على أن يبقي سعر النفط مرتفعا حىت حتقق كل منهما أهدافها ، خاصة أن توصل الدول املستهلكة إيل 
بدائل للنفط لن يتم إال يف ظل أسعار نفط مرتفعة، ولكن هذا االستنتاج يفقد كثريا من منطقيته بسبب 

التوصل إيل بدائل عملية ورخيصة للنفط ، خاصة الوالايت اإلخفاق السابق للدول املستهلكة للنفط يف 
املتحدة األمريكية ، ويعزز من عدم هذه املنطقية أيضا وعود السياسيني ـ خاصة األمريكيني ـ بعصر 
  .نفطي رخيص ابتباع سياسات خارجية دبلوماسية أو حىت عسكرية لصيد النفط أبسعار منخفضة 

؛ حيث زادت  2116قتصادية والسياسية تتضح خالل عام وقد بدأت مالمح هذه التوجهات اال
توجهات العديد من حكومات دول النفط ، وكذلك رءوس األموال ـ اليت تراكمت لدي هذه الدول ـ 

حنو الشرق ، خاصة حنو الصني والياابن وماليزاي وكوراي اجلنوبية وغريها من الدول احمليطة ابلصني ، واليت 
خم النمو االقتصادي العاملي خالل السنوات القادمة ، وهو ما سينشئ مصاحل يتوقع أن يتحول إليها ز 

) اقتصادية وسياسية بني منتجي النفط وهذه الدول ، واليت سترتجم ـ يف الغالب ـ إيل شراكة اسرتاتيجيه 
، وهي شراكة تضمن مصادر نفط آمنة ومستقرة للمستهلكني من هذه الدول ، ( سياسيا واقتصاداي 

حتقيق املصاحل االقتصادية والسياسية للدول املنتجة ، وتوفر طلبا مستقرا علي إنتاجها من النفط وتضمن 
يف ظل ما ميثله اإلعالن األمريكي الصريح ، بشأن التوجه حنو تقليص االعتماد علي نفط الشرق 

  .األوسط خالل السنوات القادمة ، من هتديد ملصاحل دول الشرق األوسط املنتجة للنفط 
كما ظهرت مالمح هذه التوجهات أيضا علي الصعيد السياسي من خالل حماوالت االلتفاف الروسي 

علي نتائج احلرب الباردة عن طريق النفط ، وكذلك من خالل عملية خلط النفط ابلسياسة من قبل كل 
  .من إيران وفنزويال ونيجرياي 

لنمو املتواصل يف االستهالك يفرض علي الدول إن عدم وجود منو يف احتياطيات النفط العاملية ملقابلة ا
املنتجة واملستهلكة للنفط العديد من التحدايت ، ويعجل ابنتقال العامل إيل مرحلة ما بعد النفط ، ولكن 
األمر املؤكد أن هذا االنتقال لن يتم يف األجل القصري ؛ مما يعين أن هناك أزمة يف سوق النفط ستفرض 

ا تستحكم حلقاهتا خالل السنوات الثالثني القادمة إذا بقيت الظروف احلالية  نفسها علي العامل ، ورمب
كما هي ، وهو ما سيجعل منتجي ومستهلكي النفط يبحثون عن سياسات وآليات جديدة للتعامل مع 

هذه األزمة اليت مل يعد جيدي معها التأثري يف جانيب العرض والطلب كما كان حيدث طوال السنوات 
ن الطلب يتزايد رغم استمرار ارتفاع األسعار ، ومل جتْجدد  سياسات أوبك لتهدئة السوق عن املاضية ؛ أل

طريق زايدة املعروض ، علي خالف قانون العرض والطلب الذي مل يعد بقرة مقدسة يف سوق النفط 
 .العاملية خالل السنوات األخرية 



مواجهة حتدايت سوق النفطلث                          أوبك الفصل الثا  

 

ية ذلك يف سوق النفط ـ فإن هذا الوضع وإذا قمنا بتحييد العوامل السياسية مؤقتاً ـ رغم عدم منطق
سيجعل الدول املنتجة للنفط أمام معضلة تتمثل يف ضرورة مضاعفة اإلنتاج خالل ثالثة عقود قادمة ، 
وهو أمر مكلف للغاية ، وقد يكون شبه مستحيل يف ظل مؤشرات تعكس تراجع خمزون النفط العاملي 

رئيسية يف العامل ، وبسبب عدم حدوث أي بسبب الشيخوخة اليت أصابت معظم حقول النفط ال
اكتشافات برتولية مهمة خالل العقدين املاضيني ، انهيك عن دور اإلعالن األمريكي األخري عن توجه 

الوالايت املتحدة لتقليص اعتمادها على نفط الشرق األوسط ـ يف تثبيط مهة دول أوبك عن زايدة 
  .العاملية  استثماراهتا ؛ من أجل تلبية احتياجات السوق

ويف ضوء ذلك، ستكون الدول املنتجة للنفط مضطرة للحفاظ على أسعار النفط مرتفعة ؛ لتخفيض 
معدالت النمو يف الطلب عليه ، والتغلب علي ضغوط الدول املستهلكة الرئيسية للنفط لزايدة إنتاجها 

نتجة لن تلقي قبوال من جانب واستنزاف احتياطياهتا النفطية بسرعة ، وهذه السياسة من جانب الدول امل
وهذه . الدول املستهلكة للنفط ، اليت يتزايد تعطشها للنفط كلما زادت معدالت النمو االقتصادي هبا 

  :الدول املستهلكة للنفط ستكون أمام حتديني 
تبين سياسات خارجية قائمة ابألساس علي صيد النفط الذي حيقق التواصل يف : التحدي األول 

  .مو ، ولو أبسعار مرتفعة معدالت الن
البحث عن بدائل للنفط يف األجل الطويل ، انهيك عن معاجلة اآلاثر السياسية : والتحدي الثاين

الداخلية لدي هذه الدول النامجة عن ارتفاع أسعار الوقود ، كما يف حالة الوالايت املتحدة األمريكية ، 
من املدن بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزايدة الطلب علي أو النامجة عن تكرار انقطاع الكهرابء يف العديد 

  .الطاقة الكهرابئية ، كما يف حالة الصني 
األمر الذي يعين أن الظروف اليت ستحكم سوق النفط العاملي ـ استهالكا وإنتاجا ـ تدفع حنو تسييس 

ا بني االقتصاد النفط ، وهو ما سيجعل سياسات الطاقة يف الدول املنتجة واملستهلكة للنفط خليط
والسياسة، وسوف تكون هناك جمموعة من الدول مرشحة أكثر من غريها خللط النفط ابلسياسة ، مثل 
إيران وفنزويال وروسيا ، وهو ما يعين تغيري خريطة التحالفات السياسية واالقتصادية العاملية خالل العقود 

  .القادمة 
السعر مقارنًة مع السلع األخرى ، فربميل النفط كان يف  ويعترب النفط أقل السلع اليت شهدت ارتفاعا يف

دوالر وذلك ميثل  40م إىل 2114دوالر ، ووصل سعره يف مايو  21م أقل من 2110ديسمرب 
؛ ومن الطبيعي أن يرتفع سعر سلعة اسرتاتيجية مثل النفط يف ظل % 011ارتفاعا يف سعره بنسبة 

فقد ارتفعت . ية يف العامل خالل الثالث سنوات األخرية االرتفاع يف أسعار معظم السلع االسرتاتيج
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ومل حيتج العامل على ذلك ، يف حني أنه عندما ارتفع سعر % 011أسعارها بنسبة تصل إىل أكثر من 
من احتياطياته يف العامل اإلسالمي ، قامت أمريكا أبمر الدول % 01النفط الذي يوجد أكثر من 
ادة النظر يف األسعار ، ولن نستغرب إذا ما جاء يوماً على العامل اإلسالمي النفطية الرئيسية يف العامل إبع

يقوم فيه بعمل سعرين لنفطه األول سعر خمفض ألمريكا ، والثاين سعر حسب العرض والطلب يف 
  .األسواق الدولية لباقي دول العامل 

  :وهنا يفرتض أننا ندرك عنصرين اسرتاتيجيني 
الذي حدث ألسعار مجيع السلع االستهالكية واخلدمية األخرى ، ومن مث انعكس التضخم العاملي : أواًل 

  .على أسعار النفط ، ومن أكثر املتأثرين هبذا االرتفاع هم الدول النامية غري الصناعية 
م مل يكن هناك نقص يف اإلمدادات النفطية ابلنسبة للدول الرئيسية يف استرياد 2110يف عام : اثنياً 

العامل وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية ، وإمنا املشكلة احلقيقية للمستهلك يف أمريكا  الطاقة يف
  .هي اللوبيات القوية حلماية البيئة 

فاملنظمات البيئية األمريكية وقفت ضد إنشاء مصايف جديدة للبرتول مما أدى إىل وجود عجز كبري يف 
من حاجة السوق األمريكي اليومية ، والذي يتم تعويضه عن % 01الطاقة التكريرية يف أمريكا تصل إىل 

  .طريق استرياد املنتجات النفطية من اخلارج واليت قد ال تكون دائما ابملواصفات املطلوبة
  :وميكن القول أن األسعار احلالية للنفط ـ رغم ارتفاعها ـ غري منصفة لعدة عوامل 

  .ث بسبب التضخم الكبري الدوالر فقد من قيمته احلقيقية حنو الثل• 
الوالايت املتحدة رغم هذا االرتفاع حتصل على أرخص سعر من خالل أسعار تفضيلية أو من خالل • 

  .وجودها يف العراق واستغالهلا لنفطه 
مبعىن أهنا , الدول األجنبية ومنها أمريكا تفرض ضريبة داخلية على النفط تقارب ثالثة أضعاف سعره • 

وراء هذه الضرائب ، تكاد تصل حد مساواة تصدير النفط يف بعض الدول ، والواجب  حتقق أرابحا من
عليها إن كان السعر احلايل للنفط يزعجها ويزعج مواطنيها ، فعليها أن ختفض من ضرائبها الداخلية 

