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ملخص الدراسة

أفرزت األزمة املالية العاملية دروًس���ا كثيرة، كان ف���ي مقدمتها عربّيًا أن االعتماد على النفط كمصدر 
وحيد للدخل، وتأثيره في مختلف األنش���طة االقتصادية، هو مس���ار خاطئ، على الرغم من أن النفط 
س���بَّب وفرة مالية للدول النفطية العربية جعلتها أفضل من غيرها عربّيًا وعاملّيًا في مواجهة التداعيات 

السلبية لألزمة املالية العاملية.

وكان في مقدمة التداعيات السلبية لألزمة املالية العاملية: تدهور سعر النفط في السوق العاملي، مما 
اس���ترعى االنتباه لتبني سياسات نفطية جديدة، تعكس عائًدا عادالً الستخدام النفط، وتقوِّي من الدور 
االقتصادي للدول النفطية العربية على الصعيد العاملي، الس���يما في ظل ما ميكن وصفه بتبلور خريطة 

جديدة للقوى االقتصادية الدولية، بعد أن هدم معبد العوملة االقتصادية على رءوس مروجيها.

وتتناول هذه الورقة عبر محاورها السبعة وضع النفط العربي وأهميته، وتأثيره في االقتصاد العاملي، 
وكذل���ك العوائد النفطية الكبيرة التي حتققت خ���الل الفترة 2003 – 2008م، وكيف مت التصرف فيها، 
ث���م تعرج على مدى تأثر النفط العربي باألزمة املالية العاملية، وهي في عمومها تأثيرات س���لبية متثلت 
في انخفاض الطلب العاملي على النفط، وتدني األس���عار، ووجود عجز في موازنات الدول النفطية، كما 

ُوجدت آثار سلبية أيًضا في البلدان العربية غير النفطية نتيجة لتضرر الدول النفطية. 

كم���ا ترصد الورقة أيًضا اجلهود التي قدمتها منظمة أوبك منذ وق���وع األزمة املالية العاملية، وكذلك 
تصرفات الدول الكبرى جتاه النفط بعد وقوع األزمة املالية، ثم ترصد املالمح العامة للسياس���ة النفطية 
العربية من خالل أدائها في مجاالت األسعار، واإلنتاج، واالحتياطي، والتصدير، ثم تختتم الورقة بوضع 

تصور لكيفية حتقيق االقتصادات العربية أقصى استفادة من الثروة النفطية خالل املرحلة املقبلة.    

تأثر األزمة املالية العاملية 
على السياسات النفطية العربية

عبد احلافظ الصاوي
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مقدمة:

كان النفط في موقع القلب من أحداث األزمة املالية العاملية التي نعيش أحداثها حتى اآلن؛  حيث تهاوت أسعار 
النفط مع األيام األولى لألزمة، وبعد قرابة عام لم يس���ترد النفط عافيته، على الرغم من وجود بعض املؤشرات 
املتفائلة بتحسن أداء االقتصاد العاملي مع بداية عام 0)20م، إال أن أفضل األسعار لم تتجاوز حاجز ال�70 دوالًرا 

للبرميل. 

وتختل���ف مصالح الدول املنتجة واملس���تهلكة للنفط، ففي الوقت الذي تبحث فيه الدول املس���تهلكة عن نفط 
مس���تقر ورخيص ودائم، جتد الدول املنتجة نفس���ها ملزمة بالبحث عن الس���عر العادل، واإلبقاء على أكبر قدر 
ضة للنضوب إن آجاًل أو عاجاًل، وبخاصة تلك الدول التي ميثل النفط فيها عماد ش���ئونها  من احتياطياتها املعرَّ

التنموية واالقتصادية.

وتنب���ع أهمية النفط العربي على الصعيد العاملي بس���بب مس���اهمته في حجم اإلنت���اج الذي ميثل قرابة ربع 
اإلنت���اج العاملي، وما يقترب من نحو 60% من احتياطيات العالم من النفط. أما على الصعيد العربي فالنفط هو 
مح���ور األداء االقتصادي في الدول النفطية وغير النفطية باملنطقة العربية، وظهر ذلك بجالء على مدار العقود 
األربعة املاضية؛ حيث ضعفت مس���اهمة القطاعات واألنشطة االقتصادية األخرى مقارنة بتأثير األداء النفطي 

باقتصادات املنطقة العربية.

كم���ا ال يخف���ى على أحد ذلك الدور الذي لعبته الدول الغربية - بعد انتص���ار العرب في أكتوبر 973)م على 
الكيان الصهيوني-  من أجل تفريغ س���الح النفط العربي من مضمونه؛ سواء بجعل الدول العربية النفطية تدور 
في حالة من االضطرابات السياس���ية واالقتصادية، مبا يجعلها دائًما في حالة اس���تنفار إنتاجي للنفط، أو على 
اجلهة األخرى بالتركيز على سياس���ة أن يكون س���وق النفط هو سوق للمشترين وليس سوًقا للبائعني، مبعنى أن 
تبقى حركة التأثير في أس���عار النفط صعوًدا وهبوًطا في يد املس���تهلكني، وهو ما نستطيع أن نقول: إن الدول 

الغربية جنحت فيه بنسبة كبيرة.   

 ونظًرا ملا ميثله النفط من أهمية كبيرة لالقتصاد العربي، كان من الضروري النظر في أداء السياسات النفطية 
العربية بعد وقوع األزمة املالية العاملية، وخاصة أن األزمة عكست مجموعة من الدروس املستفادة، في التوجهات 

تأثر األزمة املالية العاملية 
على السياسات النفطية العربية

عبد احلافظ الصاوي
خبير اقتصادي
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االقتصادية، فمسلَّمات األمس التي قدمتها مؤسسات 
وأدبيات العوملة، أصبحت محل ش���ك بل وإعادة نظر، 
بع���د أن خيَّم���ت الضبابية حول مس���تقبل االقتصاد 
العاملي، وُوِجَدت توقعات بنسب كبيرة حول تغير معالم 
ومالمح القوى االقتصادية الدولية، فضاًل عن صعوبة 

التنبؤ بانتهاء اآلثار السلبية لألزمة املالية العاملية.

وفي ظل املقدمات السابقة يبقى السؤال الذي حتاول 
هذه الورقة أن جتيب عليه وهو:  ما تأثير األزمة املالية 

العاملية على أداء السياسات النفطية 
العربية؟ وكيف حتق���ق االقتصادات 
الثروة  العربية أقصى اس���تفادة من 

النفطية خالل املرحلة املقبلة؟   
أواًل: حج���م اإلنت���اج العربي من 
النف���ط، وم���دى تأثره يف الس���وق 

العاملي:

بلغ اإلنتاج العاملي من النفط خالل عام 2008م نحو 
86.2 ملي���ون ب/ي، كان نصي���ب النفط العربي منه 
نحو 23.7 مليون ب/ي، وبنسبة بلغت 25.7%. وتشير 
اإلحص���اءات إلى امت���الك العالم العربي ملا نس���بته 
57.7% م���ن احتياطي النفط العامل���ي في نهاية عام 
2008م. ومثَّل إنتاج اململكة العربية السعودية النصيب 
األكبر ب���ني البلدان العربية؛ إذ بل���غ نحو 9.3 ب/ي 

خالل نفس العام. ))) 

 أما بالنس���بة للغاز الطبيعي املسال فقد بلغ حجم 
اإلنتاج العاملي منه في نهاية عام 2007م، نحو  8288 
ألف ب/ي، كان نصيب اإلنتاج العربي منها 3073 ألف 
ب/ي، ومبا ميثل نس���بة 37%. كما بلغت احتياطيات 
الدول العربية من الغاز الطبيعي في نهاية عام 2008م 
نح���و 53.7 تريليون متر مكعب، وهو ما ميثل نس���بة 
24.9% م���ن إجمالي االحتياطي العامل���ي البالغ نحو 

).77) تريليون متر مكعب.

))) أوبك، تقرير األمني العام السنوي اخلامس والثالثني، 429/28)ه� – 
2008م، ص 44) جدول 7/2 .

وكان نصيب املنطقة العربية من الصادرات النفطية 
ف���ي عام 2006م نحو 6.7) مليون ب/ي، وهو املعدل 
الذي ميثل ما نسبته 8.)3% من إجمالي جتارة النفط 

على مستوى العالم خالل نفس العام.)2)

وم��ن خ��الل اس��تعراض األرق��ام واملس��امهات اخلاص��ة 
بالبل��دان العربية يف النش��اط النفطي ميكن رصد أمهية 

النفط العريب على املستوى العاملي من خالل ما يلي:

)- ميتلك العرب نس���بة مؤثرة في الس���وق العاملي 
للنفط؛ إذ بلغت نس���بة اإلنتاج  قريًبا 
من 25% من اإلنت���اج العاملي للنفط، 
ونحو 37% من الغاز، وهذه النس���بة 
العرب���ي رقًما  النف���ط  جتعل م���ن 
فاع���اًل ف���ي معادلة الطاق���ة على 
مستوى العالم، وما يترتب عليها من 
املساهمة في النش���اط االقتصادي، 
احلديثة.  احلضارة  متطلبات  وتسيير 
وال تقتصر هذه امليزة التنافس���ية للنفط العربي على 
الوقت احلاضر، ولكنها سوف متتد لعدة عقود قادمة، 
نها من امت���الك احتياطيات من النفط  وكل ذلك ميكِّ
والغاز تص���ل إلى نحو 60% و30% عل���ى التوالي من 

االحتياطيات العاملية. 

