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عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة ،ندو ًة
أكادميية يوم السبت  7ترشين الثاين  /نوفمرب  2015ملناقشة
التداعيات االقتصادية والسياسية واالجتامعية لتدهور أسعار النفط
عىل البلدان املص ّدرة .وشــارك يف الندوة عد ٌد من وزراء النفط
السابقني ومجموعة من خرباء صناعة النفط؛ فتدهور أسعار النفط
من نحو  110دوالرات للربميل يف حزيران  /يونيو  2014إىل أقل من
وأرباح كبرية ألطراف
 45دوال ًرا للربميل هذه األيام ،نجم عنه خسائر
ٌ
متعددة .وال يوجد دولة يف العامل أو حتى فرد ال يتأثر بتحركات
أسعار النفط ،وأسعار الغاز معه .وال يوجد يف عرصنا سلعة أخرى لها
هذا التأثري وهذه األهمية وهذا االهتامم كام للنفط وأسعاره؛ وهذا
بسبب ضخامة اآلثار السالبة واملوجبة التي ت ُحدثها ،فارتفاعها يخلق
رابحني وخارسين ،وانخفاضها يب ّدل مواقع الرابحني مبواقع الخارسين،
ولك ّنها ليست معادلة صفرية.
تدهورت األسعار برسعة قياسية بسبب تخمة سوق النفط بنحو
مليون برميل تقريبًا ،نتيجة لتزايد العرض برسعة أكرب من تزايد
َ
الطلب ،ومل تقم منظمة أوبك هذه املرة بخفض إنتاجها ،ومل تقم
بدورها املعهود بوصفها منت ًجا م ِرنًا يوازن العرض مع الطلب للحفاظ
عىل سعر مستهدف ،بل اتخذت قرارها بعدم تخفيض إنتاجها يف
اجتامعها رقم  166بتاريخ  27ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2014وقرارها
يف اجتامع حزيران  /يونيو  2015االستمرار يف عدم خفض اإلنتاج.
وسعت السعودية بخاصة كونها املنتج األكرب يف العامل ،لعرض كميات
تقل بضعة دوالرات للمشرتين ،فكان أن تدهورت
من النفط بأسعار ّ
األسعار .وهذا يطرح السؤال الكبري :ملاذا نهجت أوبك هذه السياسة
هذه املرة؟
بسبب حدة هبوط األسعار خالل السنة املنرصمة ،فإ ّن األرباح
هائل ،وتركت آثا ًرا موجع ًة عىل البلدان
حجم ً
والخسائر بلغت
ً
املص ّدرة التي متثّل صادراتها من النفط نحو  %90 – 70من إيراداتها
الخارجية .ما يُحدث أث ًرا سلب ًيا يف إيرادات موازناتها التي تضخّمت
خالل العقد املايض بعد أن ارتفعت األسعار وتجاوزت ح ّد الـ 100
دوالر للربميل .وسينعكس تراجع اإليرادات عىل مشاريع التنمية
االقتصادية واالجتامعية ومستوى الرفاه العام ،وعىل فوائضها املالية
وأسعار رصف عمالتها ،وسيدفعها إلصالح هيكيل لجملة من سياساتها
عىل املدى القصري ،وبخاصة سياسات الدعم التي تكلّفها مبال َغ طائلة
ملواجهة هذا التحدي الصعب ،أ ّما عىل املدى الطويل فتحتاج إىل
حلول صعبة.
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وإذا كان لدى دول مجلس التعاون فوائض مالية تساعدها ،فكيف
ستتدبر البلدان املص ّدرة األخرى أمرها ،مثل العراق والجزائر وإيران
وحتى روسيا ،التي ال متلك فوائض واحتياطيًا كافيًا؟ وما مدى تأثريه
يف استقرارها االجتامعي؟
أ ّما الدول املستوردة للنفط والغاز ومشتقاتهام ومنتجات الصناعات
البرتوكياموية ،فتحقق أربا ًحا صافية ،ولكن ستتأث ّر بعض قطاعاتها
سلب ًيا يف الوقت نفسه.

