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ي تواجه تحدياتد. فالح العامري*: ال
 الرئيسية الت 

 الومستقب حاليا أوبك
 
 

 المقدمة

 
اساسيات السوق المتمثلة  هي ، تقليديا،النفط أسعار تقلب على تؤثر التي الرئيسية العوامل رغم أن

 تقلب على تؤثر أخرى  عوامل يجري بمعزل عن ال ذلك إال أن والطلب العرض بشكل رئيسي في

نمو االقتصاد  أو، تذبذب سعر الدوالر، النمو االقتصادي لبعض الدول المهمة مثل النفط أسعار
التطور و  الطبيعية، والكوارث الطقسو  السياسية، والجغرافيا ،ر االقتصاديوالحظ الحروب،و العالمي، 
 أسعار تقلبعلى  أوبك دود فعلر و  التشريعية والتغييرات ،ةالمتجدد الطاقة مصادر ونمو ،يالتكنولوج

 العديد في أوبك منظمة حاولت ،ياسلب النفط أسعار على النفط أسواق أساسيات تؤثر عندما.  النفط

 موازنة أجلمن  والطلب العرض بين الفجوة من خالل تقليص النفط أسواق على التأثير الحاالت من

لوقف  2016بالتدخل عام  أوبك ا عندما قامتأخير  صلح ما هذاط، و النف أسعار ورفع األسواق
 حافة االنهيار. إلىالنفط التي وصلت  أسعار تدهور

 
عدم عندها بك أو قررت  2014في النصف الثاني من عام  األزمةبداية  إلىعدنا قليال  فلو

بعد  لكنو  ،النفط أسواق توازن حالة  إلىالتدخل واتبعت سياسة االنتظار والمتابعة لحين الوصول 
التدخل في سياستها و  قناعة بضرورة تغيير إلىبك أو سعار توصلت األمرور عامين من انخفاض 

أدنى مستواها في شباط  إلىالنفط التي وصلت  أسعار النفط والسيطرة على تدهور أسواقموازنة 
 التي تلك عن مختلفة سياسة استخدام عليهاان  المنظمة ل.  وأدركتللبرميرا  دوال 29 وبحدود 2016

 األسواقوقررت التدخل لغرض موازنة العرض والطلب على النفط في  ،2014عام هاتعتمدا 

 في األعضاء غير الدول قررت مشاركة لذلك،ي.  النفط إنتاجها في التحكم خالل منعالمية ال
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على  النفط العالمية أسواق لموازنة مشتركة أرضية إيجاد وتبادل اآلراء والنقاش لغرض أوبك منظمة
 .سعأو نطاق 

 
 في 2016 سبتمبرأيلول/ شهر في هامؤتمر  عقد إلى بكأو ت المباحثات بين دول منظمة أد وقد

 أسواق في التوازن تحقيق ل اتخاذها ينبغي التي الخطوات أفضل ايجادو  النفط أسواق لمناقشة الجزائر
تخفيضه وفق نسبة يتم االتفاق عليها  أو اإلنتاجالنفط، وتم االتفاق من حيث المبدأ على تجميد 

بك أو شراك الدول خارج إ إلى إضافةعضاء األنتاج كل دولة من الدول إالحقا تعتمد على حجم 
 نوفمبرتشرين الثاني/ 29 فيضمن االتفاق لغرض تعزيز فاعلية التنفيذ ألي اتفاق مستقبلي.  و 

 التعاون  إعالن )اتفاقيةإلى  روسيا بقيادة نيالمستقل النفط ومنتجو أوبك منظمة توصلت 2016

(DCA) والتي بموجبها تم تخفيض األوبك في األعضاء غيرالمنتجة للنفط  والدول أوبك دول بين ،
م/ب/ي.  وقد كان هذا االعالن عالمة فارقة في تاريخ أوبك  1,600نتاج تلك الدول بحوالي إ

النفط والعمل على  أسواقليات آجل فهم أدولة منتجة للنفط والتعاون بينها من  24كونه جمع 
سحب النفط الفائض المنتشر في مخازن منتشرة حول العالم خاصة في الدول المتقدمة التي 