2- أثبتت ش���واهد سوق النفط العاملي مدى التأثير 
ال���ذي ميثله النف���ط العربي منذ مطلع س���بعينيات 
القرن العش���رين، وما تبع املوق���ف العربي إبان حرب 
أكتوب���ر ضد الصهاينة، من ارتفاع في أس���عار النفط 
قلبت موازين االقتصاد العامل���ي، وغيَّرت من خريطة 
ا، ومثلت ميالًدا حقيقّيًا  الثروة النفطية عاملّيً���ا وإقليّمً
ملنظمة األوبك، وجعلت الدول املتقدمة تعيد النظر في 
استهالكها للطاقة الرخيصة، وتبحث عن بدائل أخرى 
للنفط، مما س���اهم في التوجه إلنش���اء وكالة الطاقة 

الدولية عام 974)م.

)2) املصدر السابق.

///

ميتلك العرب نسبة مؤثرة يف السوق 
العاملي للنفط؛ إذ بلغت نسبة اإلنتاج 
اإلنتاج  من   %25 من  قريًبا  العربي 
العاملي للنفط، وحنو 37% من الغاز، 
النفط  من  جتعل  النسبة  وهذه 
العربي رقًما فاعاًل يف معادلة الطاقة 

على مستوى العامل.
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 كم���ا أن النف���ط العربي مثَّل صمام أمان للس���وق 
العاملي من مخاطر ارتفاع أس���عار النفط، وساهم في 
حتقي���ق التوازن فيه في كثير م���ن األوقات العصيبة، 
كما ح���دث عندما توقفت ص���ادرات فنزويال؛ نتيجة 
إضراب عمال النف���ط بها مطلع عام 2003م، وكذلك 
عن���د توقف صادرات النف���ط العراقي إبان االحتالل 
األجنلو/أمريكي للعراق، وكذلك أثناء توقف الصادرات 
املكسيكية بسبب إعصار »كاترينا« الذي ضرب منصات 

إنتاج النفط هناك. ))) 

3- ال ي���زال النفط والغاز هما عماد الطاقة األولية 
على مستوى العالم، وتش���ير التقديرات )2) إلى زيادة 
الطل���ب على الطاقة األولية بنح���و 57% عام 2030م 
مقارن���ة مبعدالت الطلب الت���ي حتققت عام 2004م، 
وهو ما يثبت أن بدائ���ل الطاقة البديلة للنفط والغاز 
لم تس���تطع الوفاء باحتياج���ات االقتصاد العاملي من 

الطاقة، كما لن تكون بدياًل كاماًل للنفط والغاز. 

4- حرصت الدول الغربية وأمريكا على الس���يطرة 
عل���ى منابع النفط، م���ن خالل وجودها العس���كري 
مبنطق���ة اخلليج خالل عقد التس���عينيات من القرن 
العشرين، واالحتالل السافر للعراق عام 2003م، بعد 
أن استُنفدت طرقهم الدبلوماسية والسياسية للسيطرة 

على إنتاج وأسعار النفط.)3)

الطف���رات  العربي���ة..  النفطي���ة  العوائ���د  ثانًي���ا: 
والتوظيف: 

شهدت العوائد النفطية في املنطقة العربية طفرات 
ثالث: كانت الطفرة األولى بعد حرب أكتوبر 973)م، 

البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام   (((
2009م، ص )0).

)2) د. عم���اد الش���رقاوي، دراس���ة الطاقة باملنطقة العربي���ة .. الفرص 
والتحدي���ات، ورقة عمل ُقدمت للقمة العربي���ة االقتصادية والتنموية 

واالجتماعية، املنعقدة بالكويت، يناير 2009م، ص 2.
د. حسني عبد الله، تعظيم عائدات النفط وتوظيفها في تنمية عربية   (3(
متكاملة، ورقة عمل ُقدمت للمؤمتر الس���نوي التاسع للجمعية العربية 

للبحوث االقتصادية، القاهرة 2008م، ص 2و3.  

وفي بداية عام 974)م وصلت أس���عار برميل النفط 
نحو 6.)) دوالر بع���د أن كانت ال تتجاوز 3 دوالرات 
للبرميل قبل ه���ذا التاريخ. وكانت الطفرة الثانية بعد 
إعالن الثورة اإلسالمية في إيران عام 979)م، ودخول 
إيران فيما بعد في حرب مع العراق، مما ساعد على 
استمرار تزايد أسعار النفط حتى عام 984)م؛ حيث 
قفز سعر برميل النفط لنحو 33 دوالًرا في مطلع عام 
)98)م. إال أن النصف الثاني من الثمانينيات وطوال 
التسعينيات تراجعت أسعار النفط لتتراوح ما بني 8)- 

25 دوالًرا للبرميل.)4)

 أم���ا الطفرة الثالثة فقد ش���هدتها الفترة من عام 
2003م حتى النصف األول من عام 2008م؛ حيث وصل 
سعر برميل النفط لنحو 74) دوالًرا، ووصلت العوائد 
النفطية -أو قيمة الصادرات باألسعار اجلارية- لنحو 
450 مليار دوالر، بع���د أن كانت ال تتعدى 5)2 مليار 

دوالر في عام 2002م. 

وفي ظل تصاعد أس���عار النفط خالل عامي 2007 
و2008م، اصُطل���ح على تس���مية ه���ذه الفترة بأزمة 
الطاقة، بسبب انعكاس ارتفاع أسعار النفط على أداء 
االقتصاد العاملي، وبخاصة التأثير على ارتفاع أسعار 

الغذاء في األسواق العاملية.)5)

وخالل الطفرتني األول���ى والثانية اجتهت عوائد 
النفط نحو تش���ييد البنية األساس���ية في منطقة 
اخلليج، ولم يغب مردود ه���ذه العوائد عن البلدان 
العربية غير النفطية؛ حيث نالها حظ من حتويالت 
العامل���ني من مواطنيها بدول اخللي���ج، والذين زاد 
الطل���ب عليهم في ظ���ل تنفيذ مش���روعات البنية 

األساسية بالدول النفطية.)6) 
)4)  د. حسني عبد الله، مصدر سابق.

األوبك، األزمة املالية العاملية وانعكاساتها األولية احملتملة على صناعة   (5(
البترول ف���ي األقطار العربية، مجلة النفط والتع���اون العربي، العدد 

28)، ص )4 .
تقرير اإلمارات االس���تراتيجي 2007-2008م، التعامل اإلماراتي مع   (6(

الطفرة النفطية الثالثة، ص 78). 
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وثمة اجت���اه مكمل ورئيس في مضمار االس���تفادة 
م���ن العوائد النفطية في دول اخلليج خالل الطفرتني 
النفطيتني، وهو التوجه الس���تثمار ه���ذه العوائد في 
البنوك ومؤسس���ات املال في أمري���كا ودول الغرب. 
وخاصة التوجه لالس���تثمار في ش���راء أذون اخلزانة 
األمريكية، ودخول س���وقي العقارات واألوراق املالية 
الغربي���ة واألمريكي���ة. إال أن أح���داث )) س���بتمبر 
)200م أوجدت حالة من التخوف بعض الش���يء جتاه 
االستثمار في السوقني األمريكي والغربي؛ نظًرا لتهمة 
متويل اإلرهاب التي أريد لها أن تسم كل مال عربي أو 

إسالمي في الغرب وأمريكا.

وم���ن هنا فقد لُوح���ظ أن الطف���رة الثالثة لعوائد 
النفط، مت التعامل معها بش���كل مختلف إلى حد ما، 
وإن كان غي���ر مؤثر في حجم االجتاه لالس���تثمار في 
الغرب وأمري���كا؛ حيث توجهت بعض االس���تثمارات 
العربية إلى دولها، وكل من آسيا والصني، وغلب على 
طبيعة االس���تثمارات النفطية املتجهة للبلدان العربية 
غير النفطية التوسع في املجال اخلدمي والعقاري)))، 
مم���ا أدى إلى وجود مضاربات وارتفاع األس���عار في 
البورص���ات العربية وقطاع العق���ارات، وأيًضا ارتفاع 

معدالت التضخم باملنطقة.

وبعد تخ���وف االس���تثمارات النفطية م���ن البقاء 
باألس���واق األوروبية واألمريكية، بس���بب تهمة متويل 
اإلرهاب، أتت األزمة املالية العاملية لتضيف العديد من 
املخاوف لالستثمارات النفطية في تلك األسواق؛ حيث 
أصبح���ت أزمة الثقة واردة وبنس���بة كبيرة حيال هذه 
األسواق، في ظل ارتفاع نسبة اخلسائر لالستثمارات 
العربي���ة، وبخاصة في قطاع العق���ارات والبورصات 
الغربي���ة واألمريكية، فضاًل عن السياس���ات النقدية 
التي اتبعتها أمريكا كخفض أس���عار الفائدة والتخلي 

عن سياسة الدوالر القوي.)2)

املؤسسة العربية لضمان االس���تثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ   (((
االستثمار في الدول العربية 2008م ص 78 و 79.

املقصود بالتخلي عن سياس���ة الدوالر القوي، أي الس���ماح بانخفاض   (2(
قيمة سعر صرف الدوالر مقابل أس���عار العمالت األخرى، مبا يؤدي 

إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

كل ذل���ك جعل الدول النفطية العربية تش���عر بأنها 
تفق���د ثرواتها بأكثر من طريق���ة، ففي ظل انخفاض 
أسعار الفائدة في األسواق األمريكية، انخفض العائد 
بشكل كبير على االستثمارات املتراكمة هناك، كما أن 
النفط في ظل انخفاض قيمة الدوالر أصبح يباع بأقل 
من قيمته بكثير في ظل سيطرة سياسة تسعير النفط 
بالدوالر في السوق العاملي، كما أضيرت االحتياطيات 
من النقد األجنبي لتنخف���ض قيمتها احلقيقية بقوة، 
وتذهب بعض التقديرات إلى أن خسائر االستثمارات 
العربي���ة في أمري���كا والغرب تصل لنح���و 50% من 

قيمتها.  

