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 وخبراءىا الدولة، في ومسؤولين العراق ساسة من ا  كثير  أن ىو التقرير ىذا لكتابة ما دفعني
 بشكل كبير التأثير باستطاعتيا كمنظمة أوبك بأىمية يعتقدون  الحاليين، واالقتصاديين النفطيين

 ي.الماض القرن  وثمانينيات سبعينيات في حدث كما النفطية األسواق عمى
 

 االن، حتى 1960 أيمول في بغداد في تأسيسيا منذ المنظمة ىذه عمى ما مر   عمى التحدث قبل
 عمى ومدخوالتيا اقتصادىا يعتمد دولة نظاميا االساسي )أؼ مدخل في جاء ما نذكر ان بد ال

 يقوموا ان األعضاء الدول عمى وان المنظمة، إلى م  ضتن أن ليا يحق الخام النفط رتصدي
 الخام النفط أسعار استقرار عمى لممحافظة منسجمة تكون  نأ النفطية سياساتيم جعل بمحاولة

 لمدول الخام النفط تجييز وتأمين والمستثمرين األعضاء الدول مدخوالت عمى والمحافظة
 المستيمكة(.

 
 ،الماضي القرن  من التسعينيات إلىتعود  المنظمة مرض من ان بداية ظيور عبلمات رغموبال

 يؤمن زال ما منا كثيرا   فإن القرن، ىذا من األولى سنوات العشر خبلل سريريا   ومن ثم موتيا
 القرن  من اتيالثمانين منتصف في األعضاء الدول عمى فرضت التي اإلنتاجية بالحصص
 النفط، أسعار عمى والطمب العرض عديده، وتأثير ألسباب النفط أسعار انييار بسبب الماضي
 فقد السريرؼ، موتيا وبسبب ،بأنو نذكر أن والبد  العالمي. النفط سوق  عمى المنظمة وتأثير
  .األعضاء بقية عمى رأيو يفرض الذؼ وىو، المنظمة بأمور المتحكم ىو الشرعي الوريث أصبح
وأن  العالمي، النفط احتياطي من 81٨لدييا  المنظمة دول بأن رةمستم بصوره التيديد أن كما
  *ة.بدائل مناسب إليجاد العالم دول بقية دفع األوسط، الشرق  في موجود االحتياطي من 66٨
 التي والمستمرة المتواصمة السياسية األحداث عن النظر سيغض العالم بأن أوبك دول تعتقد فيل

 إلى لن تمجأ المستيمكةالخام، وان الدول  النفط وتصدير إنتاج مىع ذلك وتأثير بمدانيا في تحدث
 ؟االقتصادية عجمتيا تحتاجيا التي الطاقة مصادر فقدان عن لمتعويض أخرػ  بدائل

 
 أسعار وعمى النفطي السوق  عمى التأثير ىامشية أصبحت لممنظمة االعتيادية االجتماعات ان

 في الحال كان كما بأىمية إلييا تنظر لم تعد عالميال الصحافة واإلعبلم أن حتى الخام، النفط
لشركة  إدارة مجمس وكأنيا وأصبحت  الماضي. القرن  وثمانينيات سبعينيات في الذىبي عصرىا

 يومين أو يوم خبلل ويتم األعضاء بقية عمى رأيو المجمس رئيس فييا يفرض ،النفط تسويقلما 
 قبل من مسبقا   ىيئت قد القرار مسودة ان العمم مع األعضاء، كافة من عميو لممصادقة قرار تييئة
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 والصحافة اإلعبلم في االجتماع أصداء تجد وبالكاد ،أوبك وسكرتارية اإلدارة مجمس رئيس
 الحقا . مشروحة ألسباب العالمية

 
 ال الخبرة لدييم ليس سياسيون  معظميم فإن ،المنظمة في النفط لوزراء والتقدير االحترام ومع

 مع سياسات نفطية منسجمة سياسات لحكوماتيم وليس النفطية، بالصناعة فط والالنبتاريخ 
 .ليا األساسي النظام في جاء كما المنظمة أعضاء

 
 انتياء بمجرد انتيى قد الدولية الطاقة وكالة وبين أوبكبين  واالقتصادؼ السياسي الصراع أن كما

 ة لمنفط.المنتج والدول المستيمكة الدول بين االقتصادؼ الصراع
 

المنظمة،  إنتاج بتخفيض بالرغبة يصرحون  االعتيادية اجتماعاتيا خارج المنظمة تجدىم أعضاء
 . ىو كما االنتاجي السقف إبقاء ويقررون  الرأؼ ىذا عن يتراجعون  من األعضاء الكثير أن إال
 30 ـب سنة مضت محدد ٢٤ عميو منذ حوالي ىو كما زال ما وبكأل اإلنتاجي السقف إن نجد الذ

 إنتاجيا تطور لم السعودية( عدا المختمفة )ما أوبك دول معظم أن عمما   يوميا ، برميل مميون 
ذلك، زاد  إلىإضافة يا.  كإندونيس بل وان البعض منيا قد انخفض انتاجيا  الفترة ىذه خبلل
 ا  حاليا ،يومي برميل مميون  95 حوالي إلى يوميا   برميل مميون  55 من ككل العالم في النفط إنتاج
 لنا ان نتوقع بان ىلىنا ينيض السؤال: و   وأذربيجان. كندا وروسيا مثل دول في اإلنتاج وزاد

 في الفائض وتقميص اإلنتاج لتحجيم أوبك مع التباحث مصمحتيا من لمنفط المستيمكة الدول
 ادياتاقتص عمى وتؤثر جنونية بصوره االسعار ترتفع طارغ، حدوث حالة وفي ،وبالتالي السوق،
 المستيمكة لمنفط؟ البمدان

 
العراق لمصعود  تشجع أن من دال  ب الدولية الطاقة منظمة أن المضمار ىذا في المفارقات من

اإلنتاجي  الفائض لزيادة ٠٤٠٤ يوميا  بحمول عام برميل مبليين 10 - 9 إلى بطاقاتو االنتاجية
 مستحيل وىو ،االتفاق يتم لم ما  .يوميا   برميل مميون  6 إنتاجو يكون  ان العالمي توقعت

 لدراسة نتيجة عقبلنية بصوره إنتاجيا تحديد عمى ،لمنفط المنتجة الدول كافة بين الحصول،
 احتياطاتيا نسب عمى فييا تعتمد تصاعدية( نفط أسعار إلى لموصول )ليس عديدة عوامل

 الدول اقتصاد تطوير في والمساىمة المختمفة االنتاج وكمف ،السياسية الجغرافية وعوامل الحقيقة،
نشاء فييا مصافي بناء في والمساىمة اقتصاديا   إلنعاشيا الفقيرة  ناقمو عمبلقو انابيب خطوط وا 
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 لزيادة يسوء أو ىو كما الحال فسيبقى —المستيمكة  لمدول المنتجة الدول من والغاز لمنفط
 ىذه الدول. بين التنافس

 
 نقص وجود عن ا  ناتج أصبل   يكن لم، 2008 عام بعد ،األخيرة الفترة في النفط أسعار تصاعد إن
وتفصيل  ةيالحقيقية برو   لؤلسباب اتدراس لمنفط المنتجة الدول وال المنظمة ولم تجر   التجييز، في

 تصاعدية. بصورة مدخوالتيا القناعة الي غمرتيا نتيجة لزيادةببل أكتفت  اقتصادؼ،
 من النفطية الشركات مك ن السابقة سنة ثبلثينال في حدث الذؼ اليائل التكنولوجي التطور إن

 من يكن لم مكامن من اإلنتاج باإلمكان وقد صار وعميقة، بحرية مكامن وتطوير استكشاف
صرار الماضي، القرن  في سائدة كانت التي النفط بأسعار استغبلليا واالنتاج منيا الممكن  وا 
 الشرق  منطقة خارج مناطق من ئلنتاجل بدائل لمنفط عمى إيجاد المستيمكة الكبرػ  الدول بعض

 بأسعار مقارنة عالية كمفة تَذا كذلك ىي التي الطاقة بدائل تطوير إلى الذىاب وكذلك سط،و األ
 الخام. النفط

 
 . مخططاتيا لتنفيذ العالية النفط أسعار لمنفط المستيمكة الدول متتحم   فقد السياسة، ىذه وإلتباع

 قدراتيا في زيادة مدخوالتيا زيادة في وجدت فقد تيا،حكوما وخاصة ،المنتجة الدول أما
 المتطمبات تأمين في مجتمعاتيا وتطوير وصناعية زراعية مشاريع تنفيذ من بدال   االستيبلكية
 والتعميم. الصحة في األساسية

 
 بدء الذؼ المتحدة الواليات في الصخرؼ  النفط إنتاج نشاط من واالقتصاد النفط خبراء كان أين
 أوبك أجرت وىل  حصل في انتاجو؟ الذؼ لمتوسع فجأة يوقظنا حتى بالقصيرة ليس رهفت منذ

 ؟وعمى البيئة في الواليات المتحدة النفطي؟  السوق  عمى انتاجو تأثير عن حقيقية دراسات
 