 2017 عام بداية في تنفيذه بدأ لتيا DCAي الدول المشاركة ف إنتاجتعتمد بشكل كبير على 

نجاحا ملحوظا من خالل  تنفيذها خالل التاريخية االتفاقية هذه نجحت قداستمر حتى االن.  و و 
 إلى .  وأدى ذلكالنفط مخزونات سحب خالل منمساهمتها في الموازنة بين العرض والطلب 

 أوبك في األعضاء غير والدول أوبك بلدان يساعد مستوى  إلى النفط أسعار ورفع النفط أسواق موازنة
 .المالية ميزانياتها في العجز تخفيض على

 
 النفط منتجيوالمزايا التي منحتها ل DCA)) اتفاقية تقييم إلى السطور التاليةسوف نتطرق في 

 DCA تنفيذ من شهر ا 15 بعد أوبك فعل رد إلى باإلضافة ،حول العالم والمنتجين الذين تضرروا

 الكهربائية السيارات مثلخاصة مصادر الطاقة البديلة  المستقبل، في أوبك ستواجه التي والتحديات

 .ة والتطورات المتعلقة بالبيئةالشمسي والطاقة
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 DCA))تقييم اتفاقية 
 

.  فمن  DCAطراف التي استفادت وتلك التي تضررت من تنفيذ اتفاقيةاألن نحدد أالضروري  من
 المنتجة األخرى  والبلدان ، DCAدول جميع ستفادتالمتحققة لمنتجي النفط فقد ا اإليراداتناحية 

ت من ملياراعلى بمئات الأ يرادات إ خالل تحقيق من أخرى  ودول المستقلين النفط ومنتجي للنفط،
 زيادة على تشجع كما ،ات وتقليص العجزالحكومي المالية لميزانياتا تمويلساهمت ب الدوالرات

 .النفط أسعار انخفاضنتيجة  انخفضت التيالنفطية  االستثمارات

 
 دول فالصورة هنا تختلف حيث استثنت االتفاقية بعض اإلنتاج ما فيما يتعلق بتأثير االتفاقية علىأ

يرادات التي اإل إلى إضافةها إنتاجالتي استفادت من خالل زيادة  وإيران ونيجيريا ليبيا مثل أوبك
 منظمة في األعضاء غير الدول منتجيحققتها نتيجة ارتفاع األسعار، وهذا بالتأكيد ينطبق على 

.  ولكن بالرغم المتحدة الواليات إلى إضافةكالنرويج وبريطانيا  ،تفاقيةغير المشاركين في اال أوبك
ن بقية المنتجين وفي مقدمتهم منتجي النفط أال إ DCAمن الخطوة الهامة التي اتخذتها دول 

هم دون إنتاجزيادة  من وتمكنوا أنفسهم تنظيم أعادوا الذين مريكيةاألالصخري في الواليات المتحدة 
 الذيمريكية في السوق الدولية و األزيادة حصة الواليات المتحدة  إلىذلك  أدىمر الذي األتوقف، 

وكان هذا بالضد من موقف منتجي اتفاقية   .ي / ب / م 10.5 تجاوز ةتاريخي ياتمستو  إلىوصل 
DCA  تقليص حصتهم  أدىمر الذي األاالتفاقية  تنفيذ فترة هم خاللإنتاجحيث عملوا على خفض

 صناعة تطويرو  اإلنتاجالمخصصة لزيادة  راتاالستثما حجم في السوق الدولية من جهة وتخفيض

 .ق على سبيل المثالالعرا كالذي حصل مع النفط،
 

  DCAاتفاقية  مغادرة خيارات
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 منظمة في األعضاء غير والدول األوبك دول بين مستمرة مناقشاتتدور في الوقت الحالي لقاءات و 

 أي لتجنبفترته  انتهاء بعد االتفاق هذا مع التعامل كيفية حول DCA في المشاركة (OPEC) األوبك

لغرض التوصل ألفضل الخيارات المتوفرة  النفط، وأسعار النفط العالمية أسواق على سلبي تأثير
 االتفاقية. التي من شأنها المحافظة على ما حققته

 
 لتخليا الوزاري  يونيوحزيران/ اجتماع في اإلعالنربما يكون ، األول الخيارفعلى المدى القصير، 