دوالرا  000و 011علماً أبن السعر احلقيقي للربميل جيب أن يرتاوح يف هذه الظروف بني , عليه 
  .بعض اخلرباء حسب 

وميكن إدراك أمهية نفط اخلليج يف ظل توقعات إدارة معلومات الطاقة األمريكية اليت رسم مديرها غي  
ماليني برميل يومياً يف  8إن استهالك أمريكا من النفط سيزيد بنحو : كاروس صورة مثرية عندما قال 

ماليني برميل كذروة  6.2من )مياً مليون برميل يو  0.0غضون عقدين بينما سينخفض إنتاجها احمللي 
، مشدداً على أن اإلمدادات اإلضافية املطلوبة لسد ( 2120ماليني عام  4.0إىل  2119عام 
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ستأيت من الدول اخلليجية اليت متتلك اجلزء األعظم من االحتياطي "حاجات الطلب احمللي املتعاظمة 
  ".العاملي املؤكد

األخرية يتوقعون اهنيار الطلب على النفط مع االرتفاع املستمر يف  ظل خرباء الطاقة يف السنوات الثالث
األسعار ، إال أهنم توصلوا إىل قناعة اآلن أبن األسعار ستبقى مرتفعة ، واحتمال قوي أبن ترتفع أكثر 

مستقباًل ، ما دام ال تتوافر لدينا طاقة إنتاجية فائضة كافية من النفط اخلام ، يصاحبها سعة فائضة من 
 .ملصايف احلديثة اليت تستطيع أن تتعامل مع النفط الثقيل ذات النسبة العالية من الكربيت ا

يضاف إىل ذلك ، هناك الصراعات اجليوسياسية ، اليت يدور حمورها يف الدول املنتجة للنفط هذه األايم، 
جية األمريكية كوندوليزا وعلى رغم املبادرة املهمة اليت أطلقتها وزيرة اخلار . واليت تزيد من قلق األسواق

رايس األسبوع املاضي مبشاركة واشنطن يف املفاوضات املباشرة مع طهران ومع الدول الكربى األخرى ، 
لتضع هذا الصراع على املسار الدبلوماسي ، إال أنه تبقى مشكالت أخرى كثرية ، مثل النزاع على 

هيك عن النزاع املتصاعد بني الوالايت املتحدة السلطة والنفط يف البصرة ودلتا النيجر يف نيجرياي ، ان
 .وفنزويال 

  اخلامتة 
طبيعة األسواق العاملية هذه األايم ، إن ارتفاع األسعار وزايدة الطلب وحمدودية العرض من نفط خام 

فاخنفاض قيمة الدوالر يعين أن  .ومنتجات ال يعين أن كل األمور على ما يرام ابلنسبة إىل الدول املنتجة 
هناك القليل مما ميكن أن تتخذه دول أوبك يف هذا اجملال ، وهو االنتظار إىل أن تتحسن قيمته مستقباًل 

 .، على رغم كل الكالم عن حماولة التحول إىل اليورو
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 مقدمة 
عرف النفط منذ آالف السنني ، وعرفته شعوب العامل ذات احلضارات القدمية كمصر واببل وسومر 

والصني ، وورد ذكره يف الكتب القدمية ، وكتب الرحالة األوائل ، واستخدم يف التدفئة ورصف الطرق 
حفر  والبناء ، ومل تبدأ صناعته يف صورته احلديثة إال يف منتصف القرن التاسع عشر ؛ عندما Edwin 

L. Drake  5198م يف والية بنسلفانيا األمريكية على عمق 9581أول بئر للبحث عن النفط عام  
  9قدم ، مث ما لبثت هذه الصناعة أن صارت أحد أهم الدعامات اليت ترتكز عليها احلضارة اإلنسانية 

Petroleumوكلمة  ول شكاًل سائاًل كلمة ذات أصل التيين معناها زيت الصخر ، وقد أيخذ البت   
Crude Oilويسمى حينئذ ابلزيت اخلام  أو أيخذ شكاًل غازايً فيسمى الغاز الطبيعي   Natural 

Gas  9  
وقد متيزت اخلمسني سنة األوىل من عمر البتول ابلسيطرة األمريكية الكاملة تقريباً ، كما متيزت بتكوين 

Standard Oilاحتكار شركة ستاندرد أويل  تدويل صناعة النفط بدءاً من عام  ، مث جاءت فتة 
م ؛ حيث اشتدت املنافسة بني الشركات السبع الكبار9199  

الدول االعضاء يف االوبـــــــــــــــــــك:املبحث األول   
  :االوبك السابقني و احلالينيأعضاء 

 احلاليني البلدان األعضاء  :األخضر •
 البلدان االعضاء السابقني :الربتقال •

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OPEC_Map.svg?uselang=fr
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و  7002االول من جانفي  (9)  االوبك من اثين عشر دولة اثنان منها جديدة انضمت مندتتكون 
: هم  

اـــــــــبلدان افريقي:املطلب األول   

 اجلزائر، تبقى بنجاح  9129فرباير  24 النفطية الصناعة لتأميم أول بلد: اجلزائر 99
 9أوبكيف واستاتيجي  عضو هام

 
هدا البلد حقق 9 واحدة من اكرب االستكشافات النفطية يف العشرية االخرية:  انغوال 79

هدا القطاع  كامال هو : انتاج كبري مع ان صناعته النفطية ال تنضم هليكلة االوبك 
 9مع ارتفاع  معدل استنزاف ودائعهحتت اايدي الشركات املتعددة اجلنسيات 

 
السنوات و خصوصا يف  بقوة يف االرتفاع و  هذا البلد جيب ان يبدأ انتاج:  ليبيا 39

ستثمارات ال مينحهم الفرصة  العقوابت  على الدول الغربية، يف حني رفع املقبلة 
ة مكان ان تكون هلا   جيبحيث ،  لتنقيبلجيدة  إمكاانت هذا البلد يقدم  .جديدة

وجه مع وجها ل حركات االحتجاج 7099أوائل عام  ولكن يف 9 وبكاأل يفاكرب 
 9املدى القصري يفعلى األقل  هذا التقدم نظام

ارتفع انتاجها بشدة و دلك بفضل  9املنظمةيف  مؤثرامتثل نيجرياي عضوا  :نيجرياي 49
و يف كثري من االحيان يتجاوز ,  على التطورات البحرية العميقة طرأتالتطورات اليت 

تكرارا مهددا مبغادرة و قد طالب هدا البلد بزايدة حصته مرارا و 9 هدا البلد حصته
 تقريبافهو  :وبكاأل أتميما يف األقل هي أن صناعة النفط يكون السبب قد9 االوبك

 .الشركات متعددة اجلنسيات ابلكامل يف أيدي
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 :طـــــــــــــــبلدان الشرق االوس: املطلب الثاين 

النفط  احتياطياتأكرب  على ملنظمة أوبك الزعيم التارخيي ويستند: العربية السعودية .1
ما يقرب من  أنه حيتوي علىوحقيقة  ومصدرمنتج  كأكرب مكانتها،  يف العامل التقليدية

 لتحل حمل ابستمرار ضخمة حيتاج إىل استثمارات البلد .الطاقة االنتاجية الفائضة مجيع
استنزفت  الذي  إنتاج لتحل حمل ابستمرار ضخمة إىل استثمارات حيتاج البلد إنتاج

  النفط حصة متزايدة منإنتاجها و لدى  كل عام ، في اليوم  برميل 800،000يبدو ان بعض ) ودائعه

 .إلى متوسطة جودة من  منخفضةدو 

 

يف عام  مت إنشاؤه هي احتاد دولة اإلمارات العربية املتحدة: االمارات العربية املتحدة 79
 اإلمارات األخرى . وبكاأل عضوا يف أبو ظيب إالمل تكن   ، ذلك التاريخ قبل 9129

يف اي حال ضعيف  إنتاجها - احلصص غري ملزمة تعترب نفسها ومن مث أبدامل ينظموا 
مند  املادية همجيع ودائع مت استخراج ، ولكن كبري منتج أبو ظيبمتثل   .و  يف اهنيار

 .عاما 30 من كثرا 
 

البالد  ال تزال .األخريالنزاع  مند بطريقة أو أبخرى معلقا العراق وضعال يزال :  العراق 39
أن  ميكن للبالد .احلصص يف مل يتم ضمها، ولكن وبك ابالسم فقط األ عضوا يف

 توضيح مل يتم  النظام اجلديد، ولكن وبك األ يف أكرب االحيتاطيات واحدة من تكون
 9نواايه بعد

 علىعزمها لمرة أخرى دلك   واليوم يدل، وبك لأل اترخيية إيران دعامةمتثل :  ايران 49
كبرية ال ودائعال هاته 9 املتحدة ضد الوالايت كوسيلة ضغط سالح النفط استخدام

 حىت حصص اإلنتاجمن   قدر إنتاج قادرة على ابلكاد البالد ، شديد استنزاف تواجه
 9يسنح االمر بدلك

 
 .واحدة وديعة يتكز معظمها يف كبرية  احتياطيات وجودب هذا البلديتميز  :  الكويت 89

املتنازع  الرمسية االحيتاطيات و ،ها نتاجا وصلت إىل ذروة قد هذه الودائع يبدو أن
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السياسية  سياق التغريات يف،  داخل البالد، مبا يف ذلك  على نطاق واسععليها 
 9الكبرية

أن ، ومن املتوقع نسبيا  هي صغرية يف هذا البلد التقليدية احتياطيات النفط:  قطر 59
 لغاز الطبيعياب إىل حد كبري استبداله فإنه سيتم القريباإلنتاج يف املستقبل  ينخفض

يف  حقل غاز أكرب الشمالية و الذي ميثل  الذي تقدمه القبة اخلامملخص واملكثفات و 
 .أوبك حصة خارج املنتجات هي، ولكن هذه العامل 

 : بلدان امريكا اجلنوبية  :املطلب الرابع 

صغري  كمنتج 9117يف عام  خروجهبعد  أوبك إىل هذا البلد يعود:  االكوادور 99
مليار  8حوايل ) نسبيا كبرية احيتاطياتهولكن  أآلخريناألعضاء  مقارنة مع للنفط
 (9برميل

