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يع ّد السؤال عن "سعر النفط" أساس ًيا لفهم رهانات الطاقة يف الحارض واملستقبل ،سواء منها الرهانات
االقتصادية أو السياسية أو الجيوسياسية أو الرهانات البيئية وإشكاالت االنتقال الطاقي ،وهو السؤال
الذي يتناوله هذا الكتاب املهم عىل نح ٍو شائق وممتع؛ ذلك أنه يتحدث عن سعر النفط وتغرياته
والعوامل املؤثرة فيه ،وانعكاساته عىل االقتصاد العاملي ،كام يقدم رؤي ًة مستقبلية حول تطور النفط
الصخري وزيادة إنتاجه نتيجة التقدم التقني؛ ما يعني وفرة يف سوق النفط تؤدي يف املستقبل إىل
انخفاض سعره .ويأيت الكتاب يف ً 16
ومقسم ًة إىل ثالثة أقسام.
فصل متضمن ًة املقدمة والخامتةّ ،
يستعرض املؤلفان يف املقدمة األسباب التي دفعتهام إىل تأليف الكتاب ،والتي أجمالها يف عدة أسباب:
أولها يتمحور حول أهمية النفط لالقتصاد العاملي؛ بالنظر إىل أنه سلعة إسرتاتيجية ،إذ يق ّدر متوسط
قيمة اإلنتاج السنوي يف السنوات العرش األوىل من األلفية الثالثة ،مقارن ًة باألسعار الدولية ،بني 3500
إىل  4000مليار دوالر ،وقيمة الصادرات بني  2200و 2800مليار دوالر .وبلغت قيمة اإلنتاج العاملي
للنفط نحو  4.8يف املئة من الناتج العاملي اإلجاميل ،و 12يف املئة من التجارة العاملية عام  .2013والسبب
الثاين الذي دفع املؤلفني لتناول موضوع الكتاب هو أنه عىل الرغم من التطور يف مجال أنواع الطاقة
املتجددة والبديلة ،ما يزال النفط هو املصدر األول للطاقة؛ إذ إنّ االختالالت يف إمداداته يف السوق
العاملية تخلق ارتدادات سلبية عىل االقتصاد العاملي .أ ّما السبب الثالث ،فهو التغريات املفاجئة التي
وسمت تق ّلبات سعر النفط منذ عام  ،2014والتي خالفت كل التوقعات ،وأربكت االقتصادات املصدرة
للنفط .وأخ ًريا ،يكمن السبب الرابع يف األثر املتوقع للتقدم التقني – ال س ّيام الذي حصل يف قطاع النفط
الصخري – لزيادة إنتاج النفط العاملي يف السنوات املقبلة؛ ما يعني انخفاض األسعار يف املستقبل،
بحسب وجهة نظر املؤل َفني.
ميثّل استعراض التطور التاريخي لسعر النفط محور القسم األول من الكتاب؛ إذ يتناول الفصل الثاين
تغريات سعر النفط منذ سبعينيات القرن املايض ً
وصول إىل انخفاض السعر الذي بدأ عام  2014وأسبابه؛
وهو يع ّزز االعتقاد أن تغريات الطلب ،مع وجود املضاربات املالية يف األصول املتعلقة بالنفط ،كانت
وخصوصا يف الفرتات
العامل األسايس يف تغريات سعر النفط .ويف حني يتفق املؤلفان مع هذه الرؤية،
ً
السابقة لعام  ،2014فإنهام يعتقدان أنّ العامل األسايس يتمثّل يف القفزات غري املسبوقة يف الطاقات
اإلنتاجية يف مجال النفط ،ال سيام النفط الصخري يف الواليات املتحدة األمريكية ،عىل اعتبار أنها أدت إىل
زيادة كميات املعروض العاملي منه يف السنوات األخرية بدرجة فاقت تغريات الطلب ،ما أ ّدى إىل وفرة
اإلمدادات وانخفاض األسعار.