 النفط أسواق على اسلبيتأثيرا  ثروبهذا الصدد هناك تخوف ربما يؤ  ، 2018عام بنهاية DCA عن

استمرار  إلىشارة لغاء االتفاقية ويتم فقط اإلإ قراراتخاذ  تأخير هو، الثاني الخيار  .النفط وأسعار
 تشرين/نوفمبر في الوزاري  االجتماعخالل الفترة القادمة حتى انعقاد  النفط أسواق تقييماالتفاقية في 

 في القرارن وتأجيل اتخاذ بقاء الوضع على ما عليه اآلإفهو ، الثالث ما الخيارأ ،2018 الثاني

المتفق  النفط إنتاج تقليص تخفيف هو، الرابع والخيار.  2019م عا في الوزاري  يونيو/مايو اجتماع
  د / ب / م 1 إلى د / ب / م 1.758 من اإلنتاج تخفيض المثال، سبيل على ،عليه في االتفاقية

 أكثر إلى الخيار هذا يؤدي قد .وإيران وليبيا نيجيريا إنتاجتثبيت  تشمل أو ، د / ب / م  750،000

 الكافي الوقت ولديها النفط أسعار على السلبية اآلثارتجنب  من ألوبك يمكن حيث إيجابية، الجوانب

، وفي حالة تبني السوق  توازن  على وتأثيراته النفط إنتاج نمو متابعة وكذلك األسواق، ودراسة لرصد
مكثفة لغرض تقليص كمية التخفيض المخصصة له  ا  ن يبذل جهودأهذا الخيار فعلى العراق 

 عد داعش.عمار ما بعادة اإلإ ب/ي، لمساندة جهود العراق في  210،000والتي تبلغ 
 

 بكأو بعض المبادرات المتوفرة امام 

 
واستجابة للتطورات والمتغيرات  والمستقبلية المستمرة التحديات مواجهةداء أوبك في أ تعزيزلغرض 

 واآلخر الحين بين ااستراتيجيته غييرت باستمرار أوبك تحاول النفط العالمية، أسواقالتي تحصل في 

وأسعار  مستدامة سوقية حصةولضمان  لألسواقعادة التوازن إل المبادرة هافقدان تجنبلغرض 
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ن أمام أوبك فرصة إلدامة التفاوض مع الدول المنتجة خاصة تلك المشاركة متوازنة.  وتتوفر اآل
 للتغلبمد لتحقيق أهداف المنظمة، و طويلة األ ةلغرض بناء سياسة واستراتيجي DCAفي اتفاقية 

النفط الصخري  إنتاج، خاصة تلك المتمثلة في مشكلة نمو ةالحالية والمستقبلي التحديات على
هدفها اتخاذ  جديدة سياسة صياغةو  الحالية االتفاقيةهناك فرصة مهمة تتمثل بتطوير أن حيث 

 في حصتها يجاد توازن بين زيادةإو  DCA دول إنتاج على لتأثيرات السلبيةا من خففجراءات تإ

 مقبولة. أسعار مستويات على من جهة والحصول السوق 
 
النفط خالل فترة تنفيذها كان نتيجة  ألسواقعادة التوازن التدريجي إ في  DCA اتفاقية نجاحن إ

التي بذلت  الوزارية المراقبة لجنة قبل من والمتابعة الممتازة واإلدارةمفاوضات المكثفة الو  دبلوماسيةلل
وقد شجع هذا على خلق   .٪100الذي ساهم في تحقيق نسبة تنفيذ حوالي  مرمتميزة األ جهودا  

فترة طويلة كأن  إلى DCAاتفاقية  تمديدمن هذه المبادرات   .أرضية متينة لظهور مبادرات مهمة
 تشمل في عضويتها أوبك محل لتحل جديدة منظمة تشكيل أوأكثر  أوخمس سنوات  ،مثال ،تكون 

فكار واي دولة منتجة اخرى.  وإلنضاج هذه األ أوبك دول إلى إضافة المستقلين النفط منتجي
قرار  إلىالوصول  أجلالدراسات المعمقة من  بإعدادالشروع  والمقترحات من الضروري جدا  

 سليم.
 