أسباب تدهور أسعار النفط
انقسمت آراء الباحثني يف الندوة حول أسباب تدهور أسعار النفط
ودوافع قرار أوبك بعدم خفض إنتاجها ،إىل رأيني؛ يقول أحدهام إ ّن
دافع القرار هو تواطؤ سعودي أمرييك لتخفيض أسعار النفط من أجل
الضغط عىل روسيا وإيران ،وليس الحفاظ عىل األسواق .وقد مثّل
هذا الرأي ممدوح سالمة ،وهو خبري دويل يف الطاقة واستشاري لدى
البنك الدويل ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،UNIDO
وقد شارك يف الندوة بورقة بعنوان" :العوامل الكامنة وراء االنخفاض
الحاد يف أسعار النفط" .بينام تب ّنى بقية الباحثني الرأي اآلخر القائل
بأ ّن دافع قرار أوبك هو الحفاظ عىل األسواق ومنع مصادر الطاقة
األخرى ،مثل النفط والغاز الصخري الذي نَ ا إنتاجه خالل السنوات
املاضية بسبب األسعار املرتفعة ،ومنعها من االستيالء عىل أسواقها،
وهو التربير الذي تق ّدمه أوبك لقرارها بعدم خفض اإلنتاج .وتر ّدد
رأي ثالث عىل نح ٍو ضعيف يجمع بني تالقي مصالح الحفاظ عىل
األسواق مع مصالح تشكيل ضغط عىل كلٍ من إيران وروسيا.
يرى سالمة أ ّن "النفط مثل عملة ،وجهها األول اقتصادي والثاين
مليون
َ
سيايس" .ويرى أ ّن قرار أوبك بعدم خفض اإلنتاج مبقدار
برميل يف اليوم المتصاص تخمة النفط املعروض يف السوق ،هو قرار
كل من روسيا
خاطئ ،ولو اتخذت أوبك هذه الخطوة النض ّمت إليها ٌ
والربازيل لتخفضا إنتاجهام بنحو  500ألف و 300ألف برميل يف اليوم
عىل التوايل ،مبا ميثّل خفضً ا للمعروض من النفط يف السوق مقداره
مليون برميل يف اليوم ،ومبا يعيد األسعار للتوازن يف مستوياتها
2.8
َْ
القدمية .ولن تخفض روسيا والربازيل إنتاجهام من دون أن تفعل
أوبك هذا أولً  .ويرى سالمة أ ّن الوقت مل يفت بعد لتعيد أوبك
النظر يف قرارها بخصوص خفض اإلنتاج .ويرى أ ّن الرتاجع الطفيف
يف معدالت من ّو الصني واالتحاد األورويب ال يؤدي إىل هذا التدهور
الكبري يف أسعار النفط ،فاالقتصاد العاملي واجه ظروفًا اقتصادية
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أصعب ،وعىل الرغم من ذلك مل تهبط األسعار بهذه الحدة؛ إذ كانت
أوبك تسارع إىل خفض إنتاجها من أجل موازنة السعر يف مستوياته
دون تدهور .لكن ،يف هذه املرة ،ويف االجتامع  166ألوبك بتاريخ
 27ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2014واجتامعها يف حزيران  /يونيو
 ،2015فقد مارست السعودية ضغوطًا كبرية يك ال تتّخذ منظمة أوبك
رص سالمة عىل وجود اتفاق بني السعودية
قرا ًرا بخفض اإلنتاج .وي ّ
والواليات املتحدة يكمن وراء تدهور أسعار النفط ،وهو مو َّجه ضد
إيران وروسيا للضغط االقتصادي عليهام ،ألسباب سياسية .وق ّدم
سالمة مثالً عن اتفاق سعودي أمرييك قد جرى مطلع سبعينيات القرن
مم أسهم يف
العرشين ،لحرص تسعري بيع النفط السعودي بالدوالرّ ،
مثال ثانيًا من مطلع
نشوء البرتودوالر ورفع أسعار النفط .كام ق ّدم ً
الثامنينيات ،بأ ّن اتفاقًا سعوديًا أمريك ًيا قد ت ّم آنذاك عىل تخفيض
كبري يف أسعار النفط من أجل التأثري االقتصادي يف االتحاد السوفييتي
آنذاك ،فأغرقت السعودية أسواق النفط بكميات إضافية متذرع ًة
ٍ
هبوط حا ّد يف
بالحجة نفسها "الحفاظ عىل األسواق" ومتسببة يف
األسعار إىل نحو  10دوالرات للربميل .ويرى سالمة أ ّن تدهور األسعار
اليوم هو رمبا تواطؤ جديد بني الواليات املتحدة والسعودية لتخفيض
أسعار النفط يف مؤامرة جديدة ضد روسيا وإيران .ويرفض سالمة
حجة التميمي بأ ّن النفط الصخري سيأخذ حصة روسيا والربازيل من
األسواق يف حال قامتا بخفض إنتاجهام .ويرى أ ّن روسيا ال تستطيع
زيادة إنتاجها عن مستوى  11مليون برميل يف اليوم ،وأ ّن الربازيل
تصارع يك تكفي نفسها ذاتيًا ،وأ ّن منتجي النفط الصخري األمرييك
يكادون ال يستطيعون زيادة إنتاجهم .وإذا كان هدف السعودية
قتل إنتاج النفط الصخري ،فإ ّن تكاليف النفط الصخري تنخفض مع
التق ّدم التقني ويبلغ اآلن نحو  60دوال ًرا للربميل هبوطًا من 85 – 70
دوال ًرا للربميل .ورمبا يرتاجع قري ًبا إىل  50دوال ًرا ،وهي لن تستطيع
قتل النفط الصخري يف النهاية.
عىل الضد من رأي سالمة ،فقد ذهب غالبية الخرباء إىل تب ّني مقارب ٍة
أخرى لهبوط األسعار؛ فإبراهيم إبراهيم ،املستشار االقتصادي لسمو
األمري يف الديوان األمريي يف حكومة قطر الذي رأس الجلسة الثالثة
يف الندوةّ ،بي أ ّن التطورات األخرية يف أسعار النفط ال مثيل لها سوى
انخفاض  1986الذي استمر نحو  15سنة ،وع َزا أسباب هذا االنخفاض
إىل وجود اكتشافات جديدة ،بخاصة تطوير مصادر النفط األخرى
من نفط وغاز صخريني ،وبخاصة يف أمريكا التي زاد إنتاجها من  5إىل
 9ماليني برميل يف اليوم .أ ّما خالد راشد الخاطر مدير إدارة البحوث
والسياسة النقدية يف مرصف قطر املركزي ،والذي شارك يف الندوة
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بعرض بعنوان" :تحديات انهيار أسعار النفط وردات أفعال السياسات
يف دول مجلس التعاون" ،فقد أشار إىل وجود تخمة يف سوق النفط
بسبب التباطؤ االقتصادي ،وارتفاع كفاءة استخدام النفط ،ومعاودة
إنتاج العراق وليبيا ،وتزايد إنتاج النفط الرميل .وكان أمام أوبك إ ّما
أن تخفض إنتاجها للحفاظ عىل األسعار ،وهذا سيؤدي إىل فقدان
أسواقها ،أو تتّجه إىل تخفيض األسعار لتطرد منتجني آخرين .ويرى
الخاطر أ ّن عوامل الهبوط اقتصادية وإن استغلّها سياسيون ،والتغري
األســايس يف سياسة أوبك هو االنتقال من استهداف األسعار إىل
استهداف الحصص يف األسواق .أ ّما عامر التميمي املستشار االقتصادي
ملؤسسة التقدم العلمي يف الكويت ،فقد شارك يف الندوة بورقة
بعنوان" :الكويت وتحديات سوق النفط" .وأشار التميمي إىل أ ّن
سوق النفط تتح ّول أحيانًا إىل سوق يتحكم فيها املشرتون ،كام هي
الحال يف الوقت الراهن ،ويكمن سبب تراجع األسعار يف أ ّن الطلب
عىل النفط ينمو بوترية بطيئة يف ظل أوضاع اقتصادية هشّ ة يف الكثري
من البلدان املستوردة الرئيسة ،مثل بلدان االتحاد األورويب أو اليابان.
كام أ ّن تراجع معدالت النم ّو يف الصني والهند دفع إىل انخفاض يف
الطلب عىل النفط .ويف االتجاه نفسه ،نجد عبد املجيد العطار،
والري ،ووزير املوارد املائية الجزائري ومدير
وهو مستشار يف الطاقة
ّ
عام رشكة سوناطراك الجزائرية األسبق ،الذي شارك يف الندوة بورقة
عنوانها" :انخفاض أسعار النفط وتأثرياته يف االقتصاد الجزائري"؛
إذ يرى العطّار أ ّن األسباب تعود للسوق وظروف العرض والطلب
والعوامل املؤث ّرة فيها ،سواء العوامل التقنية اإلنتاجية الخاصة
بالحقول أو عوامل التق ّدم التكنولوجي التي ترفع الكفاءة وتخفض
االستهالك ،أو تنمية استغالل مصادر طاقة جديدة مثل النفط
الصخري ،أو عوامل تباطؤ النم ّو االقتصادي ،أو العوامل الجيوسياسية
مثل العراق وليبيا وإيران ،أو الزيادة يف قيمة الدوالر .ومثّلت هذه
مليون برميل يوم ًيا .والضغوط
َ
يقل عن
العوامل فائضً ا يف العرض ال ّ
عامل أساسيًا .أ ّما عيل مريزا  -وهو خبري
عىل إيران وروسيا ليست ً
اقتصادي متخصص يف قضايا إعادة الهيكلة واإلصالح االقتصادي يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا – فقد أشار يف ورقته "آثار انخفاض
أسعار النفط يف الدول املستهلكة" ،إىل أ ّن أسعار النفط مت ّر بدورات
صعود وهبوط طويلة وقصرية ،وأ ّن أسباب الهبوط األخري هي عدم
من ّو الطلب العاملي عىل النفط ليتالءم مع زيادة العرض ،وبخاصة
تباطؤ من ّو الصني والهند واالتحاد األورويب ،ومن جهة أخرى توقّع
تباطؤ من ّو الناتج املحيل اإلجاميل ،ومن ثم الطلب العاملي عىل النفط.
مع استمرار توقّع الزيادة يف إنتاج النفط الصخري والنفط العضوي
والتطور التكنولوجي الذي يخفض تكاليف إنتاج مصادر نفوط أخرى،
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واستمرار قوة الدوالر ،وارتفاع املخزون بخاصة يف دول ،OECD
وبغية الحفاظ عىل حصصها يف سوق النفط ،قررت منظمة األوبك
يف اجتامع  27ترشين الثاين  /نوفمرب  2014عدم تخفيض اإلنتاج.
أ ّما حسن عيل عميد كلية اإلدارة العامة يف معهد الدوحة ،والذي
شارك يف الندوة بعرض بعنوان" :أسعار النفط إىل أين وما الذي ميكن
عمله؟" ،فقد ّبي أ ّن تضاعف اإلنتاج األمرييك وارتفاع إنتاج النفط
لكل مشاكلهم
الكندي والعراقي ،واستمرار الروس يف اإلنتاج خالفًا ّ
االقتصادية ،وبطء النم ّو يف عدة مناطق يف العامل ،ورفع كفاءة
سيارات اليوم بتوفريها للطاقة ،ما يعني هبوطًا يف طلب الوقود ،كلّها
عوامل كانت وراء هبوط األسعار .غري أ ّن سيف سعيد السويدي،
نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط والتطوير املؤسيس ،والذي رأس
الجلسة األخرية يف الندوة التي كانت مناقشة مفتوحة ،فقد اقرتب
وبي أنّه ال ميكن تجاهل العامل السيايس وال الدور
من رأي سالمةّ ،
األمرييك .وأشار إىل أ ّن أوروبا بدورها ال تتخذ قرا ًرا إسرتاتيج ًيا يتعارض
مع سياسة أمريكا.