 بريطانيا قبل من الشمال بحر في النفط بتطوير البدء رنا بما حصل عندذك  ي   حدث ان ما
 أن ، إال  أوبك نشاطات عمى كثيرا   سيؤثر ذلك بأن الوقت ذلك في الكثيرون  تنبأ والنرويج، فمقد

 االحتياطي محدودية بسبب كثيرا   النفطية تضاءل األسواق عمى الشمال بحر من االنتاج تأثير
 المكامن إلى والذىاب اإلنتاج لتسارع فيو الموجود االحتياطي استنزاف بسبب اإلنتاج وانخفاض
 .اإلنتاج كمف وازدياد النائية والبحرية العميقة
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 أن ىنا نذكر أند  ب بلفالخام،  النفط أسعار في حدثت التي المتغيرات عن التحدث أما عند
 بدأت ولكن سابقا ، تتأثر كانت كما والطمب العرض بنظام كثيرا   تتأثر ال العالمية النفط أسعار
 المالية وأصبح األسواق في ضارباتالم يتبع حاليا   التسعير نظام أن يىو  أخرػ  بعوامل تتأثر
  حقيقيا . وليس ورقيا   النفط سعر
 الورقي السعر تأثير عمى ةموسع بدراسة أوبك بدأت الماضي، القرن  من الثمانيني ات بداية في

 األمر تركت بل وقائية، بإجراءات الدراسة ىذه تتبع لم أنيا إال   الحقيقي، السعر عمى لمنفط
 .األسعار لتحديد ارباتوالمض المالية لؤلسواق

 
 العالم ودول األعضاء الدول في حدثت التي السياسية األحداث دراسة المنظمة تجنبت كما أن
 الطريف ومن . وىيبتيا المنظمة ىيمنة من فتع  َض  والتي عمميا، عمى ذلك وتأثيرات األخرػ 
 أضعفت اسيةسي وزالزل المنظمة أحداث في بأنو قد حصل ألغمب الصقور نذكر أن والغريب
 بحيث الوضع وانقمب سياساتيا، عمى واستيبلءىم الحمائم تأثير من المنظمة وقو ت في تأثيرىا

الحع الجداول في نياية ىذه )  الصقور. يى الحمائم وأصبحت الحمائم يى الصقور أصبحت
 (.الدراسة

 
 حيث ناآل حتى تأسيسيا منذ المنظمة لدػ واضحة وشفافة سياسة أؼ باألصل ىناك تكن لم

 خدمة في االقتصاد يكون  أن ىو قراراتيا المييمن عمى اليدف وكان اد،باالقتصالسياسة  اختمطت
 في المييمن العامل ىو الدول اقتصاد بجعل العالم في حدث الذؼ التطور من بالرغم السياسة
 .تطورىا

 
 من بدأ   يا،لحم   لممنظمة دور بالتعاون  لم يكن التي األحداث بعض ذكر نكررأن المؤسف  من

 سنة عشر لثبلث الخانق االقتصادؼ والحصار لمكويت العراق وغزو العراقية اإليرانية الحرب
 النظام، تغيير عند ليبيا في حدثت التي الرىيبة واألحداث لمعراق األمريكي والغزو لمعراق،

 األعضاء بقى فقد  النفطية. ألسواقيم الدول ىذه سبب خسارة مما إليران االقتصادؼ والحصار
 الصادرات تحجيم من واستفاد المشاكل بيذه بآخر أو ساىم بشكل منيم ا  ساكتين، حتى أن قسم

 بين واالنسجام التعاون  إلى يدعو المنظمة نظام أن صادراتيم بالرغم من لزيادة الدول تمك من
 نايجريا في السياسية والمشاكل فنزويبل في حدثت التي األحداث أن كما األعضاء، الدول

 المنظمة. إضعاف في كبيرة بصوره كذلك ساىمت
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 المصدرة لمنفوط مردود أعمى عمى الحصول الرئيسي ىدفيا وأصبح المنظمة في األمر وتطور

زاحة األسواق في بين أعضائيا والتنافس  مما األسعار، وشن حرب ،لآلخر واحد كل النفطية، وا 
 في استقرار أؼ إيجاد من المنظمة يةإمكان في المستيمكين ثقة في الحاصل التدىور إلى أدػ

 لدييا ليس المنظمة بأن السوق، وعمما   حصة من 3/1 فقط تممك بأنيا عمما   النفطية، األسواق
 .العالم في تحدث والتكنولوجية التي واالقتصادية السياسية التطورات عمى التأثير القدرة عمى

 
 االجتماع فإن الثمانيني ات منتصف حتىو  ،1980 – 1960 ،المنظمة حياة من الذىبية الفترة في

 السوق  بدراسة السكرتارية مع تقوم التي األعضاء الدول ممثمي واجتماع لممنظمة االعتيادؼ
 مالية إدارة مسؤوليتو من والذؼ األعضاء، لكافة المحافظين ومجمس المنظمة الجتماعات النفطي

 والصحافة اإلعبلم وسائل أن بحيث وصدػ مؤثر بأىمية ىاجتماعاتيا تحظ كانت المنظمة،
النفطية  المؤتمرات في ميمة مكانة العام لمسكرتير وكان ،االجتماعات تمك نتائج تتابع كانت
 ىذه تأثير اختفى فقد اآلن أما  .النفطي السوق  في ميم وقع آخر إلى حين من لتصريحاتو وكان

 ىو الشرعي الوريث وأصبح رالمؤتم قرارات عمى العامة المختمفة وتأثير السكرتارية األجيزة
 المنظمة. لقرارات والموجو المؤثر

 
أسعار النفط الخام بما ال  ارتفاعمن الغريب ىو تفاؤل تصريحات سكرتارية المنظمة، التي تتوقع 

، مع تباطؤ نمو إنتاج 2020دوالر لمبرميل عام  80 إلىيزيد عن خمسة دوالر سنويا  لتصل 
النفط والغاز قد توقفت، وأن سعر الدوالر سيبقى ثابتا ،  تكشافاتاسوكأن الدول من خارج المنظمة 

دوالر في الفترة  100 إلىكما ويتوقع أن يصل سعر البرميل  . وأن كمف التطوير ستبقى ثابتة
 -% 33من السوق العالمية سترتفع من النسبة الحالية  أوبك، وأن حصة 2030 - 2040بين 
 %.40 إلى% 30
 

مستمرة وأن تطوير النفط الصخرؼ مستمر وال أعتقد أن الدول المستيمكة  فاالستكشاإن عمميات 
من تطوير مكامن نفطية وغازية في  تتمكنستسمح بزيادة األسعار إال إذا كان ىذا لفائدتيا، لكي 

 بمدانيا.
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لمعادلة  2020حتى عام  االنتظارىل يمكن لدول المنظمة  ىو: ولكن السؤال المطروح حاليا  
القيام و  حاليا  الذؼ تعاني منو  االقتصادؼ االنيياروىل ستعاني قسم منيا من  ا؟ ميزانياتي

 بمحاوالت يائسة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
 

إن الخطط البعيدة المدػ أثبتت فشميا، وخاصة في الدول التي تعتمد عمى المدخول الريعي، 
إنشاء  إلىالنفط عالية، عندما كانت أسعار  ،منذ وقت طويل مضى أوكان من المفروض أن تبد

صناديق لؤلجيال كما فعمت النرويج ودول أخرػ بدال  من صرف مدخوالتيا عمى مشاريع غير 
 إنتاجية وغير مثمرة.

 
 الدول أن إذ سريريا   ماتت كذلك فإنيا الدولية الطاقة وكالة إلى الوقت نفس في نظرنا لو

 سياسية ألسباب لمنفط المنتجة دولال مع سياسي صراع في الدخول تتجنب بدت فييا األعضاء
 خارج لمطاقة مصادر إليجاد الجد ؼ بالبحث الخام لمنفط تمك الدول المستيمكة وبدأت ،واقتصادية

 بالتصاعد الخام النفط أسعار بدأت عندما الميمة المفارقات ومن  .البديمة الطاقات وبتطوير أوبك
 واالعتراض باالحتجاج لمنفط المستيمكة الدول الو  الوكالة تقم لم عالية، وىميو أسعار إلى باطراد
 تيابمدخوال ترفل كانت والتي المنتجة الدول وبين ببنيا الصراع تأجيج لعدم سابقا   تفعل كانت كما

 اعتمادىا بتقميل تدريجيا   وبدأت الطاقة، عمى لمحفاظ تمك الدول إجراءات اتخذت بل  العالية.
 كذلك واتجيت ،النفط استخدام في االقتصاد ومحاولة ،ولوجياالتكن بتطوير الطاقة المستوردة عمى
 إضافة األوسط الشرق  خارج أخرػ  مناطق في متوفرا   أصبح الذؼ الطبيعي الغاز استخدام إلى
 لمطاقة. أخرػ  مصادر إيجاد إلى
 

 كأوب خارج الخام لمنفط إنتاجيا بتطوير السوفييتي االتحاد انييار منذ كبيرا   دورا   روسيا ولعبت
 في السعودية لسياسة مشابية سياسة في األسعار، لدعم اإلنتاج لتخفيض رافضا   ا  موقف واتخاذىا

 لحقت ثم ومن ،الكبير إلنتاجيما العالمية االسواق في تأثير ليما الدولتين من وكل ،المضمار ىذا
 لبلعبون ا أصبحىكذا و  . الصخرؼ  النفط من إنتاجيا بزيادة االمريكية المتحدة الواليات ابيم

 العالمية النفط أسواق في تأثيرا   األكثر ىم االمريكية والسعودية، المتحدة والواليات روسيا الثبلث،
 .بأكمميا أوبك منظمة من
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مع المنظمة لتخفيض اإلنتاج، ولم  التفاقابعض الكت اب واإلعبلميين يمومون روسيا لرفضيا 
فكمما   وروسيا خبلل العقود الثبلث األخيرة.تاريخ العبلقة بين المنظمة  إلىينظر ىؤالء بعمق 

روسيا مع المنظمة بأجمعيا عمى تحجيم اإلنتاج وليس تخفيضو، تقوم دول المنظمة بزيادة  اتفقت
 اإلنتاج فوق مستوػ سقوفيا اإلنتاجية والتمدد في األسواق الطبيعية لمنفط الروسي.

