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ال مفر من نفط الشرق األوسط إال إليه

أزمة تجر أخرى :غزو أوكرانيا وتأزم أسواق
الطاقة
إضافــة إلــى تأثيــر احلــرب الروســية ـ األوكرانيــة وتداعياتهــا علــى العالقــات اجليوسياســية والنظــام العاملــي فقــد أبــرزت
أو أعــادت تعريــف العديــد مــن عالقــات الطاقــة الدوليــة .فقــد أعــادت إل ــى الواجهــة ارتبــاط عالقــات السياســة باالقتصــاد
والطاقــة وأكــدت مركزيــة منطقــة الشــرق األوســط يف اســتقرار وأمــن الطاقــة العامليــة واظهــرت إل ــى الســطح أهميــة عالقــات
التــوازن والتبــادل بــن التحــول إل ــى نظــام طاقــة نظيفــة مــن جهــة واســتقرار إمداداتهــا مــن جهــة أخــرى .واملفارقــة أنــه بينمــا
كانــت منطقــة الشــرق األوســط مصــدراً لالضطرابــات اجليوسياســية الت ــي أثــرت عل ــى إمــدادات الطاقــة أو توقعاتهــا طــوال
العقــود املاضيــة ممــا أكســبها خاصيــة «منطقــة الطاقــة األكثــر اضطراب ـاً يف العالــم» كانــت يف املقابــل املنطقــة (أو بعــض
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دولهــا) ه ــي مــن جلــأ إليهــا العالــم للحــد مــن أثــر انقطــاع اإلمــدادات
منهــا ،لتثبــت املنطقــة أن ال مفــر مــن نفــط الشــرق األوســط إال إليــه.
واملفارقــة الثانيــة ،أنــه بينمــا كانــت أزمــة الطاقــة احلاليــة الناجتــة عــن
غــزو أوكرانيــا مصدرهــا أوروبــا إال أن الشــرق األوســط الــذي كانــت
القــارة وغيرهــا تســعى لعقــود خلفــض االعتمــاد عليــه ،أصبــح مــا ًذا
ها ًمــا للتعامــل مــع أزمتهــا القاريــة .إذ يختــزن الشــرق األوســط أكثــر
مــن نصــف االحتياط ــي العامل ــي مــن النفــط و %35من إنتاجــه وصادراته
و %43مــن احتياطيــات الغــاز و %30مــن صادراتــه .وميتلــك أيض ـاً مــا
يُعــرف ب ـــ طاقــات إنتاجيــة فائضــة مــن النفــط والغــاز وه ــي الفــرق بــن
مــا ميكــن إنتاجــه ومــا يُنتــج فع ـ ً
ا أو اإلنتــاج غيــر املُســتغل .ويختلــف
حجمــه عــادة باختــاف ظــروف الســوق إذ يتدنــى خــال األزمــات
احلــادة مثــل األزمــة احلاليــة وقبلهــا غــزو العــراق للكويــت عــام 1990م،
أو الثــورة اإليرانيــة عــام 1978م ،أو احلــرب العراقية-اإليرانيــة عــام
1980م ،أو إعصــار كاترينــا يف خليــج املكســيك عــام 2005م ،وتتــراوح
حصــة املنطقــة مــن طاقــة إنتــاج النفــط غيــر املســتغلة يف العالــم بــن
 .%80-70واملفارقــة الثالثــة لألزمــة احلاليــة أنــه بينمــا اعتُبــرت املمــرات

املائيــة يف الشــرق األوســط (كقنــاة الســويس ومضيــق هرمــز وبــاب
املنــدب) عل ــى مــر الســنني بــؤراً للتوتــر تؤثــر عل ــى اإلمــدادات العامليــة
مــن النفــط والغــاز ،أثبتــت األزمــة األوكرانيــة أن هنــاك وســائط نقــل
لتلــك اإلمــدادات عبــر األنابيــب يف القــارة األوروبيــة وموانئهــا ال تقــل
توتــراً ومثالــب أمنيــة عــن تلــك املمــرات.
وممــا زاد مــن تعقيــد عالقــات الطاقــة يف أزمــة غــزو أوكرانيــا ،أنهــا
تزامنــت مــع إحــدى ســمات دورات ســوق النفط والغاز هبوطـاً وصعوداً.