منظمة أوبك ودورها في إدارة
أسعار النفط
تناول عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والصناعة القطري األسبق ،دور منظمة أوبك وسياستها تجاه
أسعار النفط ،وقرارها األخري بعدم خفض اإلنتاج؛ بادئًا باستعراض
تجربة أوبك يف الثامنينيات وارتفاع األسعار بعد حرب الخليج األوىل،
وكيف ساعد ذاك االرتفاع حقول بحر الشامل عىل زيادة إنتاجها،
فأصيبت السوق بتخمة وتراجعت األسعار .قال العطية" :اجتمعنا
يف أوبك وكان هناك فلسفة أن نغرق السوق ونجعل حقول الشامل
تبيك فيأتوا إلينا راكعني ،ولك ّننا بدأنا نحن يف البكاء أل ّن األسعار بعد
ذلك انخفضت حتى  10دوالرات ،بينام مل تتأثر دول الشامل بذلك
بسبب تن ّوع اقتصاداتها ،والنفط قطاع ثانوي عندها ،وميكنها أن
رخيصا من دول العامل الثالث ،أ ّما نحن فال نستطيع
تشرتي نفطًا
ً
أن نفعل ذلك أل ّن النفط يشكّل عندنا نحو  %90من إيراداتنا .نحن
ننظر للحارض وننىس دروس املايض وننىس حكاية نفط بحر الشامل،
فاألسعار املرتفعة قد سمحت بتطوير النفط الرميل وأصيبت سوق
النفط بالتخمة فانخفضت األسعار إىل ما دون  50دوال ًرا للربميل وهو
يعادل من حيث قيمته أسعار  ،1997أي عدنا إىل نقطة الصفر".
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ّبي العطية أ ّن دور أوبك قد تب ّدل اليوم؛ فقد كانت حصتها يف املايض
تبلغ نحو  %60من الصادرات العاملية ،وكانت تقوم بدور املنتج املرن
املوازن للسوق واستقرار األسعار .أ ّما اليوم فحصة أوبك تبلغ نحو
 ،%30ومل تعد تستطيع أن تقوم بالدور نفسه ،وليس من مصلحتها
أن تخفض إنتاجها وحدها؛ إذ قال" :جربنا التفاهم مع مص ّدرين
من خارج أوبك لخفض اإلنتاج ومل نتوصل لتوافق بسبب عدم رغبة
دول خارج أوبك يف خفض إنتاجها وااللتزام بحصص ،فأصيبت السوق
بتخمة مليون برميل فائض إضافة إىل مخزون تجاري وإسرتاتيجي
عاملي يف أعىل معدالته وال تستطيع أوبك أن تخرس أسواقها ،والروس
رفضوا االتفاق معنا عىل تخفيض اإلنتاج وكذلك غريهم .فلامذا
نخفض نحن من طرفنا ونكون الضحية ونفقد أسواقنا؟" .وأضاف:
"ال أعتقد بوجود مؤامرة من أوبك ملحاربة إيران وروسيا ،وال أحد
يتآمر عىل أحد ،ونحن العرب نهرب دامئًا إىل نظرية املؤامرة ،فال أحد
يتالعب بنا ،بل نحن نتالعب بأنفسنا منذ  800سنة".
بينام رأى سالمة أ ّن أوبك لن تستطيع قتل النفط الصخري األمرييك،
وأ ّن التواطؤ السعودي األمرييك قد فشل يف تحقيق أهدافه ،وإذا
ما استمرت دول الخليج عىل هذا املنوال فستواجه واق ًعا مختلفًا
سنة  .2025أ ّما التميمي فريى أ ّن أوبك ال ميكنها أن تحدد أسعا ًرا
معلنة للنفط ،كام كانت تقوم بذلك خالل العقدين األ ّولني من
تأسيسها .ورمبا تنجح سياستها التي اعتمدتها العام املايض ،وتؤدي
إىل تراجع إنتاج النفط الصخري وما يلحقه من إنتاج غاز صخري؛
فتكاليف اإلنتاج يف بلدان الخليج ال تزال منخفضة ،حتى لو تراجعت
أسعار النفط إىل ما دون األربعني دوال ًرا للربميل .والدفع بسياسة
خفض اإلنتاج قد يعيد للسوق توازنها ،لكن ذلك رمبا يكون محفوفًا
مبخاطر تتمثل بقدرات بلدان من خارج األوبك أو منتجي النفط
الصخري والغاز الصخري عىل إمداد السوق مبا يع ّوض عن تخفيض
إنتاج األوبك.
ومن جهتهّ ،بي محمد الشطي ،مدير مكتب الرئيس التنفيذي
ملؤسسة البرتول الكويتية واملمثل الوطني لدولة الكويت يف منظمة
أوبك ،يف ورقته "انهيار األسعار ومستقبلها" ،أ ّن قرار أوبك قد ات ُخذ
بصورة جامعية مبا يف ذلك فنزويال وإيران ،ومل يكن قرا ًرا سعوديًا
فقط .وقال الشطي" :كنت موجو ًدا يف املفاوضات ومل يكن أمام
أوبك خيا ٌر آخر .والروس رفضوا االتفاق معنا عىل تخفيض اإلنتاج،
وكذلك غريهم .فلامذا نخفّض نحن من طرفنا ونكون الضحية ونفقد
أسواقنا؟ يف الثامنينيات عندما زاد إنتاج بحر الشامل خفضت أوبك
إنتاجها من  26مليون برميل يف اليوم إىل  15وهبط إنتاج السعودية

تقاريــر
"تداعيات انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة"

مليون برميل يف اليوم عام  ،1986ولكن املنتجني
َ
من  10ماليني إىل
خارج أوبك استفادوا من هذا الخفض وكانت هذه تجربة فاشلة أل ّن
إنتاج بحر الشامل زاد من  400ألف برميل يف اليوم إىل  4ماليني،
ما دفع األسعار نحو الهبوط .وتبني هذه التجربة سالمة قرار أوبك
الحايل .وأتاح السعر املرتفع تطوير النفط الصخري .وستؤدي أسعار
اليوم إىل هبوط إنتاجه .ويتوقع زيادة إنتاج العراق وعودة النفط
اإليراين .وسياسة أوبك اليوم تح ّولت من حامية األسعار إىل حامية
األسواق".

