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قواعد الن�ضر في المجلة

تعريف بالمجلة واهدافها

النفط والتعاون العربي مجلة  ف�سلية علمية محكمة تعني ب�سوؤون النفط والغاز والطاقة 

حيث ت�ستقطب نخبة من المتخ�س�سين العرب واالأجانب لن�سر اأبحاثهم وتعزيز التعاون العلمي 

في المجاالت التي تغطيها المجلة، كما تقوم على ت�سجيع الباحثين على اإنجاز بحوثهم المبتكرة 

على  والعمل  وتعميمها  بالطاقة  المتعلقة  وتلك  البترولية  والثقافة  المعرفة  ن�سر  في  واالأ�سهام 

متابعة التطورات العلمية في مجال ال�سناعة البترولية.

Research Articles االبحاث

كافة البحاث التي تتعلق بالنفط والغاز والطاقة والتي تهدف اإلى الح�صول على اإ�صافات جديدة 

في حقل الفكر الإقت�صادي العربي.

 Review Articles & Books  مراجعة االبحاث والكتب

حول  ن�صرها  تم  درا�صات  اأو  لكتب  تحليلية  مراجعة  تقدم  التي  المقالت  بن�صر  المجلة  تقوم 

�صناعة النفط والغاز والطاقة عموماً، بحيث تكون هذه المقالت مرجعاً للباحثين حول اأحدث واأهم 

الإ�صدارات المتعلقة بال�صناعة البترولية.

 Reports التقارير

تتناول التقارير وقائع موؤتمر اأو ندوة ح�صرها الكاتب، �صريطة اأن تكون موا�صيعها ذات �صلة 

بالنفط والغاز والطاقة، كما ي�صترط ا�صتئذان الجهة التي اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ص�صات الم�صرفة 

عليه لكي ت�صمح له بن�صرها في مجلتنا. وان ل تزيد عدد �صفحات التقرير عن 10 �صفحات مع 

كافة ال�صكال والخرائط والجداول ان وجدت.

�ضروط البحث

• ن�صر الأبحاث العلمية الأ�صيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها 	

دوليا ومكتوبة باللغة العربية.

• ان ل يتجاوز البحث العلمي المن�صور على 40 �صفحة، )متن البحث، الجداول وال�صكال( بدون 	

.word document قائمة المراجع، وير�صل اإلكترونيا كامًل اإلى المجلة على �صكل

• 	.JPEG تر�صل ال�صكال، الخرائط وال�صور في ملف ا�صافي على �صكل

• الم�صافة بين 	 12، وان تكون  الكتابة وبحجم  Times New Roman في  ا�صتخدام خط 

.Justified ال�صطر 1.5. وان تكون ر�صف الكلمات بطريقة

• ان يتم ال�صارة الى م�صادر المعلومات المقتب�صة في البحث بجانب تلك المعلومات في متن 	

البحث، ويعتمد ا�صلوب الترقيم التالي:

على �سبيل المثال:- )ت�صير التقديرات الى ان النفط المكت�صف حول العالم في عام 2015 

)
1
هو... 

• نهاية 	 Vancouver في  المراجع ح�صب طريقة  كتابة  Endnote في عملية  الـ  ي�صتخدم 

البحث، للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المجلة من خلل الموقع الإلكتروني للمنظمة .



http://oapecorg.org/ar/Home/Publications/Reports/Oil-and-Arab-

Cooperation-Journal
• عند اقتبا�س اي معلومات من اي م�صدر )اذا كانت المعلومات رقميه او روؤية معينة او تحليل 	

ما( يجب ان ل يتم القتبا�س الحرفي وانما يتم اخذ ا�صا�س الفكرة واعادة �صياZتها باأ�صلوب 

الباحث نف�صه، وال�صارة الى م�صدر القتبا�س. اأما في حالت الأقتبا�س الحرفي فت�صع المادة 

المقتب�صة بين علمتي الأقتبا�س )”...‟(.

• يف�صل ان تذكر المدن ومراكز البحاث وال�صركات والجامعات الجنبية الواردة في �صياق 	

العربية. باللغة  تكتب  ول  النجليزية  باللغة  البحث 

• اأرفاق ن�صخة من ال�صيرة العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.	

• تعبر جميع الفكار المن�صورة في المجلة عن اBراء كاتبيها ول تعبر بال�صرورة عن وجهة نظر 	

جهة الإ�صدار ويخ�صع ترتيب الأبحاث المن�صورة لموجبات فنية.

• البحوث المرفو�صة يبل≠ ا�صحابها من دون ابداء الأ�صباب.	

• يمنح لكل كاتب بحث خم�صة اأعداد من العدد الذي ن�صر فيه بحثه.	

تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير، مجلة النفط والتعاون العربي، اأوابك،

âس. ب: 20501 ال�سفاة- الرمز البريدي: 13066 دولة الكويU

 الهاتف:  24959000 -00965  اأو 00965-24959779

الفاك�س:   24959755 - 00965

oapec@oapecorg.org البريد االلكتروني

www.oapecorg.org âموقع االأوابك على االنترن
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المحتويات

)اجلزء الأول(



البحث األول

التقليدية غير  الطبيعي  والغاز  النفط  صناعة  وآف��اق  واق��ع 
في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء

 علي رجب *

#

* خبير اقت�صادي – الإدارة الإقت�صادية، اأوابك - الكويت

# لقد تم ن�صر هذه الدرا�صة في عام 2015 �صمن �صل�صلة لدرا�صات التي ت�صدرها الأمانة العامة، وتم ن�صرها في المجلة للفائدة العامة

)الجزء الأول(





واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية 
 في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء
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خ�ص�ص الجزء الأول من الدرا�صة لإعطاء 

والغاز غير  النفط  لمحة عامة حول م�صادر 

النفط  م�صادر  وت�صمل  العالم.  في  التقليدية 

غير التقليدية كل من النفط الثقيل جداً ورمال 

النفط وال�صخر النفطي )اأو نفط الكيروجين( 

كما  ال�صخري(.  النفط  )اأو  ال�صجيل  ونفط 

ال�صوائل المحّولة من الغاز  قد ت�صمل اأحياناً 

الحيوي  الوقود  اإلى  بالإ�صافة  هذا  والفحم. 

فائقة  البحرية  المناطق  من  المنتج  والنفط 

جداً  الثقيلة  النفوط  كميات  وتهيمن  العمق. 

ورمال النفط على الجزء الأكبر )57%( من 

اإجمالي كميات النفوط غير التقليدية القابلة 

لال�صتخال�ص في العالم تليها نفوط الكيروجين 

 .)%10.5( ال�صخري  والنفط   )%32.5(

غاز  التقليدية  غير  ال��غ��از  م�صادر  وت�صمل 

ي�صكل  ال��ذي  ال�صخري(  الغاز  )اأو  ال�صجيل 

الجزء الأكبر )61.8%( من اإجمالي م�صادر 

الغاز غير التقليدية القابلة لال�صتخال�ص في 

المحكمة(   )اأو  الكتيمة  ال�صخور  العالم وغاز 

 .)%14.6( الفحم  طبقات  وغاز   )%23.6(

الجزء  زال  فال  الغاز  لهيدرات  بالن�صبة  اأم��ا 

الأعظم منها لي�ص بالإمكان ا�صتغالله تجارياً. 

الغاز  �صناعة  اإل��ى  الثاني  الجزء  وتطرق 

اإنتاج  تزايد  حيث  الأمريكية،  التقليدية  غير 

الغاز ال�صخري في الوليات المتحدة لي�صل 

 ،2010 عام  مكعب  قدم  تريليون   4.86 اإلى 

اأ�صعاف  خم�صة  حوالي  يعادل  ما  بزيادة  اأي 

وتعود   .2005 ع��ام  م��ع  بالمقارنة  ون�صف 

اإنتاج  في  المتوقعة  وغير  الكبيرة  الزيادات 

والنفط  ال�صجيل(  )غ���از  ال�صخري  ال��غ��از 

اأ�صبحت  والتي  ال�صجيل(  )نفط  ال�صخري 

طفرة(  )اأو  عا�صفة  اأو  ثورة”   “ ب���  ت��ع��رف 

ال�صخري(،  الوقود  )اأو  ال�صجيل  ونفط  غاز 

التكنولوجي  التطور  اإل��ى  الأ�صا�ص  بالدرجة 

وقد  المرتفعة.  النفط  اأ�صعار  اإلى  بالإ�صافة 

ال�صجيل(  )غ��از  ال�صخري  الغاز  لطفرة  كان 

اأثار هامة على �صناعة الغاز الأمريكية تمثلت 

بزيادة اإنتاج الغاز المحلي باأكثر من 33% ما 

بين عامي 2005 و 2012 والذي اأدى بدوره 

اإلى انخفا�ص كبير في اأ�صعار الغاز الأمريكية 

 2.76 بلغت  متدنية  م�صتويات  اإلى  وو�صولها 

ومع  بريطانية.  حرارية  وحدة  مليون  دولر/ 

تقل�صت  للغاز  المحلي  الإن��ت��اج  في  التزايد 

الحاجة اإلى واردات الغاز لل�صوق الأمريكية.