إذ كانــت تلــك األســواق متــر قبــل جائحــة كورونــا مبرحلــة تواضــع
يف منــو الطلــب وتــدن يف أســعار النفــط والغــاز ويف االســتثمارات يف
مراحــل تلــك الصناعــة مــن إنتــاج وتكريــر ونقل ،اســتجابة للتحول نحو
نظــام طاقــة ال كربون ــي للوفــاء بالتزامــات احلــد مــن التغيــر املناخ ــي
وسياســاتها .وجــاء الهبــوط غيــر املســبوق يف الطلــب إبــان اجلائحــة
ليعمــق مــن دورة الســوق ويوجــد فائض ـاً يف العــرض متــت االســتجابة
لــه مــن خــال حتالــف أوبــك (بقيــادة الســعودية) وشــركائها (بقيــادة
روســيا) املعــروف ب ـــ (أوبــك زائــد) مــن خــال خفــض كبير يف إنتــاج دوله
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ع ــى دول الخلي ــج التعام ــل بحكم ــة م ــع تداعي ــات األزم ــة وتجن ــب
إنفــاق ُج ــل اإليــرادات واســتخدامها كمدخــرات لنمــو مســتدام
إلعــادة التــوازن إل ــى األســواق .ومــع بــدء بشــائر انتهــاء اجلائحــة وعــودة
سالســل اإلمــدادات وبــدء تعــايف االقتصــاد العامل ــي ومنــو الطلــب عل ــى
النفــط والغــاز وحتســن أســعارهما واالســتعادة التدريجيــة لإلنتــاج مــن
أوبــك وشــركائها ،جــاء الغــزو وتداعياتــه .واعتــرت أســواق النفــط والغــاز
حالــة مــن الهلــع أضافــت بعــداً جديــداً عل ــى ذلــك التعــايف يف الطلــب
وعلــى آليــات إعــادة التــوازن إلــى األســواق التــي اختطتهــا وســارت
عليهــا (أوبــك زائــد) وعل ــى توقعــات االســتثمارات .وقــد أثــر ذلــك عل ــى
مســار وآليــات التحــول املنشــود نحــو نظــام طاقــة جديــد أقــل اعتمــاداً
عل ــى الوقــود األحفــوري ومنــه النفــط والغــاز.
لقــد أدت أزمــة كورونــا وخفــض اإلنتــاج إلــى زيــادة حجــم الطاقــة
اإلنتاجيــة الفائضــة لــدى دول (أوبــك زائــد) كانــت كافيــة لتعويــض أي
خفــض محتمــل يف اإلنتــاج مــن أي مــكان آخــر .إال أن حالــة الهلــع الت ــي
ســادت األســواق عقــب حزمــة العقوبــات الغربيــة عل ــى قطــاع النفــط
والغــاز الروســيان والصــادرات منهــا ،أوجــدت واقع ـاً جديــداً ،ســاهمت
التوقعــات املتشــائمة حــول مســتقبل تلــك اإلمــدادات وانعكاســها عل ــى
أســواق النفــط والغــاز الفوريــة يف تفاقــم األزمــة وتعميقهــا .فاملقاطعــة
الغربيــة للنفــط والغــاز الروســيان أدت إل ــى بــطء طفيــف يف إنتاجهمــا
ووارداتهمــا إلــى الــدول التــي التزمــت باملقاطعــة ،األمــر الــذي مت
التعامــل معــه بإعــادة توجيــه صــادرات روســيا منهمــا إلــى أســواق
الصــن والهنــد وكذلــك إلــى إعــادة توجيــه صــادرات الــدول األخــرى
إل ــى أوروبــا واليابــان ،وإن اختلــف حجــم التأثيــر الفعل ــي مــن منطقــة
ألخــرى .فقــد كانــت أوروبــا األكثــر تأثــراً خصوص ـاً مــا يتعلــق بالغــاز
نظــراً العتمادهــا الكبيــر عل ــى إمــدادات ولوجســتيات الغــاز الروس ــي
مــن أنابيــب وغيرهــا وصعوبــة تعويــض ذلــك مــن مناطــق أخــرى أو مــن
الغــاز املســال املنقــول بحــراً.