 
، مما وبك األ يف أكثر نشاطا الدولة دورا، اختذت شافيز  هوغو يف ظل رائسة:  فنزويال 79

 االعتبارآن خذا بعني  منذ .لذلك جيوسياسي  كسالح مكانتها استعادةساعد على 
الرمال  كبرية من لديها احتياطيات فنزويال)  النفط الثقيل من املنظمة يف حساابت

اململكة العربية ، و هي  متقدمة على يف العامل  أكرب احتياطي، والبالد لديها (النفطية
يف  القيادة السعودية لتحدي حركة أوسع جزء من بال شك هذا هو  .السعودية

 .املنظمة
 .يف منظمة أوبك أعضاء ليست،  صايفللنفط ال مصدرة  وبعضها الرئيسية املنتجة للنفط ، الدول بعض

وسلطنة  روسيا ,املتحدة الوالايت ,النرويج ,املتحدةاململكة  ,املكسيك ,السودان ,كندا الحهذا هو 
 .عمان

 : بلدان اعضاء االوبك السابقني  :املطلب اخلامس 

مستوردا أصبحت البالد و  9112منذ عام  االندونيسي النفط نتاجا تراجع: اندونيسيا  99
 رمسيا أعلنت احلكومة 7005 مايوو يف  , هلا معىن  مل يعد وبكاأل العضوية يف .صافيا
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 2010مند يناير  و، بعد بضعة أشهر  فعاال هذا القرار وأصبح .من املنظمة انسحاهبا
 إنتاج البالد   االعتباراخدت بعني وغريها نفسها األوبك، الطاقة الدولية  وكالة,  

 9ضمن فئة  اخلارجني عن  االوبك 
                 91159ال  9128هدا البلد كان عضوا يف االوبك مند : الغابون  .2

العوامل اليت ترفع سعر النفط :املبحث الثاين   
"These people do not own it, They only sit on it "  

  ( األمريكية سابقاً وليم ساميون وزير اخلزانة )
  م9123هنري كيسنجر  "النفط أهم بكثري من أن يبقى حتت إدارة العرب وحدهم " 
أعتقد أن أمريكا تنوي السيطرة بشكل مباشر أو غري مباشر وتواجدها يف منطقة الشرق األوسط " 

ات حمددة يهدف إىل ضمان تدفق النفط ، وضمان أسعار معينة ، وضمان توّجه هذا النفط إىل اجتاه
( عصام اجلليب ، وزير النفط العراقي السابق9 د) "دون غريها   

تسعى األوبك لتنظيم اإلنتاج والسعر جبهد منسق تقوم به  الدول األعضاء ، مبا يف                  

وهم يتفقون على كمية البتول 9 لذا كون األعضاء كارتل املنتجني9 ذلك إنشاء نظام حصص اإلنتاج

تلكت الدول األعضاء نسبة معقولة ام،   7008يف عام 9  و الذي يؤثر على السعر يف السوق ةاملصدر 

 9٪  من اإلنتاج العاملي للبتول اخلام43٪  ووفرت  2594من احتياطيات البتول اخلام  تقدر بــ    

والر مقابل عمالت و يكون  تغيري قيمة الد, تتم  املعامالت النفطية  ابلدوالر األمريكي                

على سبيل املثال ، عندما 9 الدول املنتجة االخرى ابلتأثري  على قرارات األوبك حول مدى كمية  اإلنتاج

الدوالر ابلنسبة إىل العمالت األخرى ، تنخفض ارابح  دول أوبك يف حني اهنا حتد من قدرهتم ينخفض 

 9الشرائية ألهنا ال تزال تبيع نفطها ابلدوالر
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 كمثال على ذلك أزمة النفط يفو  9 متلك قرارات االوبك أتثريا على االسعار العاملية للنفط             

تدعم إسرائيل و  الغربية اليت ضد الدول وبكاأل حصار كان :الغفرانخالل حرب يوم  9123عام 

 . 9124مارس  95- 9123أكتوبر  17 أشهر على مدى مخسة أربعة أضعاف زايدة إىل ادىالذي 

 مت جناح9  لفتات طويلة سعر النفط رفع يف جنحت االوبك  أخرى ، كارتالت  عكس              

 اآلخرين جتاوز عند اخنفاض اإلنتاج لقبول اململكة العربية السعوديةاستعداد بناءا على  املنظمة

 السعودية هي إال اململكة العربية بكامل طاقتها، تنتجاألعضاء و هكذا معظم الدول   .حصصهم

  .إذا لزم األمر زايدة اإلنتاج والقدرة على التوفري وحيدة فقط اليت متلك قدرةلا

وألن النفط اخلام ليس جمرد سلعة ، فإنه ميثل أداة من أدوات ممارسة النفوذ السياسي ، ترى فيه الدول 

العاملية ، بينما تري الدول  املنتجة مظهراً من مظاهر قوهتا ، اليت تستمد منها التأثري يف جمرايت األمور

املستهلكة أن االعتماد املتبادل بينها وبني املنتجني ، هو قناة أساسية من قنوات احلوار يف إطار 

العالقات الدولية ؛ للمحافظة علي املصاحل املشتكة وتطويرها ؛ فالدول املنتجة للنفط متنح الشركات 

زات العمل يف قطاعي التنقيب وإنتاج املشتقات ؛ هبدف بيع املنتجة ـ سواء الوطنية أو األجنبية ـ امتيا

النفط اخلام ومنتجاته يف السوق الدولية ، وقد وصلت الدول املنتجة واملستهلكة إيل قناعة مشتكة 

خبصوص السياسة النفطية علي اجلانبني ، انطالقاً من إدراك حقيقة االعتماد املتبادل ، هذه القناعة هي 

اهنة يف سوق الطاقة بشكل عام ، تفرض ضرورة احلوار بني الطرفني من أجل حتقيق أن املعطيات الر 

  :األهداف التالية 

  9االستمرارية يف اإلمدادات ( 9

  9ضمان أمن اإلمدادات( 7

  9ضمان كفاية اإلمدادات علي املدى الطويل 
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  9ضمان عدم حصول اختناقات يف األجل القصري والعمل علي جتنبها 

  9بدأ عدالة األسعارحتقيق م 

  :نفط مسلم 99 أكثر من ثلثي نفط العامل 

مليار برميل من البتول اخلام ،  54399وملا كانت الدول العربية املنتجة للبتول متتلك احتياطياً يقدر بـ 

من اإلنتاج % 3998مليون برميل يومًيا بنسبة  79من االحتياطي العاملي ، وتنتج حنو % 5799بنسبة 

  9مليون برميل من هذا اإلنتاج يومًيا ، وفًقا لإلحصاءات العاملية  9298ي ، وتصدر حنو العامل

مليار  23399وإذا أضفنا مجهورية إيران اإلسالمية إىل الدول العربية ، فإن االحتياطي النفطي يرتفع إىل 

ميل يومًيا بنسبة مليون بر  7495من االحتياطي العاملي ، ويصل اإلنتاج إىل % 2095برميل مبا يوازي 

  9مليون برميل يومًيا  70من اإلنتاج العاملي ، ويرتفع التصدير إىل حنو % 3592

نيجرياي ، وإندونيسيا ، : هذا ابإلضافة إىل دول إسالمية أخرى متلك احتياطيات نفطية متوسطة ، مثل 

  9وماليزاي ، ودول وسط آسيا احمليطة ببحر قزوين 

ت السابقة تشري إىل أن الدول العربية ابإلضافة إىل إيران إذا أبدت كل هذه اإلحصاءات والبياان

استعدادها ، فإهنا تقف يف موقف قوي كدول مسؤولة عن حصن حاسم من اإلنتاج والصادرات النفطية 

  9العاملية ، ولديها اجلانب األكرب من االحتياطي العاملي منه 

د للنفط يف العامل ؛ حيث شكلت وارداهتا حسب البياانت ويف املقابل متثل الوالايت املتحدة أكرب مستور 

من إمجايل الواردات الدولية من النفط ، % 5397م حنو 7009األمريكية عن النصف األول من عام 

ماليني برميل من الدول العربية وعلى رأسها  3مليون برميل يومًيا منها  97وتستورد وحدها حنو 

 9ليون برميل يومًيام 995السعودية اليت تستورد منها 

  :تسعير البترول 
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ال ميكن دراسة تطور أسعار البتول اخلام دون أخذ احملتوى السياسي للعالقات الدولية ومصاحل الدول 

الكربى يف االعتبار ، فتسعري البتول موضوع سياسي ، خيرج عن إطار الصناعة والتجارة ، ولتحليل سعر 

  :تكاليف اإلنتاج ، اليت تتمثل يف البتول ال بد ـ أيضاً ـ من حتديد 

  9أجور اليد العاملة 9 9

وترتبط تكلفة االستخراج بعمق النفط يف ابطن األرض ، وبظروف الضغط : مصاريف االستخراج 9 7

  9إخل( إْن ُوجدت)اجليولوجي يف املكمن النفطي ، واملنصات البحرية 

أو ابلناقالت البحرية أو النقل عرب اخلطوط  سواء ابلصهاريج: نفقات النقل إىل حمطات التجميع 9 3

وتدخل هنا تكاليف الكيلومت الواحد من اخلط الناقل ، ألن اخلطوط حتتاج إىل ( 9 أانبيب نقل النفط)

وضع مضخات على طول اخلط بتباعدات قصرية نسبيًّا من أجل التغلب على معوقات التدفق عرب 

ات الصلبة، وعن تشكل املياه امللحية ، وضغط الغاز احملصور األنبوب الناجتة عن ترسب األوساخ واجلزيئ

يف األنبوب ، وعدم استواء سطح األرض يف املناطق اليت مير اخلط عربها ، والضغوط اليت قد يعاين منها 

  9األنبوب ، وتزويد املضخات على الدوام ابلطاقة الكهرابئية 

معاجلة صدأ املضخات وتوقفاهتا ، ومراقبة واإلشراف الدائم على اخلط ، و : نفقات الصيانة 9 4