تأثير تدهور أسعار النفط في
الدول المص ّدرة
أوضح سالمة أ ّن إيرادات دول مجلس التعاون ،بلغت  574مليار
دوالر عام  2013و 452مليا ًرا عام  2014ويق ّدر أن تبلغ عام 2015
نحو  340مليار دوالر ،إن كان وسطي أسعار السنة نحو  60دوال ًرا
للربميل ،أي أنّها خرست نحو  122مليا ًرا عام  ،2014وتق ّدر خسائر
سنة  2015بنحو  237مليار دوالر .وينقل سالمة عن مصادر البنك
الدويل أ ّن عجز موازنة السعودية سيبلغ  130مليار دوالر ،مبا ميثّل
 %20من الناتج املحيل السعودي ،وأ ّن استثامرات أرامكو الجديدة قد
تراجعت مبعدل  %25من  40إىل  30مليار دوالر ،وأ ّن البلدان املص ّدرة
للنفط تحتاج إىل أسعار تراوح بني  50وحتى  130دوال ًرا للربميل يك
مثل إىل سعر
تتوازن ميزانياتها العامة لعام 2015؛ إذ تحتاج إيران ً
 130دوال ًرا ،والسعودية إىل  106دوالرات للربميل ،وسيتقلص الناتج
املحيل الرويس عام  2015مبعدل  .%1.7ولتعويض خسارتها يف السعر،
قامت روسيا بزيادة إنتاجها ليبلغ  10.7ماليني برميل يف اليوم ،وزادت
صادراتها إىل  7.36ماليني برميل يف اليوم .وتذهب صادرات روسيا
غال ًبا نحو أوروبا .بينام تذهب صادرات مجلس التعاون نحو الصني
والهند واليابان وبقية دول آسيا .وبحسب سالمة ،فقد تراجع إنتاج
النفط الصخري األمرييك بنحو  600ألف برميل يف اليوم ،وستميض
الواليات املتحدة يف إنتاج النفط الصخري .فالتقدم التكنولوجي
خفض كلفة إنتاجه إىل نحو  60دوال ًرا وسط ًيا للربميل ،وتستطيع أمريكا
تح ّمل سعر نفط منخفض عىل املدى الطويل ،بينام ال تستطيع الدول
املص ّدرة تح ّمل ذلك .وال يرى سالمة أ ّن إنتاج النفط األمرييك يهدد
بإغراق األسواق ،وصادرات إيران لن تشكّل تخمة يف سوق النفط
العاملية .ويتوقع أن تبلغ صادراتها عام  2015نحو  750ألف برميل يف
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اليوم ،ولن ترتفع عىل نح ٍو يُذكر حتى  .2020ويرى سالمة أ ّن إنتاج
النفط سيعجز عن تلبية الطلب خالل السنوات والعقود املقبلة.
يرى إبراهيم أ ّن تأثري انخفاض األسعار يخلق وض ًعا صع ًبا للدول
املص ّدرة؛ إذ طرأ االنخفاض بعد أن رفعت الدول املص ّدرة ميزانياتها
ربا  100 – 90دوالر للربميل.
وأصبحت عالية تتطلب أسعا ًرا عاليةًّ ،
ولدى دول مجلس التعاون احتياطيات تكفيها لعدة سنوات فقط.
فبينام كان معدل من ّو الناتج يف السابق نحو  %6 – 5فهو يف هذه
السنة نحو  ،%2.5وستتح ّول الحسابات الجارية من فائض بحدود
 %20يف سنوات ما قبل تدهور األسعار إىل عجز خالل السنتني 2015
و .2016وسينعكس هذا عىل املوازنة العامة .من جانبه ،أوضح
الخاطر أ ّن تأثري هبوط األسعار يف دول مجلس التعاون كبري ،أل ّن
 %84من إيراداتها تأيت من صادرات النفط ،كام أ ّن القطاعات غري
النفطية تعتمد عىل النفط وإيراداته .وعليه ،سيخلق هذا ضغطًا
عىل املوازين ،وال يوجد لدى دول مجلس التعاون سوى سياسة
إنفاق؛ إذ ليس لديها سياسة مالية أو سياسة نقدية ،وال رضائب
وال تحريك لسعر الفائدة وسعر الرصف ،وعمالتها الوطنية مرتبطة
بالدوالر األمرييك.
وبي أنّه منذ 2004
عرض التميمي يف ورقته حالة دولة الكويتّ .
حتى  ،2014استهدفت الكويت من ًوا مطّر ًدا يف إنفاق املوازنة بلغ نحو
 %10-8سنويًا مام رفع نفقات املوازنة من  4مليارات دينار كويتي
إىل  20مليار دينار كويتي ،أي نحو  75مليار دوالر أمرييك ،بينام
كانت اإليرادات تبلغ  30مليار دينار ،وفائض قدره  10مليارات دينار.
وتبلغ قيمة الدعم فيها ما يزيد عن  6مليارات دينار كويتي ،أي
نحو  20مليار دوالر أمرييك .ويعادل هذا  %30من إجاميل مخصصات
اإلنفاق العام .ويق ّدر أ ّن اإليرادات الحكومية لن تزيد عام 2015
عن  14مليار دينار كويتي .وبقاء اإليرادات والنفقات كام هي يعني
تحقيق عج ٍز بنحو  6مليارات دينار ،أي  15مليار دوالر ،إذا مل تتخذ
إجراءات لرتشيد اإلنفاق وتحسني اإليرادات غري النفطية ،و"فرملة"
الدعم املبارش للحكومات العربية والصديقة ،ولكن مع عدم تقليص
اإلنفاق الرأساميل املو ّجه لتنفيذ مشاريع البنية التحتية واملرافق
وقطاع التعليم والرعاية الصحية.
وبي أ ّن الناتج املحيل اإلجاميل
تناول العطّار يف ورقته حالة الجزائرّ .
يأيت بـ  ٪27من عائدات النفط ،ومتثّل إيرادات املحروقات  ٪98من
قيمة الصادرات الجزائرية .وإ ّن عج ًزا يف امليزانية لسنة  2014قُ ّدر بـ
 ٪21من الناتج املحيل اإلجاميل ،ورمبا يصل إىل  ٪18يف عام .2015
ومن املقرر أن تصل عائدات التصدير إىل  38مليار دوالر يف عام

200
 .2015وهو ما ميثّل  ٪17من الناتج املحيل اإلجاميل .ولن يغطي
أكرث من  ٪60من إجاميل االسترياد املق َّدر بـ  50مليار دوالر .وسيصل
الدعم املبارش يف امليزانية يف عام  2016إىل  12.4مليار دوالر ،إضاف ًة
إىل دعمٍ غري مدرج يف امليزانية وغري مبارش مقداره  15.3مليار دوالر
يف عام  .2016ويرتكز الدعم يف ميدان الطاقة (وقود ،وغاز طبيعي،
وكهرباء).
ّبي حسن عيل أ ّن املشكلة األساسية يف دول الخليج تتمثّل بأنّها تعتمد
رئيسا للدخل ،وأ ّن السياسة
يف املقام األول عىل البرتول والغاز مصد ًرا ً
املالية (اإلنفاق الحكومي) يف هذه الدول غري متوازنة .واإلنفاق
الحكومي يتأث ّر برسعة كبرية بتغريات األسعار؛ فعندما تكون أسعار
البرتول مرتفعة (يف أيام الرخاء) يت ّم اإلنفاق بصورة مبالغ فيها ،وحني
يقل اإلنفاق .ولكن ليس بالنسبة نفسها وبصورة
تنخفض األسعار ّ
كل البحوث الحديثة يف موضوع "لعنة
غري مخطط لها .وتثبت ّ
البرتول" أ ّن تقلبات اإليرادات هي املعوق األسايس للتنمية ،وليس
تقلبات األسعار.