وأدت العوامــل السياســية وظــروف املضاربــات يف اســواق املــال والســلع
(يف نيويــورك ولنــدن) ونــزوع الــدول يف طــريف النــزاع (روســيا والــدول
الغربيــة) إل ــى اتخــاذ سياســات متســرعة اســتجابة أو كــرد فعــل ،إل ــى
تعميــق األزمــة يف ســوقي النفــط والغــاز .ومــن ذلــك سياســات روســيا
يف تســعير وإدارة وســائط إمــدادات النفــط والغــاز منهــا ،وسياســات
مجموعــة الــدول الغربيــة لوضــع ســقف ســعري للــواردات مــن روســيا،
أو فــرض الضرائــب علــى األربــاح غيــر املتوقعــة windfall tax
عل ــى شــركات النفــط والغــاز العاملــة فيهــا ،أو الســحب مــن املخــزون
االســتراتيجي لديهــا أو مناشــدتها ألوبــك أو بعــض دولهــا زيــادة اإلنتــاج
بتشــغيل الطاقــة اإلنتاجيــة الفائضــة للحــد مــن ارتفــاع األســعار .ولــكل

مــن تلــك السياســات وردود األفعــال حيالهــا ،أثرهــا علــى الســوق
العامليــة وعلــى اقتصــادات الــدول املعنيــة والعالقــات بينهــا وعلــى
مجمــل عالقــات الطاقــة واالقتصــاد واالســتثمار قــد يســتمر لفتــرة
أطــول مــن النــزاع وميتــد إل ــى مــا يتجــاوز نطاقــه اجلغــرايف .كمــا ولــكل
مــن تلــك السياســات شــروط ومتطلبــات قــد تؤثــر عل ــى جناحهــا أو
إخفاقهــا يف حتقيــق أهدافهــا ،ممــا ال يتســع لهــا املجــال هنــا.
علــى ســبيل املثــال ،كانــت الطاقــة اإلنتاجيــة الفائضــة علــى مــدى
عقــود ،صمــام األمــان الســتقرار الســوق خــال الظــروف العاديــة
واألزمــات .ويتطلــب بنــاء الطاقــة اإلنتاجيــة واحملافظــة عليهــا
اســتثمارات عاليــة وقــراءة لظــروف الســوق وإدارة كفؤة لــه تراعي حالته
الراهنــة ومســارها املســتقبلي .فف ــي أوج أزمــة كورونــا وعندمــا وصــل
متوســط إنتــاج اململكــة إل ــى  9.4مليــون برميــل يومي ـاً خــال -2020
2021م ،بطاقــة إنتــاج فائضــة لديهــا تتجــاوز  2.6مليــون برميــل يوميـاً،
وعندمــا كانــت االســتثمارات العامليــة يف مرحلــة اإلنتــاج يف هبــوط،
اســتبقت الســعودية (وتبعتهــا بعــض دول اخلليــج األخــرى) الظــروف
اآلنيــة للســوق وقــررت االســتثمار لرفــع مســتوى طاقــة إنتــاج النفــط
لشــركة أرامكــو تدريجيـاً مــن  12إل ــى  13مليــون برميــل يوميـاً بحلــول
عــام 2027م ،اقتناعـاً منهــا بــأن الســوق ســوف يتعاف ــى وأن آخــر برميــل
نفــط يحتاجــه العالــم ســيكون مصــدره مــن الشــرق األوســط ،وأعلنــت
عــن اســتثمارات لتطويــر مواردهــا مــن الغــاز الصخــري لزيــادة إنتاجــه
بنحــو  %50بحلــول عــام 2030م ،ويف حــن خفضــت كبــرى شــركات
النفــط العامليــة الســت اســتثماراتها يف مرحلــة اإلنتــاج مبتوســط
 %30زادت اســتثمارات أرامكــو بنســبة  %20بــن عام ــي  2019و2022م،
ويعتبــر احلفــاظ عل ــى مســتوى مقبــول مــن الطاقــة الفائضــة ملواجهــة
أزمــات انقطــاع اإلمــدادات ،أحــد أهــم محــددات اســتقرار الســوق،
وهــذا يتطلــب اســتثمارات وفتــرة زمنيــة طويلــة نســبياً وإدارة لتحديــد
معــدل اســتغاللها.