 
ميم في ميزانيتيا، بينما تعتمد دول  ؼاقتصادإن روسيا تعتمد عمى واردات النفط الخام كعامل 

وإلثبات   في تعامميا مع الدول األخرػ. واقتصادؼالمنظمة عمى عامل النفط كعامل سياسي 
نفوذ الواليات  انحسارروسيا لحسن نيتيا ورغبتيا في التمدد مرة أخرػ في الشرق األوسط بعد 

ن لبحث الوضع في سوق النفط مع منتجي النفط اآلخري لبلجتماع استعدادىاالمتحدة، أبدت 
 أسعار التعاقدات اآلجمة لمنفط الخام بصورة مؤقتة. ارتفعتالعالمي وبالتالي 

 
 عندما تفاجأت ولكنني فييا، لمنظر جديدة فكرة أضع بأنني اعتقد كنت التقرير ىذا كتبت الم  

 المممكة بأن الكاتب فييا ، تنبأ2015آب  من الخامس في التمغرافمقالة في جريدة  عمى اطمعت
 . 2020 عام بعد كدولو وجودىا وسييدد سنتين، بعد مالية بضائقة ستصاب السعودية العربية
 األعضاء الدول وعمى كمنظمة، فعميا   ذابت قد أوبك أن يعتقد أمريكا بنك أن الكاتب بي ن كذلك
 في الصخرؼ  نتاجاإل نمو بين حاليا   القائم الصراع وأن ،المصاريف لتقميل فيينا في مكاتبيا غمق

نتاج األمريكية المتحدة الواليات  الثمانية السنوات خبلل المممكة العربية السعودية في النفط وا 
 الحقول في الحفر منصات تقميص وأن األسعار، النخفاضالصخرؼ  النفط لصالح كان الماضية
 مستمرا ، الحالية باراآل من اإلنتاج مؤثرا  مادام وأ دائميا   يكون  لن سوف الصخرؼ  لمنفط المنتجة

 خميج وفي سيبيريا من األقصى الشمال في اإلنتاج تطوير في ىو األسعار انخفاض تأثير وأن
 طمسي وليس في تطوير النفط الصخرؼ.األ المحيط في العميق والحفر المكسيك

 
ن وليست المتوسطة الكمف من تعتبر الصخرؼ  النفط إنتاج كمف إن  المنتجة الشركات العالية، وا 
 تيبط أن الخبراء من قسم يتوقع والتي القادمة السنة أو السنة ىذه خبلل الكمفة لتقميل متجية لو

  وخارجيا. المنظمة داخل من اإلنتاج لتصاعد مستوػ  أدنى إلى الخام النفط أسعار
 
 حفر جراء من 45٨ يقارب بما الكمفة تقميص إمكانية تخمن الصخرؼ  لمنفط المنتجة الشركات إن
كمال الحفر لتكنولوجيا مستمر وتحديث واحدة، حفر منصة من رآبا 10  استعمال وفي اآلبار وا 
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 تشرين في برج 664 إلى 1,608من  تقمص قد الحفر أبراج عدد عمما  بأن  مبرمجة. مثاقيب
 9.6 إلى السنة تمك نياية في وصل االمريكية قد المتحدة الواليات إنتاج ، ولكن2014 األول
 مميون  لكل دوالر 2.78 إلى دوالر 8من  ىبطت فقد الغاز أسعار يا ، ولكنيوم برميل مميون 
 إلى 1200في تطوير الحقول الغازية من  العاممة الحفر برامج عدد حرارية، وانخفض سعرة
  30.٨ بمعدل زاد الغاز إنتاج ولكن 209

فس بين الدول المنتجة ان الكمف الرأسمالية والتشغيمية لمشاريع تطوير حقول النفط في العالم والتنا
-14ان الكمف الرأسمالية لتطوير الحقول البحرية االيرانية تتراوح بين  بي نت  لمنفط من جراء ذلك 

دوالر لمبرميل في حالة قيام ايران  4دوالر والكمفة التشغيمية حوالي  1000دوالر لمبرميل/يوم/ 17
 30-32كبرػ فتبمغ الكمفة بين  بتوسيع الحقول المنتجة حاليا وفي حالة تطوير حقول بحرية

تطوير الحقول يتراوح بينما  دوالر لمبرميل، 6دوالر والكمفة التشغيمية حوالي  1000لمبرميل/يوم/
 . دوالر لمبرميل 3بكمفة تشغيمية حوالي  دوالر 1000لمبرميل/يوم/ 14-10العراقية الداخمية بين 

 1000لمبرميل/يوم/ 14-10بمغ بين ت فييا ةالتوسعات في الحقول الداخميكمفة فإن اما السعودية 
، ولمقارنة ذلك بين تطوير النفط الصخرؼ لمبرميلدوالر  7.5حوالي تبمغ دوالر وكمفة تشغيمية 

دوالر وبكمفة تشغيمية  1000برميل/يوم/ 80-40في الواليات المتحدة االمريكية فيتراوح بين 
 دوالر لمبرميل. 8حوالي 

 
 إنتاج فإن لمبرميل، دوالر 55 - 60 بين العالمية النفط أسعار استمرت إذا بأنو الخبراء تنبأ ولقد
 في صعود أؼ نأب ستجابو أوبك وأن عالية بمعدالت تصاعديا   سيرتفع الصخرؼ  والغاز النفط
 الصخرؼ. والغاز النفط إنتاج في تصاعد سيتبعيا النفط أسعار

 
 قد ميزانياتيا أن من النامية، وبالرغم لوالدو  لمنفط المستيمكة الدول أن أيضا  ىو الغريب من

 المنتجة الدول عمى يؤثر بحيث القوة بقدر من يكن لم فعميا رد ان إال لمطاقة، باستيراداتيا تأثرت
 بله.أع ذكرت التي لؤلسباب الخام النفط أسعار لتحجيم

 
 وأسعار خامال النفط أسعار عمى مؤثرة أصبحت التي ىي المالية والمضاربات األسواق فإن كذلك
 مزيج ىي لمنفط العالمية اإلشارة أسعار وأن ،السعرية أوبك سم ة وليس السائدة ىي الورقية النفط
 تأثرىا من أكثر العالمية البورصات بتحركات تتأثر أصبحت عمان-ودبي ،االمريكي النفط برنت،
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 تأثيرىا فإن اباتواالضطر  السياسية النزاعات أما  العالمي. االقتصادؼ والنمو والطمب بالعرض
 الظروف. ىذه انتياء عند األسعار وتيبط الخام، النفط أسعار عمى مؤقت

 
 الماضي القرن  من اتيالثمانين منتصف في أوبك فرضتيا التي اإلنتاجية الحصص أن كما

 فوق  ما تصدره مجموع عن تقريرا   تعطي حاليا   أوبك ان من وبالرغم . كان خبر في أصبحت
 عمى المتجاوزين ذكر تتجنب بدأت أنيا إال يوميا ، برميل مميون  30 ىو لذؼا اإلنتاجي السقف

 والعراق إيران حصة حساب عمى السعودية العربية المممكة رأسيم وعمى اإلنتاجية حصصيم
 احتياطية إنتاجية طاقو لدييا التي أوبك في الوحيدة الدولة أنيا حيث إنتاجيا انخفض التي والدول
 باستقرار اىتماميا من أكثر النفطي السوق  في حصتيا عن بالدفاع المممكة سياسة وتأتي كبيرة
 المنظمة. نظام في لما جاء مناقض وىو أو رفعيا النفط أسعار

 
 خزينيا بتعزيز تقوم ال األمريكية المتحدة الواليات رأسيا وعمى لمنفط المستيمكة الدول أن كما

 ىذا حجم لزيادة قرار أؼ الماضية السنوات خبلل أيضا   نجد ولم في السابق،كما  ،االستراتيجي
 في الخزين ىذا أىمية لتناقص وذلك الدولية الطاقة وكالة ضمن االستراتيجي الخزين أو الخزين
 في النفطية المنتجات خزين يمعب ليذا، حيث استثناء وىناك العالمية النفط أسواق عمى التأثير
 من بالرغم ،األسبوعية النفطية األسعار ذبذبة في يادؼاالعت النفطي الخزين المتحدة مع الواليات
 أسعار ىبوط ومع الصين، أن   ىو اآلخر االستثناء  الخام. لمنفط الواليات المتحدة استيراد تقم ص
 لبلستيبلك احتياجيا من أكثر الخام النفط من إضافية كمي ات بشراء قرارا   اتخذت الخام، النفط

 اليومي.
 