ثالًث���ا: مظاهر تأثر النفط العربي باألزمة املالية 
العاملية:

كان النفط من أس���رع القطاعات التي تأثرت بوقوع 
األزمة املالية العاملية؛ حيث شهدت أسعاره تراجًعا بلغ 
في الفترة من س���بتمبر إلى ديسمبر 2008م أكثر من 
00) دوالر للبرميل، فبعد أن وصل سعر البرميل 47) 

دوالًرا تدنت األسعار لنحو 53 دوالًرا للبرميل.

 وقد تع��ددت املظاهر الس��لبية اخلاص��ة بتأثر النفط 
باألزمة املالية العاملية، ونذكر منها ما يلي: 

1- تراجع الطلب العاملي على النفط:

انخفض الطل���ب العاملي على النف���ط خالل الربع 
الثالث من عام 2008م بنحو 40) ألف ب/ي، مقارنة 
بالربع الثاني من نفس العام، وبحوالي 480 ألف ب/ي، 
مقارن���ة بالربع الثالث من عام 2007م. أما إحصاءات 
مايو 2009م فتشير إلى انخفاض الطلب العاملي على 
النفط بنحو ).0 مليون ب/ي، ليصل إلى 82.9 مليون 
ب/ي، وهو املس���توى الذي ميثل انخفاًضا قدره نحو 

).3 مليون ب/ي عن معدالت شهر مايو 2008م.)3) 

ويالحظ انخفاض الطلب على النفط بشكل واضح 
ف���ي مجموعة منظمة التعاون االقتص���ادي والتنمية، 

أوبك، النشرة الشهرية يوليو 2009م، ص 8 و9 .  (3(
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التي تش���كل نحو 56% من حج���م الطلب على النفط 
العامل���ي؛ حيث انخفض طلبها على النفط خالل الربع 
الثالث من عام 2008م بنحو 350 ألف ب/ي، مقارنة 
بالرب���ع الثاني من نفس الع���ام، وبنحو مليوني ب/ي، 
مقارن���ة مبس���تويات الربع الثالث من ع���ام 2007م. 
ووصل انخفاض الطلب على النفط لهذه املجموعة في 
مايو 2009م إلى نحو 2.5 مليون ب/ي، مقارنة بحجم 

طلبها في مايو 2008م.

2- تدني األسعار:

إذا كان مايو 2008م يعد من أفضل أشهر هذا العام 
من حيث ارتفاع أس���عار النفط؛ حيث بلغت فيه نحو 
30) دوالًرا للبرمي���ل، فإن وقوع األزمة املالية العاملية 
أدى إلى تراجع هذه األس���عار مبعدل كبير وصل إلى 

49.6 دوالر للبرميل في نوفمبر من نفس العام.)))

 وتش���ير بيانات مايو 2009م إلى أن س���عر برميل 
النفط وصل إلى نح���و 57 دوالًرا، بزيادة قدرها نحو 
6.8 دوالر للبرميل عن أس���عار أبريل من نفس العام، 

أوبك ، مجلة النفط والتعاون العربي، مصدر سابق ص 24.  (((

بينما تنخفض أسعار مايو 2009م عن مثيلتها في مايو 
2008م بنحو 62.4 دوالر للبرميل.)2) 

كما أدى تدني أسعار النفط خالل النصف الثاني من 
عام 2008م إلى فق���دان الدول النفطية العربية لنحو 
0)) – 26) ملي���ار دوالر. ففي الربع األخير من عام 
2008م بلغت قيمة الصادرات النفطية العربية 88.8 
ملي���ار دوالر فقط، بانخفاض بلغت نس���بته %56.3 
مقارنة بعائدات الربع الثالث من نفس العام. وتش���ير 
تقديرات منظمة أوبك إلى أن التغير في أسعار النفط 
مبعدل دوالر واحد فقط خ���الل الربع األول من عام 
2009م يؤدي إلى فقدان العائ���دات النفطية العربية 

لنحو 333.2 – ).865 مليون دوالر. 

3- ظهور العجز مبوازنات الدول النفطية:

ظه���رت اآلث���ار الس���لبية ألزمة النف���ط على أداء 
املوازنات العام���ة بالدول النفطية، ونش���ير هنا إلى 
حالتي الس���عودية واإلمارات، فبع���د أن ظلت املوازنة 
الس���عودية حتقق فائًضا على مدار الفترة من 2003م 

أوبك، النشرة الشهرية، عدد يوليو 2009م، ص 5.  (2(
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وحتى عام 2007م، أعلنت اململكة عن وجود عجز في 
موازنتها لعام 2009م، وال ش���ك أن هذا التحول كان 
من اآلثار السلبية لألزمة املالية العاملية على االقتصاد 
السعودي؛ فحسبما نُشر عن وزارة املالية السعودية أن 
موازنة 2009م سوف تشهد عجًزا يقدر بنحو 65 مليار 
ريال س���عودي، بعد أن حققت فائًضا في عام 2008م 

بلغ نحو 590 مليار ريال.)))

أما في حالة اإلمارات فإن موازنة 
ع���ام 2009م أت���ت دون عج���ز أو 
انعكاًسا واضًحا  يعني  فائض، مما 
لألزم���ة املالية العاملية، فبعد وجود 
فائض ف���ي موازنة ع���ام 2007م 
بنحو 7.3) مليار دوالر، يأتي عام 
2009م دون وج���ود أي فائض، وإن 
أمكن لدولة اإلمارات احلفاظ على 

هذا األداء باملوازنة دون عجز خالل العامني القادمني 
فس���يكون ذلك إجناًزا، خاصة في ظل توقعات تراجع 
أداء االقتص���اد العاملي وتدني معدالت النمو والتجارة 

الدولية.)2)

4- وج��ود آث��ار س��لبية عل��ى البل��دان العربي��ة غ��ري 
النفطية:

توقعت منظم���ة العمل العربي���ة أن ينخفض حجم 
العمالة الواف���دة إلى منطقة اخلليج بنحو 30% خالل 
عام 2009م، بس���بب األزمة املالية، وأشارت تقديرات 

عبد احلافظ الصاوي، مؤسس���ة النقد الس���عودي.. ملفات س���اخنة   (((
ورئيس جديد 2009/2/25م.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&
pagename=Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout&cid=
 1235539837544

تاريخ الزيارة 4)/2009/8م.
عبد احلافظ الصاوي، موازنة اإلمارات الصفرية.. تقش���ف تستدعيه   (2(

األزمة  2)/2009/3م:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&
pagename=Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout&cid=

 1236508869537
تاريخ الزيارة 4)/2009/8م.

املنظمة إلى أن حتويالت العاملني هي األخرى مرشحة 
لالنخفاض؛ نتيجة فقدان فرص العمل مبنطقة اخلليج، 
وأن البلدان العربية املرسلة للعمالة التي ستتأثر بهذه 
السلبيات هي مصر واألردن وفلسطني واليمن، وتقدر 
منظمة العمل مس���اهمة التحويالت في الناجت احمللي 

للبلدان املرسلة للعمالة العربية بنحو %6.)3)

واألثر املهم بالنسبة للعمالة العربية من جراء األزمة 
ارتفاع معدالت  العاملية، هو  املالية 
الرتفاع  التوقعات  فتشير  البطالة، 
مع���دل البطالة إلى نحو )2 مليون 
عاطل خالل عامي 2009 و 0)20م 
إذا ما استمر أداء االقتصاد العربي 
عل���ى ما هو عليه. وبذلك س���وف 
تعمق األزمة م���ن معضلة البطالة 
في العالم العرب���ي الذي يوجد به 
نح���و 8) مليون عاطل قبل وقوع األزمة.)4) فضاًل عن 
زيادة البطالة بني الش���باب العرب���ي، الذي يعاني من 
رت بنحو 40%، وهي النسبة األكبر بني  نسبة بطالة ُقدِّ

شباب مناطق العالم. 

أما بالنسبة لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
فتشير التقديرات إلى تراجعها في املنطقة العربية 
بش���كل عام بنح���و 4)% في نهاية ع���ام 2008م، 
مقارنة مب���ا كانت عليه في ع���ام 2007م؛ حيث 
قدرت هذه التدفقات بحوالي 62 مليار دوالر، في 
حني كانت 72 مليار دوالر في عام 2007م. ويأتي 
هذا االنخفاض نتيجة تراجع معدل منو االقتصاد 
العامل���ي، وتراجع أس���عار النفط بص���ورة كبيرة، 

جريدة الشرق األوسط 2009/4/4م:  (3(

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=5136
 90&issueno=11085

تاريخ الزيارة 4)/2009/8م.
األزمة املالية تلقي بظاللها على البطالة العربية، حوار مع املدير العام   (4(

ملنظمة العمل العربية، اجلزيرة نت 2009/2/6م:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F0783381-0A0A-40CD-
 8461-91DF334D7425.htm

تاريخ الزيارة 5)/2009/8م.

توقعت منظمة العمل العربية أن ينخفض 
حجم العمالة الوافدة إىل منطقة اخلليج 
بنح���و 30% خالل عام 2009م، بس���بب األزمة 
املالية، وأش���ارت تقدي���رات املنظمة إىل أن 
حتويالت العاملني هي األخرى مرش���حة 
لالخنف���اض نتيجة فقدان ف���رص العمل 

مبنطقة اخلليج.
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واضطرابات أسواق املال العربية والدولية.)))
رابًعا: منظمة أوبك واجلهود اليت قدمتها ملواجهة 

آثار األزمة املالية العاملية على النفط:
إبان أزمة الطاقة وقب���ل اإلعالن عن األزمة املالية 
العاملية في مطلع س���بتمبر 2008م، ُمورست ضغوط 
كبي���رة ومطالب من ِقَبل ال���دول الغربية وأمريكا من 
أجل زيادة املعروض من النفط؛ من أجل تخفيف حدة 
ارتفاع أس���عاره، إال أن املنظمة كانت تنس���ب ارتفاع 
األس���عار للمضاربة في س���وق النف���ط، وليس لعجز 

املعروض منه. 