ويناقش الفصل الثالث دور منظمة األوبك يف تحديد سعر النفط يف السنوات السابقة؛ بالنظر إىل أنها
ثم فإنّ ّأي تغري يف كميات
كانت تعترب حتى فرتة قريبة هي املزود األكرب للنفط يف السوق العاملية ،ومن ّ
إنتاجها كان من شأنه أن يح ّدد اتجاهات السعر يف السوق العاملية .ويخلص املؤلفان إىل أنّ أوبك مل تكن
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عىل الدوام املؤثر األسايس يف سعر النفط ،وأنّ أثر تدخلها كان قصري األمد دامئًا ،وأنّ تدخلها يف عدد
من الحاالت كان بهدف حامية األسعار سلب ًيا ،ومل يؤ ِد إىل النتيجة املطلوبة ،وأنّ الدول األعضاء كانت
تقوم ،يف أغلب األحيان ،مبامرسات انفرادية خارج إطار تعهداتها ضمن إطار املنظمة ،ما ق َّلص من دورها
وتأثريها يف مسار السعر.
يناقش الفصل الرابع نظرية "ذروة النفط" التي تقوم عىل أن استنزاف النفط وارتفاع تكاليف اإلنتاج
يف السنوات األخرية هام سب َبا التغريات غري االعتيادية يف سعر النفط .وقد سادت هذه النظرية فرتة
من الزمن يف بداية األلفية الثالثة .ومفاد نظرية "ذروة النفط" أنّ إنتاج النفط قد بلغ ذروته ،وأنه ال
مجال لزيادة الطاقات اإلنتاجية ،ما يعني حتمية ارتفاع سعره .ومل يجد املؤلفان براهني ك ّمية تُثبت
نظرية ذروة النفط ،وتبني وجود عالقة بني تراجع كميات االحتياطي نتيجة االستنزاف وقلة االكتشافات
الجديدة من النفط وتغريات سعره يف السنوات األربعني املاضية ،إضافة إىل تجاهل نظرية ذروة النفط
ثم ف ُهام يفندان هذه النظرية؛
آلثار النفط الصخري يف زيادة املعروض وأثره يف األسعار العاملية ،ومن ّ
عىل أساس أنه مل يكن لها دور يف تفسري تغريات السعر يف السابق وال يف الحارض ،ولن يكون لها دور يف
هذا الشأن يف املستقبل.
يناقش الفصل الخامس مرحلة متلك الدول لألصول يف قطاع النفط يف ستينيات القرن املايض وسبعينياته،
وهي مرحلة رافقت عمليات التأميم يف عدد من الدول األقل من ًوا من دول العامل .فخالل عام ،1979
أصبح  55يف املئة من إنتاج النفط مل ًكا للحكومات ،وسيطرت املؤسسات التي متلكها الدول عىل عمليات
استخراج النفط وتسويقه .ونتيجة عدم توافر الخربة الكافية لهذه املؤسسات ،وعدم تخصيص املوارد
املالية الالزمة لتطوير تقنيات اإلنتاج يف هذه الدول ،انخفضت الطاقات اإلنتاجية وكمية إمدادات النفط
لكن املؤلفني يعتقدان أن
يف السوق العاملية؛ األمر الذي يتوقع أنه أدى إىل ارتفاع السعر العاملي للنفطّ .
هذا يفرس جزئ ًيا ،وعىل نحو محدود ،ارتفاعات األسعار يف السنوات األربعني السابقة ،وال يقدم تفس ًريا
كاف ًيا الرتفاع األسعار.