  9التسرابت النفطية احملتَملة يف األجزاء املهمة من اخلط 

ال يكون تسويقها ذا جدوى إال إذا كان ( يف سيبرياي مثالً )فبعض املنابع النفطية : نفقات التسويق 9 8

  9سعر النفط املسوَّق عالًيا 

دوالر ـ على األقل ـ يف  5-5هنالك نسبة معينة ميكن تصل إىل ( : العالوة األمنية ) نفقات أمنية 9 5

  9سعر برميل النفط فيما يسمى بسبب الظروف األمنية 

 نتيجة األحداث السياسية على الصعيد الدويل ، يف العراق وإيران وفنزويال ونيجرياي : عالوة سياسية 9 2
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يف العامل ؛ فالنفط العراقي ال تزيد تكاليف ومتثل تكاليف االستخراج يف منطقة اخلليج أخفض التكاليف 

، بينما تصل تكلفة استخراج الربميل ( أقل من دوالر ) دوالر  0912إنتاج الربميل الواحد منه على 

دوالرات ، أما النفط السيبريي ، فإن نقل الربميل الواحد من منبعه إىل  4الواحد من حبر الشمال إىل 

  9دوالرات  2ف وحده األنبوب أو حمطة التجميع يكل ّ 

وهناك سعران للنفط سعر حايل وسعر مستقبلي ؛ من هنا يصعب التنبؤ ، فقبل سنتني فقط ، كانت كل 

دوالراً للربميل ، وها قد جتاوز سعر برميل النفط اليوم  40الدراسات تشري إىل سقف سعري ال يتجاوز 

فط يف الدول املنتجة لتقول أن السعر حاجز السبعني دوالراً ، وهنا أتيت تفسريات بعض مسؤويل الن

احلايل يشمل قيمة سياسية تشكل الفارق بني السعرين ؛ نتجت عن املشاكل السياسية ، اليت ال تقتصر 

على امللف النووي اإليراين ، وأحداث العراق ، بل تشمل أيضاً حرب الثوار يف نيجرياي اليت تشتد ضراوة 

فنزويال ، واحتماالت اإلرهاب يف اخلليج ، فضاًل عن التوقعات  وختريباً ، وتصرحيات هوجو تشافيز يف

ستضرب خليج املكسيك ( تسعة أعاصري ، منها مخسة من النوع اخلطر ) شبه املؤكدة ، ألعاصري كبرية 

  9والساحل األمريكي اجلنويب 

ول إىل حل وسط مع وميكن للسعر أن يتأثر غداً حبل امللف النووي اإليراين سلمياً أو ابحلرب ، أو ابلوص

ثوار الدلتا ـ يف نيجرياي ـ من جهة ، أو يف تصعيد هذه احلرب وتعطيل مليون برميل يومياً إضافياً من 

  9ألف احلايل  800النفط اخلفيف اخلايل من الكربيت ، إضافة إىل الـ

يني برميل يومياً ويتأثر أيضاً مبا إذا كانت الفرصة ستتاح للعراق لتطوير طاقته اإلنتاجية إىل مخسة مال

خالل السنوات املقبلة ، أو االستمرار يف االخنفاض كما هي احلال اآلن ، ويتأثر أيضاً ابالحتماالت 

القوية يف عودة األعاصري مرة أخرى هذا الصيف إىل خليج املكسيك ؛ وبشكل عام ال ميكن التنبؤ 

يف لعب دور أساسي يف االقتصاد  أبسعار النفط ، ولكن الذي ميكن التأكيد عليه أن النفط سيستمر
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مليون برميل يومياً يف  998إىل  993العريب ، خصوصاً مع احتماالت زايدة الطلب العاملي سنوايً بنحو 

، وسيليب النفط العريب جزءاً ( وهو نفس معدل الزايدة تقريباً يف العقدين املاضيني ) العقدين املقبلني 

  9أساسياً من هذا النمو 

رير صندوق النقد الدويل حول التاجع الذي حدث يف معدالت النمو ؛ يرجع ـ الصندوق ـ وطبقا لتقا

جزءاً منها إىل ارتفاع أسعار النفط ، إال أنه يف السياق ذاته يظهر بلوغ االقتصاد العاملي مراحل متقدمة 

  9من النمو 

دوالراً ، فان أتثريه لن  50 واخلالصة اليت توصل إليها الصندوق انه حىت لو وصل سعر برميل النفط إىل

يكون كارثياً على االقتصاد العاملي ، مؤكداً أنه من الصعوبة مبكان تقدير أتثري هذه الزايدة على ثقة 

  9 9املستهلكني 

ويؤكد الصندوق أنه من الصعب تصور دخول أمريكا مرحلة ركود اقتصادي نتيجة أتثري ارتفاع أسعار 

  9النفط فقط 

قتصاد الياابين واألورويب ، فان ارتفاع مستوى ترشيد الطاقة وضعف الدوالر، يعنيان أن وعلى مستوى اال

  9 9دوالراً لربميل النفط لن يكون أكرب من الوالايت املتحدة  50أتثري 

املتخصصة يف االستشارات والتوقعات االقتصادية « غلوابل انسايت»ويف هذا السياق ، قالت مؤسسة 

أن النفط سيبدأ ابلفعل التأثري سلباً ( كسينغتون يف والية ماستشوسيتس األمريكية مقرها يف مدينة لي) 

 9أشهر  5ـ  3دوالراً للربميل ملدة تتاوح بني  50ـ20على االقتصاد العاملي ، عندما تبقى األسعار بني 

  :وقد جنم االرتفاع الكبري يف أسعار النفط عن جمموعة من األسباب والعوامل ، منها 

حيث سجلت قفزة يف الطلب على النفط تراوحت بني : النمو غري املتوقع يف الطلب على النفط 9 9

  9مليون برميل يومياً  54سنوايً لريبو االستهالك على % 798و 797
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% 3,2أملانيا % ) 77من جممل اإلنتاج العاملي ، وأورواب % 78فالوالايت املتحدة األمريكية تستهلك 

، % 5,5، والصني % 2، والياابن % ( 7,7، اململكة املتحدة % 7,5يا ، إيطال%7,2، فرنسا 

  %3,89وروسيا 

يف % : 94مبقدار  7009و 9119وقد ارتفع االستهالك النفطي العاملي يف جممله بني العامني 

أما يف (9 تراجع% )0، ويف الياابن % 9، ويف أملانيا وفرنسا وإيطاليا حواىل % 92الوالايت املتحدة 

َدْت أعلى معدالت منو الص ، كوراي اجلنوبية % 901الصني : ني والبلدان اآلسيوية األخرى ، فقد ُوج 

% 7، وهكذا يستمر االستهالك العاملي يف التزايد مبعدل % 54، إندونيسيا % 55، اهلند % 25

  9سنوايًّ 

ايت املتحدة ؛ وحتقق حيث تعترب الصني اثين مستهلك للنفط يف العامل بعد الوال: االزدهار الصيين 9 7

عما كان عليه % 90ماليني برميل يف اليوم ، أي بزايدة  2، وتستهلك % 5منواً اقتصاداي يتخطى 

  9استاتيجية ( خمزوانت ) ، خصوصاً أن بكني بدأت يف تكوين احتياطيات  7004استهالكها عام 

اليت تزود السوق بنسبة ( كأوب)رفعت منظمة الدول املصدرة للنفط : نقص القدرات اإلنتاجية 9 3

 30مليون برميل يف اليوم ووعدت بزايدته إىل أكثر من  7195من النفط العاملي، إنتاجها إىل % 40

ويقتب الكارتل النفطي 9 مليون برميل يف اليوم إن دعت احلاجة بدون أن يؤدي ذلك إىل هتدئة األسعار

مليون برميل يف اليوم   994سب احملللني سوى إذ مل يبق لديه حب: بسرعة من قدرته اإلنتاجية القصوى

أما ابلنسبة للدول 9 ألف برميل يف العراق  800كحد أقصى، نصفها يف اململكة العربية السعودية و

ضعف   9املنتجة األخرى ومنها النرويج وروسيا، فهي تضخ أبقصى قوهتا وال ميكنها زايدة قدراهتا اليومية 

املخصص للتدفئة يف الشتاء ، بينما ( الفيول ) حيث أفرغ الربد خمزوانت : املخزوانت يف البلدان الغربية 

  9بقيت خمزوانت النفط اخلام والبنزين شحيحة 
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ففي العراق تتعرض املنشآت النفطية هلجمات متواصلة منذ بدء احلرب ، : التقلبات اجليو سياسية  

  (9املصدر األول يف العامل ) ع اعتداءات يف السعودية واملستثمرون خيشون وقو 

  9حيث عاد املضاربون إىل السوق النفطية بغية دفع األسعار إىل أعلى سعر ممكن : دور املضاربني  

من أسعار % 80وإذا أخذان أسعار التضخم يف االعتبار ، فإن أسعار النفط احلالية ال تزال اقل بنحو 

قا لألرقام اليت أوردهتا وكالة معلومات الطاقة األمريكية ، وقد سامهت حماوالت النفط يف السبعينات طب

تقنني استهالك الطاقة اليت جرت على مدى العقود املاضية ـ يف تقوية االقتصادايت الغربية للصمود أمام 

  9أي صدمات أخرى ألسعار النفط 

كما يف حالة الوالايت املتحدة األمريكية ،   الداخلية لدي هذه الدول النامجة عن ارتفاع أسعار الوقود ،

أو النامجة عن تكرار انقطاع الكهرابء يف العديد من املدن بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزايدة الطلب علي 

  9الطاقة الكهرابئية ، كما يف حالة الصني 

تدفع حنو تسييس األمر الذي يعين أن الظروف اليت ستحكم سوق النفط العاملي ـ استهالكا وإنتاجا ـ 

النفط ، وهو ما سيجعل سياسات الطاقة يف الدول املنتجة واملستهلكة للنفط خليطا بني االقتصاد 

والسياسة، وسوف تكون هناك جمموعة من الدول مرشحة أكثر من غريها خللط النفط ابلسياسة ، مثل 