ونتيجة حل���دوث األزمة املالي���ة العاملية، وحصول 
انخفاضات كبيرة في أسعار النفط في الشهور األولى 
لألزمة، اجتهت أوب���ك نحو تخفيض حصص اإلنتاج، 
من أجل احلفاظ على مس���توى مقبول ألسعار النفط، 
���ن الدول املنتج���ة من عائد عادل تس���تطيع من  متكِّ
خالله االستمرار في اس���تثماراتها النفطية، وتغطية 
متطلباتها جتاه مشروعاتها التنموية، فشهدت الفترة 
من س���بتمبر وحتى ديسمبر من عام 2008م االجتماع 
العادي للمنظمة واجتماعني اس���تثنائيني، خلصت هذه 

االجتماعات إىل ما يلي: )2)

)- التقيد بحصص اإلنتاج املعلنة لش���هر س���بتمبر 
2007م بنح���و 28.8 ملي���ون ب/ي، مبا يعني خفض 

اإلنتاج مبعدل 500 ألف ب/ي.
2- وف���ي اجتماع أكتوبر 2008م االس���تثنائي، وفي 
ظل تدهور أسعار النفط، قررت أوبك خفض حصص 
اإلنتاج بنحو 5.) مليون ب/ي، على أن يس���ري هذا 

على إنتاج نوفمبر 2008م.
3- وفي اجتماع ديسمبر 2008م قررت املنظمة خفض 
اإلنتاج مبا يعادل 2.2 مليون ب/ي، ليصل بذلك إجمالي 
التخفيضات خالل عام 2008م لنحو 4.2 مليون ب/ي.   
4- بينما أبقت اجتماعات مارس ومايو 2009م التي 
عقدتها أوبك على حجم إنتاج 24.8 مليون ب/ي، دون 

أوبك، النشرة الفصلية »ضمان االستثمار« عدد يناير – مارس 2009م، ص 7.  (((
أوبك، تقرير األمني العام اخلامس والثالثني، مصدر سابق.  (2(

اتخاذ قرارات بتخفيضات أخرى في حجم اإلنتاج، مع 
مالحظة أن التزام األعضاء ش���هد جتاوًزا للحد املتفق 
عليه وصل في بعض األحيان لنحو 900 ألف ب/ي.)3) 

ويالحظ أن اجتاه أوب���ك لتخفيض حصص اإلنتاج 
وااللتزام به أدى إلى حتسن في أسعار النفط العاملية 
لتتخطى حاجز ال�40 دوالًرا وصوالً إلى أسعار تتراوح 

ما بني 60 – 70 دوالًرا للبرميل.)4)

خامًس���ا: أداء الدول الكربى جت���اه النفط العربي 
بعد األزمة املالية العاملية:

اعتادت الدول الغربية على وجود رؤية أحادية جتاه 
النفط، تتمثل في استمرار تدفق النفط، بكميات تفي 
باحتياجاتها، وبأس���عار منخفض���ة، ولم تختلف هذه 
الرؤية بعد وقوع األزمة املالية العاملية، ووصول أسعار 
النفط ملستويات ال حتقق مصالح الدول املنتجة، وميكن 

إثبات هذه الرؤية من خالل مالحظة ما يلي:

 )- عقب انخفاض أس���عار النفط بس���بب األزمة 
املالية العاملية، ألقل من 60 دوالًرا للبرميل في أكتوبر 
2008م، اتخذت منظمة أوبك قراًرا بتخفيض حصص 
اإلنتاج من أجل احلفاظ على األسعار العاملية للنفط. 
ولكن ه���ذه اخلطوة القت اعتراًض���ا أمريكّيًا، وأعلن 
املتحدث باسم البيت األبيض أن أسعار السلع مبا فيها 
النف���ط يجب أن تخضع للع���رض والطلب. واعتمدت 
الرؤية األمريكية في تبرير رفضها لقرار خفض إنتاج 
النفط، بأن ارتفاع أسعار النفط قبل األزمة املالية أدى 

إلى تباطؤ منو االقتصاد العاملي.)5) 

جريدة الشرق األوسط 29 /2009/5م:  (3(

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=5211
 24&issueno=11140

تاريخ الزيارة 7)/2009/8م.
جريدة الشرق األوسط، 5)/2009/3م.  (4(

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=5110
 46&issueno=11065

تاريخ الزيارة 7) /2009/8م. 

http://news.bbc.co.uk/ :تندي���د أمريكي بقرار أوبك خفض اإلنتاج  (5(

    hi/arabic/news/newsid_7688000/7688340.stm
تاريخ الزيارة 4)/2009/8م.
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2- توجد ممارسات من قبل الدول الغربية على الدول 
املنتجة للنفط، ومنها دول اخلليج العربي، بخصوص زيادة 
معدل النضوب))) من 2% إلى ما يزيد عن 6%، من خالل 
ارتفاع معدالت اإلنتاج، وبذلك تتقلص فترة االحتياطيات 

العربية املتوقعة من 50 عاًما إلى قرابة 26 عاًما. 

ويستلزم ذلك حترر اإلرادة النفطية العربية التخاذ 
قرارات ذاتية من أجل ترش���يد اإلنتاج، للحصول على 
مقابل مجٍز وعادل لتلك الثروة النفطية، والتي ستزيد 

مع احتماالت تقليص فترة النضوب النفطي.)2)

3- تبلورت رؤي���ة غربية جتاه العوائد النفطية التي 
حصل���ت عليها الدول العربية خالل س���نوات ما قبل 
األزمة املالية، تعتمد على االس���تفادة من هذه العوائد 
النفطية في حل مش���كالت الدول الغربية مع األزمة 

املالية، وخاصة قضية السيولة. 

وهو ما مت مالحظته خالل زيارة وتصريحات كل من 
رئيس ال���وزراء البريطاني والرئيس األمريكي اجلديد 
ملنطقة اخلليج. وتُرجمت هذه الرؤية على أرض الواقع  
من خالل دعوة اململكة العربية السعودية للمشاركة في 

اجتماعات مجموعة العشرين.)3) 

4- تقليل االعتماد على النفط العربي: فعلى الرغم 
من أن أمريكا هي صاحبة اليد الطولى في االستفادة من 
النفط العربي منذ اإلعالن عن اكتشاف النفط باملنطقة 
مطلع القرن العشرين، وتعدد أشكال هيمنتها على نفط 
املنطقة العربية سياسّيًا ودبلوماسّيًا وعسكرّيًا، إال أنها 
مع بداية أزمة الطاقة عام 2007م، ومع تداعيات األزمة 
املالية العاملية منذ سبتمبر 2008م، لُوحظ وجود اجتاه 
لدى أمريكا بتقليل االعتماد على النفط العربي، سواء 

))) يعرف معدل النضوب بأنه حجم اإلنتاج الس���نوي مقسوًما على حجم 
االحتياطيات التي مت اكتشافها وتنميتها.

)2)  د. حسني عبد الله، مستقبل أسعار النفط بني توقعات الوفرة والندرة، 
جريدة الشروق، 2009/2/26م.

اجلارديان: العرب يرفضون أن يكونوا »بقرة حلوًبا« 3/))/2008م.  (3(

 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid_7705000/7705436.stm
تاريخ الزيارة 0)/2009/8م.

من خالل إصدار قانون لتعديل اس���تهالك السيارات 
من البنزين، أو بسبب تراجع الطلب على النفط بسبب 
الركود االقتصادي الذي خلفته األزمة املالية. وتش���ير 
األرقام اخلاصة بشهر مايو 2009م إلى تراجع استيراد 
أمريكا للنفط الس���عودي بنحو 37% مما كان عليه في 
مايو 2008م. وهو املعدل الذي لم تصل إليه الواردات 

األمريكية منذ عقدين. 

وف���ي نفس إطار تقليل االعتماد على النفط العربي 
تتجه أمري���كا لتدبير احتياجاتها م���ن خارج املنطقة 
العربية؛ بس���بب ارتفاع تكلفة الش���حن، فتم التركيز 
على االس���تيراد من دول إفريقية أق���رب إلى أمريكا 
من منطقة اخللي���ج مثل نيجيريا وأجنوال، أو من دول 
أمريكا الالتينية مثل البرازيل واملكسيك، أو من جارتها 

األقرب كندا.)4) 

وقد س���اعد أمريكا ف���ي اعتمادها هذه السياس���ة 
اجلدي���دة ظروف الرك���ود االقتصادي الذي يش���هده 
االقتصاد العاملي حالًي���ا، وكذلك تباطؤ معدالت النمو 
داخل أمريكا نفس���ها، ولكن هذه السياسة سوف يعاد 
فيها النظر لتقوميها في حالة حتسن مؤشرات االقتصاد 
العامل���ي، وخروج االقتصاد األمريك���ي من كبوة األزمة 
املالية. واجلدير بالذكر أن سياسة تقليل اعتماد أمريكا 
ت ف���ي والية اإلدارة األمريكية  على النفط العربي أُِقرَّ
الس���ابقة بقيادة الرئيس ب���وش، والذي أعلن في يناير 
2006م أنه سيقلص اعتماد أمريكا على النفط العربي 

بنسبة %75.)5)

جري���دة االقتصادية اإللكترونية، محلل���ون: تراجع واردات أمريكا من   (4(
نفط الش���رق األوس���ط .. س���ببه األزمة والبحث عن مصادر قريبة 

2009/8/3م:

 http://www.aleqt.com/2009/08/03/article_259034.html
تاريخ الزيارة 5)/2009/8م.