ن يتم بعناية فائقة أيجب  خيار يتم تبنيه مستقبال   أون اي مبادرة أومن الضروري التأكيد على 
ساسيات أعالمية، وتساهم وتؤثر على ال النفط أسواق في والشفافية االستقرار لتحقيق أداة  بمثابة لتكون 

السوق كالعرض والطلب وتلبية متطلباتها في الوقت المناسب لتجنب حصول أزمات ناجمة عن 
خلل  أوسياسية، -خرى كالعوامل الجيوالعوامل الثانوية األ أوخلل مفاجئ في أساسيات السوق 

ضخم من النفط يسبب  إنتاج إلىسواء كانت مبالغ ضخمة تؤدي  -النفطية  االستثماراتفي 
متابعة  ،عجز في الكميات المنتجة من النفط.  كذلك إلىاستثمارات قليلة تؤدي  أوغراق السوق إ 
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الالزمة للتأقلم معها وتخفيف  تالتأثيرات الخاصة بالبيئة والتطور التكنولوجي واتخاذ اإلجراءا
 تأثيراتها. 

 
زالة المبررات التي إهدافها وآليات عملها أ ن تضع من ضمن أي منظمة بديلة عليها أفإن  ،كذلك

وذلك من خالل  حتكاري الا كارتلن تطلق عليها بالأبا و ر أو تجعل من الواليات المتحدة وبقية دول 
ن أهداف المنظمات والمراكز والمعاهد المتخصصة بالطاقة.  ويجب أ ليات عمل و آاالستفادة من 

عضاء لكي ية احتياطية معقولة لدى الدول األإنتاجعضاءها توفير طاقة أ تطلب المنظمة من 
 زيادةالنفط في الوقت المناسب وتهيئ اآلليات المطلوبة ل أسواقتستخدمها كعامل استقرار وموازنة 

 النفط العالمية.  أسواق في حصتها
 
 التحاور أجلتلتقي دوريا من  للطاقةدائمة  لجنةن تقوم بإنشاء أهذه الدول  إمكانبفإن ، كذلكو 

ي خاصة األحفور  لوقودل على دور فعال مستدام لإلبقاء األمد طويلة واستراتيجيات سياسات إلنشاء
  .وتقنيتها كفاءتها وتحسين المتجددة الطاقة مصادر في نفس الوقت تنمية دورو  النفط والغاز،

النفط لتمويل  أسعارن تبدأ بالتحكم في التوازن بين محاولة رفع أوعليه بإمكان هذه الدول 
دارة مصادرها الطبيعة من خالل التنوع االقتصادي من جهة إالموازنات المالية العامة وكذلك 

 وتنوع مصادر الطاقة من جهة اخرى.
 

 أوبك الرئيسية التي تواجه تحدياتال

 
 التي التحديات أهم إلىسوف تتم االشارة هنا نه أال إ التحديات من العديد وجود من الرغم على

 والطاقة، ةيالبيئ والمتطورات والمتغيرات، الصخري  النفط :من وجهة نظرنا وهي أوبك تواجه

صل في الحاالتذبذب  إلىسباب التي تؤدي حيث تعتبر هذه التحديات من أكثر األ المتجددة
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 تغيراتمال هذه مع عاملتت جديدة أفكار التزامات هائلة للبحث عن ماما ضع المنظمةتو  النفط أسواق
 .والتحديات

 

 األمريكي الصخري  النفط .1

 
ات التي تقلق تحديه من الإنتاجالنفط الصخري واستمرار انخفاض تكاليف  إنتاجتعتبر ظاهرة نمو 

هذا المشكلة رغم  إلدارةومركزة  ضخمة جهود إلى يحتاج الذي األمرولفترة ليس بالقصيرة،  أوبك
التقليدي  النفط نتاجومنافسا  إل الصخري  النفط إنتاج نموتمرار سصعوبتها.  فالمؤشرات تؤكد ا

النفط  أسواقة المنظمة في حصتخفيض  إلىبك وبالتالي يؤدي أو الذي تنتجه دول منظمة 
خرى المتعاونة معها، العالمية.  وهذا بالتأكيد سوف يزيد الضغط على المنظمة والدول المنتجة األ

متمم )متأرجح( كما هو حاليا والذي  جعادة تقييم دورها كمنتإ عادة النظر بسياستها وخاصة إ في 
 الصخري  النفط إنتاجبك بشكل عام ويساعد على نمو أو الدول المنتجة خارج  يصب في صالح