 وشبكات واإلنترنت اإلعبلم وسائل في حدث الذؼ الكبير التوسع أن نذكر أن حقا   المؤسف ومن
 تأثير وأصبح الطاقة مجال في لمكتابة العشرات من المتطفمين قد أدخل االجتماعي التواصل
الحقائق  لذكر وليس إعبلمي تسويق عممية في يعيش العالم ألن جدا   قميبل   الحقيقين الخبراء

 وأحمد سركيس ونيقوال الطريقي هللا عبد تأثيرات النفطي اإلعبلم اسىومناقشتيا اقتصاديا، وتن
 اإلعبلم وسائل في ويقال يكتب ما وأصبح بالنابل الحابل واختمط الجمبي، وفاضل اليماني زكي
 في ال يمكن أنو حقا   المؤسف ومن.  سيحدث أو ما حدث وليس موجود ىو لما الظاىر ىو

 ن و واإلعبلمي ن و النفطي صحيحة، فالخبراء بصورة العالمية نفطيةال العبلقات تقييم الحاضر الوقت
 في فإن الموجوديناحتكارؼ، وبالعكس،  ككارتيل األعضاء الدول عن يدافعون  أوبك دول من
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 إعبلم بينيم ويأتي المنظمة، خارج النفط إنتاج في الحاصل لمتطور ييممون  المنظمة خارج الدول
الوضع،  تقييم الصعب من وبالتالي  بيا. الخاصة اجندتيا دييال التي العالمية النفطية الشركات

 الضحية. ىو ومن الجاني ىو من وفيم
 

كصحافة وتمفزيون  ،مما يزيد الطين بم ة، وكما ذكرنا سابقا ، ىو معالجة وتفسير االعبلم العالمي
عار أسعار النفط الخام والذؼ يحدث يوميا  كأس وارتفاعألسباب ىبوط  ،وشبكات التواصل

ومما .  صبح جزءا  من تمك المضارباتأأن سعر النفط الخام عمى  البورصات العالمية ما يدل  
يساعد عمى ىذه الفوضى، ىو تجنب المنظمة إعطاء األسباب الحقيقية لذلك أما لعدم وجود 

تتعارض مع سياسات بعض  ا  لتجنب إعطاء دول المنظمة أسباب أوالقابمية لتحميل السوق، 
ىذه التقمبات السعرية إال إذا  االعتباركما أن منظمة الطاقة الدولية ال تأخذ بنظر   أعضائيا.

 البلئمةأحداث كبرػ، وتحمميا عمى المدػ الطويل، كما أنيا تتجنب وضع  أوكانت ىناك عوامل 
 عمى الدول الصناعية مثل الواليات المتحدة أو الدول المنتجة مثل السعودية.

 
٨ خبلل شير ٢وسائل االعبلم، ان نفط برينت ارتفع بمقدار إحدػ نشرت ففي يوم واحد مثبل  

بان نفط برينت قد انخفض بسبب  أخرػ واحد واعطت مبررات لذلك، وفي نفس اليوم نشرت 
بالرغم من ىبوط نشاط الحفر الصخرؼ في أمريكا وعمى ضوء ذلك  االقتصاديةضعف التوقعات 

وفي نفس اليوم  . اتو لمنمو االقتصادية باتجاه اليبوطفان صندوق النقد الدولي سوف يعدل تقدير 
بما  أوبكىي عدم التزام المنتجين من خارج  المشكمةفي الخميج ان  المنظمةح احد وزراء صر  

في الصين  الصناعيةبيبوط األرباح  مدفوعةسيقدمونو من اجل استقرار النفط وان أسعار النفط 
عمى االسعار اذا زاد الطمب  سيطرأخفاض وان تحسنا  وترجيح مراجعة النمو العالمي نحو االن

ومثل ىذا جاء في  . في انتاج النفط الصخرؼ  العاممةالعالمي واستمر انخفاض عدد ابراج الحفر 
في الواليات  عدد العاطمينكما تم في نفس الوقت نشر .  حول الصين خرػ األ النفطيةاالدبيات 
، ثم تبع الطاقةؼ فييا وتأثير ذلك عمى نمو استيبلك وتأثير ذلك عمى النمو االقتصاد المتحدة

 ذلك توقع زيادة انتاج ايران لمنفط.
 

زيادة االحتياطي  إلىان اتساع عمميات االستكشاف لمنفط الصخرؼ وتقدم التكنولوجيا قد أدػ 
فط النفطي القابل لبلستخراج في أمريكا وبالتالي استعداد الشركات لئلنتاج كمما ارتفعت أسعار الن

لمنفط بدال  من الوقوف  المنتجةلمنفط الصخرؼ، كما ان عمى الدول  الحقيقيةفوق كمفة االنتاج 
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وزيادة وسائل االنتاج  ااقتصاداتي إلصبلحوضع خطط بديمو ا عميي، بأمل ارتفاع االسعار ،ةساكن
اولة واالستيبلكية ومح الغذائيةالبلنفطي ووضع نظام ضرائب ورفع الدعم عن الوقود والمواد 

 ما كانت عميو. إلىعودة أسعار النفط  إلىالتخمص من الدخل الريعي وبدون االنتظار 
 

 االقتصادية استراتيجيتيا بوضع ،العراق ومنيا ،أوبك دول بعض بو قامت ما عمى االطبلع وعند
 النفط أسعار وبقاء سريعة، بمسارات الخام النفط تصدير يدف زيادةب المدػ البعيدة خططيا في
 انييار أو انخفاض عند طوارغ  خطة تضع أن دون  من لمبرميل دوالر ٠٤٤ من أعمى امالخ

نرػ بأن  ليا، المخطط اإلنتاجية السقوف إلى الوصول من التمكن أو )عدم؟( الخام، النفط أسعار
 لم نفسيا أوبك ان كما  ليا. الصحيحة الحمول تممك وال كبيرة اقتصادية بأزمات تمر   البمدان ىذه
 وأخرػ  فترة بين ونزلت صعدت الماضي القرن  في النفط أسعار بأن األعضاء الدول بتحذير تقم

 .سمان سنين والسبع عجاف سنين السبع تماثل وكأنيا
 

 الصعوبات من بالرغم وتشير فييا آخر إلى وقت من أوبك ترسميا الحالة التي إلىومن النظر 
 وكمف التكنولوجيا تطور إلى نظرنا إذا ،حيحص ىذا بتفائل، نعم النفط صناعة وضع إلىالحالي ة 

نتاج والتطوير االستكشاف  منيا اإلنتاج التي كان من غير الممكن المكامن من والغاز النفط وا 
 تطوير االمريكية، أو المتحدة الواليات في الصخرؼ  النفط إنتاج تطور عن التحدث عند سابقا ، أو

 خبلل الخام النفط من مزيد إلى سيحتاج العالم أن في شك أدنى يوجد ال طبعا    الطاقة. بدائل
 النفط تجارة في الفقرؼ  العمود بأنيا تعتقد زالت ال المنظمة إنفاألسف،  مع ولكن المقبمة، العقود

 ىناك وأنالمستيمكين،  سيطرة إلى المنتجين سيطرة من أخرػ  مرة تحول قد السوق  بان تعترف   وال
 تحديد في رئيسيا   دورا   تمعب االمريكية، المتحدة والواليات المنظمة، كروسيا خارج منتجة دول

مادامت  ىامشيا   أصبح أوبك منظمة تأثير وأن ،العالمية األسواق إلى المصد ر الخام النفط أسعار
 صعود في يكون  أن يجب اإلنتاجي السقف وأن عديدة، لسنوات إنتاجي بسقف ممتزمة المنظمة
 دول وأنالمنظمة،  مسار تحدد التي السعودية ىي العربية المممكة مادامت ا  ثابت أو مستمر
 الذؼ أو اإلنتاج في حديثا   بدأت التي األخرػ  الدول حربا  نفطية عمى تشن ان يجب المنظمة
 العالية. معدالتيا عمى الخام النفط أسعار تحافع وأن إنتاجيا، تصاعد

 
 الواحد القرن  من الثاني العقد في أننا انتيت وانتيى دىرىا حيث قد التطمعات ىذا مثل نإ