يف حالــة األزمــة األوكرانيــة فــإن االنخفــاض الطفيــف يف إنتــاج روســيا
بــن متوســط عــام 2021م ،واملتوســط حت ــى تاريخــه لعــام 2022م ،يقــدر
بنحــو  200ألــف برميــل يوميــاً .وباملقابــل ارتفــع اإلنتــاج األمريكــي
خــال الفتــرة املشــار إليهــا بنحــو نصــف مليــون برميــل يومي ـاً وإنتــاج
الــدول يف أوبــك بنحــو 2.4مليــون برميــل يوميــاً (نصيــب اململكــة
منهــا  1.3مليــون برميــل يومي ـاً) ومت خــال الفتــرة ســحب نحــو 300
ألــف برميــل يومي ـاً مــن االحتياط ــي االســتراتيجي يف أمريــكا والــدول
الصناعيــة األعضــاء يف وكالــة الطاقــة الدوليــة .أي أن الزيــادة يف
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ع ــى األرج ــح س ــتبقى منطق ــة الش ــرق األوس ــط يف واجه ــة االهتمام
العالم ــي باعتباره ــا الم ــاذ األخي ــر الس ــتقرار إم ــدادات النف ــط والغ ــاز
اإلنتــاج واإلمــدادات وإن كان اســتجابة لنمــو الطلــب مــا بعــد اجلائحــة،
إال أنــه جتــاوز بشــكل كبيــر مســتوى انقطــاع اإلمــدادات الروســية .ونتــج
عــن تلــك التغيــرات يف اإلنتــاج خــال األزمــة ،إضافــة للتغيــرات يف
أمنــاط الطلــب الناجتــة عنهــا ،بنــا ًء يف املخزونــات التجاريــة مــن النفــط
ومنتجاتــه يف الــدول الصناعيــة ،والت ــي يتوقــع أن تســتمر حت ــى نهايــة
العــام احلال ــي .وقــد توصلــت أوبــك وشــركائها أنــه لــم يكــن هنــاك مــا
يســتدعي اســتغالل إضــايف للطاقــة الفائضــة لديهــا ،وإال تأثــر أحــد
صمامــات األمــان الســتقرار الســوق عل ــى املــدى البعيــد.
كان مــن إحــدى تداعيــات األزمــة بــوادر تبــدل يف الــرأي العــام
(وخصوصـاً يف الواليــات املتحــدة) جتــاه أوبــك والنفــط عمومـاً ،والــذي
كان ينظــر إليهمــا بســلبية مطلقــة منــذ ســبعينيات القــرن املاض ــي.
بــل ومت اتخــاذ سياســات وســن قوانــن ورســم أهــداف وإيجــاد هيــاكل
تدعــم ذلــك التوجــه الســلبي .ولكــن تعامــل املنظمــة ودولهــا مــع األزمــة
احلاليــة مــروراً بأزمــة كورونــا أثــر عل ــى اســتقرار الســوق ومنــو اإلنتــاج
واالســتثمارات ممــا ســاهم يف تغيــر ذلــك االنطبــاع الســلبي عنهــا.

وقــد يكــون لتغيــر مناهــج وآليــات عمــل املنظمــة دور يف ذلــك .فقــد
كانــت املنظمــة لعقــود طويلــة ميدانــاً رحبــاً للخــاف الداخلــي بــن
وجهت ــي نظــر حيــال إدارة الســوق أحدهــا متشــددة متثلهــا إيــران ومــن
يتحالــف معهــا وأخــرى معتدلــة متثلهــا الســعودية ودول اخلليــج األخرى
األعضــاء يف املنظمــة ،وهــذا اخلــاف أثــر عل ــى دور أوبــك وفعاليتهــا.
ولكــن تهميــش وانكفــاء دور إيــران يف الســوق ألســباب عــدة ،وتغيــر
أولويــات مؤيــدي التشــدد اآلخريــن يف املنظمــة ،عمــل علــى ترجيــح
وجهــة نظــر االعتــدال واملســؤولية وتغليــب االقتصــاد وأساســيات
الســوق يف قراراتهــا.