يناقش الفصل السادس قضية "لعنة الوفرة" التي تعترب أنّ توافر املوارد الطبيعية عىل نحو كبري قد
نجمت عنه عوائد ضخمة للدول املنتجة للنفط ،وأنّ ذلك قد أدى إىل اعتامدها املفرط عىل النفط
يف منوها االقتصادي ،وأنّ هذا االعتامد قد تسبب يف اختالالت هيكلية يف اقتصادات الدول واختالالت
اجتامعية أيضً ا داخلها ،وأنّ هذه الدول شهدت نزاعات داخلية نتيج ًة لسوء آليات توزيع الريع الناجم
ثم يف ارتفاع السعر؛
عن ثروة النفط .كام أشار املؤلفان إىل أثر النزاعات الدولية يف إمدادات النفط ،ومن ّ
وأور َدا أمثل ًة عديدة دالة عىل ذلك .وقد نجم عن أزمة قناة السويس يف الفرتة  ،1957-1956والحرب بني
العرب وإرسائيل عام  ،1967خسارة َ
مليون برميل نفط يوم ًيا ،كام أنّ حرب ترشين األول /أكتوبر 1973
واملقاطعة العربية أدتَا إىل خسارة  4.3ماليني برميل يوم ًيا ،وكذلك األمر بالنسبة إىل الثورة اإلسالمية
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اإليرانية بني ترشين الثاين /نوفمرب  1978ونيسان /أبريل  ،1979والتي أ ّدت إىل خسارة  5.6ماليني برميل
نفط يوم ًيا من املعروض العاملي .كام أدى اجتياح العراق للكويت يف آب /أغسطس  1990إىل نقص
قدره  4.3ماليني برميل نفط يوم ًيا من اإلمداد العاملي ،وارتبطت حرب العراق عام  2013بخسارة قدرها
 2.3مليون برميل نفط يوم ًيا ،وأ ّدت الحرب يف ليبيا عام  2011إىل خسارة املعروض العاملي لـ  1.5مليون
برميل نفط يوم ًيا؛ وهكذا أ ّدت هذه االختالالت دو ًرا مؤث ًرا يف تغريات السعر العاملي للنفط.
يركز القسم الثاين من الكتاب عىل تطور النفط الصخري وانعكاساته عىل سعر النفط ،إىل جانب مناقشته
لقضايا متعلقة بالنفط التقليدي .ويركز الفصل السابع عىل تطورات النفط الصخري يف الواليات املتحدة،
والتي نجمت عن تطور التقنيات املستخدمة يف اإلنتاج (الحفر األفقي والتكسري) وحفزت االستثامر فيه؛
ما رفع إنتاج النفط األمرييك بنسبة  70يف املئة بني عا َمي  2008و ،2014وق ّلص من حجم مستوردات
الواليات املتحدة من النفط ،وأنتج عوائد مجزية للمستثمرين وللحكومة ،ال سيام مع ارتفاع األسعار
بني عام  2010ومنتصف عام 2014؛ فعند حاجز  50دوال ًرا للربميل الواحد ،كان السعر مجز ًيا اقتصاد ًيا
ملنتجي النفط الصخري يف الواليات املتحدة ،ومح ّف ًزا لإلنتاج وزيادته (مع مالحظة وجود االختالفات بني
السعر املجزي بحسب مناطق اإلنتاج يف الواليات املتحدة).
ويف الفصل الثامن ،يؤكد املؤلفان استمرار ثورة النفط الصخري حتى عام ( 2020لكن مع تراجع حدتها
ورسعتها) ،وأنّ الواليات املتحدة ستصبح املنتج األول يف العامل مع نهاية عام  .2020ويعزو املؤلفان ذلك
إىل أن استمرار التقدم التقني يف مجاالت الحفر واالستخراج كفيل بزيادة اإلنتاج أكرث من التوقعات ،مع
تخفيض نفقات اإلنتاج أيضً ا ،ومع تطور تقنيات البحث واالكتشاف يف مناطق غري معلومة ومحتملة
إلنتاج النفط الصخري.