النفط  �صناعة  الثالث  ال��ج��زء  وت��ن��اول 

المتحدة، حيث  الوليات  في  التقليدية  غير 

واقع واآفاق �صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية 

 في اأمريكا ال�صمالية وانعكا�صاتها على الدول الأع�صاء

الملخ�ص التنفيذي

غير  والغاز  النفط  �صناعة  واآفاق  واقع  على  ال�صوء  اإلقاء  اإلى  الأ�صا�ص  بالدرجة  الدرا�صة  تهدف 

التقليدية في اأمريكا ال�صمالية وانعكا�صاتها على الدول الأع�صاء في اأوابك.
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ال�صجيل(  )نفط  ال�صخري  النفط  برزت طفرة 

)غاز  ال�صخري  الغاز  لطفرة  لحقة  فترة  في 

واأن  خ�صو�صاً  لها،  تكرار  وبمثابة  ال�صجيل( 

العوامل التي كانت �صبباً في اإحداث زيادة كبيرة 

هي  ال�صجيل(  )غاز  ال�صخري  الغاز  اإنتاج  في 

كانت في معظمها وراء الزيادة الكبيرة في اإنتاج 

النفط ال�صخري )نفط ال�صجيل(. ومن العوامل 

ا�صتخال�ص  اإمكانية  التي �صاعدت في  الأخرى 

ظاهرة  هي  ال�صجيل(  )نفط  ال�صخري  النفط 

اأ�صعار  م�صتويات  بين  ما  المتزايدة  الفروقات 

النفط واأ�صعار الغاز في ال�صوق الأمريكية. يذكر، 

بداأت كميات النفط ال�صخري ) نفط ال�صجيل( 

المنتجة في الوليات المتحدة بالزيادة منذ عام 

2008 لت�صل اإلى 2.25 مليون ب�/ي عام 2012، 
ون�صف  اأ�صعاف  خم�صة  من  اأكثر  ب��زي��ادة  اأي 

طفرة  وتج�صدت   .2007 ع��ام  مع  بالمقارنة 

الأمريكية  ال�صجيل(  )نفط  ال�صخري  النفط 

في اإيقاف التجاه التقليدي النخفا�صي لإنتاج 

النفط المحلي وت�صاعده لي�صل اإلى 8.9 مليون 

 %30 حوالي  ب��زي��ادة  اأي   ،2012 ع��ام  ي  ب���/ 

بالمقارنة مع عام 2007. ومع ت�صاعد الإنتاج 

الحاجة  ب��داأت  ال�صتهالك،  في  والنخفا�ص 

اإلى واردات النفط تتقل�ص، وقد كانت واردات 

�صهر  ومنذ  تاأثراً.  الأكثر  هي  الخفيفة  النفط 

من  المتحدة  ال��ولي��ات  تحولت   ،2011 اأيلول 

للمنتجات  �صافية  م�صدرة  اإلى  م�صتوردة  دولة 

النفطية. 

ورك�����ز ال���ج���زء ال����راب����ع ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات 

في  ال�صجيل   »ث���ورة«  تجابه  التي  والمعوقات 

تزايد  البيئية  الجوانب  المتحدة. فمن  الوليات 

التاأثير على مياه ال�صرب  القلق حول احتمالت 

بظاهرة  الهيدروليكي  التك�صير  تقنية  وعالقة 

الزلزل، بالإ�صافة اإلى  النبعاثات الناتجة عن 

يتميز  ذلك،  اإلى  اإ�صافة  ال�صخري.  الغاز  حرق 

ب�صل�صلة  التقليدية  غير  المكامن  من  مكمن  كل 

من التحديات الفنية الخا�صة بها. فمن المعلوم 

وغاز  )نفط  ال�صخري  والغاز  النفط  اآب��ار  ب��اأن 

اإنتاجها  في  ح��اد  تراجع  من  تعاني  ال�صجيل( 

ما  تترواح  عمرها،  من  الأول��ى  ال�صنوات  خالل 

بين حوالي 65 اإل����ى 90 % بعد ال�صنة الأولى 

بكفاءة  ال�صجيل  مكامن  تتميز  كما  الإنتاج.  من 

المكامن  مع  بالمقارنة  متدنية جداً  ا�صتخال�ص 

التقليدية. وهذا يتطلب حفر عدد اأكبر من الآبار 

للو�صول اإلى ا�صتقرار في الإنتاج، ما ينعك�ص �صلباً 

في زيادة التكاليف. يذكر، يحيط بتكاليف اإنتاج 

ال�صجيل(  وغاز  )نفط  ال�صخري  والغاز  النفط 

قدر هام من عدم اليقين خ�صو�صاً واأن العديد 

من الدرا�صات التي اأجريت حول تلك التكاليف 

تقديرات  في  تفاوت  اإل��ى  ت�صير  نتائجها  كانت 

فاإن  ذل��ك،  اإل��ى  بالإ�صافة  المختلفة.  الم�صادر 

التكاليف  تلك التقديرات، في العادة، ل تعك�ص 

الآثار  العتبار  بنظر  تاأخذ  ل  كونها  الحقيقية 

ال�صلبية لتلك العمليات على البيئة.