 ؼ سعر  مستوػ  ما وقت في أوبك حددت لقد.  العشرين القرن  من اتيالسبعين عقد وليس والعشرين
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 سعر تحديد في كمجموعة راغبة غير حاليا   أنيا إال لمبرميل، 28 -22 بين ألعضائيا مرض  
 لمبرميل، دوالر 80 - 60ين ب ا  تتراوحأسعار  تبنت قد األعضاء موازنات كافة ألن لمجميع، مرض  
ن  دول ىي أوبك دول معظم ان عمما   ميزانياتيا، في عجزا   سيسبب ذلك تحت انخفاض أؼ وا 

  الطبيعي. والغاز الخام النفط تصدير من الواردات عمى مختمفة بن َسب تعتمد ريعية
 
 ال امر فيو القرار صنع في والمشاركة الجماعي بالعمل تؤمن أوبك بان المنظمة تعمنو ما اما

 ةبصور  النفط أسعار ىبطت عندما وخاصة األخيرة السنوات خبلل جرػ  ما تأكيده في ضوء يمكن
 .ذلك حدوث أعضائيا أو المنظمة تتوقع ان وبدون  ٠٤٠٢ عام مفاجئة

 
 خارج واالجتماعي والسياسي االقتصادؼ النشاط نتاج من فيي الدولية السوق  في المتغيرات اما

 النفط أسعار انييار فان بالعكس بل ذلك عمى كبير تأثير اؼ لؤلعضاء يسول المنظمة بمدان
 المستيمكة الدول في االقتصادؼ النشاط زيادة في كبير تأثير لو سيكون  متوقع ىو كما الخام
 انخفاض عمى طويمة فترة مرور لعدم ذلك عمى كبير تأثير اؼ االن حتى يبلحع لم انو اال لمنفط،
 يسبب وقد ،عديدة لسنوات ذلك جراء من سيعانون  المنظمة أعضاء نإف يوبالتال النفط أسعار
 .معظميا في اقتصادية انييارات ذلك
 
 أحيانا   بل واالنسجام بالمرونة يتسم ال والسياسية االقتصادية المتغيرات مع المنظمة تعاطي ان

 عمى ونفطي اقتصادؼ حصار فرضب الدول بعض قيام عند أبدا   المنظمة تدافع ولم بالجمود،
يران، كالعراق األعضاء الدول بعض  الجديدة واالليات المتطورة الرؤػ  المنظمة لدػ وليس وا 
 تأثير اؼ وجود عدم عمى دل القرن  ىذا بداية خبلل اصابيا الذؼ الجمود ان بالعكس بل الةالفع  

 ىامشيا   اصبح المنظمة تأثير ان ،سابقا   قمنا كما ،ونكرر ونعود ي. العالم النفطي السوق  ليا في
 في حاليا   يحدث وما العالمية والسياسة االقتصادية المتغيرات وان االن، وحتى ٠٧٦٣ عام منذ
 تأثير ذات تكون  ان تستطيع لن سوف المنظمة نإف ،العربية الدول وخاصة سطو األ الشرق  دول
 العالمي. النفطي المسار في كبير

 
 تحاول سنوات، لعدة بيا مرت التي الجمود بعد يةالدول الطاقة منظمة ان من االعتراف من بد ال
 لتمك الحياة إلعادة والسنوية والفصمية الشيرية تقاريرىا تحديث الجديدة ادارتيا خبلل من

لمنفط  المصدرة البمدان أو أوبك لمنظمة انتقادىا بيد انيا الزالت تحاول االبتعاد عن ،المنظمة
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 مستيمك اكبر ىي التي الصين تضم ان تحاول لكبدال  من ذ فيي وتشخيص الخمل في مسارىا،
 عمى التركيز المنظمة أىداف من ان كما  رد ليما.مستو  اكبر وثاني العالم في والغاز لمنفط
 ٠٧ الدولية الطاقة منظمة تضم  .بيا العبلقة ذات التكنولوجيا وتطوير البديمة الطاقة تطوير
 ببناء الصين إقناع المنظمة تحاول كما ،ليا والمكسيك واليند الصين ضم تحاول وىي عضوا  
 النصف في لدييا الصين بينما المنظمة في بو معمول ىو كما يوما   ٧٤ ـل لمنفط استراتيجي خزين
 ط. فق ايام ٧ استيبلك يغطي والذؼ االستراتيجي الخزين في برميل مميون  ٧٠ العام ىذا من لو األ

 وتتنافس العالم في لمنفط منتج اكبر حاليا   تعتبر التي روسيا مع المنظمة لعبلقة أخرػ  مرة نعود
 في مراقب صفة تحتل روسيا ان من بالرغم.  السعودية العربية المممكة مع الموقع ىذا في

 فيما المنظمة أعضاء مع وفاق عمى ليست روسيا ان إال ،دائمي كعضو وليس أوبك منظمة
 الذؼ لممنظمة الذىبية الحقبة ان ليا  حا تعتقد وىي الخام، النفط وتصدير بإنتاج االمر يتعمق

 اال الخام، النفط انتاج خفض عدم قررت عندما انتيت قد النفط أسعار توازن  عمى فيو حافظت
 ذلك الييا طمب عندما التخفيض عمى الموافقة قطعيا   رفضت نفسيا روسيا ان المستغرب من انو
 دوالر ٥٤ سعر متوسط إلى تاجتح الخام النفط أسعار ان روسيا وتعتقدمة.  المنظ قبل من

 خبلل من األمريكية سساك غولدمان مجموعة بان عمما  و.  توازن السوق  يستعيد كي لمبرميل
 والعام العام ىذا خبلل دوالر ٣٤-٢٤ بين البرميل سعر يبقى ان تتوقع لمسوق  المستمرة دراساتيا
 وبعض والعراق ايران من وق الس في النفطي الفائض ازداد اذا ذلك دون  السعر ييبط وقد القادم
 .أوبك خارج الدول

 
 جيراسول وخام الجزائرؼ، صحارػ  مزيج أسعار معدل وىو ،أوبك بسمة ما يسمى أوبك وتنشر
 وبوني الميبي، والسدر ،الكويتي والتصدير العراقي، الخفيف والبصرة اإليراني، والخام ولي،غاألن

 وميرؼ  اإلماراتي، ومربان السعودؼ، فيفالخ والعربي القطرؼ، والبحرؼ  النيجيرؼ، الخفيف
 ذلك تأثير ان اال ،السمة سعر يوميا   تنشر أوبك ان وبالرغم . االكوادور من واورينت الفنزويمي

 مع النفوط ىذه الرتباط وذلك ودبي االمريكي والنفط ببرينت مقارنة   العالمية االسواق في جدا   قميل
 .أوبك لسمة رسميةال االسعار مع وليس لمنفط الورقي السوق 

 
 قطر في السنوؼ  المؤتمر اثناء الخميجي التعاون  منظمة في النفط وزراء ان جدا   المستغرب من

 ان اال الخام، النفط ألسعار الحالية لمحالة ةمناقش اؼ االعمال جدول يحتوؼ  ان تجنبوا
 عمى يعمق لم دؼالسعو  النفط وزير بان عمما   النفطية االسواق حالة بحث عمى اتفقوا المجتمعين
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 حوالي الخام النفط سعر كان ان منذ الوقت من طويمو لفتره الخام النفط أسعار انييار استمرار
 .لمبرميل دوالر ٢٤ من اقل إلى ىبوطو حتى دوالر ٤٣
 

 في المنظمة حصة عن الدفاعفي  السعودية رأسيا وعمى استراتيجيتيا عمى المنظمة استمرت
 معركو ببدء الفنزويمي الرئيس إلحاح من بالرغم الخام النفط أسعار عن الدفاع من بدال   السوق 

 الدول لزعماء اجتماع لعقد مجددا   ودعوتو النفط أسواق في االستقرار لتحقيق لممنظمة متواصمة
 االنتاج عمى قيود وفرض العالم لمناطق النفط أسعار تحديد إلى الفنزويمي الرئيس ودعا األعضاء
 قطعا   يتفق ال رأيو ان اال لمنفط، المصدرة الدول اقتصاديات اصاب الذؼ رالضر  تقميل وبالتالي

 انتاج انخفاض إلى حتما سيودؼ الخام النفط أسعار انخفاض بان يعتقد الذؼ السعودؼ الرأؼ مع
 من سيزيد مما العالم دول في االقتصادؼ النشاط وزيادة المتحدة الواليات في الصخرؼ  النفط

 نفس ىو وىذا .  ٠٤٠٤ .عام في الخام النفط عمى الطمب نمو يتوقع ذاوبي الطاقة استيبلك
 في االقتصادية المشاكل بسبب االسعار انييار وتعزو المنظمة تتبناه الذؼ السعودؼ الرأؼ

 .فييا االقتصادؼ النشاط بتباطؤ وتنبؤات الصين
 

 النشاط زيادة عمى بناء   الخام النفط استيبلك بزيادة توقعاتيا آخر إلى وقت من تجدد أوبك
 سيدفع االسعار ىبوط ان وتتوقع ،الخام لمنفط المستيمكة والدول الصناعية الدول في االقتصادؼ
ما تكون  وعادة   . متصاعدة بوتيرة المقبمة األعوام في االنتاج خفض إلى أوبك خارج المنتجين