)5) بوش: ع���الج إدمان أمريكا للنفط عبر تكنولوجيا جتعل االعتماد على 
الشرق األوسط طي املاضي، جريدة الشرق األوسط، 2006/2/2م:

  http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=3462
  13&issueno=9928

تاريخ الزيارة 5)/2009/8م.
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سادس���ًا: األداء العربي النفطي بعد األزمة املالية 
العاملية:

توج���د مجموعة من احمل���ددات لبناء السياس���ة 
النفطي���ة للدول العربية، منها ما يتعلق بعوامل داخلية 
مثل حاجة ه���ذه البلدان لإليرادات النفطية، س���واء 
ملش���روعاتها التنموية أو االستثمار في حقول النفط، 

أو تدبير نفقاتها الدورية الضرورية.

ومنه���ا ما يتعلق بعوامل خارجية مثل أداء االقتصاد 
العاملي ومدى حاجته للنفط، ومن ثم حتديد أس���عاره 
دولّيًا، أو وجود عوامل خارجية مؤثرة على أداء الدول 

النفطي���ة األخرى مث���ل احلروب 
أو الك���وارث الطبيعي���ة. ولكن ما 
ميكن التركيز علي���ه في توجهات 
السياس���ات النفطية العربية بعد 
األزمة املالي���ة العاملية، هو قضية 
س���عر النفط في السوق الدولية، 
باعتبار أن قضية الس���عر حاكمة 
النفطية  السياسة  مفردات  لباقي 
الداخلية للدول  املتعلقة باجلوانب 

النفطية أو اخلارجية منها املتعلقة بالطلب على النفط 
في السوق العاملي.

وفيما يلي نتناول هذه العوامل بشيء من التفصيل:

1- األسعار:

منذ وقوع األزمة املالية العاملية، شهدت أسعار النفط 
انحداًرا كبيًرا عم���ا كانت عليه في النصف األول من 
عام 2008م، فعند النظر إلى حساب املتوسط السعري 
لبرميل النفط خالل شهور الفترة من أغسطس 2008م 
وحت���ى مايو 2009م، لوحظ أن الفترة من أغس���طس 
حتى ديس���مبر شهدت تغيًرا س���لبّيًا كان مقداره على 
التوالي 8.8) دوالر، 5.6) دوالر، 27.7 دوالر، 9.4) 
دوالر، 2.)) دوالر، ثم بدأت تشهد نوًعا من التحسن 
النس���بي في الفترة من يناير إلى مايو باستثناء شهر 
فبراير الذي انخفضت فيه األسعار مبقدار ).0 دوالر 

عن معدالت يناي���ر 2009م، أما الفترة من مارس إلى 
مايو فكان التحسن الس���عري فيها مقداره نحو 4.4 

دوالر، 6.8 دوالر على التوالي. )))

وعلى مدار الفترة من يونيو وحتى أغسطس 2009م، 
لُوحظ تذبذب س���عر برميل النفط م���ا بني 60 و74 
دوالًرا، مما حمل أكثر من س���يناريو ملس���تقبل أسعار 
النفط: منها عودة الصعود بناء على حتسن مؤشرات 
اقتصادية في بع���ض االقتصادات الصاعدة واليابان، 
وبالتالي حلم الصعود إلى س���عر 00) دوالر للبرميل، 
أو اس���تقرار سعر النفط عند معدل 70 – 85 دوالًرا، 
وه���و املعدل الذي متنته بعض الدول األعضاء بأوبك، 
واعتبرته معبًرا بش���كل حقيقي عن 
س���عر النفط، ومبا ال يحمل ضرًرا 

للمستهلكني أو املنتجني.

أما الس���يناريو األس���وأ فهو أن 
تنحدر أس���عار النفط ألقل من 50 
دوالًرا للبرمي���ل، وهو م���ا اعتبره 
البعض مؤشًرا خطيًرا على استمرار 
إنتاج النفط وتغطية تكلفة اإلنتاج أو 
تواصل عمليات االستثمار في مجال 

النفط والطاقة. 

واجلدير بالذكر أن انهيار أس���عار النفط في مطلع 
2009م، تس���بب في قرارات بالغ���ة الصعوبة مبجال 
االس���تثمار في الطاقة في الكويت، فكان القرار األول 
هو إلغاء صفقة »دو كيميكال«، والتي كانت تقدر قيمتها 
بنحو 7) مليار دوالر، كما أجلت اتفاقية إنشاء مصفاة 
نفط رابعة بالبالد مع شركة يابانية كانت تكلفتها تقدر 

بنحو 5) مليار دوالر. 

وإن كان قرار تأجيل إنش���اء املصفاة حوى أموًرا 
تتعلق بالشفافية اخلاصة بإجراءات إبرام الصفقة، 
إضافة إلى تداعي���ات األزمة املالية العاملية؛ إذ كان 
س���عر النفط في ه���ذه الفترة دون ال����40 دوالًرا، 

أوبك، النشرة الشهرية، يوليو 2009م، ص6.  (((

انهيار أسعار النفط يف مطلع 2009م، تسبب 
يف قرارات بالغة الصعوبة مبجال االستثمار 
يف الطاق���ة يف الكويت، ف���كان القرار األول 
هو إلغ���اء صفق���ة  »دو كيمي���كال«، واليت 
كان���ت تقدر قيمتها بنحو 17 مليار دوالر، 
كم���ا أجل���ت اتفاقية إنش���اء مصفاة نفط 
رابع���ة بالبالد مع ش���ركة يابانية كانت 

تكلفتها تقدر بنحو 15 مليار دوالر.
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في حني بنت الكويت موازنتها العامة على أس���اس 
متوسط سعر 50 دوالًرا للبرميل.)))

وفي الوقت الذي حتسنت فيه األسعار ملا يزيد عن 
60 دوالًرا للبرميل راهنت بعض التقديرات على انهيار 
التماسك النسبي لدول أوبك بخفض حصص اإلنتاج، 
وذلك بناء على مؤش���رات تاريخية لإلنتاج)2)، مفادها 
أنه في حالة حتسن األس���عار سوف يضعف االلتزام 

بقرارات تخفيض اإلنتاج جلني أكبر 
قدر ممكن من اإليرادات، وبخاصة 
أن معظ���م دول أوب���ك تعان���ي من 
النفط  ويعتبر  اقتصادية،  مشكالت 
هو س���لعتها التصديرية الوحيدة أو 

شبه الوحيدة. 

وميكن القول: إن أوبك جنحت إلى 
حد ما في حتس���ني أس���عار النفط 

خالل عام 2009م، بناء على سياسة تخفيض حصص 
اإلنتاج، عل���ى الرغم من وجود جت���اوزات من بعض 
دولها، فخفض اإلنتاج مبعدل 4.2 مليون ب/ي، أدى 

إلى حتسن أسعار النفط. 

ولكن ال بد من اس���تيعاب أن تص���رف أوبك لم يكن 
العامل الوحيد في حتس���ن األس���عار؛ حيث كان هناك 
عامل آخر في غاية األهمي���ة وهو غياب املضاربة على 
أسعار النفط، بسبب شّح السيولة الذي تعاني منه الدول 
الغربية وأمريكا، وكذلك األس���عار غير املش���جعة على 
املضاربة في ظل تراجع معدالت منو االقتصاد العاملي.

2- اإلنتاج:

تأثر إنت���اج النفط في الدول العربية بتراجع الطلب 

الش���رق األوس���ط، محللون: إلغاء الكويت لصفقة »داو« صفعة خلطة   (((
الدولة جلذب االستثمارات وتنويع االقتصاد: )/)/2009م:

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=5011
 24&issueno=10992
تاريخ الزيارة 0)/2009/8م.

جري���دة اجلريدة، توقعات برفع إنتاج أوبك هذا العام بواقع 420 ألف   (2(
برميل يومّيًا 3)/2009/8م.

 http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=446123
تاريخ الزيارة 5)/2009/8م.

العاملي، منذ وق���وع األزمة املالي���ة العاملية، وانعكس 
هذا عل���ى أداء معدالت اإلنتاج في ال���دول العربية، 
فالس���عودية مثاًل تراجع إنتاجها اليومي من نحو 9.5 
مليون ب/ي، إلى نحو 8.5 مليون ب/ي. كما التزمت 
معظم البل���دان العربية أعضاء أوبك بخفض حصص 
اإلنت���اج. إال أن امللم���ح الرئيس فيم���ا يتعلق بحجم 
اإلنتاج هو بقاء إنتاج أوب���ك عند معدل 28.5 مليون 
ب/ي، على مدار الش���هور الثمانية 
األولى من عام 2009م -بحس���ب 
األمريكية  الطاقة  وزارة  تقديرات 
-، وإن كانت توقعات وزارة الطاقة 
احتماالت  إلى  تذه���ب  األمريكية 
أن يزداد ه���ذا احلجم ليصل إلى 
29.3 مليون ب/ي، مع نهاية عام 
2009م.)3) وال���ذي ميك���ن رصده 
بخصوص السياسة النفطية فيما يتعلق بحجم اإلنتاج 
هو ثبات سياس���ة تخفيض حجم اإلنتاج إلى أن يشهد 
الطلب على النفط معدالت أكبر في ضوء حتسن أداء 
االقتصاد العاملي، والوصول إلى أسعار أفضل مما هي 

عليه اآلن.

3- االحتياطي:

ش���هد احتياطي النفط العرب���ي خالل عام 2008م 
حتس���ًنا طفيًفا عن معدالت عام 2007م؛ حيث بلغت 
هذه الزيادة نسبة 0.4%، فوصل حجم االحتياطي إلى 
659 ملي���ار برميل مقارنة بنحو 565 مليار برميل في 
عام 2007م، وقد أت���ت معظم الزيادة في االحتياطي 
من قبل اجلماهيرية الليبية. وبحسب إحصاءات عام 
2007م فإن السعودية تأتي في مقدمة الدول العربية 
التي متتلك حصة كبيرة من إجمالي االحتياطي العاملي 
من النفط بنسبة 22.8%، تليها العراق بنسبة %9.9، 

ثم الكويت بحصة 8.8%، ثم اإلمارات بنسبة %8.4.