واالقتصادية العاملية خالل العقود  إيران وفنزويال وروسيا ، وهو ما يعين تغيري خريطة التحالفات السياسية

  9القادمة 

ويعترب النفط أقل السلع اليت شهدت ارتفاعا يف السعر مقارنًة مع السلع األخرى ، فربميل النفط كان يف 

دوالر وذلك ميثل  49م إىل 7004دوالر ، ووصل سعره يف مايو  70م أقل من 7009ديسمرب 

يعي أن يرتفع سعر سلعة استاتيجية مثل النفط يف ظل ؛ ومن الطب% 900ارتفاعا يف سعره بنسبة 

فقد ارتفعت 9 االرتفاع يف أسعار معظم السلع االستاتيجية يف العامل خالل الثالث سنوات األخرية 
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ومل حيتج العامل على ذلك ، يف حني أنه عندما ارتفع سعر % 900أسعارها بنسبة تصل إىل أكثر من 

من احتياطياته يف العامل اإلسالمي ، قامت أمريكا أبمر الدول % 20النفط الذي يوجد أكثر من 

النفطية الرئيسية يف العامل إبعادة النظر يف األسعار ، ولن نستغرب إذا ما جاء يوماً على العامل اإلسالمي 

يقوم فيه بعمل سعرين لنفطه األول سعر خمفض ألمريكا ، والثاين سعر حسب العرض والطلب يف 

  9ة لباقي دول العامل األسواق الدولي

  :وهنا يفتض أننا ندرك عنصرين استاتيجيني 

التضخم العاملي الذي حدث ألسعار مجيع السلع االستهالكية واخلدمية األخرى ، ومن مث انعكس : أواًل 

  9على أسعار النفط ، ومن أكثر املتأثرين هبذا االرتفاع هم الدول النامية غري الصناعية 

م مل يكن هناك نقص يف اإلمدادات النفطية ابلنسبة للدول الرئيسية يف استرياد 7008م يف عا: اثنياً 

الطاقة يف العامل وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية ، وإمنا املشكلة احلقيقية للمستهلك يف أمريكا 

  9هي اللوبيات القوية حلماية البيئة 

مصايف جديدة للبتول مما أدى إىل وجود عجز كبري يف فاملنظمات البيئية األمريكية وقفت ضد إنشاء 

من حاجة السوق األمريكي اليومية ، والذي يتم تعويضه عن % 90الطاقة التكريرية يف أمريكا تصل إىل 

  9طريق استرياد املنتجات النفطية من اخلارج واليت قد ال تكون دائما ابملواصفات املطلوبة

  :للنفط ـ رغم ارتفاعها ـ غري منصفة لعدة عوامل  وميكن القول أن األسعار احلالية

  9الدوالر فقد من قيمته احلقيقية حنو الثلث بسبب التضخم الكبري • 

الوالايت املتحدة رغم هذا االرتفاع حتصل على أرخص سعر من خالل أسعار تفضيلية أو من خالل • 

  9وجودها يف العراق واستغالهلا لنفطه 

مبعىن أهنا , ها أمريكا تفرض ضريبة داخلية على النفط تقارب ثالثة أضعاف سعره الدول األجنبية ومن• 
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حتقق أرابحا من وراء هذه الضرائب ، تكاد تصل حد مساواة تصدير النفط يف بعض الدول ، والواجب 

عليها إن كان السعر احلايل للنفط يزعجها ويزعج مواطنيها ، فعليها أن ختفض من ضرائبها الداخلية 

دوالرا  998و 900علماً أبن السعر احلقيقي للربميل جيب أن يتاوح يف هذه الظروف بني , ه علي

  9حسب بعض اخلرباء 

وميكن إدراك أمهية نفط اخلليج يف ظل توقعات إدارة معلومات الطاقة األمريكية اليت رسم مديرها غي  

ماليني برميل يومياً يف  5بنحو  إن استهالك أمريكا من النفط سيزيد: كاروس صورة مثرية عندما قال 

ماليني برميل كذروة  597من )مليون برميل يومياً  998غضون عقدين بينما سينخفض إنتاجها احمللي 

، مشدداً على أن اإلمدادات اإلضافية املطلوبة لسد ( 7078ماليني عام  492إىل  7001عام 

اليت متتلك اجلزء األعظم من االحتياطي ستأيت من الدول اخلليجية "حاجات الطلب احمللي املتعاظمة 

  "9العاملي املؤكد

ظل خرباء الطاقة يف السنوات الثالث األخرية يتوقعون اهنيار الطلب على النفط مع االرتفاع املستمر يف 

األسعار ، إال أهنم توصلوا إىل قناعة اآلن أبن األسعار ستبقى مرتفعة ، واحتمال قوي أبن ترتفع أكثر 

ما دام ال تتوافر لدينا طاقة إنتاجية فائضة كافية من النفط اخلام ، يصاحبها سعة فائضة من  مستقباًل ،

 9املصايف احلديثة اليت تستطيع أن تتعامل مع النفط الثقيل ذات النسبة العالية من الكربيت 

هذه األايم، يضاف إىل ذلك ، هناك الصراعات اجليوسياسية ، اليت يدور حمورها يف الدول املنتجة للنفط 

وعلى رغم املبادرة املهمة اليت أطلقتها وزيرة اخلارجية األمريكية كوندوليزا 9 واليت تزيد من قلق األسواق

رايس األسبوع املاضي مبشاركة واشنطن يف املفاوضات املباشرة مع طهران ومع الدول الكربى األخرى ، 

مشكالت أخرى كثرية ، مثل النزاع على  لتضع هذا الصراع على املسار الدبلوماسي ، إال أنه تبقى

السلطة والنفط يف البصرة ودلتا النيجر يف نيجرياي ، انهيك عن النزاع املتصاعد بني الوالايت املتحدة 
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  9وفنزويال 

ولكن ، وكما هي طبيعة األسواق العاملية هذه األايم ، فإن ارتفاع األسعار وزايدة الطلب وحمدودية 

  9تجات ال يعين أن كل األمور على ما يرام ابلنسبة إىل الدول املنتجة العرض من نفط خام ومن

فاخنفاض قيمة الدوالر يعين أن هناك القليل مما ميكن أن تتخذه دول أوبك يف هذا اجملال ، وهو االنتظار 

  9إىل أن تتحسن قيمته مستقباًل ، على رغم كل الكالم عن حماولة التحول إىل اليورو 

أنه على رغم العناوين املثرية اليت تؤشر إىل استقرار سعر : درت عن البنك املركزي األملاين وتشري دراسة ص

ابليورو " أوبك " دوالراً للربميل ، فإن القيمة احلقيقية لسلة نفط  20النفط األمريكي فوق مستوى 

  9دوالراً للربميل  80تعادل حنو 

هذا العام ، وهو معدل %  491النمو العاملي إىل وعلى رغم توقع صندوق النقد الدويل ارتفاع معدل 

مرتفع سيتك آاثراً إجيابية على الطلب العاملي على النفط ، إال أن الزايدة املستمرة يف أسعار الفائدة 

 عاملياً وارتفاع معدالت التضخم سيؤداين عاجاًل أو آجاًل إىل تقليص الطلب على النفط

 سعر النفطالتي تخفض  العوامل: الثالثالمبحث 

فيما يلي مثانية أسباب هلذا 9 خالل السنتني املاضيتني خسرت أسعار النفط اخلام العاملية ثلثي قيمتها
 .التدهور السريع يف األسعار والستحالة عودة أسواق النفط إىل ما كانت عليه يف السابق

 
9 دوالرات أمريكية 990، بلغ سعر برميل النفط اخلام من نوع برنت حنو 7094شباط عام / يف فرباير

نفط برنت اخلام، املستخرج من حقول حبر الشمال، 9 دوالراً  30لكن سعر نفس الربميل اآلن يصل إىل 
 .يعترب معياراً ألسعار النفط اخلام حول العامل

، ولكنها على ما يبدو 7099حقبة أسعار برميل النفط اليت تتخطى حاجز املائة دوالر بدأت يف عام 
9 غري اعتيادية –من وجهة نظر اترخيية  –لنهاية، ذلك أن السنوات القليلة املاضية تبدو مقبلة على ا

ويف 9 دوالراً  70فعلى سبيل املثال، وصل سعر برميل النفط يف مثانينيات وتسعينيات القرن املاضي إىل 
 .، اخنفض سعر برميل نفط برنت اخلام إىل أقل من عشرة دوالرات9111عام 
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ملستقبل القريب عودة إىل مثل هذه األسعار؟ ال أحد يعرف ابلتحديد إىل مىت فهل سنشهد يف ا
ستواصل أسعار النفط اخنفاضها، إال أن هناك عدداً من العوامل اليت أثرت بشكل جذري على أسواق 

 :النفط العاملية، وهي
 
 

 صعود الوالايت املتحدة كمصّدر للبرتول .1
مليون  94حدة إنتاجها النفطي من عشرة ماليني إىل زادت الوالايت املت 7098و 7097بني عامي 

هذه 9 برميل يومياً، متخطية بذلك كاًل من روسيا والسعودية على رأس قائمة الدول األكثر إنتاجاً للبتول
الكمية اإلضافية الكبرية من النفط املتاحة يف السوق العاملية تعادل إنتاج نيجرياي وأنغوال وليبيا جمتمعة من 

 .واليت تعترب من أكثر الدول األفريقية إنتاجاً للبتولالنفط، 
وتعزى هذه الزايدة يف إنتاج الوالايت املتحدة إىل التطورات التقنية يف طريقة احلفر ابلتكسري اهليدروليكي 

، واليت تعتمد على ضخ املاء وحماليل كيميائية يف طبقات الصخور هبدف توسيع الشقوق يف (فراكينغ)
الوصول إىل ما يسمى ابلنفط والغاز الصخريني، واللذين ال ميكن استخراجهما ابلطرق تلك الطبقة و 

وابلرغم من أن استخراج النفط هبذه الطريقة مكلف نسبياً، إال أن أسعارالنفط املرتفعة يف 9 التقليدية
 .السنوات األخرية جعلت من هذا االستثمار جمدايً 