يف الفصل التاسع من الكتاب ،يسلط املؤلفان الضوء عىل ظاهرة ال تلقى اهتام ًما من االختصاصيني
ووسائل اإلعالم يف أغلب األحيان؛ فحتى يف مجال النفط التقليدي حدثت ثورات يف طرق التنقيب
والحفر (الحفر األفقي والتكسري) يف الحقول املتهالكة املتقادمة التي استنزفت كث ًريا ،وذلك بهدف
الحصول عىل كميات جديدة منها موجودة ً
أصل ،لكن مل يتم الحصول عليها نتيجة طرق الحفر التقليدية،
ما يعني زيادة إنتاج اآلبار واإلنتاجية عامة وخ ْفض تكاليف اإلنتاج .ويبني املؤلفان أنّ نشاطات التكسري
استخدمت بنسبة  16يف املئة يف استخراج النفط التقليدي يف الواليات املتحدة ،مقابل  23يف املئة
يف النفط الصخري ،و 61يف املئة بالنسبة إىل الغاز الزيتي (الصخري) .ويف كندا ،استخدمت نشاطات
التكسري يف  52يف املئة يف إنتاج النفط التقليدي ،و 24يف املئة يف إنتاج النفط الصخري ،و 24يف املئة
يف إنتاج الغاز الزيتي (الصخري) .ويف بقية العامل ،استخدمت نشاطات التكسري بنسبة كربى يف مجال
النفط التقليدي ( 73يف املئة) ،مقابل صفر يف املئة يف النفط الصخري ،و 27يف املئة يف مجال الغاز
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الزيتي .وخالصة األمر ،تعني تطورات طرق الحفر والتنقيب يف قطاع النفط التقليدي والصخري استمرار
التحسن يف كميات اإلنتاج عامل ًيا.
يتناول الفصل العارش اآلثار البيئية إلنتاج النفط الصخري والتقليدي؛ إذ إن هناك محاذير الستخدام
تقنيات التكسري والحفر األفقي عىل تلويث املياه وانبعاث غاز امليثان .لكن يعتقد املؤلفان أنه مع
استمرار جهود البحث العلمي والتطوير يف تقنيات الحفر األفقي والتكسري ،سيتم تقليص اآلثار البيئية
بسن ترشيعات صارمة وتبنيها ،إضاف ًة إىل قيامها برقابة صارمة عىل
واحتواؤها؛ كام أنّ قيام الحكومات ّ
نشاطات الرشكات ،من شأنه أن يقلص التبعات البيئية السلبية الناجمة عن الحفر األفقي والتكسري يف
َ
مجال النفط الصخري والتقليدي.
ويحاول الفصل الحادي عرش اإلجابة عن السؤال املتعلق بانتشار ثورات النفط الصخري وتوسع نطاقه
عامل ًيا ،إذ يعتقد املؤلفان أنّ ثورة النفط الصخري ستتعدى حدود القارة األمريكية لتنرش يف أنحاء العامل
خصوصا أنّ التقانة املستخدمة فيها ليست حرصية وميكن تداولها وانتشارها؛
كاف ًة؛ نتيجة عائديتها،
ً
ما سيشجع ً
دول كثرية عىل اقتفاء طريق الواليات املتحدة يف التوسع يف إنتاج النفط الصخري ،ال سيام
أسرتاليا التي ُيتوقع أن تصبح أكرب منتج للنفط الصخري بعد الواليات املتحدة بـ  233مليار برميل نفط
صخري يف أراضيها ،وكندا التي تُع ّد املنتج الخامس يف العامل حال ًيا ،ويتوقع أن تشتمل أراضيها عىل 191
مليار برميل من النفط الصخري ،واألرجنتني التي يتوقع أنها تحوي  27مليار برميل من النفط الصخري.