اآفاق  اإل��ى  الخام�ص  الجزء  في  التطرق  وتم 

تتوقع  حيث  الأمريكية،  والغاز  النفط  �صناعة 

نمو  ح�صول  الأمريكية،  الطاقة  معلومات  اإدارة 

المتحدة  الوليات  في  الخام  النفط  اإنتاج  في 

لغاية عام 2019 لي�صل اإلى حده الأعلى البالغ 

9.6 مليون ب�/ ي، وو�صول اإنتاج النفط ال�صخري 
 4.8 بحدود  الأعلى  حده  اإل��ى  ال�صجيل(  )نفط 

مليون ب�/ ي خالل الفترة 2018 ولغاية 2021 

 3.2 اإل��ى  لي�صل  ذل��ك  بعد  بالنخفا�ص  ليبداأ 

2040 مع وج��ود ق��در كبير  ب���/ ي ع��ام  مليون 

من عدم اليقين يحيط بالحد الأعلى من حيث 

الكمية والتوقيت. وبخ�صو�ص الغاز، يتوقع تزايد 

مكعب  قدم  تريليون   37.55 اإلى  لي�صل  الإنتاج 
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عام 2040، اأي بزيادة ما يعادل 76% بالمقارنة 

في  التزايد  اإل��ى  ذل��ك  ويعزى   .2010 ع��ام  مع 

اإنتاج الغاز ال�صخري )غاز ال�صجيل( لي�صل اإلى 

اأي   ،2040 ع��ام  مكعب  ق��دم  تريليون   19.82
بزيادة ما يعادل اأكثر من ثالثة اأ�صعاف بالمقارنة 

مع عام 2010. ومن المتوقع انخفا�ص واردات 

من  اأق��ل  اإل��ى  لت�صل  ال�صافية  الأمريكية  الغاز 

تريليون قدم مكعب عام 2015 وتّحول الوليات 

المتحدة اإلى دولة م�صدرة �صافية للغاز الم�صال 

للغاز  �صافية  وم�صدرة   2016 عام  من  اعتباراً 

بحلول عام 2018.

�صناعة  لتناول  ال�صاد�ص  الجزء  وخ�ص�ص 

النفط والغاز غير التقليدية في كندا من ناحية 

التطور والآفاق. حيث �صهد اإنتاج كندا من رمال 

ت�صعينات  منت�صف  منذ  كبيرة  نه�صة  النفط 

ي  ب�/  مليون   1.95 اإلى  لي�صل  الما�صي  القرن 

اأ�صعاف  خم�صة  من  اأكثر  وبزيادة   2013 عام 

بالمقارنة مع عام 1990، ومن المتوقع و�صوله 

اإلى حوالي 4.8 مليون ب�/ ي عام 2030. لكنه 

تتميز م�صاريع رمال النفط الكندية بدرجة عالية 

وارت��ف��اع  ال�صتثمارات  و�صخامة  التعقيد  م��ن 

للغاز  كثيف  ا�صتهالك  من  وتعاني  التكاليف، 

وتجابه تلك ال�صناعة تحديات بيئية كبيرة. وفيما 

)نفط  ال�صخري  والغاز  النفط  بم�صادر  يتعلق 

المراحل  في  كندا  زال��ت  فال  ال�صجيل(،  وغ��از 

بالمقارنة  الم�صادر  لتلك  ا�صتغاللها  الأولية في 

مع الوليات المتحدة، حيث يتوقع و�صول اإنتاجها 

اإلى حده  ال�صجيل(  )نفط  ال�صخري  النفط  من 

الأعلى بحدود 600 األف ب�/ ي عام 2027 قبل 

البدء بالنخفا�ص. اأما بالن�صبة  للغاز ال�صخري 

احتياطياتها  ب�����ص��وء  ف��اإن��ه  ال�����ص��ج��ي��ل(،  )غ���از 

اأكبر  )خام�ص  الم�ص����در  ذلك  م����ن  ال�صخم��ة 

دولة في العالم(، يتوقع و�صول الإنتاج اإلى 4.03 

مليار قدم م�����كعب/ يوم بحلول عام 2035، اأي 

بزيادة ما يعادل اأكثر من �صبعة اأ�صعاف ون�صف 

بالمقارنة مع عام 2011. لكنه يبدو باأن �صناعة 

ال�صجيل(  وغ��از  )نفط  والغازال�صخري  النفط 

ن�صبياً  متوا�صعة  تبقى  اأن  لها  يتوقع  الكندية 

بالمقارنة مع الوليات المتحدة.

الدرا�صة  من  والأخير  ال�صابع  الجزء  وتناول 

في  التقليدية  غير  والغاز  النفط  �صناعة  اآف��اق 

ال��دول  على  والنعكا�صات  ال�صمالية  اأم��ري��ك��ا 

باأن  الحالية  المعطيات  ت�صير  حيث  الأع�صاء، 

معظم النمو في اإنتاج النفط في اأمريكا ال�صمالية 

 2020 لغاية  الفترة  يتحقق خالل  اأن  له  يتوقع 

لي�صتقر لفترة بعد ذلك قبل البدء بالنخفا�ص. 