إضافــة لذلــك ،أظهــرت األزمــة احلاليــة إل ــى الســطح العالقــة امللتبســة
بــن النفــط والــدوالر ســواء كعملــة تســعير أو لتســوية املبــادالت عبــر
احلــدود .فقــد أوجــدت األزمــة احلاليــة وكثافــة املقاطعــة التجاريــة
واملاليــة األوروبيــة واألمريكيــة ضــد روســيا وردود فعــل األخيــرة جتاههــا
مجــاالً رحبــاً للتكهــن وعــدم اليقــن حــول مســتقبل الــدوالر يف
التعامــات النفطيــة عمومـاً وليــس فقــط تلــك املرتبطــة بروســيا .فقــد
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استمرار األزمة وحجم مشتريات الصين والهند من النفط والغاز
قد تخلق ديناميات تدعم أو تقوض دور الدوالر
كان حجــم إمــدادات النفــط التــي تأثــرت بالنزاعــات أو باملقاطعــات
واحلظــر يف الشــرق األوســط منــذ عــام 1973م ،ال تتجــاوز  %6-2مــن
حجــم اإلنتــاج العامل ــي ،مت تعويضهــا بالكامــل مــن دول املنطقــة األخــرى
دون أن تتأثــر طريقــة املبــادالت ،أو عملتهــا حيــث كان الــدوالر خاللهــا
أهــم عملــة لالحتياط ــي وتســوية مبــادالت النفــط .أمــا خــال األزمــة
األوكرانيــة فــإن املقاطعــة الغربيــة شــملت مبــادالت النفــط والغــاز
(باألنابيــب) الروســيان معــاً ومبــا يشــكل  %30و %45مــن اإلمــدادات
ألوروبــا عل ــى التوال ــي .وأدت تلــك العقوبــات إل ــى حتــول جــزء كبيــر مــن
صــادرات النفــط والغــاز الروســيان إل ــى الهنــد والصــن حيــث ازدادت
أهميــة الروبيــة الهنديــة والرميبــي الصينــي يف تســوية مدفوعــات
تلــك الصــادرات ،وكان لــرد فعــل روســيا باشــتراط مدفوعــات مبيعاتهــا
إل ــى أوروبــا بالروبــل الروس ــي إل ــى تغييــر ملمــوس يف عمــات تســوية
مدفوعــات تلــك املبيعــات .أي أن ارتفــاع حجــم النفــط والغــاز الروس ــي
املتأثــر بالعقوبــات وترتيبــات املدفوعــات وبنيــة النظــام النقــدي العامل ــي
اختلفــت إبــان تلــك األزمــة عــن األزمــات الســابقة .ومــع أنــه مــن املبكــر
اجلــزم بــأن مدفوعــات النفــط غيــر الروســية بعمــات أخــرى خــاف
الــدوالر ســتتأثر علــى املــدى الطويــل ،إال أن اســتمرار األزمــة فتــرة
أطــول ودخــول الصــن والهنــد واحلجــم الكبيــر ملشــترياتهما مــن
النفــط والغــاز قــد تخلــق ديناميــات قــد تدعــم أو تقــوض دور الــدوالر
يف االحتياطــات واملبــادالت الدوليــة فيهمــا ،ولكــن حت ــى حينــه يتركــز
التأثيــر عل ــى مبــادالت النفــط الروس ــي.