 

 (أرشيف)جمدية ولكن االستثمار فيها مكلف للغاية ( فراكينغ)تقنية التكسري اهليدروليكي 
كانون الثاين، وصلت انقلة نفط أمريكية حمملة ابلنفط إىل ميناء فوس البحري يف / يف العشرين من يناير

فرنسا، وهي أول شحنة نفط جتارية تصدرها الوالايت املتحدة منذ السبعينيات، وهي عالمة فارقة يف 
 .اتريخ أسواق النفط

 اإلنتاج يف العراقزايدة  .2
مل ينتبه العامل إىل أن العراق كان يف العام املاضي البلد الثاين على مستوى العامل الذي شهد ازدايداً يف 

إنتاج البتول، إذ ابلرغم من الصراعات اليت يشهدها هذا البلد، متكن العراق من زايدة إنتاجه من النفط 
هذه الزايدة املقدرة مبليون برميل تعادل إنتاج اجلزائر  9مليون برميل يومياً  493إىل  393اخلام من 

 .أبكمله، وهو اثلث أكرب منتج للبتول يف أفريقيا
9 7003ويف الوقت الراهن، ينتج العراق من النفط أكثر مما كان ينتج قبل االجتياح األمريكي عام 

 .واليت تتمتع أبمان نسيبغالبية النفط العراقي مصدرها مناطق احلكم الذايت الكردية يف الشمال، 
 عودة إيران إىل تصدير النفط .3
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، واملكونة من الوالايت املتحدة وروسيا والصني "9+8"بعد توقيع االتفاق النووي بني إيران وجمموعة 
كانون الثاين، مت رفع جزء كبري من العقوابت الدولية املفروضة على / وفرنسا وبريطانيا وأملانيا، يف يناير

ستتمكن هذه الدولة من الوصول إىل أسواق النفط الدولية بشكل أسهل، ويتوقع أن  إيران، وبذلك
 .جتاري جارهتا العراقية يف إنتاج النفط

، يبلغ اإلنتاج اإليراين للنفط اخلام حنو ثالثة (أوبك)وحبسب إحصائية منظمة الدول املصدرة للبتول 
ألف برميل يومياً مع  300طاقة أن يزيد اإلنتاج مبقدار ماليني برميل يومياً، فيما تتوقع املنظمة الدولية لل

 .هذه الزايدة يف كمية النفط املتوفر عاملياً سيكون هلا أتثري على األسعار أيضاً 9 انتهاء العام احلايل
 

 الربازيل رائدة يف تقنيات التنقيب عن البرتول يف أعماق البحار نفط احمليط يف الربازيل .4
فبني عامي 9 دول اليت زادت من إنتاجها للنفط خالل السنوات القليلة املاضيةالربازيل، أيضاً، من ال

وحبسب إحصاءات 9 إىل ثالثة ماليني برميل يومياً  795، ارتفع اإلنتاج الربازيلي من 7098و 7093
م بئراً يف عا 52بئراً جديداً للبتول يف الربازيل خالل العام املاضي، مقارنة بـ 27األوبك، فقد مت حفر 

7094. 
كما عززت الربازيل من مكانتها يف العامل كرائد يف تقنيات استخراج البتول من أعماق البحار، وذلك 

بعد اكتشاف كميات كبرية من البتول على أعماق تتاوح بني أربعة ومثانية كيلومتات بني طبقات 
 .صخرية وملحية

ليست مشجعة، إذ من أجل الوصول إىل هذه الربازيلية " املعجزة النفطية"لكن التوقعات ابستمرار 
االحتياطيات النفطية يف أعماق احمليط، ينبغي استثمار مبالغ طائلة ال ميكن استجاعها يف ظل أسعار 

تورطت " بتوبراس"ابإلضافة إىل ذلك، فإن شركة النفط الربازيلية شبه احلكومية 9 النفط العاملية حالياً 
 .مر الذي اضطرها إىل التاجع عن عدد من استثماراهتامؤخراً يف عدة فضائح فساد، األ

 بقاء السعودية على معدالت إنتاج منخفضة .5
يف العقود املاضية لعبت السعودية دور بيضة القبان فيما يتعلق أبسعار النفط حول العامل، ذلك أهنا 

لنفطية اليت مل تبلغ متتلك كميات هائلة وغري مستغلة بعد من البتول، انهيك عن عدد كبري من اآلابر ا
هلذه األسباب، فإن السعودية قادرة على رفع إنتاجها بسرعة يف وقت 9 طاقتها اإلنتاجية القصوى بعد

ولكنها أيضاً قادرة على كبح 9 قصري نسبياً ودون حتمل تكاليف إنتاج كبرية، ما يدفع األسعار إىل اهلبوط
 .وأهنا اثلث أكرب مصّدر للبتول يف العاملإنتاجها النفطي من أجل رفع األسعار عاملياً، خاصة 

مليار يورو، تبدو السعودية  5197وحىت ابلرغم من العجز القياسي يف ميزانيتها العام املاضي، والذي بلغ 
هدف السعوديني من 9 مصممة على اإلبقاء على إنتاجها منخفضاً، ما يعرضها إىل املزيد من اخلسائر
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التقنيات البديلة الستخراج النفط، مثل التكسري اهليدروليكي والتنقيب ذلك، على ما يبدو، هو تثبيط 
 يف أعماق البحار، واليت تتطلب استثمارات هائلة، وابلتايل إخراجها من دائرة املنافسة

 
كما تسعى السعودية من خالل اإلبقاء على أسعار النفط العاملية منخفضة إىل حتقيق هدف سياسي، 

 .ها األساسي يف املنطقة، إيران، يف السوق العامليةأال وهو حتجيم دور غرمي
 اخلوف من الصني .6

يبدو األمر غريباً أن يتحدث املستثمرون عن أزمة اقتصادية يف الصني عند النظر إىل معدالت منو يف 
لكن املراقبني خيشون من أن األرقام الرمسية ختفي صورة أكثر 9 الناتج القومي احمللي تبلغ ستة يف املائة

فاهنيار سوق املال الصينية يف بداية العامل احلايل أطلق إشارة حتذير يف أحناء العامل 9 تامة لالقتصاد الصيينق
 .من أن املعجزة االقتصادية الصينية رمبا وصلت إىل هنايتها

مليون برميل  99يف السنوات العشر املاضية، ارتفع االستهالك الصيين للبتول من سبعة ماليني إىل 
وابلتايل، فال 9 ، أي ما يعادل استهالك أمريكا الالتينية ومنطقة ما دون الصحراء يف أفريقيا جمتمعةيومياً 

 .عجب يف أن مؤشرات أزمة اقتصادية ابلصني قد تؤثر على أسعار النفط العاملية
 شتاء معتدل يف نصف الكرة األرضية الشمايل .7

شهد شتاء هو األكثر دفئاً منذ  7098عام  حبسب حساابت هيئة األرصاد واحمليطات األمريكية، فإن
املناخية، يتوقع أن يشهد " إل نينيو"وبسبب ظاهرة 9 بدء عملية تسجيل الطقس يف القرن التاسع عشر

 .العام احلايل درجات حرارة مشاهبة للعام الذي سبقه
ود التدفئة يف أورواب الشتاء املعتدل والدافئ نسبياً يف مشال الكرة األرضية أدى إىل تراجع الطلب على وق

 .والوالايت املتحدة والياابن، ما أدى إىل هبوط أسعار النفط عاملياً 
 احتكار األوبك مل يعد فعاالً  .8

اتفق أعضاء منظمة األوبك الثالثة عشر، ومن بينهم السعودية والعراق وإيران ونيجرياي وفنزويال، على 
هبذا تتحكم املنظمة يف ثلث اإلنتاج العاملي للنفط، و 9 مليون برميل يومياً  3793إنتاج مشتك يقدر بـ

 .مليون برميل يومياً  12املقدر بـ
نظرايً، ميكن لألوبك بسهولة أن تقلل اإلنتاج لدفع األسعار إىل االرتفاع، وهذا متوقع ألن هذه املنظمة 

تنتفع منها الدول أنشئت كي تكون احتاداً احتكارايً يقوم على إبقاء أسعار النفط العاملية مرتفعة كي 
 .املنتجة على حساب املستهلكني
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لكن األوبك، وحىت اليوم، مل تنجح يف كبح مجاح اإلنتاج النفطي متاماً، ذلك أن أعضاءها ما يزالون 
وعلى ما يبدو، 9 حيافظون على معدالت اإلنتاج مستقرة أو يقومون ابستخراج كميات أكرب من البتول

 .لى منع أسعار النفط من اهلبوطفإن منظمة األوبك غري قادرة ع
كما أن وزير النفط الفنزويلي، إيلوجيو ديل بينو، قام جبولة مشلت الدول األعضاء يف أوبك ابإلضافة إىل 

" عادل"روسيا، الدولة غري العضو، هبدف االتفاق على خفض اإلنتاج من أجل الوصول إىل سعر 
يل، وهو سعر سيجلب ارتياحاً كبرياً مليزانية فنزويال للربميل يقدر بسبعني دوالراً، أي ضعف السعر احلا

واقتصادها املعتمد بشكل كبري على صادرات النفط واملهدد ابالهنيار يف وجه اخنفاض األسعار، متاماً 
 .مثل اقتصاد أنغوال ونيجرياي

نيجرياي، يرى لكن ابلرغم من األوضاع االقتصادية املتعثرة يف بعض الدول املنتجة مثل فنزويال وأنغوال و 
مراقبون ووكالة الطاقة الدولية أن الدول املنتجة لن تكون قادرة على االتفاق على عمل مشتك، سواء 

 .العضوة يف أوبك أم غري العضوة

 أثر األزمات االقتصادية يف إنتاج واحتياطي النفط: لرابعاملبحث ا

 1773-1774  الصدمة النفطية األوىل: املطلب األول

م برفع أسعار النفط ألول مرة بقرار  9123أكتوبر  95مييل كثري من الكتاب إىل اعتبار قرار أوبك يف  
منفرد من الدول املصدرة، نقطة البداية ألزمة السبعينات، واليت تتلخص يف تزايد أسعار النفط بصورة 