سياسات الدول المص ّدرة
لمواجهة تحدي تدهور أسعار
النفط
قال العطية" :إ ّن فاتورة الدعم تكرب .وإن استمررنا بهذا الشكل
أي كمية .لذا ال بد من سياسات ال تعجب
فسيأيت يوم لن نص ّدر فيه ّ
مثل وعىل الرغم من هبوط
املستهلك وقد تلقى مقاومة ،ويف أوروبا ً
أسعار النفط مل تهبط أسعار املشتقات يف السوق ،والفرق يذهب
للحكومة ،واملواطن األورويب مل يعرتض .لذلك يجب أن يكون لدينا
سياسات ،وأن نقوم بذلك بشفافية وإقناع املواطن" .ويرى إبراهيم
أ ّن هذا الوضع "يتطلب من الدول املص ّدرة إعادة النظر يف نظمها
االقتصادية ،سواء دور الدولة أو صيغة عالقتها بالقطاع الخاص أو
حجم املنافع والخدمات املدعومة التي تق ّدمها الدولة ،ورفع كفاءة
اإلنفاق العام ،والتأكد من أ ّن جميع املشاريع ينظر إليها من ناحية
ريعيتها االقتصادية" .أ ّما الخاطر ،فريى أ ّن خفض األسعار قد يكون
نعمة تدفع دول مجلس التعاون للنظر يف الهدر واإلرساف ،وتتّجه
الدول املصدرة لتنويع اقتصاداتها مثلام فعلت إندونيسيا وماليزيا
التي تراجع إنتاج نفطها فاتجهت نحو الصناعة .أ ّما الشطي ،فرأى
أ ّن املطلوب هو إصالح سياسة الدعم وترشيد املرصوفات وإصالح
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الرواتب وخطة واضحة لتنويع االقتصاد .وقد بدأت مثل هذه الربامج.
ولكن مازالت ضعيفة .واأله ّم هو العنرص البرشي وتب ّدل اعتامد
املواطن عىل الحكومة واالعتامد عىل نفسه ،وتنمية مشاركة القطاع
والتوسع يف الطاقات الجديدة وصناعات البرتوكيامويات
الخاص،
ّ
والغاز املسال ،والبحث والتطوير .ويرى سالمة أنّه ميكن تطبيق مبدأ
تقليص الدعم تدريجيًا خالل ثالث أو أربع سنوات المتصاص غضب
الناس تدريجيًا.
أ ّما حالة الكويت ،فريى التميمي أ ّن تراجع أسعار النفط ميثّل للكويت
فرصة تاريخية مهمة ،رمبا توافرت يف املايض ولك ّنها مل ت ُقتنص ملعالجة
االختالالت االقتصادية ،وإصالح السياسات املالية .وتتطلب هذه
الفرصة إسرتاتيجية تنموية تنطلق من تأكيد أهمية التنمية البرشية
ومعالجة األوضاع التعليمية املرت ّدية وتحفيز املواطنني للعمل يف
القطاع الخاص ،وتقليص استرياد العاملة الهامشية ،ومراجعة فلسفة
الدعم ،وتب ّني سياسات إسكانية مختلفة ،ومراجعة السياسات املالية
الكل عىل إيرادات النفط ،ودور الدولة
واالقتصادية واعتامدها ّ
املهيمن ،واتخاذ قرارات صعبة تتمثّل برتشيد اإلنفاق العام وترشيد
مخصصات دعم الوقود والكهرباء واملياه والزراعة واألعالف ،وكذلك
عقلنة عمليات توظيف املواطنني يف الحكومة والقطاع العام ،وتعزيز
دور القطاع الخاص ،وتطوير الرشاكة بني القطاعني العام والخاص
يف مجاالت حيوية مثل املرافق كالكهرباء واملياه واملوانئ واملطارات
ومشاريع البنية التحتية أو يف الصناعات البرتولية املتنوعة ،ودفع
القطاع الخاص لالضطالع مبسؤوليات واسعة ،وتوظيف األموال
توظيفًا أكرث كفاءة ،وضامن أدوات متويل مالمئة للمواطنني القتناء
املساكن دون مبالغة يف التكاليف بنا ًء عىل فلسفة اقتصادية مختلفة
بعيدة عن قيم الريع والرعاية ،والح ّد من التوظيف يف الدوائر
الحكومية أو يف مؤسسات القطاع العام ،إذ يوجد نحو  20ألف
كويتي يدخلون سوق العمل سنويًا ويعملون يف مؤسسات الحكومة،
وهذا يخلق نو ًعا من البطالة املق ّنعة ،وإضافة أعباء عىل املال العام،
وهناك تساؤالت بخصوص كفاءة هؤالء العاملني.
غري أ ّن مواجهة تح ّدي تراجع أسعار النفط أمر معقّد يف ٍ
بلد مثل
الكويت؛ نظ ًرا لطبيعة النظام السيايس ووجود مؤسسة ترشيعية
ممثّلة مبجلس األمة ينطلق أعضاؤها من سياسات شعبوية إلرضاء
الناخبني عىل حساب املال العام ،واألصوات املعارضة يف مجلس األمة
ويف الصحافة عطّلت تو ّجه الحكومة نحو الرتشيد.
بالنسبة إىل حالة العراق ،قال عصام الجلبي  -وهو استشاري يف
قطاع النفط والطاقة ،ووزير النفط العراقي ورئيس رشكة النفط
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الوطنية العراقية سابقًا ،شارك يف الندوة بورقة بعنوان "تأثري انخفاض
أسعار النفط يف العراق"  -إ ّن مشكلة العراق أكرب من مسألة هبوط
أسعار النفط .وتكمن يف فشل العملية السياسية والقامئني عليها،
والجوانب األمنية والحروب والرصاعات العرقية واملذهبية والفساد
املايل واإلداري والسيايس واملحاصصة الطائفية والحزبية .وإ ّن إلقاء
اللوم عىل أسعار النفط بوصفها سب ًبا لجميع مشاكل العراق ،هو
وبي الجلبي أ ّن إيرادات العراق من النفط
أمر بعيد عن الواقعّ .
منذ االحتالل سنة  2003وحتى ترشين األول  /أكتوبر  ،2015بلغت
نحو  650مليار دوالر .وعىل الرغم من هذه اإليرادات الهائلة ،فقد
اعرتف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قبل أسابيع بأ ّن حكومته
استلمت خزينة فيها  3مليارات دوالر مع  15مليا ًرا من الديون
املتبقية لرشكات النفط .وتساءل العبادي أين ذهبت اإليرادات
جانب آخر ،يقوم إقليم كردستان
العالية للسنوات السابقة .من
ٍ
العراق بتصدير نحو  550ألف برميل يف اليوم ،عرب خط جيهان الذي
مستغل ظروف العراق الحالية،
ً
يصل إىل البحر املتوسط عرب تركيا،
وتبلغ قيمتها بأسعار اليوم نحو  10مليارات دوالر .وقد توقّف عن
وبي الجلبي أ ّن مجموع النفقات
توريد قيمتها للخزينة العامةّ .
األساسية يف موازنة عام  2016سيبلغ  98.7تريليون دينار عراقي،
بينام لن تزيد اإليرادات الواقعية عن  56.9تريليون دينار .ومتثّل
إيرادات النفط  .%80وتتح ّمل ميزانية الدولة نفقات ثالثة جيوش،
هي الجيش النظامي وقوات البيشمريكة الكردية والحشد الشعبي.
ويتوقّع أن يبلغ عدد من يتقاىض رواتب وأجو ًرا ومعاشات ،أكرث
من  6ماليني شخص ،مع اعرت ٍ
اف رسمي بوجود أسامء وهمية .وقد
جرى تجميد العمل يف أكرث من  6000مرشوع استثامري .ويالقي
رئيس الوزراء العبادي مقاوم ًة من داخل كتلته السياسية وحلفائها.
وفشل حتى اآلن يف اتّخاذ إجراءات جا ّدة لتقليص اإلنفاق والح ّد من
الفساد املسترشي.
مم
أ ّما عن حالة الجزائر ،فيقول العطّار إنّها دولة تستهلك أكرث ّ
تنتج ،مع اقتصا ٍد يعتمد كل ًيا عىل النفط والغاز .وصدمة هبوط
عاجل.
وبرنامج تقشّ ٍف ً
األسعار تتطلّب تغي ًريا يف سياسات التنمية
َ
ويرى املشكلة يف انعدام إسرتاتيجية شاملة لضامن تطوير إنتاج
ٍ
ثروات جديدة يف الصناعة والزراعة والخدمات .وعليه ،رضورة إطالق
ورشات كبرية لتنظيم مناخ األعامل وتحسينه ،مبا يف ذلك الرشاكة بني
القطاعني العام والخاص ،ورفع القيود البريوقراطية التي كانت دامئًا
موضع احتجاج املستثمرين الوطنيني واألجانب .ومن ناحي ٍة أخرى،
اغتنام هذه الفرصة للقيام بإصالحات اقتصادية واجتامعية عميقة،
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والتي قد تحرر االقتصاد تدريج ًيا من االعتامد عىل النفط ،والتو ّجه
إىل ترشيد النفقات مع الحفاظ عىل االستثامرات العامة املهمة يف
البنية التحتية.