اإمدادات  تزايد  ا�صتمرار  يتوقع  اأخرى  من جهة 

الغاز غير التقليدية في اأمريكا ال�صمالية بحدود 

وبخ�صو�ص   .  2035 عام  لغاية  �صنوياً   %  3.4
يمكن  فاإنه  الأع�صاء  ال��دول  على  النعكا�صات 

تلخي�صها كما يلي:

من . 1 الم�صال  الغاز  ���ص��ادرات  انخفا�ص 

الأمريكية  ال�صوق  اإل��ى  العربية  ال��دول 

الغاز  �صادرات  مناف�صة  اإلى  بالإ�صافة 

ل�صادرات  المتوقعة  الأمريكية  الم�صال 

اأ�صواقها  ف��ي  العربية  الم�صال  ال��غ��از 

التقليدية.

ل يقت�صر تاأثير دخول الوليات المتحدة . 2

الغاز  ت�صدير  مجال  المرتقب  وك��ن��دا 

الغاز  اأ�صعار  م�صتويات  على  الم�صال 

العربية  الغاز  ���ص��ادرات  عوائد  وعلى 

فح�صب، بل �صيكون اأي�صاً بمثابة عامل 

لإع���ادة  الأع�����ص��اء  ال���دول  على  �صغط 

اإل��ى  ال��غ��از  ت�صعير  طريقة  ف��ي  النظر 

الأ�صواق الآ�صيوية والأوروبية.

ل�صناعة . 3 ال�صعر  منخف�ص  غاز  وفرة  اإن 
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تعني  ق��د  الأمريكية  البتروكيماويات 

البتروكيماويات  ل�صناعة  مناف�صتها 

العربية. 

التخوف من اإمكانية اإحالل الغاز محل . 4

النفط في بع�ص ال�صتخدامات وبخا�صة 

في قطاع النقل.

نتجت الزيادة في اإنتاج النفط ال�صخري . 5

الأمريكية  النفط  واردات  تقلي�ص  في 

�صادرات  على  التاأثير  لكن  عام،  ب�صكل 

النفط من الدول الأع�صاء المختلفة كان 

الت�صدير  نفوط  لنوعيات  تبعاً  متفاوتاً 

لتلك الدول.

بعد تّحول الوليات المتحدة الأمريكية . 6

للمنتجات  �صافية  م�صدرة  دول��ة  اإل��ى 

ل�صادرات  مناف�صة  اأ�صبحت  النفطية 

النفطية  المنتجات  الدول الأع�صاء من 

في اأ�صواقها التقليدية.

النفطية . 7 ال�صادرات  تركيز  تزايد  اأدى 

اإل��ى  الآ�صيوية  الأ���ص��واق  ف��ي  العالمية 

زيادة حدة المناف�صة فيها. ومع ا�صتمرار 

توجيه الن�صبة الأعظم، وب�صكل متزايد، 

النفطية  الأع�صاء  الدول  �صادرات  من 

عليها  يتحتم  ق��د  الأ���ص��واق،  تلك  اإل��ى 

الت�صعيرية  �صيا�صتها  في  النظر  اإع��ادة 

للم�صافي الآ�صيوية.

النفط . 8 اأ�صعار  في  الحاد  للتراجع  كان 

ال��ع��وائ��د  ع��ل��ى  �صلبية  اآث����ار  العالمية 

يعني  وم��ا  الأع�����ص��اء،  ل��ل��دول  النفطية 

ميزانياتها  على  انعكا�صات  م��ن  ذل��ك 

القت�صادية  التنمية  متطلبات  وعلى 

والجتماعية.

قد تمنح طفرة النفط والغاز ال�صخري . 9

ال���دول  بع�ص  ال�صمالية  اأم��ري��ك��ا  ف��ي 

الأع�صاء التي تمتلك م�صادر نفط وغاز 

تلك  ل�صتغالل  فر�صة  تقليدية  غير 

الم�صادر.



واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية 
 في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء

13

ال�صخري  وال��ن��ف��ط  ال��غ��از  ث���ورة  وام���ت���دت 

فيها،  ب��داأت  التي  كندا  جارتها  اإل��ى  الأمريكية 

غير  النفط  �صناعة  �صابقة  �صنوات  عدة  ومنذ 

التقليدية متمثلة بالرمال النفطية. وقد اأدى ذلك 

اإلى زيادة في اإنتاج النفط الكندي.

النفط  �صناعة  في  بمجمله  ذلك  اأثر  لقد 

الدول  �صادرات  وبخا�صة  العالمية،  والغاز 

اأن  ويتوقع  الأمريكية  ال�صوق  في  الأع�صاء 

ال�صنوات  خ��الل  ح��دة  ك��ث��ر  اأ ث��ي��ر  ال��ت��اأ ي��ك��ون 

القادمة.

اإع���داد  ارت���اأت المنظمة  وف��ي ���ص��وء ذل���ك، 

والغاز  النفط  �صناعة  واآف��اق  واقع  درا�صة حول 

غير التقليدية في اأمريكا ال�صمالية وانعكا�صاتها 

على الدول الأع�صاء. 