النفط كسالح دورية وسريعة كما يفضل بعض الكتاب جعل قرار أوبك يف اليوم نفسه ابستخدام 
إال أن واقع األمور يؤكد أن األزمة تعود 9كنقطة بداية األزمة  1973سياسي خالل حرب أكتوبر 

: أوال .ا جاءت نتيجة للتغريات االقتصاديةVللعديد من التطورات اهليكلية يف سوق النفط العاملي وأ
للنفط يف السوق العاملية حيث تزايد مركز الدول املنتجة واملصدرة  (1 :9123أسباب الصدمة النفطية 

أنه ومنذ بداية السبعينات ومواجهات الدول املصدرة للنفط مع الشركات النفطية تثبت تزايد قوة الدول 
وقد كان قرار كل 9املصدرة وصالبة مواقفها يف التفاوض بشأن سياسات اإلنتاج والتسعري املتعلقة ابلنفط 

اية سيطرة الشركات النفطية والدول اليت V ابة إعالنم مبث9123أكتوبر  95من أوبك و أوابك يف 
تتبعها هذه الشركات على جمرايت الشؤون النفطية وبداية عصر جديد أصبحت معه الدول املنتجة 

ا الطبيعية اليت أثبتت فعاليتها وجناحها يف ختطيط السياسات iللنفط صاحبة السيادة املطلقة على ثروا
تقوم الدول املنتجة بتصحيح أسعار النفط نظرا لكونه ثروة انضبة ذات النفطية، وكان من الطبيعي أن 
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رغبة  (2 70 . % وهلذا فقد أرتفع سعر النفط املعلن بنسبة9أمهية حيوية القتصادايت دول العامل أبسره 
الدول املنتجة واملصدرة للنفط يف إثبات فعاليتها وجناحها يف حتقيق الفوائد املتحققة من جراء متلكها 

تزايد احتياجات التنمية للدول املنتجة للنفط وضعف  (3 .شركات النفط أو مشاركتها يف ملكيتهال
تزايد معدالت التضخم  (4 .قنوات التمويل اخلارجي مما أدى إىل زايدة اعتمادها على العوائد النفطية

إصرار الدول املنتجة العاملي ، مما أدى إىل تناقص القيمة احلقيقة لعائدات النفط وهذا بدوره أدى إىل 
قيام الوالايت املتحدة األمريكية  (5 .على زايدة األسعار لتعويض االخنفاض احلقيقي يف عوائد النفط

مما أدى إىل اخنفاض ( العملة األساسية للتعامل يف سوق النفط)بتخفيضني متتاليني لسعر صرف الدوالر
  .لتعويض هذا االخنفاضالقيمة الشرائية لعوائد النفط واستوجب زايدة األسعار 

أن الدول املصدرة للنفط ستكون عاجزة عن تسويق نصيبها من النفط يف ظل اتفاقيات املشاركة، وهلذا  
إال أن تزايد الطلب وتعدد مواجهات الدول املنتجة 9جلأت هذه الدول إىل بيع نصيبها للشركات النفطية 
ونتيجة 9لسوق احلرة أبسعار تفوق األسعار املعلنة مع الشركات دفع ابلدول املنتجة إىل بيع نفطها يف ا

الرتفاع األسعار السوقية عن األسعار املعلنة فقد طالبت الدول املنتجة برفع األسعار املعلنة وتعديل 
  .اتفاقيات املشاركة

يف وترجع هذه الزايدة 9تزايد الطلب على النفط ، مع ازدايد أمهية نفط الشرق األوسط يف السوق العاملية 
أ تزايد النمو االقتصادي يف الدول . :الطلب إىل العديد من العوامل املتداخلة واليت تتلخص فيما يلي

ج دخول . . ب تزايد استخدام النفط كمادة أولية إىل جانب كونه املصدر الرئيسي للطاقة. . الصناعية
حبجم الطلب احلقيقي يف د فشل التنبؤ . .م 9120الوالايت املتحدة كمستورد رئيسي للنفط منذ عام 

ه تزايد الطلب على السلع . .إحراز كفاية تشغيلية أفضل ملصادر الطاقة بوجه عام والنفط بوجه خاص
ز التخطيط غري . .و اخنفاض الطلب على املصادر البديلة للطاقة. .الرئيسية املكملة للطلب على النفط

اخنفاض عرض بدائل نفط الشرق  .1 . طالسليم لبعض الدول املستهلكة ملواجهة تقلبات سوق النف
تقاعس بعض الدول الغربية وعلى رأسها  -أ  :وتتلخص أهم أسباب هذا اخنفاض فيما يلي9األوسط 

الوالايت املتحدة األمريكية عن منح تراخيص للتنقيب عن النفط بسبب االخنفاض النسيب يف أسعار 
ءىبط إكمال إنشاء  -ب  .االقتصادية الناضبة نفط الشرق األوسط ورغبة منها يف احلفاظ على مواردها

اخنفاض التنقيب عن النفط داخل -ج  .اآلابر اإلنتاجية لنفط أالسكا ابلوالايت املتحدة األمريكية
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اخنفاض عرض العديد من مصادر الطاقة  -د ( سانتاابربرا )البحار واحمليطات خاصة بعد حدوث كارثة 
اخنفاض عرض نفط الدول العربية املصدرة للنفط نتيجة لقرار وزراء  البديلة خاصة الفحم والطاقة النووية

م ابستخدام النفط كسالح سياسي واملوافقة على برانمج ختفيض 9123أكتوبر95 النفط العرب يف
بصفة دورية كل شهر ابإلضافة إىل التهديد إبيقاف ضخ % 80تصاعدي لإلنتاج بنسب ال تقل عن 

سريعة ومفاجئة يف سوق النفط نتج عنها ارتفاع األسعار بصورة النفط، أدت إىل إحداث تقلبات 
 اخنفاض مرونة الطلب على  .ملحوظة

 : لقد نتج عن هذه األزمة تغري يف موازين القوى و أمهها ما يلي : 9123نتائج صدمة النفطية : اثنيا 
عرفت مداخيل الدول املنتجة ارتفاعا كبريا ، :ارتفاع مداخيل الدول املنتجة و الشركات النفطية الكربى 

، أما  9124مليار دوالر سنة  78إىل  9123مليار دوالر سنة  49340فانتقلت السعودية من 
سنة  مليار دوالر 898إىل  9123مليون دوالر سنة 122النفطية من  مداخيلهااجلزائر فارتفعت 

ظهور نظام جديد -، و اجلدول املوايل يبني تطور العوائد النفطية ألعضاء منظمة أوبك  9124
فبعد احلضر العريب ، اخنفضت املخزوانت النفطية يف الدول املستهلكة بـ (:نظام أسعار أوبك) لألسعار 

الرمسي للخام املرجعي ٪ ، مما أدى إىل ارتفاع األسعار املعلنة ، فقامت دول األوبك بتحديد السعر  1
ظهور مشكل توازن امليزانيات و املبادالت -ج  .دوالر للربميل 99958العريب اخلفيف و الذي ثبت ب 

مليار  978حصل تغري يف موازين املدفوعات و العجز يف النظام املايل، حيث اقتطعت حنو :العاملية 
اخنفاض معدل النمو االقتصادي  -د  . دوالر من دخل الدول املستوردة للبتول إىل الدول املنتجة

: ظهور منتجني جدد -ه  .ذلك نتيجة لالرتفاع الذي عرفته أسعار الطاقة ابلنسبة للمستهلك: العاملي 
مليون برميل يف اليوم كل سنة وبذلك تطور إنتاج  9بعد األزمة بدأ اإلنتاج خارج املنظمة يتزايد بوترية 

 9  9121م برميل يف اليوم سنة / 3398إىل  9123ة ي سن/ م ب 7594الدول خارج أوبك من 

  :1777 -1791 الصدمة النفطية الثانية: املطلب الثاين

، ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى ، و وصل  9121مع اندالع الثورة اإليرانية ضد حكم الشاه يف سنة 
احندارها حىت وصلت إىل 9، مث بعد ذلك اتبعت األسعار  9150دوالر للربميل يف سنة  35الربميل إىل 

 9158دوالر للربميل سنة 27.5
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 9121-9150 أسباب الصدمة النفطية الثانية: أوال  . 

بعد أن قام وزراء املالية للدول األعضاء يف صندوق النقد : اخنفاض القدرة الشرائية للدوالر األمريكي -
، أدى ذلك إىل ظهور عمالت قوية منافسة للدوالر األمريكي مثل ( بروتن وودز)الدويل إبلغاء اتفاقية 

الفرنك الفرنسي ، الني الياابين ، املارك األملاين و اليت أفقدت الثقة يف الدوالر األمريكي ، فاخنفض 
وذلك نتيجة تعطل الطاقة التكريرية لكل من : ايرهنا اإلنتاج اإليراين  -ب  .السعر احلقيقي للبتول

نظرا : القرار اإليراين ابستخدام املارك األملاين يف تسعري النفط  -ج  .دوتش ، و بريتيش بتوليوم رواايل
  .لتفكك العالقات بينها وبني الوالايت املتحدة األمريكية

لقد كانت لألزمة النفطية الثانية أثر قوي على  : (9121-9150 نتائج األزمة النفطية الثانية: اثنيا 
 9150٪ سنة  41ة فيما يتعلق حبصتها يف السوق النفطية ، حيث اخنفضت من دول أوبك ،خاص

 9157، و قد واصلت تقلصها حىت بلغت خالل السداسي األول من سنة  9159٪ سنة  31إىل 
تطور  - :٪ من اإلنتاج العاملي إضافة إىل هذا ، هناك نتائج أخرى ميكن تلخيصها فيما يلي33حوايل 

ابجتاه الشركات النفطية إليها بدال عن العقود الطويلة األجل بغية اإلسراع يف  األسواق الفورية وذلك
 8794حيث انتقلت من *( منظمة التعاون االقتصادي و التنمية ،) ارتفاع خمزوانت  - .اbاستثمارا