 ستبقى النفط أسعار ان إلى ينظر العالم ان حين وفي . لمظن مخيبو واآلمال التوقعات ىذه مثل
 التعاون  منظمة في النفط ووزراء المنظمة ان اال أعبله، المبينة لؤلسباب اكثر ستنخفض أو

 بحيث يمكن معقولو مستويات إلى النفط أسعار ارتفاع يتوقعون  شعوبيم ولتطمين الخميجي
 .لمنفط المنخفضة االسعار مع التعايش الدول تمك لميزانيات

 
لمنفط حيث  المنتجة العربيةاض أسعار النفط الخام خاصة عمى الدول انخف تأثيران مدػ 

مما سينتج عن ذلك حدوث  ،االستثماريةتخفيض ميزانياتيا  إلىاضطرت معظم ىذه الدول 
توجيو استثماراتيم بوقيام بعضيم  اليجرة إلىو سيدفع بعض مواطنييا  اضطرابات وقبلقل فييا،

العودة  إلىالعاممين في الدول المنتجة لمنفط  الفقيرة العربيةخارج بمدانيم وقيام مواطني الدول 
كما  المواطنين.  ىؤالءفي تمك البمدان وخسارة التحويل الخارجي من  البطالةلبمدانيم مما سيزيد 

التي  اليائمةان المبالغ .  بيا سابقا   تتأثريتوقع توسع ظاىرة "الربيع العربي" في الدول التي لم 
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وخمق وظائف  والصحةلمنفط عمى االستيرادات والتعميم  المصدرة العربيةدول كانت تصرفيا ال
درجو بحيث تعم  إلىزراعيو ستتقمص  أووليست صناعيو  إنشائيةأكثرىا ال انتاجيو ومعظميا 

كما ان بعض الدول كانت تصرف مبالغ ضخمو لزيادة   وتزيد من ىموم المواطنين. البطالة
ت ممارسة ىذه الجيوش بل بالعكس قم   زيادة كفاءة وقوة جيوشيا، ترسانتيا العسكرية بدال  من

 طان.و بدال  من الدفاع عن األ األنظمةلمعمميات العسكرية والتي كانت باألصل لحماية 
بل كانت  الديمقراطيةانظمتيا  أوقواتيا العسكرية  أولم تكن قوة ىذه الدول تكمن في عدد سكانيا 

وتركز النشاط  ،النفط لبناء انظمو أوتوقراطية ىادره لممواردتعتمد أساسا  عمى مواردىا من 
االقتصادؼ عمى بناء العمارات الشاىقة وبناء المجمعات التسويقية مما زاد اعتماد المواطنين عمى 

وسوف تعتمد ىذه  واالستيبلكية المستوردة من الخارج.  الغذائيةوالمواد  واألجيزةالمواد والمعدات 
، ولكن ىذا سرعان ما الماضيةطي المالي الذؼ تراكم خبلل العشر سنوات الدول عمى االحتيا

عمى ىذه  الخارجيةزيادة التأثيرات  إلى باإلضافةامكانيتيا  المتوقعةالداخمية تستنزف القبلقل س
عن طريق  المرةتحت النفوذ االستعمارؼ لمدول الكبرػ، وستكون ىذه  أخرػ الدول وستدخل مرة 

كما ان التباطؤ االقتصادؼ العالمي   الغزو العسكرؼ. أو السياسةريق االقتصاد وليس عن ط
معدالت واطئة ال تتحمميا  إلىالوصول  إلىسيؤثر عمى صادرات النفط الخام ويدفع أسعار النفط 

سياسية واقتصادية  ا  ضاعأو من عدم التوازن ومنتجا   أخرػ منتجا  مسببات  المصدرةالدول 
 .غير طبيعيةواجتماعية 

 
لوجدنا ان االعتماد كان عمى تطوير  السابقةخبلل القرون  الصناعيةتقدم الدول  إلىو نظرنا ول

لبناء االقتصاد والعموم والتكنولوجيا ولم يعتمد أساسا  عمى الموارد  األساسيةاالنسان لكونو الركيزة 
تغير عامل  قابمو لبلنييار بمجرد ىشةفي بناء اقتصاديات  العربيةكما حدث في الدول  الريعية

لبلقتصاد،  أخرػ كعوامل ارتكازيو  أخرػ واحد وىو سعر النفط الخام، وعدم وجود موارد انتاجيو 
 الصناعيةبصوره صحيحو وال الدول  اقتصاداتياساعدت بعضيا البعض لبناء  المنتجةفبل الدول 

ان  . التي تبحث عن توسع في تسويق منتجاتيا ساعدت ىذه الدول عمى بناء صناعات منتجو
التطور التكنولوجي الصناعي يتطمب بناء وتطوير التعميم وتثقيف االنسان وىذا بقى ساكنا  لعقود 

 في الدول المنتجة لمنفط.طويمة 
 
 المتحدة الواليات في الصخرؼ  والنفط أوبك نفط بين الصراع عمى التركيز لماذا ندرؼ  وال

 تنظر السعودية ان حيث اقتصادؼ، منو اكثر سياسي صراع اال ما ىو الحقيقة في وىو األمريكية
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 أمريكي-إيراني تقارب منو سينتج النووؼ  االتفاق بعد وخاصة   ايران مع المتحدة الواليات اتفاق إلى
 خرػ األ العربية الدول أو الضعيفة الخميج دول مصمحة من وليس  .الخميج دول حساب عمى

 الدول مع مجابيو أو صراع في دخولال وأمنيو سياسيو مشاكل من تعاني والتي لمنفط المنتجة
 .وروسيا المتحدة كالواليات الكبرػ 

 (أوبكنفط العراق ومنظمة االقطار المصدرة لمنفط )
 نفط العراق في العالم

العراق، ولنترك الكبلم عن العصر الذىبي لصناعة النفط في العراق في  إلى أخرػ نعود مرة 
وحتى االن بالرغم من  ٠٧٧٤منذ عام  أوبكفي  ات من القرن الماضي، ودوره اليامشييالسبعين

فمقد مرت عمى  ،٠٧٤٤منذ تأسيسيا في بغداد في أيمول  لممنظمةكونو من األعضاء المؤسسين 
لقد  . الدوليةبل حتى عمى عبلقاتو  النفطيةالعراق احداث وأزمات اثرت ليس فقط عمى صناعتو 

وشمل وعدم توسع في صناعتو  بفترة خمول ٠٤٤٦وحتى عام  ٠٧٧٤مر العراق منذ عام 
مع شركات عالميو عديده لتطوير صناعتو  الخدمة، وكنا نتوقع بعد توقيعو عمى عقود النفطية
اال انو مع   من النيوض والتطور والنمو والتوسع والتحديث.فترة ان تبدء من جديد  النفطية

 بطيئةتحبو بصوره  فطيةالنفان صناعتو  ،وألسباب عديده ال مجال لذكرىا االن ،األسف الشديد
 ار.وال يمكن اعتبارىا تقدما  ىائبل في ىذا المضم

 
مميون برميل يوميا  لموصول اليو عام  ٠١ ـففي الوقت الذؼ حدد فيو السقف االنتاجي األولي ب

مميون  ٤ إلى أخرػ ثم مرة  ٠٤٠٤مميون برميل يوميا  لموصول اليو عام  ٧ إلى، انخفض ٠٤٠٥
، التي يمر بيا العراق االقتصاديةاالزمو  إلىبعض الخبراء ذلك  القد عز و   .٠٤٠٤برميل عام 
لبلقتصاد  دراسة أو ةعدم إمكانية السوق من استيعاب ىذه الكميات وبدون معرف إلىوالبعض 

لن تسمح لمعراق من تجاوز حصتو  أوبكوذىب اآلخرون بان  . العالمي والسوق النفطي
لبعض الدول  اإلنتاجيةبلثين سنو، بالرغم من تجاوز الحصص لو قبل حوالي ث ةر المقر  اإلنتاجية

في نيج سياستو وصناعتو  ا  وال يمكنو اقرار ما يراه مناسب السيادةحيث كان العراق مسموب 
سريريا  اصبح  ةوالميت لةشمو مال المنظمةان من المؤسف حقا  ان ىامشية العراق في ىذه  . النفطية

بقابمية العراق عمى احترام العقود  الثقةافقدت  الخدمةستمرة لعقود بحكم الواقع، وان تعديبلتو الم
لبلستثمار فييا بالرغم من ان العراق  أخرػ مناطق  إلىووجدت انو من األفضل التطمع  الموقعة



 

 

 

 
 99 من 18صفحة     

 

وتطوير انتاج النفط والغاز بكمف نفطية مؤكدة استكشافات  من الدول التي يمكن فييا اجراء
 ة.معتدل

 
السعودية  العربيةمماثمة لطاقة المممكة  اإلنتاجيةطي يتوقع ان تصبح طاقة العراق كان العالم النف

 ة، اال انو لعدم وجود سياسالعالميةوبالتالي تكون لديو طاقة انتاجيو احتياطيو لتغطية األزمات 
موضوعو من قبل الحكومة ومصادق عمييا من قبل مجمس النواب ولمنزاع بين  ةواضح ةنفطي