اإليه  الإ���ص��ارة  تمت  كما  الدرا�صة،  ت�صمل 

اأج��زاء  �صبعة  على  التنفيذي،  الملخ�ص  ف��ي 

م�صادر  حول  عامة  لمحة  لإعطاء  اأولها  كر�ص 

وتم  العالم،  في  التقليدية  غير  والغاز  النفط 

غير  الغاز  ل�صناعة  الثاني  الجزء  تخ�صي�ص 

وخ�ص�ص  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي  التقليدية 

النفط غير  اإلى �صناعة  للتطرق  الثالث  الجزء 

فقد  الرابع  الجزء  اأما  الأمريكية،  التقليدية 

والمعوقات  التحديات  اإل��ى  للتطرق  خ�ص�ص 

ال�صخري  وال��غ��از  النفط  »ث��ورة«  تجابه  التي 

وخ�ص�ص  المتحدة،  الوليات  في  )ال�صجيل( 

النفط  �صناعة  اآف��اق  لتناول  الخام�ص  الجزء 

ال��ج��زء  تخ�صي�ص  وت���م  الأم��ري��ك��ي��ة،  وال��غ��از 

�صناعة  واآف���اق  تطور  اإل��ى  للتطرق  ال�صاد�ص 

وتناول  الكندية،  التقليدية  غير  والغاز  النفط 

اآفاق �صناعة النفط والغاز غير  الجزء ال�صابع 

والنعكا�صات  ال�صمالية  اأمريكا  في  التقليدية 

الدول الأع�صاء. على 

واقع واآفاق �صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية

في اأمريكا ال�صمالية وانعكا�صاتها على الدول الأع�صاء

مقدمة عامة 

غير  الهيدروكربونية  الم�صادر  انتاج  في  تغييرات جذرية  ثالثة  مهد 
 1
ال�صمالية  اأمريكا  تعتبر 

ال�صخري  والغاز  النفط  اآخرها طاقة  وكان  النفط  ورمال  العميقة  المياه  ت�صمل  والتي  التقليدية 

الغاز غير  الأخيرة تطورات هامة في �صناعة  القليلة  ال�صنوات  (. حيث ح�صلت خالل 
2
)ال�صجيل

طفرة  �صهد  الذي  المتحدة  الوليات  في  ال�صجيل(  غاز  )اأو  ال�صخري  الغاز  وبخا�صة  التقليدية، 

كبيرة في الإنتاج، ما اأدى اإلى تغيير كبير في واقع واآفاق �صوق الغاز الأمريكية واآثار امتدت اإلى 

وبخا�صة  التقليدية،  غير  النفط  م�صادر  ا�صتغالل  �صاعد  كما  المتحدة.  الوليات  حدود  خارج 

اأو نفط ال�صجيل- في اإيقاف التجاه النخفا�صي وتحقيق زيادة في اإجمالي  النفط ال�صخري – 

النفط الأمريكية. النفط في الوليات المتحدة والذي ي�صاعد في خف�ص ا�صتيرادات  اإنتاج 
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النفط  م�صادر  حول  عامة  لمحة  اأوًل: 