 نفط في العالم.ليس ألوبك فقط وانما لكل منتجي ال كبيرا تحديابشكل خاص.  ولذلك أصبح هذا 
 

النفط والغاز الصخري لمساهمتها في تحقيق حلم الواليات  إنتاجهمية نمو أ وال بد ان نذكر هنا 
نمو  إلى إضافةالمتحدة االمريكية في تحقيق االكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة المنتجة فيها، 

 نتجيم تنافس بقيةمريكي الخفيف حيث بدأت تصدير كميات الغاز الطبيعي المسال والنفط األ

العالمية على حساب بقية الدول  سواقنمو حصة الواليات المتحدة في األ إلىومؤديا   والغاز النفط
النفط والغاز العالمية.  لذلك البد من  أسواقالمنتجة، األمر الذي ساهم فعليا  في تغيير هيكلة 

مقلقا لبقية منتجي النفط والغاز مريكي أصبح تحديا وكابوسا ن النفط والغاز الصخري األأالتأكيد 
بشكل خاص وسيبقى لفترة ليست بالقصيرة ومن  أوبكعلى مستوى العالم بشكل عام وعلى دول 

 الضروري التعامل مع هذا التحدي بجدية.
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 والعرض الطلب على يما  في التأثير السلبمستداو  هاما   دورا   البيئية والتقنية التشريعية لتدابيرل أصبح

حوال الجوية وما ينتج عنها من عواصف مدمرة في البر والبحر .  فالتغيير في األالنفط على
 الذي األمر نتاج،حوال يؤثر ذلك على منشآت الصناعة النفطية واإلوفي كثير من األ باستمرار

 والتقنيات البيئية والتشريعات التدابير تؤثرخرى، أ.  من ناحية النفط أسعار ارتفاع إلىيؤدي 

ولها تأثير مستمر ربما غير منظور  سلبي بشكل واإلنتاج الطلب على االنبعاثات تقلل التي المبتكرة
على المدى القريب ولكنه له تأثير واضح على المدى البعيد.  وبالرغم بروز بعض الخالفات 

 و أ COP24مثل مواقف الدول المتناقضة من اتفاقية  تالسياسية بين الدول بشأن التشريعا

COP23نه ال يقلل من تأثيرها على الطلب على أ إالتخفيف تأثير هذه التشريعات  أوتأخير  يف
 بك. أو ر على منتجي النفط وخاصة كبي تحديالوقود االحفوري واستمرارها ك
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وبدأت تجلب انتباه المتخصصين في الطاقة بنموها  فائقة بسرعة المتجددة الطاقة مصادر تنمو

بين  حصتهامن خالل ارتفاع نسبة  االحفورية الطاقة هيمنة من الحددورها المتزايد في و السريع 
 مصادربمرحلة انتقالية لصالح  مصادر الطقة االخرى.  ولذلك تمر أسواق الطاقة في العالم حاليا  

 والكفاءة، المبتكرة، التكنولوجيا ات البيئية واالقتصاديةحيث تتوفر بعض الميز  المتجددة الطاقة

 زيادة ،المثال سبيل علىكونها صديقة للبيئة.  ف إلى إضافةعليها  الطلبنمو و  المنخفضة، والتكلفة

 أن من رغمبال النفط بانخفاض الطلب على سوف يساهم تدريجيا   الكهربائية السيارات على الطلب

 العالمي الطلب إجمالي من ٪20ي حوالشكل ي السياراتعلى المنتجات النفطية من قبل  الطلب

التي بدأت تتوسع بشكل  الشمسية الطاقة ظهور هو األحفوري  للوقود اآلخر التحدي  .النفط على
 الشمسية الطاقةفي مشاريع  االستثمارات من المزيدخيرة حيث يتم توظيف األ اآلونةكبير في 

 أكثر ويجعلها أقل بتكلفة الشمسية الطاقة إنتاج ساهم فيسي الذي التكنولوجي التقدم إلى إضافة