وال لصناعتيا ان تتقدم بصوره صحيحو  النفطيةفإننا ال نتوقع لسياستنا  المركزية حكومةوالاإلقميم 
وان تدعم االقتصاد العراقي وان تجد البدائل التي تمكننا من تخطي الصعاب التي تواجو ىذه 

ذا ووضعيا في المسار الصحيح، الصناعة احترامنا  مع جل   أوبكاعتمد العراق عمى نيج  وا 
 ونسير نحو المستقبل المجيول. اليقظةفإننا نعيش احبلم  ظمةالمن ألعضاء

 
وضع في قطاع النفط في العراق في الوقت الحالي ولمحالة السياسية واالمنية ال إلىاذا نظرنا 

حتى لوضع  أوالتي يمر بيا البمد فمن الصعب بمكان ان يضع سياسة نفطية داخمية وخارجية 
من كونو  بالرغملمنفعة العراق  استراتيجيةبقيت( عمى اسس عبلقتو التاريخية مع المنظمة )ان 

فعمو خبلل  ما يجبمن الدول ذات االحتياطي الكبير في النفط والغاز، ومن الممكن تمخيص 
 يمي: ماكة مالخمس سنوات القاد

 
معرفة االحتياطي القابل لعمى االقل  التوسع في العمميات االستكشافية لمنفط والغاز .1

 لي وضع العراق بمستوػ اعمى مما ىو عميو االن.وبالتا لئلنتاج
، ال  و نز  أو تحديد الطاقة االنتاجية المستديمة من النفط والغاز وعدم التبلعب بيا صعودا   .2

والدخول في اتفاقيات مع الدول ذات  ،كذلك تحديد الطاقة االنتاجية االحتياطيةو 
 ىذا االحتياطي.تأمين االستيبلك العالي لبلستثمار في 

 الطاقة لمدول المستيمكة في فترة االزمات. تأمينالعراق عامبل فعاال في  جعل .3
 بك بعد ان كان ىامشيا لثبلث عقود من الزمن.أو تفعيل دور العراق في  .4
 متوازنةصناعة نفطية  إلىعدم االلتزام بالسقف االنتاجي لمعراق حتى وصول العراق  .5

 ة.سن 35في االنتاج بطاقة معقولة منذ حوالي  ولتخمفو
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من عضوية  بدال   في منظمة االقطار المصدرة لمغاز الى العضوية الكاممة العراقء نتماا .6
  المراقبة الحالية.

الدخول في مباحثات مع الدول المستوردة لمنفط وايجاد اسواق جديدة والدخول في عقود  .7
 .طويمة االمد

مين المنتجات النفطية الذؼ أالدخول في اتفاقيات تكرير النفط العراقي في دول مجاورة، وت .8
 حين االنتياء من بناء مصافي جديدة في الداخل.يحتاجيا العراق ل

العمل والتعاون مع الدول المصدرة لمنفط والدول المستيمكة لتأمين استقرار االسواق  .9
سياسة طاقوية عالمية مفيدة  تأمينالنفطية واسعار النفط والغاز ومحاولة التنسيق ل

 .والمستيمكين لممنتجين
عمى السياسة النفطية واسعار النفط  وتأثيرىامية الداخ السياسيةتجنب ادخال التشابكات  .10

 سياسة طاقوية عالمية مفيدة لممنتجين والمستيمكين. تأمينوالغاز ومحاولة التنسيق ل
في العالم من تقدم اقتصادؼ وسياسي وتكنولوجي وتجنب االنغبلق  ما يجرؼ متابعة  .11

ب الدخول في صراعات التي تتعمق بتطوير القطاع النفطي وتجن باألمور والتصرف فرديا  
 سياسية خارجية قدر االمكان.

الدفاع عن حقوق اعضاء المنظمة ورفض فرض الحصار االقتصادؼ عمى الدول  .12
ذلك  تأثيرالمصدرة لمنفط لتجنب التخمخل في معدالت االنتاج العالمي والتصدير مع 

 عمى عمميات االستكشاف واالنتاج بصورة سميمة.
 في مجاالت الطاقة. المجاورةالصديقة التعاون مع الدول العربية و  .13
 دراسة تأثير انتاج النفط والغاز عمى البيئة والمجتمع. .14
 مين اسواق لمنفط الخام العراقي.أمساعدة الدول الفقيرة والمساىمة في بناء مصافي فييا لت .15
انشاء مشاريع مصافي البتروكيمياويات واسمدة مشتركة مع الشركات العالمية وبيوتات  .16

 اعتمادا عمى النفط والغاز العراقي.التمويل 
ومستودعات  آتمنشال ألمنالقطاع النفطي العراقي ووضع خطط حديثة  تأىيلاعادة  .17

 .والمرافئالخزن وخطوط االنابيب 
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تشجيع القطاع الخاص العراقي في انشاء شركات خدمات نفطية بمشاركة الدول  .18
 والشركات التي تمتمك التكنولوجيا الحديثة.

 رات العراقية في مجال التسويق والتجارة والمال والعبلقات العالمية.تطوير الخب .19
 تشريع القوانين التي ليا عبلقة بالقطاع عمى اسس اقتصادية. .20

 :ولوضع هذه العوامل ضمن خطة العمل، يتوجب القيام بالخطوات التالية
 
 .زيادة انتاج النفط الخام 
 ير ومعالجة الغاز.و انشاء شركة وطنية لمغاز ووضع خطة انفجارية لتط 
 .االستعمال االمثل لمغاز في توليد الطاقة الكيربائية 
  استعمال الغاز السائل والغاز المضغوط في وسائل النقل والشحن وذلك لمتقميل

 من استيراد البنزين والديزل.
  النفطية.محاولة تقميل الدعم لممنتجات 
  ربطيا  أو ادفعاتي تأجيلدعم عمميات شركات النفط العالمية في العراق ومحاولة

 بزيادة انتاج النفط الخام فوق المعدالت المتوقعة.
 وكذلك تطوير حقل  ،وضع مشروع تطوير حقل الناصرية ومصفاىا حيز التنفيذ

عمى اسس جديدة باستعمال شركات الخدمات البترولية  بأكممونير بن عمر وشرق بغداد 
ة واستبلم تمك المشاريع بالكامل بعد الكبرػ والقروض من الحكومات والمصارف العالمي

 دفع مستحقات التطوير وربط ذلك بمستويات االنتاج السنوية.
 

 الخاتمة
الرئيسية  مرتكزاتياما من احد  ةمنظمة كان العراق لفتر  إلصبلحمحاولة إال ىذه الدراسة  تليس

يأمل ان  ،الخام والغازلوجود االحتياطي الكبير من النفط  ،يمكن ان يقال ان العراق . وتاريخيا
فتره ممكنة بالرغم من  ألكبرفي مجال الطاقة والصناعة  قيممكل عمر استخدام ىذه المادة و يط

 تزايد استعمال الطاقة البديمة وانكماش استعمال الطاقة النووية في ىذا المجال.
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 تأمينفي المنظمة، ويستمر  ضمنالوطنية ان يستمر العمل  مصمحتون من أان العراق يعتقد ب
الوقود عالميا لمدول المستيمكة ويستمر في الحصول عمى سعر معقول لمنفط والغاز لفائدة المنتج 

 والمستيمك.
 
ات القرن الماضي يجب ان يعاد النظر ين السقوف االنتاجية التي فرضت في منتصف ثمانينإ

رد لكل دولة في اخذين بنظر االعتبار االحتياج الحقيقي من الموا أخرػ  إلىفييا من فتره 
وعدم تكديس فوائض مالية لدػ بعض الدول وربما يساء استعماليا في تنمية  ،المنظمة

 .اقتصاداتيا
 

الكبيرة لزيادة االنتاج يجب ان يكون لدية طاقة انتاجية احتياطية نظرا  باإلمكانياتكما ان العراق 
ياطي دولة واحدة فقط وىي الن الصناعة النفطية العالمية تعتمد االن بصورة كبيرة عمى احت

مان الوحيد المممكة العربية السعودية حيث ان الطاقة االحتياطية االنتاجية لمسعودية ىي األ
تزويد العالم بالنفط في حالة االزمات السياسية والعسكرية، وىنا تأتي اىمية العراق ليكون لتأمين 

 يمكنيا ان تقوم بذلك. الدولة الوحيدة التي ألنوالدولة الرديفة في ىذا المضمار 
 

ان بناء طاقة انتاجية احتياطية في العراق تعتبر ضرورة قصوػ وعمى الدول والحكومات الكبرػ 
 المستيمكة لمنفط ان تبادر لممساىمة ماليا وفنيا في بناء ىذا االحتياطي.

 
مة، في المنظ خرػ نزاع مع الدول األ أوان العراق يتجنب وبصورة مستمرة ان يدخل في خبلف 

قيام باقي اعضاء  إلىما قدمة العراق من تضحيات ادت  إلىبان تمك الدول يجب ان تنظر  عمما  
المنظمة في بناء صناعات نفطية وطنية وسياسات نفطية مستقمة في الوقت الذؼ عانى العراق 

 ما عانى نتيجة ذلك.
 