والغاز غير التقليدية في العالم

1-1: تعريف م�صادر النفط والغاز غير التقليدية:
ب�صكل عام، ل يوجد تعريف دقيق ومحدد 

)الطاقة(  والغاز  النفط  لم�صادر  عليه  متفق 

. وفي العادة، ي�صار اإلى النفط 
3
غير التقليدية

والغاز غير التقليدي باأنه منتج من حقول غير 

الإنتاج  اأ�صاليب  عن  مختلفة  وبطرق  تقليدية 

.
4
ال�صائعة

وفي نطاق �صناعة النفط والغاز اأ�صبح يق�صد 

يمثل  �صامل  تعبير  اأن��ه  على  تقليدي«  »غير  ب� 

بالإمكان  لي�ص  التي  الهيدروكربونية  الم�صادر 

ا�صتك�صافها وتطويرها واإنتاجها بوا�صطة الطرق 

جديدة  اإنتاج  تقنيات  تتطلب  كونها   ،
5
التقليدية

تت�صم بكثافة طاقة مرتفعة وتحتاج اإلى معالجات 

الم�صادر  تمو�صع  خا�صية  مع  للتعامل  جديدة 

غير التقليدية المتعذر الو�صول اإليها وتركيبتها 

. علماً باأن الميزة الم�صتركة ما بين 
6
ال�صتثنائية

اأنها  هي  التقليدية  غير  والغاز  النفط  م�صادر 

منتجة من ت�صكيالت اأو مكامن جيولوجية حالت 

بمعدلت  والغاز  النفط  تدفق  دون  ال�صابق  في 

.
7
تجارية

وبب�صاطة، يرمز م�صطلح »غير تقليدي« اإلى 

الطرق الم�صتخدمة بالإ�صافة اإلى اأنواع ال�صخور 

.
8
التي ينتج منها النفط والغاز

اأن الحد الفا�صل بين مفهوم  تجدر الإ�صارة 

الم�صادر التقليدية والم�صادر غير التقليدية لي�ص 

 ،
9
للم�صتخدم وتبعاً  الزمن  بمرور  يتغير  بل  ثابتاً 

قد  تقليدي  غير  حالياً  ه��و  م��ا  ب���اأن  يعني  م��ا 

وينظر  البعيد  الأم��د  على  تقليدي  باأنه  يو�صف 

اإليه على اأنه اعتيادي ولي�ص ا�صتثناءاً، وبالتالي، 

تقليدي  وغير  تقليدي  هو  ما  بين  الف�صل  ف��اإن 

يعتبر من الناحية العملية اأمر غير دقيق اأو اأنه 

 .
10
م�صطنع

1-2: م�����ص��ادر ال��ن��ف��ط غ��ي��ر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة: الأن����واع 
والحتياطيات:

1-2-1 : اأنواع النفط غير التقليدي: ت�صنف 
تواجدها  ح�صب  التقليدية  غير  النفط  م�صادر 

في الطبيعة اإلى الأنواع الرئي�صية التالية:

 Extra-heavy( ج��دًا  الثقيل  النفط   -1
اأهم ما يميز النفوط الثقيلة جداً عن  اإن   )oil
ودرجة  المنخف�صة  كثافتها  الثقيلة هي  النفوط 

من  ن�صبياً  العالي  ومحتواها  العالية  لزوجتها 

الكبريت والمعادن وبالأخ�ص النيكل والفانديوم 

وال�صوائب الأخرى. ويتركز معظم مخزون العالم 

وبخا�صة  فنزويال،  في  ج��داً  الثقيل  النفط  من 

و�صط   )Orinoco Belt( اأورينوكو  حزام  في 

البالد، حيث يتم اإنتاجه على نطاق تجاري وا�صع، 

وبخا�صة بعد ارتفاع اأ�صعار النفط العالمية منذ 

اأوائل القرن الحالي والتح�صن الكبير الذي طراأ 

على اقت�صاديات تلك الم�صاريع.

ما  اأو   )Oil Sands( ال��ن��ف��ط  رم�����ال   -2
التر�صبات  عرفت  تقليدياً،  بالبتيومين:  ي�صمى 

برمال  الطبيعي  البتيومين  على  تحتوي  التي 

برمال  لحقاً  عليها  يطلق  اأ�صبح  بينما  القار، 

في  البتيومين  ويوجد   .)Oil Sands( النفط 

ويتركز  الحركة.  عديم  �صلبة  بحالة  المكمن 

ولية  في  البتيومين  من  العالم  مخزون  معظم 

نطاق  على  اإن��ت��اج��ه  يتم  حيث  الكندية  البرتا 

تجاري وا�صع. 

بالأخ�ص  الت�صابه،  اأوجه  بع�ص  يذكر، هناك 

بين  ما  الهيدروكربوني،  المحتوى  ناحية  من 

الطبيعي  والبتيومين  ج���داً  الثقيلة  ال��ن��ف��وط 

يوجد  ل  حيث  النفط(  رم��ال  من  )الم�صتخرج 



واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية 
 في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء

15

عام،  عام، صكل  عام، صكل  كل  وب� لكنه  وب�ص.  لكنه  ص. 
11
بينهما كيمياوي  اختالف 

صطح الأر�صطح الأر�ص طح الأر�صطح الأر�ص صتتواجد النفوط الثقيلة جداً تحت �صتتواجد النفوط الثقيلة جداً تحت �

ل صل صل  صأف�صأف� أف�اأف�ا أف�أبعد مقارنة بالبتيومين وتعتبر  أف�أبعد مقارنة بالبتيومين وتعتبر  أبعد مقارنة بالبتيومين وتعتبر اأبعد مقارنة بالبتيومين وتعتبر  أبعد مقارنة بالبتيومين وتعتبر أعماق  أبعد مقارنة بالبتيومين وتعتبر أعماق  أعماق اأعماق  أعماق في  أعماق في 

API صا�صا�ص ا�صا�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا أ�بياً من ناحية الكثافة على  أ�بياً من ناحية الكثافة على  بياً من ناحية الكثافة على صبياً من ناحية الكثافة على ص صجودة ن�صجودة ن�

ودرجة اللزوجة. وفي العادة تعرف النفوط التي 

API صا�صا�ص ا�صا�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا على  على ���ها  على ���ها  ها  كثافت كثافت���ة  ���ة  كثافت���� كثافت����ة  ة  درج درج����راوح  ����راوح  درج���� درج����راوح  راوح  ����تت����تت

أن اأن أن  أنها ثقيلة. وعلى رغم اأنها ثقيلة. وعلى رغم أنها ثقيلة. وعلى رغم  ما بين 10-22 على 