وكذلك كان احلال بالنس���بة لزي���ادة االحتياطيات 

املصدر السابق.  (3(

تأثر إنتاج النفط يف الدول العربية برتاجع 
الطل���ب العامل���ي، من���ذ وقوع األزم���ة املالية 
العاملي���ة، وانعك���س هذا عل���ى أداء معدالت 
اإلنتاج يف الدول العربية، فالسعودية مثاًل 
تراج���ع إنتاجها اليومي من حنو 9.5 مليون 

ب/ي، إىل حنو 8.5 مليون ب/ي.
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العربية م���ن الغاز؛ حيث وص���ل االحتياطي في عام 
2008م إلى 537 تريليون متر مكعب، في حني كان في 
عام 2007م نح���و 536 تريليون متر مكعب، وحتققت 

هذه الزيادة في كل من مصر وسوريا.))) 

ووفق األرقام اخلاصة بأبريل 2009م فقد زاد املخزون 
التجاري العاملي من النفط في نفس الشهر مبعدل 23 
مليون برميل عن مستويات شهر مارس من نفس العام، 
ليصل املخزون إلى نح���و 69)5 مليون برميل، وبذلك 
تصل معدالته لزيادة قدرها 40) مليون برميل، مقارنة 
مبا كان عليه في نفس الش���هر ع���ام 2008م، وبذلك 

يكفي هذا املخزون استهالك 72 يوًما.)2)

وميكن توقع مس���ار السياس���ة النفطية فيما يتعلق 
بالفائض أنه س���يحافظ على نفس املعدالت في ظل 
األس���عار احلالية للنفط، واس���تمرار انخفاض قيمة 
ال���دوالر؛ حيث ي���رى البعض أن االحتف���اظ بالنفط 
في باط���ن األرض أفضل من االحتفاظ بأوراق نقدية 

تتعرض قيمتها دوًما للتراجع. 

4- التصدير:

على م���دار الفترة من ع���ام 2000 - 2007م بلغت 
الص���ادرات النفطية العربية م���ا بني 36% - 39% من 
حجم الصادرات العاملية، وقد شهد عام 2004م ذروة  
الص���ادرات النفطية العربية، حي���ث بلغت الصادرات 
العربية ما نسبته 39% من الصادرات العاملية. وانعكس 
هذا بدوره على إي���رادات الصادرات النفطية العربية 
في ظل تصاعد أس���عار البترول، فبعد أن كان نصيب 
الص���ادرات النفطية العربية نحو 88) مليار دوالر في 
عام 2000م وصل إلى نحو 450 مليار دوالر في نهاية 

عام 2007م.)3)

وقد توقعت وكالة الطاق���ة الدولية أن يزيد الطلب 
على النفط حتى ع���ام 4)20م مبعدل 0.6% عما هو 

أوبك، تقرير األمني العام، مصدر سابق.  (((
)2) أوبك، النشرة الشهرية، يوليو 2009م، ص )).

أوبك، تقرير األمني العام، لعام 2008م، ص 36 و40 .  (3(

عليه اآلن. وبالتالي سيصبح حجم الطلب العاملي على 
النف���ط في حدود 89 مليون ب/ي، في حني يبلغ اآلن 
نح���و 85 مليون ب/ي، وميثل ه���ذا التقدير حالة من 
التفاؤل ألداء النمو االقتص���ادي العاملي، بينما هناك 
احتمال آخر أكثر تش���اؤًما وضعته الوكالة أيًضا، وهو 
أنه في حالة استمرار االنكماش في االقتصاد العاملي 
فس���وف تتراجع معدالت الطلب على النفط لتستقر 

عند 84.9 مليون ب/ي في عام 4)20م.)4)

وفي ضوء هذه التوقعات ميكن قراءة أداء الصادرات 
النفطي���ة العربية؛ حيث ميكن القول بأنها لن تش���هد 
معدالت أفضل مما هي عليه خالل شهور عام 2009م. 
وأن التحس���ن في حالة حدوثه سيكون ضعيًفا، فوفق 
تقديرات مؤسس���ة أويل البريطانية ستكون صادرات 
أوب���ك خالل أغس���طس 2009م في ح���دود 22.53 
ملي���ون ب/ي، بعد أن كان���ت 22.46 ب/ي في بداية 
الشهر نفسه.)5) ويرجع هذا التحسن الطفيف في أداء 
ص���ادرات النفط العربي إلى زيادة الطلب على النفط 

في كل من الصني والهند.

وتزامًنا مع انخفاض أس����عار النف����ط منتصف يناير 
2009م توقعت إدارة معلومات الطاقة األمريكية أن تصل 
صادرات أوبك خالل عام 2009م لنحو 387 مليار دوالر، 
على أن تشهد في عام 0)20م زيادة يصل مقدارها 526 
ملي����ار دوالر، بناء على توقعات حتس����ن أداء االقتصاد 

العاملي، وبالتالي حتسن الطلب على النفط.)6) 

أس���عار النف���ط تقلص ارتفاعاتها بع���د بيانات املخ���زون األمريكي،   (4(
9)/2009/8م.

 http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=274778&pg=3
تاريخ الزيارة 9)/2009/8م. 

)5) رويتر، أويل موفمنتس: صادرات أوبك تواصل االرتفاع في أغس���طس، 
3)/2009/8م.

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE57-
 C0TI20090813

تاريخ الزيارة 8)/2009/8م.
جري���دة االقتصادية اإللكترونية، صادرات أوبك دون 400 مليار دوالر   (6(

في 2009م: 

 http://www.aleqt.com/2009/01/14/article_184235.html
تاريخ الزيارة  4)/)/2009م.
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س���ابعًا: كيفي���ة حتقي���ق االقتص���ادات العربية 
ألقصى استفادة من الثروة النفطية خالل املرحلة 

املقبلة:

ال ي���زال النفط هو عص���ب االقتصاد العربي، وفي 
الصدارة منه االقتصادات اخلليجية، التي يشكل النفط 
ما يزيد عن 90% من ناجتها اإلجمالي، وظهرت أهمية 
النفط لدول املنطقة بعد وق���وع األزمة املالية العاملية 
من خالل ميزة الوفرة املالية التي أتاحتها الس���نوات 
اخلمس الس���مان 2003- 2008م، فقد متكنت الدول 
من خالل زيادة احتياطياتها من النقد األجنبي، أو من 
خالل معدالت الس���يولة املرتفعة بأجهزتها املصرفية، 
من تخفيف وطأة األزمة املالية، وتقدمي الدعم للعديد 
من القطاعات، أو على أقل تقدير عدم الش���عور بوقع 

أزمة السيولة كما حدث في االقتصادات الغربية. 

ولك���ن ال بد أن يؤخذ في االعتبار أن املرحلة املقبلة 
تتطلب أن تعي���د الدول العربية النفطية حس���اباتها 
في أوضاعها االقتصادية بش���كل عام، وفي أوضاعها 
النفطية بش���كل خاص، حتى ميكنه���ا حتقيق أقصى 
استفادة من هذه الثروة التي امتد عطاؤها عبر القرن 
العش���رين، ويتوقع لها أن تستمر حتى منتصف القرن 

احلادي والعشرين.

وميك���ن التدلي���ل هنا على ك���ون النفط هو عصب 
االقتصاد العربي من خالل مؤش���رات نصيب النفط 
ف���ي الناجت احمللي اإلجمال���ي، أو نصيبه في إجمالي 
الص���ادرات العربية، فبحس���ب تقديرات عام 2007م 
بلغت نسبة مساهمة النفط في الناجت احمللي اإلجمالي 
العربي نح���و 40%، أما نصيبه من إجمالي الصادرات 

في نفس العام فكان نحو %75. )))

ولكي حتق��ق االقتص��ادات العربية أقصى اس��تفادة من 
الثروة النفطية جيب عليها مراعاة ما يلي:

)- التخلي عن النظر إلى األزمة املالية العاملية على 

صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام   (((
2008م.

أنها أزمة غربية من حيث النشأة والتأثير، أو التعامل 
معها في إطار أن التأثر بها طفيف، وأن أس���بابها لم 
تك���ن موجودة في االقتص���ادات العربية بنفس القدر 
الذي أح���دث األزمة في الغرب. وبالتالي فعلى الدول 
النفطية أن تعيد النظر في مؤسس���اتها االقتصادية، 
ووضع الضوابط الالزمة لسالمة عمل هذه املؤسسات 
في ضوء الدروس املستفادة من األزمة املالية العاملية، 

وبخاصة تلك املتعلقة بالقطاع املالي.

2- ثمة جهود مبذولة لتغيير بنية االقتصاد في بعض 
ال���دول النفطية العربية، من أج���ل الوصول القتصاد 
قائ���م على التنوع، وعدم االعتماد بش���كل رئيس على 
النف���ط، ولكن هذه اجلهود الزالت محدودة األثر، كما 
أنها اعتمدت بش���كل رئيس على تبني وسائل وآليات 
منقول���ة حرفّيًا من االقتصادات الغربية، وبخاصة في 

مجال النشاط اخلدمي واملالي.

في حني أن التن���وع املقصود أو املبتغى هو ما يؤدي 
إلى تعظيم دور كافة املوارد االقتصادية للبلدان النفطية 
العربية )البش���رية، الطبيعية، املالية)، وذلك من أجل 
تالفي س���لبيات الفترة املاضية التي لُوحظ فيها تدني 
املشاركة البشرية في األداء االقتصادي، وبخاصة داخل 
بلدان اخلليج؛ حيث العزوف عن العمل الفني واملهني، 
ووج���ود نظم تعليمية قائمة على الس���لبية الكبرى في 
كافة نظ���م التعليم العربية، وهي الفصل بني متطلبات 

سوق العمل ومخرجات املؤسسات التعليمية.