تنويع االقتصاد واإليرادات
وتقليص االعتماد على صادرات
النفط
"التنويع كلمة سهلة ،تنفيذها صعب" .هذه هي الخالصة التي
يستنتجها املستمع للمناقشات التي دارت حولها .وعىل الرغم من
رضورتها املصريية ،فإ ّن ما يبذل من جهود لتحقيقها ال يصل إىل
الح ّد األدىن .وال ّ
شك يف أنّها مهمة شاقة ج ًدا .إذ قال العطية عن
لدي سؤال دائم :ماذا بعد النفط؟ وقد سمعنا نظريات
التنويع" :كان ّ
حول التنويع ،ولكن مل نفهم ما هو التنويع والقصد منه .صناعات
البرتوكيمياء تقوم عىل البرتول ذاته لذلك ستواجه هذه الصناعات
التحدي نفسه ،وعندما هبط سعر النفط هبط معه سعر سامد
اليوريا من  700دوالر للط ّن إىل  200دوالر .ثم منذ  15سنة تركّز
البحوث عىل الطاقة الشمسية ،وهي أه ّم مصدر طاقة يف الخليج.
ولكن نحتاج بحوث ًا أكرث" .ويرى سالمة أ ّن اقتصاديات دول الخليج
ستبقى هشّ ة أمام تراجع أسعار النفط طاملا أنّها مستمرة يف االعتامد
عىل إيرادات صادرات النفط ،والتي متثّل  %85و .%90وإلغاء الدعم
الحل أمامها .ويرى أ ّن دول الخليج ال تستطيع
وتنويع االقتصاد هام ّ
أن تدخل مجال التصنيع خارج صناعات البرتوكيامويات .ويقرتح عىل
مثل إلنتاج
دول مجلس التعاون أن تستثمر يف الزراعة ،يف السودان ً
الغذاء ،وتستثمر يف الطاقة الذرية والطاقات املتجددة وبخاصة
لحل استخدام
الطاقة الشمسية وتكنولوجيا تحلية املياه ،وتسعى ّ
الطاقة الشمسية يف تحلية املياه بدلً من النفط إلطالة عمر النفط.
يرى الخاطر أ ّن "التنويع صعب ويحتاج إىل تغيريات اقتصادية هيكلية
ورمبا تغيريات يف السياسات .وليس لدينا تحفيز للتصنيع .ولدينا قطاع
خاص عالة عىل الدولة ويعتمد عىل العقار .وأكرب ٍ
تحد هو تح ّدي بناء
رأس املال البرشي .وهو األه ّم .وهنا رضورة الرتكيز عىل الطلب عىل
قوة العمل وليس فقط الرتكيز عىل جانب العرض وبناء الجامعات
وإرسال البعثات ،والطلب عىل العاملة الوطنية ضعيف ودافع القوى
الوطنية للعمل ضعيف" .وأشار السويدي إىل أ ّن دول الخليج ،منذ
السبعينيات ،تتحدث عن تنويع االقتصاد .ولكن يف الواقع مل يت ّم
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بأكرث من بناء عامرات .فهل هذا هو التنويع املطلوب؟ إنّنا نحتاج إىل
ٍ
وبأي قطاعات .يرى عيل رضورة
تحديد أوضح ملا نقصده بالتنويع ّ
تحويل املوارد الطبيعية إىل رأس مال مادي ورأس مال برشي ورأس
الحل ،وتع ّد
مال مايل ،والسياسات املالية والنقدية الرشيدة هي ّ
تجربة الرنويج منوذ ًجا.
نتيج ًة ملناقشات الحلول يف املديَني القصري والطويل وتنويع االقتصاد،
اتضح أ ّن حلول األمد القصري تتوجه لتقليص الدعم .وهو أمر مؤمل
وغري شعبي ملواطنني تع ّودوا عىل سخاء حكوماتهم ٍ
لعقد ونصف
من الزمن .وتنمية دور القطاع الخاص الذي اعتاد هو اآلخر عىل
دعم الدولة ونشط بخاصة يف العقارات التي تحقق ري ًعا مضمونًا
للمستثمرين فيه ،وليس من السهل عىل القطاع الخاص تحقيق
امليسة والطاقة املدعومة
النجاح فيه من دون دعم الدولة بالقروض ّ
سهل؛ فالنفط
وغريها .وتنويع االستثامرات ال يبدو هو اآلخر أم ًرا ً
الرخيص ال يرتك مزي ًدا من الفوائض ،وعجز املوازنات يهدد بالتهام
الفوائض السابقة ،واستثامر الفوائض يف الدول املتقدمة ورشاء
سندات الخزينة األمريكية هي ديون مشكوك يف اسرتداد قيمتها ،ويف
أفضل األحوال ميكن االنتفاع بأرباح االستثامرات الخارجية وتزايد
حل ،ولك ّنه ال يصلح
كل هذا جز ًءا من ّ
قيمتها يف حال النجاح ،ويكون ّ
لتأسيس تنمية مستدامة مضمونة؛ فهي استثامرات تسهم يف تنمية
اقتصاديات بلدان أخرى بدلً من تنمية االقتصاد الوطني ،كام أنّها
مع ّرضة للخسارة والتدهور .أ ّما إعادة هيكلة االقتصاد وتنويعه،
وهام املخرج الحقيقي والقاطرة التي تحقق تنمية مستدامة،
فيحتاجان إىل رشوط صعبة؛ أ ّولها الوعي بأهمية التنويع واالستعداد
لفعل يشء حقيقي ،ليس من قبل أصحاب القرار وحسب ،بل من
جانب قطاع األعامل والنخب واملواطنني .وبدأ هذا يتوافر مع تراجع
أسعار النفط .والرشط الثاين هو توافر رأس املال ،وهذا متوافر حتى
اآلن .والرشط الثالث هو اختيار قطاعات اإلنتاج السلعي والخدمي
القابلة للنجاح واملنافسة يف سوق تنافسية مفتوحة دون دعم الدولة
والخزينة العامة .وهذا أمر صعب .ولك ّنه ممكن التحديد عرب الدرس
والتحليل .والرشط الرابع هو تأمني قوة عمل وطنية مؤ ّهلة للعمل
يف هذه القطاعات املختارة مبستوى االلتزام والكفاءة واإلنتاجية التي
تعمل بها عاملة الدول املتقدمة ،بل وحتى العاملة الوافدة .وهذا
أمر صعب ويحتاج إىل جهود كبرية من جهة ،ومن جهة ثانية ال
يوجد أعداد كافية من العاملة الوطنية ،وكذلك ال ميكن االعتامد
عىل العاملة األجنبية يف التنمية املستدامة .وهذا يتطلب البحث

العدد ١٧
تشرين الثاني  /نوفمبر 2015

عن حلول لزيادة عدد السكان عرب التجنيس ،وال يبدو هذا الخيار
مقبولً حتى اآلن.
عىل الرغم من وجود إسرتاتيجيات متتد ٍ
لعقد وعقدين لدى دول
مجلس التعاون ،والتي تتضمن تنويع الهيكل االقتصادي ،فنتائج
تطبيقها عىل األرض ال تشري إىل تحقيق إنجاز يؤسس لقدرة ذاتية
لتنمية مستدامة .ومازال األمر يحتاج إىل تصميمٍ وجهود أكرب.
الطاقة الشمسية نفط املستقبل يف بال ٍد تشهد سطو ًعا شمس ًيا عىل
مدار أيام السنة .ولك ّن هذه التكنولوجيا ما زالت غري ناضجة ،ولها
الكثري من املشكالت التي مازالت تنتظر الحل .ولكن األه ّم أ ّن الدول
املتقدمة هي الرائدة يف بحوث تطوير هذه التكنولوجيا ،وتنفق عليها
الكثري .بينام ال يوجد إنفاق قادر عىل تنمية هذه البحوث وتوطينها
يف بلدان مجلس التعاون ،عىل الرغم من بعض التجارب الرائدة مثل
تجربة مصدر يف اإلمارات .وتراجع أسعار النفط سيؤث ّر سلبيًا يف قدرة
بلدان مجلس التعاون عىل اإلنفاق عىل هذه التكنولوجيا.
فوائض
ما ذكرناه هنا ينطبق عىل بلدان مجلس التعاون التي متلك
َ
ومدخر ٍ
ات وصناديق سيادية واستثامرات وتنعم باستقرار مديد.
جوانب عديدة .ولكن
وتكاد ليبيا تشبه بلدان مجلس التعاون يف
َ
أي إمكانية .أ ّما البلدان املص ّدرة األخرى مثل
عدم االستقرار يهدر ّ
العراق والجزائر ،فوضعها أصعب بكثري؛ ألنّه عىل الرغم من امتالكها
الكثري من مقومات التنمية املستدامة والتنويع االقتصادي ،فهي
تفتقد املال واالستقرار وتعاين سوء اإلدارة والفساد املرتفع ،إضاف ًة إىل
الرصاع بل وحتى االقتتال الداخيل ،بخاصة يف العراق وليبيا ،ما يجعل
هذه البلدان كالحجر املتدحرج ال ينبت عليه عشب .وتقف سورية
الصف نفسه .ولك ّنها ليست بل ًدا مص ّد ًرا للنفط.
مع العراق وليبيا يف ّ