ويف نهاية الفصل ،يقدم املؤلفان نتائج توقعاتهام من خالل سيناريوهني حول كميات اإلنتاج النفطي
تفاؤل ،واآلخر السيناريو األكرث ً
األقل ً
بحلول عام  ،2035أحدهام السيناريو ّ
تفاؤل؛ إذ إنّ إجاميل اإلنتاج
العاملي وفق السناريو (األعىل) واألكرث ً
تفاؤل هو  51.4مليون برميل يوم ًيا ،منها  23.2مليون برميل من
النفط الصخري ،و 28.2مليون برميل من النفط التقليدي ،مقابل السيناريو األقل ً
تفاؤل (األدىن) الذي
ُيتوقع أن يصل مبوجبه اإلنتاج العاملي إىل  7.5ماليني برميل نفط يوم ًيا ،منها  3ماليني برميل من النفط
الصخري ،و 4.5ماليني برميل من النفط التقليدي.
ويف الفصل الثاين عرش ،يتوقع املؤلفان انخفاض سعر النفط يف األمد البعيد؛ نتيجة استمرار تطوير
تقنيات الحفر األفقي والتكسري؛ ما يعني زيادة يف اإلنتاج ،ووفرة يف املعروض ،وتراج ًعا يف السعر .ويشري
املؤلفان ،أيضً ا ،إىل تعرض النفط ملنافسة حادة من مصادر طاقة أخرى أ ّقل تلوي ًثا للبيئة؛ منها الغاز
الطبيعي ،والوقود الحيوي ،ال سيام يف مجاالت النقل وتوليد الكهرباء .كام أنّ إنتاج الفحم الحجري
سيلقى منافسة كربى من الغاز الطبيعي أيضً ا؛ ما سيخفض من مستوى الطلب عليه .ويف كل األحوال،
يتوقع املؤلفان أن يصل سعر النفط إىل حاجز  60دوال ًرا للربميل الواحد يف األمد البعيد مع حلول عام
 ،2035وهذا يجعل من املنافسة بني مصادر الطاقة املتعددة حاد ًة ،ومن شأنه أن يزيد التعقيدات يف
سوق الطاقة العاملية التي تشهد تغريات درامية يف السنوات األخرية.
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وأخ ًريا ،يناقش الفصل الثالث عرش انعكاسات تغريات سعر النفط عىل االقتصاد العاملي من ناحية
االقتصاد ّ
الكل والبيئة والسياسات؛ إذ إنّ حصول انخفاض حا ّد يف سعر النفط من شأنه أن يحفز
االقتصاد العاملي .لكن مبا أنّ استمرار ثورة النفط الصخري ال تحصل برسعة مطلقة ،فإنّ انعكاساتها
ثم ،ال يتوقع املؤلفان حدوث ارتدادات فورية وأساسية عىل مسار
عىل السعر ستكون تدريجية .ومن ّ
االقتصاد العاملي نتيجة تغريات سعر النفط .يف حني ستواجه الدول املصدرة للنفط صعوبات كربى نتيجة
انخفاض سعر النفط ،منها انخفاض أرصدة موازينها التجارية ،ورمبا انخفاض معدالت منوها االقتصادي.
جمة أمامها ينبغي لها مواجهتها ،وتبني مناذج اقتصادية خارج النفط والغاز،
وهذا سيوجد تحديات َّ
واللجوء إىل سياسات التنويع االقتصادي .أ ّما بالنسبة إىل الدول املستوردة للنفط ،فإنّ انخفاض السعر
سينعكس إيجاب ًيا عليها؛ من خالل تخفيض عجز أرصدة موازينها التجارية ،وتخفيض قيمة املدخالت
اإلنتاجية ،ما يعني تحس ًنا يف نشاطها االقتصادي.
يف الفصل الرابع عرش ،يناقش املؤلفان إمكان استمرار الطلب عىل مصادر الطاقة يف السنوات املقبلة،
وخصوصا النفط ،واستعامل الطاقات املتجددة؛
يف ظل وجود اتجاه عام للحد من استهالك الطاقة،
ً
كالرياح ،والشمس ،والوقود الحيوي .وعىل الرغم من وجود اتجاه عاملي لضبط معدالت التلوث الناجم
عن استهالك النفط ،فإنه يوجد حتى اآلن توافق عاملي راسخ قوي يف هذا االتجاه؛ نتيجة وجود خالفات
بني دول العامل بشأن آليات الح ّد من االنبعاثات الناجمة عن استهالك النفط ومصادر الطاقة األخرى.