3- انتشرت عبر السنوات املاضية مقولة أن »النفط 
أصبح سلعة دولية«، وهناك جهود لترسيخ هذه املقولة 
باعتبارها مس���لَّمة حاكمة القتص���ادات النفط. وهى 
مقبول���ة إلى حد ما في بعض جوانبها، ومرفوضة في 
كثير من اجلوانب. فقبولها من باب أن النفط ال يزال 
هو عصب احلضارة التي نعيشها؛ حيث عجزت وسائل 
الطاق���ة البديلة عن أن تكون بدي���اًل اقتصادّيًا كاماًل 
للنفط، ومن هنا فمن الواجب احلضاري أن تس���تمر 
الدول النفطية العربية في إمداد العالم مبا لديها من 

ثروات نفطية. 
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ولكن هذه املقولة مرفوضة من عدة جوانب أمهها: 

)- أن الغرب ال يتعامل مع ما ميلكه من الثروات، وبخاصة 
التكنولوجية منها، على أنها أصبحت سلعة دولية، فسعى 
لتطبيق َشِره التفاقيات امللكية الفكرية حلماية مبتكراته، 
فضاًل عن التعتيم املقصود، وتعويق نقل التكنولوجيا إلى 

الدول العربية وغيرها من الدول النامية. 

2- ال يعن���ي كون النف���ط أصبح س���لعة دولية، أن 
د العرب من اس���تخدامه على الصعيد االقتصادي  يُجرَّ
والسياس���ي، فالتكنولوجيا الغربية توظف في مجاالت 
االقتصاد والسياس���ة الدولية بش���كل كبير. ومن هنا 

فإن على ال���دول النفطية العربية 
أال تقبل عب���ارة أن »النفط أصبح 
سلعة دولية« على إطالقها، وخاصة 
إذا ما كان الهدف اس���تنزاف هذه 

الثروة. 

وميك���ن في هذا الس���ياق عقد 
مقارن���ة بني س���لوك الغرب جتاه 
إنت���اج الوقود احلي���وي إبان أزمة 
الغ���ذاء في عامي 2007 و2008م، 

بكافة  -حيث ضرب عرض احلائط 
النداءات الدولي���ة من ِقبَل ال���دول الفقيرة والنامية 
بالتوقف عن اس���تخدام الغذاء اآلدمي في إنتاج ذلك 
الوقود- وبني ما يحاول البعض تأصيله بتخلي العرب 

عن التوظيف السياسي واالقتصادي للنفط العربي. 

ويتطلب ذلك األمر من ال���دول النفطية العربية أن 
تعيد ترتيب أجندة مصاحلها االقتصادية والسياسية، 
وتستخدم النفط في حتقيقها، ولكن في إطار جماعي 

عربي إسالمي، وفي ضوء تبادل املصالح.

3- آن األوان لتعيد ال���دول النفطية العربية النظر 
في دور الش���ركات األجنبية، وبخاصة الغربية منها، 
في استكشاف وإنتاج النفط، فال تزال هذه الشركات 
حتصل على عائ���د ضخم من جراء هذه املش���اركة، 
ويتطلب ه���ذا توفير الكوادر البش���رية والتكنولوجيا 

املناس���بة. وال شك أن هذا الهدف يصلح على املديني 
متوس���ط وطويل األجل. وهنا جند أن دور اجلامعات 
العربية ومؤسس���ات التمويل مطالبة بتنسيق وتوحيد 

جهودها للوصول إلى هذا املطلب.

4- إن قضية ربط تسعير النفط بالدوالر في السوق 
الدولية تطرح نفس���ها بقوة، في ظل القراءة التاريخية 
ا  لهذه العالقة غير املنصفة، ففي التاريخ القريب جّدً
منذ ع���ام 2003م، ونحن نلمس األضرار التي أحدثها 
تخفيض قيمة الدوالر، وتراجعه أمام العمالت الدولية 
األخرى، وه���و ما يعني انخفاًض���ا حقيقّيًا إليرادات 
البترول مهما ارتفع سعرها السوقي، 
وق���د زاد من حجم هذه املش���كلة، 
بالسوق  الفائدة  أس���عار  انخفاض 
نتج  الودائع، مما  األمريكية عل���ى 

عنه: 

تدني العائد على االس���تثمارات 
كبير  بشكل  التي متركزت  النفطية 
في تلك الس���وق.  وتوجيه العديد 
لدعم  التمويلي���ة  املؤسس���ات  من 
املضاربات في سوق النفط؛ لتُحِدث 
موجة م���ن التضخم في االقتص���اد العاملي، تفاقمت 
معها معدالت التضخم في البلدان العربية، حتى وصل 
متوس���طه بدول اخلليج خالل ع���ام 2008م إلى نحو 
0)% بعد أن كان ال يتجاوز نحو 3% في أحسن األحوال 

مطلع العقد األول من القرن احلادي والعشرين. 

وعل���ى الدول العربية النفطية أن تس���عى لفك هذا 
االرتباط، وجتعل تس���عير أو تقومي سعر النفط بأكثر 
من عملة دولية، أو بعملة لها حظ أكبر من االستقرار 
خالل الفترة القادمة، ويدعم هذا املطلب سعي الصني 
وغيرها من البلدان املتضررة من األزمة املالية العاملية 
إليجاد عملة بديلة للدوالر في التسويات الدولية، وهو 
ما تقاومه أمريكا من���ذ أن تقدمت به الصني كمقترح 

قبل انعقاد قمة العشرين في أبريل من عام 2009م.

س���لعة  أصب���ح  النف���ط  ك���ون  يع���ي  ال 
د الع���رب م���ن اس���تخدامه  ���رَّ دولي���ة أن جيجُ
والسياس���ي،  االقتص���ادي  الصعي���د  عل���ى 
فالتكنولوجي���ا الغربية توظف يف جماالت 
االقتصاد والسياس���ة الدولية بشكل كبر 
ومن هنا فإن على الدول النفطية العربية 
أال تقب���ل عب���ارة أن »النف���ط أصبح س���لعة 
دولي���ة« على إطالقها، وخاصة إذا ما كان 

اهلدف استنزاف هذه الثروة. 
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5- أظه���رت األزم���ة املالية العاملية وج���ود الكثير 
من األخطاء ف���ي االس���تثمارات النفطية اخلارجية، 
وبخاصة تلك املوج���ودة في أمريكا والغرب، س���واء 

االس���تثمار  مجاالت  صعي���د  على 
)البورصات والقط���اع العقاري) أو 
تركزها في نطاق جغرافي محدود. 
العربية  النفطي���ة  فاالس���تثمارات 
-الت���ي ذهبت بعض التقديرات إلى 
وصولها لنح���و 3 تريليونات دوالر- 
ُمِنَيت بخس���ائر بلغت نحو 50% من 
قيمتها بسبب األزمة املالية العاملية، 
ويتطلب هذا األمر االس���تفادة من 

التجربة الصينية، التي عمدت إلى االنتش���ار إفريقّيًا 
وآسيوّيًا في شكل استثمارات مشتركة أو منفردة داخل 
ه���ذه الدول، في محاولة للفكاك م���ن أزمة االرتباط 
بأذون اخلزانة أو الس���وق األمريكي، ومن أجل حتويل 

ما لديها من أوراق نقدية إلى أصول رأسمالية.

6- على الرغم من فشل مشروع التكامل االقتصادي 
العربي على مدار نحو س���تة عق���ود، إال أنه -وبعيًدا 
عن الشعارات- أصبح ضرورة ملحة، وبخاصة في ظل 
جناح جتارب تكاملية أخ���رى ال متلك مقومات جناح 
التجرب���ة، كما هو األمر في العالم العربي. فضاًل عن 
الدواف���ع االقتصادية التي تعيش���ها املنطقة العربية؛ 
حي���ث معدالت البطالة األعلى في العالم، س���واء بني 
الش���باب أو غيرهم من باقي قوة العمل. أو من حيث 
اعتم���اد العالم العربي على اخلارج في احتياجاته من 
الغذاء والدواء والسالح، وهي في مجملها أمور تتعلق 

باألمن القومي للعالم العربي. 

وحتى ال يك����ون هذا املطلب مج����رد اجتاه عاطفي، 
فعل����ى احلكومات العربية االس����تفادة من هذه الفرصة 
التاريخي����ة التي تتيح وفرة مالية عربية، من خالل إزالة 
معوقات االس����تثمارات البينية العربية، وتقدمي حوافز 
حقيقية، والقضاء على البيروقراطية لنجاح واس����تقرار 
االستثمارات العربية بها، وقبل هذا وبعده ال بد من أن 

يتوافر الشرط األساس����ي وهو اإلرادة السياسية لهذا 
التكامل العربي والجتذاب االستثمارات العربية البينية.

ويتوقع أنه مع حلول عام 2020م س���وف يرتفع الطلب 
العربية  البل���دان  ف���ي  النفط  على 
رة للنفط، ليصل إلى ما يقارب  املصدِّ
0)% من حجم الطل���ب العاملي، في 
حني ال تتجاوز هذه النسبة اآلن سوى 
4%. ويرجع ذلك للزيادة الس���كانية 
املط���ردة، وللتوس���ع الذي تش���هده 
مش���روعات التنمية به���ذه البلدان. 
واملطلب الذي يفرض نفسه هنا هو 
أن يؤخذ في االعتبار احتياجات املرحلة املقبلة من خالل 

ترشيد سياسات إنتاج واستهالك وتصدير النفط.      