تأثير تدهور األسعار في الدول
المستوردة
إذا كانت الدول املص ّدرة تتك ّبد خسائ َر صافية ،فإ ّن البلدان املستوردة
مكاسب صافية .وأكرب الرابحني من انخفاض األسعار هم
تحقق
َ
كبار املستهلكني ،مثل الواليات املتحدة والصني واالتحاد األورويب
والهند .أ ّما دولة مثل الواليات املتحدة ،وهي من كبار املنتجني وأكرب
املستهلكني ،فإ ّن والياتها النفطية تخرس ووالياتها األخرى تربح .ولكن
ككل تربح .وسيساعد انخفاض األسعار املوازين
الواليات املتحدة ّ
ويحسن وضعها
التجارية وموازين املدفوعات للبلدان املستوردة،
ّ
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املايل ،ويسهم يف استقرار عمالتها ويخفض أسعار السلع والخدمات
يحسن معيشة األرس ،ويحقق وفرة تذهب لالستثامر ما يدفع
مبا ّ
مبعدالت النم ّو نحو األعىل .ولكن االنخفاض يخلق يف الوقت نفسه
مثل
آثــا ًرا سلبية يف بعض هذه البلدان املستوردة؛ إذ سترتاجع ً
تحويالت عاملتها من دول مجلس التعاون ،والتي بلغت تحويالت
عاملتها األجنبية أكرث من  90مليار دوالر سنويًا ،منها أكرث من 20
مليار تذهب إىل دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،كام ستترضر
القطاعات املــو ّردة ملستلزمات صناعة النفط وخدماتها ،وأرباح
وبي سالمة أ ّن  157رشكة
رشكاتها وأسعار أسهمها يف األسواق املاليةّ .
نفط عرب العامل فقدت نحو  1.3تريليون دوالر من قيمتها يف السوق
منذ بدء هبوط أسعار النفط يف حزيران  /يونيو  .2014وسترتاجع
ٍ
قطاعات
أيضً ا استثامرات البلدان املص ّدرة التي تستثمر عاد ًة يف
عديدة عرب العديد من بلدان العامل ،وبخاصة أوروبا وأمريكا ،وسيتأثر
الطلب عىل الدوالر األمرييك ،كونه العملة الرئيسة ملعامالت تجارة
كل هذا إىل طيف التأثريات الواسع الذي شكّله تح ّرك
النفط .ويشري ّ
أسعار النفط صعو ًدا وهبوطًا.
يرى مريزا أ ّن الدول املستوردة غري املنتجة تحقّق أربا ًحا صافي ًة من
انخفاض األسعار ،وأ ّن الدول املنتجة واملستوردة يف الوقت نفسه
مم تخرس .ويذكر يف ورقته أ ّن املنتجني يف أمريكا الشاملية
تكسب أكرث ّ
خرسوا يف  2015نحو  338مليار دوالر ،يف حني كانت مكاسب
املستهلكني  375مليا ًرا؛ أي بربح  37مليار دوالر ،وأ ّن أكرث الدول كس ًبا
هي مجموعة دول آسيا ،وبلغ مقدار مكاسب املستهلكني يف العامل
ككل يف  265 ،2014مليار دوالر ارتفعت إىل  1.460مليار يف ،2015
ّ
يحسن يف موازين مدفوعات الدول املستوردة
وانخفاض األسعار ّ
يحسن ميزان مدفوعات الدول العالية االستهالك
غري املنتجة بل ّ
كالواليات املتحدة والصني واليابان ،وبالذات يف عام  .2015لك ّنه
يعرقل تط ّور الطاقات املتجددة ،والتي مازالت مساهامتها يف مصادر
الطاقة العاملية ال تزيد عن  %8عام .2013

تأثير تدهور أسعار النفط في
االقتصاد العالمي
يعتقد سالمة أ ّن أسعار النفط املنخفضة ميكن أن تهدد االقتصاد
العاملي ،وتلحق رض ًرا بصناعة النفط العاملية وباقتصادات البلدان
املنتجة .وقد تتسبّب األسعار املنخفضة يف بذر أزمة نفط عاملية حادة
ستنبت يف غضون سنتني أو ثالث سنوات .أ ّما الشطي ،فقد ذكر أ ّن
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تقرير غولدمان ساكس أورد أ ّن مثة  45مرشو ًعا نفط ًيا باستثامر 200
ربا يف
مليار دوالر جرى إيقافها عرب العامل .وسيؤث ّر هذا يف األسعارّ ،
 2018و .2019وال يتوقع الشطي أن تعود األسعار إىل  100دوالر
حتى  .2030ويرى الخاطر أ ّن النفط يتحول إىل سلعة مالية للمضاربة
يف أسواق املال .ويتوقع أن ترفع أمريكا الفائدة عىل الدوالر .وسيؤدي
هذا التو ّجه إىل املحافظ املالية لسندات الخزينة األمريكية .وسريفع
توسع مايل).
سعر رصف الدوالر األمرييك (أمريكا تتبع سياسة ّ
ّبي مريزا أ ّن أسعار النفط املرتفعة يف السبعينيات دفعت لرتشيد
االستهالك والعمل عىل زيادة كفاءة اآلالت وبخاصة وسائط النقل.
وتتيح استغالل نفوط حقول صعبة ،مثل بحر الشامل ومناطق قطبية
واملياه العميقة ،وإنتاج النفط الصخري وتطوير استغالل مصادر
الطاقات األخرى ،مثل الفحم وتنمية تكنولوجيا طاقات متجددة.
وقد أدى هذا إىل زيادة عرض النفط من خارج أوبك .ولكن يالحظ
أقل بكثري من معدالت تراجع
أ ّن معدالت زيادة استهالك النفط هي ّ
فمثل تزايد االستهالك العاملي للمشتقات مبعدل  %1.4فقط
األسعار؛ ً
عىل الرغم من الرتاجع الكبري يف األسعار ،ما يشري إىل ضعف مرونة
طلب يف عالقتها باألسعار.

تأثير التقدم التكنولوجي في
إنتاج الطاقة وأسعار النفط
تناول منذر ماخوس  -وهو استشاري متخصص يف التنقيب عن النفط
والغاز ،شارك يف الندوة بورقة بعنوان" :دور التطور التكنولوجي يف
تنويع مصادر الطاقة واألسعار"  -التق ّدم التكنولوجي املذهل الذي
حدث بخاصة خالل العقدين األخريين ،وكان واح ًدا من أه ّم العوامل
يف تحديد أسعار النفط والغاز؛ إذ خفض تكلفة التنقيب واإلنتاج
ودفع لتطوير مصادر جديدة للطاقة سواء ضمن اإلطار التقليدي أو
يف أطر جديدة نوعيًا؛ كان من أه ّمها تطوير منهجية معالجة الوثائق
واملعطيات املتاحة حول الحوض البرتويل ،والتحليل اإلحصايئ ،وهي
وأقل عناء ،وحدوث ثورة تقنية يف مجال املسح الزلزايل يف
أرسع ّ
األحواض البرتولية ،وتطوير مسح جيوفيزيايئ تطبيقي ،وحفر آبار
أعمق وبرشوط جيولوجية بالغة التعقيد ،وتطور شامل يف البحوث
الجيوكيامئية ،وتطور تكنولوجيا استخالص الوقود السائل والغاز
من الفحم .لقد جعل التطور التكنولوجي تطوير مصادر النفط
غري التقليدي الذي يجري اختزاله غالبًا يف البرتول الصخري ،ممك ًنا.
كل ذلك إىل زيادة اإلنتاج وانخفاض األسعار.
ويؤدي ّ
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يرى ماخوس أ ّن نضوب النفط املؤكّد يدفع بقوة لتطوير املفاعالت
الحرارية الشمسية ،والتي تختلف جذريًا سواء من ناحية املبدأ
وكمية الطاقة التي ميكن إنتاجها من األلواح الشمسية ذات املبدأ
 Photovoltaicبحيث ستكون واحدة من أه ّم مصادر الطاقة يف
املستقبل ،ومنذ سنوات طويلة يجري رصد استثامرات خيالية بخاصة
يف الواليات املتحدة وأملانيا ،للبحوث وبناء مناذج صناعية تقوم
برتكيز أشعة الشمس بواسطة عدسات ضوئية عمالقة الستعاملها
يف مج ّمعات لتحويل املياه إىل بخار يقوم بتوليد الكهرباء بواسطة
كل
مجمعات عمالقة وبطاق ِة إنتاج كهربايئ تتجاوز مئات املرات ّ
املولدات الكالسيكية التي تعمل مببدأ  .Photovoltaicوهناك
تقديرات تفيد بأ ّن مثل هذه املفاعالت الحرارية الكهربائية لدى
وضعها قيد اإلنتاج يف الصحراء الجزائرية ميكنها إنتاج نحو  %20من
احتياجات الطاقة الكهربائية ملجمل أوروبا .غري أ ّن التقنيات الجديدة
ال تزال قيد البحث والتجريب ،وهي حكر عىل الرشكات الكربى
املتطورة تقنيًا ،والتي تقوم باستثامرات كبرية يف مخابر البحوث ذات
املستويات العلمية العالية .كام أ ّن نتائج هذه األبحاث واختبارها يف
رسية.
الحقول عىل درجة عالية من ال ّ