٪ و  99391مكافئ يوم من االستهالك ابرتفاع قدره  997مكافئ يوم من االستهالك النفط ي إىل 
قيام الوالايت املتحدة األمريكية  - .التخوف من حدوث أزمة عجز اإلمدادات النفطية ذلك بسبب

وذلك ابلرفع يف أسعار صرف الدوالر مقارنة ابلعمالت األخرى، وقد استعملت  بتغيري السياسة النقدية،
هذه السياسة من أجل خفض من معدالت التضخم، و أدى ذلك إىل اخنفاض أسعار االسترياد وتقارب 

اضطراب األسواق املالية العاملية بسبب ارتفاع أسعار  - .األسعار احلقيقية للنفط مع األسعار االمسية
دوالر لألوقية ، نظرا للقرار الذي اختذته الوالايت املتحدة األمريكية ضد إيران و املتعلق  800الذهب 

  .بتجميد أرصد املالية

 1771-1795لفرتةإنتاج واحتياطي النفط خالل ا: املطلب الثالث 
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يف املتوسط % 898أي بنسبة % 99بنسبة  9120-9127زاد إنتاج النفط اخلام خالل السنوات 
سنواي متوسط إنتاج العامل يف اليوم إنتاج العامل يف السنة متوسط إنتاج إنتاج األوبك سنواي األوبك يف 

 اليوم السنة مليون برميل

-9124ويف عامي -.على إنتاج النفط و االقتصاد اجلزائريالفصل الثاين األزمات االقتصادية وأثرها 
فإن اإلنتاج العاملي قد  ( %400بنسبة ) ومها اللذان شاهدا ارتفاعا كبري يف أسعار النفط اخلام  9123

فقد زاد اإلنتاج يف 9 مليون برميل يف اليوم خالل السنتني املذكورتني  85وصل إىل مستوى مرتفع وهو 
بقى  9124ولكن اإلنتاج يف عام  9127تقريبا عن مستوى اإلنتاج عام % 94بنسبة  9123عام 

نتيجة للفوضى % 8اخنفض اإلنتاج العاملي بنسبة  9158ويف عام - 3 .9123على مستواه يف عام 
اليت سادت السوق العاملية للنفط ونتيجة للسحب من املخزون الذي تراكم يف أعقاب حرب أكتوبر 

أما  - 4 .9124وبداية عام  9123اية عام `زايدة الكبرية يف اإلنتاج يف ، مما انعكس يف ال 9123
فقد اخذ اإلنتاج العاملي يتزايد من جديد ولكن بشكل بسيط ، وذلك ملواجهة الزايدة يف  9125يف 

وقد 9  9123 -9124الطلب نتيجة لالنتعاش االقتصادي العاملي الذي اخذ يف الظهور بعد صدمة 
 . يف املتوسط سنواي% 7أي مبعدل % 2( أربع سنوات )مجالية خالل الفتة املذكورة استمرت الزايدة اإل

مليون برميل يومي اخذ اإلنتاج  5495حيث بلغ اإلنتاج العاملي ذروته وهو  9121وبعد عام - 5
مليون برميل  8894حيث وصل اإلنتاج العاملي إىل  9150-9157العاملي يف االخنفاض خالل عام 

هذا يف 9 9121عن قمة اإلنتاج قي عام % 9498أي يقل بنسبة  9157ل يومي يف مليون برمي
إال انه ابتدأ من عام  . خالل الفتة املذكورة% 40الوقت الذي اخنفض فيه إنتاج دول األوبك بنسبة 

الف برميل يف اليوم 300 ) اخذ اإلنتاج العاملي يف التزايد من جديد وإن كان بشكل ضئيل 9153
ويعكس  1984 .، وقد استمر اإلنتاج يف التزايد خالل عام (  9157اإلنتاج يف عام  فوق مستوى

ذلك الزايدة اليت حدثت يف الطلب العاملي للبتول نتيجة لالنتعاش االقتصادي الذي بدأ يف الوالايت 
 إما بنسبة لدول منظمة األوبك فإن إنتاج هذه . وأمتد إىل البلدان الصناعية 9153املتحدة عام 

ويرجع ذلك أساسا إىل ازدايد االعتماد  9154و1983املنظمة قد أستمر يف االخنفاض خالل أعوام 
على مصادر نفطية خارج نطاق األوبك مما دفع هذه الدول إىل ختفيض إنتاجها ملواجهة ضعف الطلب 

  . على النفط
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 1796الصدمة النفطية املعاكسة سنة : الرابعاملطلب ا -

 .1 :هناك جمموعة من األسباب و اليت ميكن تلخيصها فيمل يلي  .الثمانينيات أسباب صدمة: أوال .
ي فهذا اهلبوط يف الطلب أثر / م ب / 50991حيث بلغ : 9158اخنفاض الطلب على النفط سنة 

 1980.مقارنة بسنة  9158ي سنة / م ب / 90على حصة منظمة األوبك يف السوق النفطية ب 
اليت  .9993( املكسيك ، اجنلتا، النرويج، كندا ، و االحتاد السوفييت) دخول منتجني جدد للنفط  .2

ابت ابستطاعتها تعويض الكميات اليت ميكن أن تسحبها دول األوبك من السوق،و قامت بزايدة 
إعالن بعض  .4 .اإلنتاج مما أدى إىل فائض العرض نفطي يف السوق ،و ابلتايل دفع األسعار حنو اهلبوط

بتخفيض أسعار نفطها مبقدار ثالث دوالرات للربميل  9153ة كربيطانيا و النرويج يف سنة الدول النفطي
 .دوالر،كوسيلة ضغط على دول األوبك إلجبارها على خفض األسعار 3098دوالر إىل  3398من 
املنافسة الشديدة اليت لقيتها دول األوبك بعد إقرارها نظام احلصص و سقف اإلنتاج، من طرف  .5

 58املنتجة غري املنظمة للمنظمة بتشجيع من وكالة الطاقة الدولية ، فبعد أن كانت تسيطر على الدول 
٪ و رغم دعوة دول األوبك إىل تنسيق السياسات  50٪ من اإلنتاج العاملي، اخنفضت تلك النسبة إىل 

 . اإلنتاجللحفاظ على السعر، فان املنتجني املنافسني رفضوا ذلك مما جعل األوبك تتخلى عن سقف 
توسيع املعامالت يف األسواق اآلنية و األسواق اآلجلة ، حيث أصبحت األسواق اآلنية حتتل حوايل  .6
٪ من التعامالت العاملية للنفط، و ظهرت األسواق اآلجلة بسبب ظهور املضاربني و تضارب قوى  20

العربية السعودية و  االختالف احلاصل بني دول األوبك ، و استخدام كل من .7 .العرض و الطلب
اإلمارات العربية املتحدة و الكويت لسياسة رفع اإلنتاج، احتجاجا على ارتفاع إنتاج الدول خارج 

 املنظمة و خاصة حبر الشمال

 اخلامتة 
ويف ضوء ذلك، ستكون الدول املنتجة للنفط مضطرة للحفاظ على أسعار النفط مرتفعة ؛ لتخفيض 

معدالت النمو يف الطلب عليه ، والتغلب علي ضغوط الدول املستهلكة الرئيسية للنفط لزايدة إنتاجها 
قبوال من جانب واستنزاف احتياطياهتا النفطية بسرعة ، وهذه السياسة من جانب الدول املنتجة لن تلقي 

وهذه 9 الدول املستهلكة للنفط ، اليت يتزايد تعطشها للنفط كلما زادت معدالت النمو االقتصادي هبا 
  :الدول املستهلكة للنفط ستكون أمام حتديني 
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تبين سياسات خارجية قائمة ابألساس علي صيد النفط الذي حيقق التواصل يف : التحدي األول 
  9ار مرتفعة معدالت النمو ، ولو أبسع

 البحث عن بدائل للنفط يف األجل الطويل ، انهيك عن معاجلة اآلاثر السياسية: والتحدي الثاين
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 :قائمة املراجع 
 

 : املداخالت
 مداخلة التحدايت اليت تواجه مستقبل النفط يف اجلزائر مصطفى بودرامة 
  سوق النفط العاملية و تداعيات ه على الدول العربية 

 

 : املواقع االلكرتونية
 www.sonatrach.dz.com 
 www.opec.org 
 www.imf.org 

 

 :العلميةالكتب 
 مهدي وزاري أسعار النفط العاملية وأتثريها على النمو االقتصادي 
  8002املدى البعيد السعودية العربية سبتمرب التوقعات ألسواق النفط على 
 ماجد بن عبد هللا املنصف منظمة الدول املصدرة للبرتول األوبك حبوث اقتصادية 
  3821دمحم امحد الدوري حماضرات يف االقتصاد البرتويل ديوان املطبوعات اجلامعية 
 3821معية بريوت حممود يونس العوامل احملددة ملستقبل أسعار البرتول اخلام الدار اجلا 

 مذكرات التخرج

  اثر تقلبات أسعار النفط على السياسة "مذكرة خترج لنيل شهادة اجمليستري يف العلوم االقتصادية
 املالية يف اجلزائر

http://www.sonatrach.dz.com/
http://www.opec.org/
http://www.imf.org/


 اخلامتة العامة 

من خالل دراستنا هذه حاولنا تسليط الضوء على اهم تكتل و املتمثل يف منظمة االوبك و 

كما قمنا ابعداد دراسة شاملة لكل ما , االعضاء املؤسسة له و مدى فعاليته يف تسيري سوق النفط

 .يتعلق بسوق النفط امهيته و اهم املصدرين و املشاكل اليت هتدد هذا القطاع

ان االوبك تلعب دورا حموراي يف استقرار اسعار النفط من خالل االسواق العاملية و التحكم يف 

االنتاج كما نالحظ بعض االختالالت و ذلك ما تعكسه التدخالت الكثرية للدول الكربى و حماولة 

 .التاثري على دول االوبك

يف املستقبل من  و من اجل ضمان استقاللية هذه الدول جيب عليها مراجعة سياستها

 .االستفادة بشكل افضل من هاته الطاقة الغري متجددة

 