ية في استقرار الشرق حد الركائز االساسأسياسيا واقتصاديا يمثل واآلمن ان العراق المستقر 
 سط عمى المدة الطويل.و األ
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 بيانات وجداول إحصائية: الممحق 
 

 المنظمة إلى األعضاء انضمام تاريخ
 
 ٠٧٤٤ غدادب . المؤسسون  األعضاء  
 
  ايران -٠
  الكويت-٠
  السعودية العربية المممكة -١
  العراق -٢
  فنزويبل -٣
 
 المنظمة إلى انظموا الذين اآلخرون  األعضاء 
 
  ٠٧٤٠ رقط -٠
  ٠٧٤٠ اندونيسيا -٠
  ٠٧٤٠ ليبيا -١
  ٠٧٥٠ نايجريا -٢
  ٠٧٥١ االكوادور -٣
  ٠٧٥٣ الغابون  -٤
  ٠٤٤٥ أنغوال -٥
 
 المنسحبون  األعضاء 
 
  لممنظمة عادت ثم لفتره عضويتيا عمقت  .االكوادور -٠
  ٠٧٧٣ عام المنظمة من انسحبت . الغابون  -٠
 فييا النفط انتاج النخفاض ٠٤٤٧ عام عضويتيا عمقت  .اندونيسيا -١
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 (5102) لمنفط المصدرة األقطار منظمة أعضاء
 
  وبكلؤل الشرعي الوريث  ة.السعودي العربية المممكة -٠
  الكويت -٠
  المتحدة العربية اإلمارات -١
  قطر -٢
  ايران -٣
  العراق -٤
  ليبيا -٥
  الجزائر -٦
  فنزويبل -٧

  نيجيريا-٠٤
  أنغوال -٠٠
 االكوادور -٠٠
 

 5102عام المنظمة  أعضاء لدىالخام  النفط احتياطي
 

 النسبة المئوية الكمية ) مميار برميل ( الدولة
 %24.7 298.4 فنزويبل

 %22 265.8 السعودية
 %13.1 157.8 ايران
 %12 144.2 العراق
 %8.4 101.5 الكويت
 %8.1 97.8 االمارات

 %4 48.4 ليبيا
 %3.1 37.1 نيجيريا
 %2.1 25.2 قطر
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 %1 12.2 الجزائر
 %0.7 9.0 أنغوال

 %0.7 8.8 االكوادور
 

  برميل مميار ٠٠٤٤ يبمغ أوبك دول في النفط احتياطي مجموع
  أوبك في العالمي النفط احتياطي من ٦٠٨
  االوسط الشرق  في أوبك احتياطي من ٤٤٨

 برميل مميار ٠٦٢ يبمغ العالم دول بقية في النفط احتياطي
 
 ١٩٩١-١٩٣١ بكومنظمة األ  ألعضاء النفطية  لسياسةا
 
  رالصقو  
 

 األىداف
  العالمية النفطية الشركات مجابية -٠
  لمنفط المستيمكة الدول مجابية -٠
  لمطاقة الدولية الوكالة مجابية -١
  الخام النفط أسعار رفع -٢
 

  الدول
  ايران -٠
  العراق -٠
  فنزويبل -١
  نيجيريا -٢
  ليبيا -٣
  الجزائر -٤
 
 ٠٧٦٤-٠٧٤٤ الحمائم  
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 األىداف

  الخام لمنفط المستيمكة لمدول الخام النفط تأمين -٠
  العالمية النفطية الشركات مع التعاون  -٠
  النفط أسعار استقرار-١
  لمنفط المستيمكة الدول مع التعاون  -٢
 

  الدول
  السعودية العربية المممكة -٠
  الكويت -٠
  المتحدة يةالعرب اإلمارات -١
  قطر -٢
 
 ٠٧٦٤-٠٧٤٤ الميمشين  
  االكوادور -٠
  الغابون  -٠
  اندونيسيا -١
 

 ٥١١٢-١٩٩١بك ومنظمة األ  ألعضاء النفطية السياسة
 
 الصقور  

  األىداف
  السوق  في حصصيا عمى الحفاظ -٠
  الخام لمنفط معقولو أسعار عمى الحفاظ -٠
  لممنظمة االنتاجي السقف عمى الحفاظ -١
 
  لدولا
  لممنظمة الرسمي الوريث أصبحت . السعودية العربية المممكة-٠
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  النفطية سياستيا في السعودية تتبع .الكويت -٠
  النفطية سياستيا في السعودية تتبع المتحدة العربية اإلمارات -١
 في الخميجية السياسة وتتبع النفط من إنتاجيا يفوق  المسال الغاز من إنتاجيا   .قطر -٢
  كأوب
 
 ٠٤٠٣-٠٧٦٤ الحمائم  

  األىداف
  الخام النفط أسعار رفع -٠
  لممنظمة االنتاجي السقف تخفيض -٠
  دولو كل في الداخمية واالقتصادية السياسية المشاكل حل -١
 
 الدول  
 والحصار العراق مع والحرب ٠٧٥٧ عام ثورة منذ المنظمة في نشاطيا وقل   ىمشت .  ايران -٠

  الحالي االقتصادؼ
-٠٧٧٠ االقتصادؼ والحصار ٠٧٧٤- ٠٧٦٤ الحروب منذ نشاطيا وقل ىمشت   .العراق -٠

  لمعراق االمريكي والغزو ٠٤٤١
  لمحكم شافييز مجيء منذ ىمشت .فنزويبل -١
  القذافي حكم سقوط منذ ىمشت ليبيا -٢
  الداخمية السياسية لؤلحداث ىمشت .نيجيريا -٣
  فييا النفط انتاج ويتباطأ الطبيعي الغاز يرتصد عمى أساسا   تعتمد .الجزائر -٤
 
 الميمشين األعضاء  
  كبير نفطي احتياطي لدييا وليس واضح سياسي اتجاه لدييا ليس والغأن -٠
  الييا وعادت أوبك وغادرت ىامشي منتج االكوادور -٠
 منفطل مستورده دولو وأصبحت النفط انتاج النخفاض ٠٤٤٧ عام المنظمة غادرت .اندونيسيا -١

  الخام
 ٠٧٧٣ عام المنظمة غادرت ىامشي منتج الغابون  -٢
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 5102الطمب العالمي المتوقع لمنفط عام 

 
 الكمية )مميون برميل يوميا(  المنطقة 

  31.50 القارة االمريكية 
 14.50 ربية و القارة األ

 4.00 القارة االفريقية 
 32.50 القارة االسيوية 

 4.75 با و ر أو روسيا ودول شرق 
 8.50 سط و الشرق األ
  52.52 المجموع 

 تخمينات من عدة مصادر
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 توضيحي  جدول
عدم التزام دول المنظمة بواقع السوق  باألحرػ  أوبك بسقوفيا االنتاجية أو لعدم التزام مثبل  يعطي 

النفطي حيث انيا وخاصة اعضائيا من دول الخميج وعمى راسيا المممكة العربية السعودية ورغم 
مدخوالت مالية اضافية ولدييا فائض عن الحاجة اال انيا ارتأت بان من حقيا  إلىدم احتياجيم ع

الحق  خرػ عمى التجارة النفطية العالمية وليس لمدول األ المييمنةىي  ،آخر أولسبب  ،ان تكون 
 تغطية احتياجاتيا من النفط من خارج المنظمة. أوفي زيادة انتاجيا 

 
 5102ايمول  5101 كانون الثاني الدولة 
الطاقة   

االنتاجية 
 المتوفرة 

الطاقة  االنتاج
 االحتياطية 

الطاقة 
االنتاجية 
 المتوفرة 

الطاقة  االنتاج
 االحتياطية

 0.25 1.11 1.140 0.070 1.355 1.425 الجزائر  1
 0.03 1.79 1.800 0.202 1.948 2.150 والغان 2
 0.4 0.54 0.570 0.055 0.455 0.510 االكوادور 3
 0.72 2.85 3.600 0.350 3.650 4.000 ايران  4
 - 3.89 4.180 0.000 2.445 2.445 العراق 5
 0.01 2.78 2.820 0.628 2.373 3.000 الكويت  6
 - 0.38 0.380 - - - منطقة الحياد 7
 0.13 0.40 0.500 0.225 1.550 1.775 ليبيا 8
 0.07 1.79 1.870 0.868 1.832 2.700 نيجيريا 9

 0.05 0.66 0.700 0.065 0.810 0.875 قطر 10
 0.06 10.16 12.260 3.515 8.228 11.740 السعودية  12
 0.03 2.88 2.940 0.550 2.250 2.800 االمارات  13
 0.11 2.41 2.490 0.048 2.652 2.700 فنزويبل 14
السوائل  15

  الييدروكربونية
- - - - 6.36 - 

 2.55 20.52 24 2.225 55242 22.051 المجموع  02
      46.3 نسبة االلتزام  17
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