وربما سيقود ذلك  النوويةالطاقة و  الرياحينطبق على الطاقة التي تنتجها  ءالشيونفس   .ربحية
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نواع جديدة من الطاقات المتجددة نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي مثل أ ظهور إلى مستقبال  
 تطور افي حالة نجاحها ، ويمكن أن تعتبر الطاقة الكهربائية إنتاج ألغراضتوظيف الجاذبية 

 الوقود االحفوري. لمنتجييرا  كبديا  تح مثلييدا  جد صناعي ا
 
نواع الطاقة المتجددة ومن العبين ليس بالضرورة من ألمختلف  ذلك فإن التطور السريع والمذهلل

كبر من عالمية المتضرر األلا النفطات شركن تكون أشركات النفط العالمية التقليدية، حيث يتوقع 
 الطاقة المتجددة في حالة عدم قيامهم بتنويع مصادر إلىالتحول الحاصل من الطاقة االحفورية 

في  صولهم ومنشآتهم النفطيةأ وتنخفض قيمة اللعبة خارج االتي ينتجونها لكي ال يكونو الطاقة 
 . من الدوالرات التي ستستثمرها خالل الفترة القادمة الملياراتالمستقبل وبذلك ستخسر مئات 

 . ميتة أصوال  صول اليوم الذي تعتبر هذه األ يأتينه ربما إ ون ويبالغ بعض الخبراء حينما يقول

 ،ومنذ فترة ،بكأو عالمية وبعض شركات التابعة للدول المنتجة في ال النفط شركات بدأت لذلك
نشطتها الواعدة في أ إلىالطاقة المتجددة  إنتاجمصادر الطاقة وإضافة  إنتاجالبدء بالتنوع في 

 كبارخذ أ األخيرة العشر السنواتالمستقبل واستجابة للتطور التكنولوجي ومتطلبات البيئة.  ففي 

السيارات الكهربائية والبنى التحتية  إنتاج في االستثمارات بزيادة يقومون  الطاقة صناعة في الالعبين
هذا النوع من السيارات لتقليص االعتماد على  إنتاجالمطلوبة والعمل على وضع الخطط لزيادة 

على نمو االستثمارات الهائلة في مشاريع عمالقة إلنتاج  يضا  أوينطبق هذا  المنتجات النفطية. 
مشروع الطاقة الشمسية في صحراء المغرب، وكذلك المشروع  ذلك ، ومثالالشمسية الطاقة

إلنشاء  بانك، سوفت العمالقة اليابانية االتصاالت شركةو  السعودية العربية المملكةالمشترك بين 
 200 يتم استثمار حوالي أن المتوقع من والذي العالم في الشمسية الطاقة لتوليدمتكامل  مشروع أكبر

 .2030حلول ب Gigawatt 200إلنتاج حوالي  دوالر مليار

 
 الطاقة وسوق  الدولي المجتمع إقناع في المتجددة الطاقة مصادر داعمو مشاريع نجحلقد  ،ا  أخير و 

 مصادر نذلك فإ من الرغم وعلى عصر الطاقة المتجددة.  إلى االحفورية الطاقة من باالنتقال
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هناك توقعات  أن إال ،العالمي الطاقة إنتاج إجمالي من ٪10من  أقل تمثل تزال ال المتجددة الطاقة
 النفط والنتيجة قد تكون على حساب مستقبل ،بأن المنافسة قد تصبح شديدة بين مصادر الطاقة

 منظمةل التحديات المهمة إحدىفي العقدين القادمين.  ولذلك أصبحت مصادر الطاقة المتجددة 

 سيبذلون  DCAن المشاركين في اتفاقية أولذلك نتوقع  لبعيد. في المدى ا وشركائها الجدد أوبك

توسيع فهمهم لما يحصل في مرحلة و  الجد محمل علىوأخذه  التحدي هذا لمواجهة استثنائية داو جه
عداد سياسات واستراتيجيات طاقة إ الطاقة المتجددة من خالل  إلىاالنتقال من الطاقة االحفورية 

 الطاقة علىلنمو الطاقة المتجددة  السلبية اآلثار من لتخفيفالطاقة لنواع أواقعية ومتوازنة لكل 

 .جيال القادمةة لمصلحة األطويل لفترات لغرض االستمرار باستخدام االخيرة االحفورية

 consultant for marketing and strategies at the oil ministry 
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