خامتة

في ظل األحداث التاريخية الكبرى، جتد األمم نفسها 
مطالَبة بالوقوف أمام سياساتها املختلفة لتجري عليها 
عملي���ات تقومي، وفي ظل األزم���ة املالية العاملية التي 
نعيش���ها منذ الربع األخير من عام 2008م، يصبح من 
الضرورة مبكان أن يكون للعرب سياسات واضحة في 
مجال النفط؛ حيث إنه ال يزال ميتلك ميزة تنافس���ية 
في مجال الطاقة، وخاصة في ظل تراجع أسعاره بعد 
ه العديد من املس���ارات  األزمة املالي���ة العاملية، وتوجُّ
نحو إنتاج الوقود احليوي أو غيره من مصادر الطاقة 
البديلة، وبعدما تراجع الطلب العاملي على النفط منذ 

وقوع األزمة بسبب تراجع أداء االقتصاد العاملي. 

وعل���ى الرغم مم���ا أحدثته األزمة املالي���ة العاملية 
في س���وق النفط، وما ألمَّ بال���دول النفطية من وقوع 
خسائر ملموسة في إيراداتها النفطية، أو استثماراتها 
في اخل���ارج، فإن األزمة أتاحت للدول العربية فرصة 
تاريخية، تتمثل في إعادة توظيف ورقة النفط اقتصادّيًا 
وسياسّيًا، وميكنها أن تنجز خطوات جيدة على مسار 

التكامل االقتصادي العربي، إذا ما صدقت النوايا.

عل���ى الرغ���م م���ن فش���ل مش���روع التكامل 
االقتص���ادي العرب���ي على مدار حنو س���تة 
عق���ود، إال أن���ه -وبعي���ًدا ع���ن الش���عارات- 
أصب���ح ض���رورة ملحة، وخباص���ة يف ظل 
جن���اح جت���ارب تكاملي���ة أخ���رى ال متل���ك 
مقومات جناح التجربة، كما هو األمر يف 

العامل العربي.
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أما إذا ظ���ل احلال على ما هو عليه من أداء يفتقد 
إلى الرؤي���ة اجلماعية، ويعتمد على املصالح القطرية 
الضيقة، فس���يعطي ذل���ك الفرصة لل���دول الغربية 
واملس���تهلكة للنفط أن تف���رض مخططاتها للحصول 
على النفط وفق شروطها ومصاحلها التي متثل طرًفا 
واح���ًدا، وبذلك تضيع على العرب فرصة تاريخية قد 

ال تتكرر. 

وإذا كان النفط العربي ميثل نس���بة 75% من إنتاج 
منظمة األوبك، التي تعتبر أحد احملاور الرئيس���ة في 
س���وق النفط، فإن هناك دوالً أخرى متثل مركز ثقل 
في س���وق النفط، مثل روسيا، التي جنحت من خالل 
النفط أن تعيد هيبتها السياس���ية، وأن توظف ثرواتها 

م���ن النفط والغ���از في حتقيق العدي���د من املصالح 
السياسية واالقتصادية.

لق���د آن األوان ليك���ون ملعادلة السياس���ة النفطية 
طرفان، وأن يكون التأثير متبادالً، بعد أن ظل التأثير 
خالل السنوات املاضية من طرف واحد، بعد أن جنحت 
الدول الغربية وأمريكا في أن جتعل دور الدول العربية 
في معادلة النفط مجرد املتغير التابع. وس���وف يكون 
دور الدول العربية أكثر تأثيًرا في هذه املعادلة، إذا ما 
جنحت في تغيير هيكل البنى االقتصادية بداخلها، وأن 
يكون النفط هو أحد مواردها االس���تراتيجية، وليس 
املورد الوحيد الذي تعتمد عليه في مجمل مس���اراتها 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية.    
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معلومات إضافية
ثروة املسلمني من النفط )معلومات وإحصاءات(

وفًق���ا إلحصاءات عاملية، متتلك الدول العربية املنتجة للبترول ).643 مليار برميل من البترول اخلام بنس���بة 
ر نحو  ).62% من االحتياطي العاملي، وتنتج نحو )2 مليون برميل يومّيًا، بنسبة 5.)3% من اإلنتاج العاملي، وتصدِّ

7.5) مليون برميل من هذا اإلنتاج يومّيًا.

 وإذا أضفن���ا إيران إلى ال���دول العربية، فإن االحتياطي النفطي يرتفع إل���ى ).733 مليار برميل، مبا يوازي 
70.8% من االحتياطي العاملي، ويصل اإلنتاج إلى 24.6 مليون برميل يومّيًا بنس���بة 36.7% من اإلنتاج العاملي، 

ويرتفع التصدير إلى نحو 20 مليون برميل يومّيًا. 

وهناك دول إس���المية أخرى متتلك احتياطيات نفطية متوس���طة، مثل: نيجيريا، وإندونيسيا، وماليزيا، ودول 
وس���ط آس���يا احمليطة ببحر قزوين، إضافة إلى البترول اإلفريقي املنتَج من بعض الدول اإلسالمية )السودان – 
غينيا) الذي بدأ يلعب دوًرا في الس���احة العاملية، والذي تؤكد التوقعات الرس���مية األمريكية أن الواليات املتحدة 
س���تعتمد على حوالي 20% من احتياجاتها النفطية منه خالل العقد املقب���ل، ويتوقع »مجلس املعلومات القومي 

األمريكي« أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% بحلول عام 5)20م.

بل إن اإلحصاءات الصادرة من اإلدارة األمريكية لشئون النفط والطاقة تؤكد عمل كافة الترتيبات لرفع نسبة 
االستيراد األمريكي من النفط اإلفريقي إلى 50% من مجموع النفط املستورد بحلول العام 5)20م!  

لت وارداتها -حس���ب البيانات  وفي املقابل متثل الواليات املتحدة أكبر مس���تورد للنفط في العالم؛ حيث ش���كَّ
األمريكي���ة- عن النصف األول من عام )200م نحو 63.2% من إجمالي الواردات الدولية من النفط، وتس���تورد 
وحدها يومّيًا نحو 2) مليون برميل يومّيًا، منها 3 ماليني برميل من الدول العربية، وعلى رأس���ها السعودية التي 

تستورد منها 8.) مليون برميل يومّيًا. 

 وهناك تقديرات حديثة )عام 2008م) تؤكد أن الواليات املتحدة لديها )2 مليار برميل احتياطي نفطي، وهي 
حتتاج إلى 7) مليون برميل يومّيًا في حني يبلغ إنتاجها س���بعة ماليني برميل يومّيًا، مما يعني أنها مع حلول عام 
ر حالة اللهفة واالحتياج لبترول الشرق  2020م ستس���تورد 66% من احتياجاتها النفطية من البترول، وهو ما يفسِّ

األوسط، وخاصة بترول العراق.  

 !
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ويتوقع أن إنتاج العالم من النفط في عام 2020م سيبلغ 92 مليون برميل يومّيًا، بينما ستبلغ متطلبات الطاقة 
ف���ي ذل���ك احلني ))) مليون برميل، مما يعني وجود فجوة تبلغ نحو 9) ملي���ون برميل، كما أن الصني العمالق 
اآلسيوي التي تستهلك حالًيا حوالي سبعة ماليني برميل في اليوم، تستورد منها بني 3.5  إلى 4 ماليني برميل، 

كل ما سبق يدل على أن الطلب على البترول العربي سيزيد مستقباًل.  

ووفًقا آلخر إصدارات »التقرير االقتصادي العربي املوحد« -الصادر عن كل من: األمانة العامة جلامعة الدول 
العربية، والصندوق العربي لإلمناء االقتص���ادي واالجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة األقطار العربية 
رة للبترول )األوبك) عام 2006م- ميثِّل االحتياطي العربي م���ن النفط 59% من اإلجمالي العاملي؛ حيث  املَُص���دِّ

ارتفعت االحتياطيات النفطية املؤكدة في الدول العربية بنسبة 0.9% لتبلغ 667.3 مليار برميل.

لت احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية ما نسبته 29.4% من اإلجمالي العاملي.  كما شكَّ

ووفًقا ألرقام التقرير االقتصادي األخير الصادر عام 2006م، فقد س���اهمت الدول العربية بنسبة 7.)3% من 
إجمالي إنتاج العالم من النفط؛ حيث بلغ إنتاجها حوالي 22.8 مليون برميل، كما بلغ إنتاجها من الغاز املس���وق 

ل حوالي 4.))% من اإلجمالي العاملي. نحو 320 مليار متر مكعب، أي ما يشكِّ

وم���ن منظور مس���تقبلي، فإن من املتوقع أن ترتفع اإلمدادات العاملية م���ن النفط من 84.3 مليون برميل عام 
ر بنحو 2.7%، وس���وف تساهم الدول  2005م إلى 96.5 مليون برميل عام 0)20م، أي مبعدل زيادة س���نوية يَُقدَّ
العربية األعضاء في أوبك بتوفير حوالي 28.3 مليون برميل عام 0)20م، لترتفع حصتها من إجمالي اإلمدادات 

العاملية إلى 29.3% عام 0)20م، أي حوالي ثلث اإلنتاج العاملي.

هذا مع األخذ في االعتبار أن نسبة إنتاج اخلليج العربي من النفط بالنسبة لإلنتاج العاملي تختلف من وقت إلى 
آخ���ر، ففي عام 975)م كان اخلليج ينتج 40% من اإلنتاج العاملي الذي كان يقدر وقتها ب�52 مليون برميل يومّيًا، 

ر  ب�77 مليون برميل يومّيًا.  وهو ما تراجع الحًقا إلى 30% أو أقل حالًيا من اإلنتاج العاملي املقدَّ

كما أن نحو إحدى عش���رة دولة من الدول العربية فق���ط منتجة للنفط، أي أن نحو 50% من الدول العربية ال 
تنتج النفط، أو تنتج كميات ضئيلة ال تكفي لالس���تهالك الذاتي، أو تقوم على اس���تيراده من اخلارج، وعلى رأس 

هذه الدول: املغرب، تونس، سوريا، موريتانيا.
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