وبحسب املؤل َفني ،فإنّ النتيجة هي بقاء النفط مصد ًرا أساس ًيا من مصادر الطاقة يف السنوات املقبلة.
ويستعرض الفصل الخامس عرش االنعكاسات السياسية لتغريات مشهد الطاقة؛ إذ إنّ الدول املصدرة
ستعاين نتيجة انخفاض السعر يف املستقبل داخل ًيا ،ما يتطلب منها استخدام إسرتاتيجيات بديلة لالعتامد
عىل النفط واالتجاه نحو التنويع االقتصادي ،وتخفيض الدعم الحكومي ،ما قد ُيوجِ د تحديات ونزاعات
ً
سالحا
داخلية بني متلقي الدعم والحكومات.
وفضل عن ذلك ،سيقل استخدام عوائد النفط بوصفها ً
دبلوماس ًيا وسياس ًيا يف أيدي هذه الدول.
أما الدول املستوردة ،فمن املتوقع أن تستفيد من انخفاض قيمة فاتورة املشتقات النفطية من جهة،
وانخفاض ح ّدة الضغوطات االقتصادية عليها من جهة ثانية ،ما يوفر لها إمكانية الستثامر ما كان
مخصصا ملستوردات النفط يف مجاالت تنموية أخرى .كام يتوقع املؤلفان ،يف ّ
ظل التغريات يف مشهد
ً
الطاقة العاملي ،تقليل الرتكيز عىل منطقة الرشق األوسط التي كانت يف السنوات العديدة املاضية محط
اهتامم السياسة العاملية ،لكونها تحوي أكرب احتياطيات نفط يف العامل ،وأكرب منتجني ومصدرين للنفط
ثم سينعكس ذلك
والغاز ،ما يعني انحسار أهميتها بوصفها مكانًا لرصاع اإلرادات والنفوذ يف العامل؛ ومن ّ
إيجاب ًيا يف تراجع حدة الرصاعات يف املنطقة.

    |    موجن ةماسأ   موجن ةماسأ
طفنلا راعسأ لبقتسم
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املحصلة ،مثة العديد من الدروس والعرب والخالصات من خالل استعراض مضامني هذا الكتاب ،من أهمها:
يف ّ
ö öعدم صحة نظرية الذروة يف إنتاج النفط وبداية تراجعه هي السبب وراء ارتفاع سعره يف
السنوات األخرية ،وأنه نتيجة استخدام تقنيات جديدة؛ فقد زاد اإلنتاج عىل عكس ما توقعته
نظرية ذروة اإلنتاج.
ö öساهم استحواذ املؤسسات اململوكة من الدول عىل نشاطات االستخراج مع وجود نزاعات
داخلية أو إقليمية ،يف كثري من املراحل ،يف حصول اختالالت يف سعر النفط.
ö öمن املتوقع استمرار ثورات النفط الصخري يف األمد القريب ،وما يرافق ذلك من زيادة اإلنتاج
العاملي من النفط.
ö öإنّ االنخفاض املتوقع يف سعر النفط بحلول عام  2035سيزيد حدة املنافسة يف سوق النفط ،كام
أنّ انخفاض سعر النفط والعوائد املرافقة له سيجعل من تكلفة اآلثار البيئية نتيجة استخدام
تقنيات الحفر والتكسري كبرية ،وال تعوضها اإليرادات الناجمة عن سعر النفط؛ ما قد يتطلب
ً
تدخل حكوم ًيا من خالل برامج الدعم املحفزة الستخدام مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ،أو
فرض رضائب مرتفعة عىل منتجي النفط.