مستقبل أسعار النفط
يرى إبراهيم أ ّن تكاليف النفط الصخري ستحدد سقف أسعار النفط،
بتغي التكاليف .ويرى ماخوس أ ّن االنخفاض
وسيبقى مرنًا ويتغري ّ
الحايل لألسعار لن يطول وسيؤدي بعد حني وبالرضورة إىل تقل ٍّص كبري
يف االستثامرات سواء يف قطاعات التنقيب واإلنتاج أو يف تطوير الطاقات
البديلة واملستدامة .أ ّما سالمة ،فريى أنّه ال ميكن لالقتصاد العاملي أن
يتوازن مع أسعار ٍ
نفط منخفضة ،وانخفاض األسعار سيؤث ّر سلب ًيا يف
صناعة النفط ،بينام يح ّرض عىل املزيد من استهالك النفط ،ما سيدفع
باالستهالك إىل تجاوز اإلنتاج العاملي ،ومن هنا ،سيدفع باألسعار نحو
االرتفاع .وقد توقفت استثامرات عاملية يف الطاقة حتى اآلن بنحو 100
مليار دوالر .لذلك يتوقع أن تتعاىف أسعار النفط قبل نهاية هذا العام
وتع ّوض خسائرها السابقة خالل عا َمي  .2017 – 2016وقال" :إن
قلّصت أوبك إنتاجها فسريتفع النفط خالل أسابيع إىل  80دوال ًرا ّربا".
أ ّما الشطي ،فله رأ ٌي مختلف .وهو غري متفائل بعودة األسعار إىل
االرتفاع قريبًا .ويرى أنّه من الصعب توقّع أسعار النفط .ويقول إ ّن
أسعار اليوم ستستمر ،أل ّن معدل من ّو الطلب بدأ ينخفض بسبب ترشيد
وتحسن كفاءة االستخدام وبسبب الطاقات البديلة .وسيمثّل
الطاقة
ّ

العدد ١٧
تشرين الثاني  /نوفمبر 2015

النفط والغاز األحفوري نحو  %26-25من مصادر الطاقة يف العامل.
وسيبقى الطلب عىل نفط أوبك يف حدود  31مليون برميل يوميًا.
وعليه ،توقّع أ ّن األسعار ستبقى يف حدود  50دوال ًرا ،وسيستمر هذا
وربا حتى خمس سنوات.
لسنتني أو أكرثّ ،
يتبنى مريزا الرأي بأ ّن األسعار تقررها السوق ،وأ ّن العراق يعمل
لزيادة إنتاجه وصادراته وكذلك إيران ،بعد رفع الحصار وتوسيع إنتاج
الواليات املتحدة ،عرب تحسني التكنولوجيا .وتوقّع انخفاض الطلب
العاملي بسبب تباطؤ النم ّو االقتصادي ،مقابل إمكانية تراجع صادرات
العراق وليبيا نتيجة اضطرابات الرشق األوسط .وبقاء أسعار النفط عند
حدودها الحالية أو انخفاضها أكرث يخلقان صعوبات اقتصادية أكرب يف
تطوير البدائل ،كام يفاقامن مشاكل دول األوبك ،بخاصة العراق وإيران
وفنزويال ونيجرييا ،وال تستطيع تح ّملها لفرتة طويلة قبل أن يتعرض
السلم االجتامعي واالستقرار االقتصادي فيها لخطر كبري .وتحتاج هذه
الدول ،وبخاصة العراق وإيران ،إىل زيادة اإلنتاج للتعويض عن انخفاض
العوائد ،ما سيزيد من حدة هبوط األسعار .وهكذا تتفاقم الحلقة
املفرغة .سيستمر تكرار الدورات السعرية .ويتضمن ذلك اتجاه سعر
النفط لالرتفاع ثاني ًة بعد انحداره خالل الفرتة املنرصمة إىل مستويات
يقررها متوسط كلفة اإلنتاج يف الحقول الحدية (عىل سبيل املثال النفط
وربا أعىل.
الرميل أو تحت امللحي ،إلخ)ّ ،
يرى العطّار أ ّن رشوط زيادة أسعار النفط هي االنتعاش يف االستهالك
والنم ّو االقتصادي العاملي يف عام  ،2016وذلك بتأثري السعر الحايل
املنخفض للنفط ،وتراجع إنتاج النفط والغاز الصخري بنحو  ٪50بسبب
األسعار الحاليّة ،واالتفاق بني الدول املنتجة يف منظمة األوبك وخارج
أوبك حتى لو كانت إجراءات رمزية الستقرار األسعار ومنع تدهورها
مر ًة أخرى ،واالتفاق بني دول األوبك ملواجهة تأثري زيادات اإلنتاج يف
كلٍ من إيران والعراق وليبيا .ويرى عيل أنّه مع وضوح تأثري انخفاض
النفقات الرأساملية ،هناك توقّع بصعو ٍد يف األسعار يف  ،2017ولك ّن
استجابة النفط الصخري األمرييك قد تح ّد من املكاسب ،ومن ث ّم وصول
أسعار النفط إىل  65 - 60دوال ًرا أمريك ًيا للربميل مع نهاية عام ،2016
و 70دوال ًرا أمريك ًيا للربميل مع نهاية .2017
ستبقى األسعار منخفضة ألجلٍ غري معروف .وآثارها يف البلدان املص ّدرة
كبرية ج ًدا .وحتى لو عادت إىل االرتفاع ،فإ ّن حكاية النفط لها نهاية،
واالستمرار يف معدالت استهالك الطاقة الحالية يقلّص الفائض للتصدير
مم سيكون له أثر مضاعف سيظهر بعد
ويرتافق مع أسعار منخفضةّ ،
ٍ
عقد واحد من الزمن.
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األزمة األوكرانية وصراع الشرق والغرب:
جذور المسألة ومآالتها

ّ
تركز هذه الدراسة على الشق المتعلق بالتغيرات الطارئة التي شهدتها الحياة السياسية الروسية
التحول الديمقراطي البطيء الذي تشهده روسيا منذ
على المستوى الداخلي ،محاولة تت ّبع مسار
ّ
انهيار االتحاد السوفياتي.
وتكمن أهمية هذه الدراسة وأهدافها في قصد الباحث إيجاد مقاربة تفسيرية ،تشرح أسباب
المقومات ما يضعها في مصاف القوى الدولية
االستعصاء الديمقراطي في دولة تمتلك من
ّ
التعديلية المؤثّرة في بنية النظام الدولي .لذا يلجأ الكاتب إلى أطر نظرية ،وهو ما يم ّيز هذه
سهل عملية تحليل النظام السياسي الروسي والعالقات بين األطراف
الدراسة ،من شأنها أن تُ ّ
المكونة له ،لتضعنا أمام الصورة الك ّلية للفواعل المساهمة في اتخاذ القرار السياسي ،وكذلك
ّ
التحول الديمقراطي المنشود..
حدود تأثير هذه الفواعل في عملية
ّ

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
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قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياسات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول
العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من  5000إلى 6000
كلمة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفظ هيئــة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي
تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
عــروض الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث ســنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترســل
تخضع المواد المرســلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بســيرة ذاتية موجزة للكاتــب ،وملخص عن البحث بنحــو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرســالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكســل أو وورد .وال تُقبل األشــكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل صورًا.

االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)
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