لعــل مــن تداعيــات األزمــة احلاليــة تلــك املرتبطــة بعالقــة املفاضلــة
 Trade-offبــن اســتقرار الســوق وأمــن اإلمــدادات مــن جهــة وبــن
التزامــات الــدول -وخصوصــاً الصناعيــة منها-املرتبطــة بالتغيــر
املناخ ــي .أو بــن متطلبــات األجــل القصيــر مــن اســتقرار يف إمــدادات
الطاقــة وخفــض يف تكلفتهــا ،وبــن األهــداف بعيــدة املــدى خلفــض
انبعاثــات الغــازات املســببة للتغيــر املناخــي .إذ بــدا لوهلــة أن تلــك
االلتزامــات قــد تؤثــر عل ــى أمــن إمــدادات الطاقــة التقليديــة مــن نفــط
وغــاز وتثبــط االســتثمارات يف الطاقــات املتجــددة .وبــدا أيضــاً أن
أولويــات الــرأي العــام الغرب ــي اجتهــت نحــو أمــن اإلمــدادات وتكلفــة
الطاقــة علــى حســاب التغيــر املناخــي .وعلــى الرغــم مــن توجــه
بعــض دول أوروبــا الســتخدام الفحــم أو إعــادة تشــغيل املفاعــات
النوويــة لتوليــد الكهربــاء كــرد فعــل آنــي النحســار إمــدادات الغــاز
الروســية إلــى القــارة ،لــم يصــدر عــن حكومــات الــدول الغربيــة أو
الصــن وروســيا حت ــى اآلن مــا يفيــد تعليــق التزاماتهــا املناخيــة أوعــن
صناعاتهــم بخفــض اســتثماراتها يف الطاقــات املتجــددة أو الســيارات

الكهربائيــة .لذلــك ســيبقى ســيناريو الوفــاء بالتزامــات اتفاقيــة باريس
للتغيــر املناخ ــي كأحــد أهــم الســيناريوهات الت ــي يتــم بناؤهــا لتقديــر
مســار العــرض والطلــب مــن مصــادر الطاقــة ومنهــا النفــط والغــاز
والطاقــات املتجــددة للعقــود القادمــة .ولكــن قــد يتــم تعديــل بعضهــا
لألخــذ باالعتبــار آثــار تداعيــات األزمــة األوكرانيــة عل ــى مزيــج الطاقــة
يف تلــك الــدول نتيجــة احلــرب.
ويف ظــل عالــم وسياســات دائمــة التغيــر مــن الصعــب التكهــن مبــا
ســيؤول إليــه النــزاع وشــكل العالقــات الدوليــة التــي ســينتج عنهــا
وتأثيراتهــا طويلــة املــدى .ولكــن أي ـاً كانــت النتيجــة أو املــدى الزمن ــي
للنــزاع إال أن مــا مت اتخــاذه مــن سياســات وتوجهــات يف مجــال الطاقــة
يف القــارة األوروبيــة ،وردود أفعــال روســيا جتاههــا ،وتأثــر سياســات
الصــن والهنــد مبــا يحــدث ،ســيؤثر بشــكل أو بآخــر علــى مشــهد
الطاقــة العامل ــي لعقــود قادمــة .ولكــن عل ــى األرجــح ســتبقى منطقــة
الشــرق األوســط يف واجهــة االهتمــام العامل ــي باعتبارهــا املــاذ األخيــر
الســتقرار وســامة اإلمــدادات مــن النفــط والغــاز إل ــى العالــم ،وهــذا
ســيعزز مــن أهميــة سياســات واســتثمارات وحتالفــات دولهــا يف مجــال
الطاقــة وحتوالتهــا .ونظــراً ملركزيــة إمــدادات الغــاز يف األزمــة احلاليــة
ولــدوره كمصــدر طاقــة يســاعد يف التحــول نحــو نظــام طاقــة عامل ــي
أقــل انبعاثـاً للكربــون مــن أنــواع الوقــود االحفــوري األخــرى ،فــإن أهميــة
املنطقــة كمنتــج ومصــدر للغــاز ســتتعزز باالســتثمار يف إنتاجــه أو
تســييله ونقلــه أو يف سلســلة القيمــة املضافــة منــه .وأخيــراً فــإن دول
اخلليــج الت ــي ارتبــط منوهــا ورخاؤهــا طــوال تاريخهــا احلديــث بــدورات
الســوق النفطيــة ،وهــذه إحداهــا ،يُفتــرض أنهــا اســتوعبت دروس تلــك
الــدورات وارتداداتهــا .فاملكاســب اآلنيــة الناجتــة عــن األزمــة واملتمثلــة
بإيــرادات أعل ــى يجــب أال حتجــب النظــر عــن األهــداف طويلــة األمــد
ومنهــا اســتقرار الســوق واإليــرادات وجتنــب التقلبــات الضــارة .لذلــك
عليهــا أن تتعامــل بحكمــة مــن انعــكاس تداعيــات األزمــة احلاليــة
إيجابــاً علــى األســعار واإليــرادات واملركــز املالــي لدولهــا وبالتالــي
علــى منوهــا وتتجنــب إنفــاق ُجــل اإليــرادات اإلضافيــة املتحققــة
واســتخدامها كمدخــرات لنمــو مســتدام.
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