درجة كثافة API  لكل من النفط الثقيل جداً 

إن درجة اللزوجة اإن درجة اللزوجة اإن درجة اللزوجة –  إن درجة اللزوجة اإن درجة اللزوجة ا، فا، ف إن درجة اللزوجة اإن درجة اللزوجة ، ف والبتيومين تقل عن 10

يابية النفط في صيابية النفط في صيابية النفط في  ص مدى ان�ص مدى ان� صالخا�صية التي تعك�صالخا�صية التي تعك�ص

إلى اإلى اإلى  أن ت�صل اأن ت�صل أن ت�صل  مكمنه - للنفط الثقيل جداً يمكن 

أعلى، بينما تزيد اأعلى، بينما تزيد أعلى، بينما تزيد  أعلى، بينما تزيد ( كحد  أعلى، بينما تزيد ( كحد  cp( نتيبويز )صنتيبويز )صنتيبويز ص �ص � 10,000
درجة لزوجة البتيومين عن ذلك الحد. ومن هنا 

كانت  كانت إذا  كانت اإذا  إذا  جداً  ثقيلة  جداً أنها  ثقيلة  جداً اأنها  ثقيلة  أنها  على  النفوط  ت�صنف 

إذا اإذا إذا  بتيومين  بتيومين أنها  بتيومين اأنها  أنها  وعلى  مرتفعة  لزوجتها  درجة 

في  في صح  في صح  ح  مو� وكما  مو�ص.  وكما  ص. 
12
جداً مرتفعة  اللزوجة  كانت 

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صال�صال�

عموماً، يتواجد البتيومين في المكمن بحالة 

تتواجد  التي  الثقيلة جداً  النفوط  بعك�ص  بعك�ص�صلبة  ص�صلبة 

ات صات صات  انعكا� له  وهذا  انعكا�صائلة.  له  وهذا  صائلة.  انعكا�ص له  وهذا  انعكا�صائلة.  له  وهذا  ائلة.  � بحالة  المكمن  �صفي  بحالة  المكمن  صفي 

تخدمة والتكاليف صتخدمة والتكاليف صتخدمة والتكاليف  صمن ناحية تقنيات الإنتاج الم�صمن ناحية تقنيات الإنتاج الم�

.
13
في الحالتين

Oil( النفطي  )صجيل(  النفطي  )صجيل(  النفطي  جيل(  ال� ال�صأو  ال�صأو  ال�اأو  أو  ( ال�صخر   -3
أو اأو أو  ال�صخر  من  ال�صخر صبات  من  ال�صخر صبات  من  بات  تر� عن  عبارة  تر�ص  عن  عبارة  ص  )Shale

بتيومينية  م��واد  على  تحتوي  الطيني  الحجر 

تتواجد   )Kerogen( »كيروجين«  تدعى  �صلبة 

الأكبر  الجزء  الأكبر أن  الجزء  الأكبر اأن  الجزء  أن  اإل العالم،  مناطق  معظم  في 

عن  بعيدة  عن أعماق  بعيدة  عن اأعماق  بعيدة  أعماق  على  يقع  ال�صخور  تلك  من 

تغاللها صتغاللها صتغاللها  ص، ما يجعل من ال�صعوبة ا�ص، ما يجعل من ال�صعوبة ا� صطح الأر�صطح الأر�ص طح الأر�صطح الأر�ص ص�ص�

ي صي صي  صتغالل تقت�صتغالل تقت� تغالل تقت�صتغالل تقت�ص ص�ص� أن عملية ااأن عملية اأن عملية ال أن عملية ااقت�صادياً، خا�صة و أن عملية ااقت�صادياً، خا�صة و

خين لدرجات صخين لدرجات صخين لدرجات  صوع تلك ال�صخور لعمليات ت�صوع تلك ال�صخور لعمليات ت� وع تلك ال�صخور لعمليات ت�صوع تلك ال�صخور لعمليات ت�ص صخ�صخ�

14
ليزيةصليزيةصليزية � ص درج��ة �ص درج��ة  450 إل��ى اإل��ى اإل��ى  350 بين  ح��رارة ما 

نفط  نفط أي  نفط اأي  أي  ( بترولية  )صوائل  بترولية  )صوائل  بترولية  وائل  � �صق  صق  إط�اإط��الإط��الإط��ال بغية  وذل��ك 

ابهة لمنتج صابهة لمنتج صابهة لمنتج  ص م�ص م�
15
)Synthetic Oil –Synthetic Oil –Synthetic Oil – ا�صطناعي – ا�صطناعي 

»نفط  م�صطلح  البع�ص  ويطلق  البع�ص.  ويطلق  ص. 
16
الديزل زيت 

النفط  على  النفط صجيل  على  النفط صجيل  على  جيل  ال� نفط �صخور  ال�صأو  نفط �صخور  ال�صأو  نفط �صخور  ال�اأو  نفط �صخور  أو  جيل« صجيل« صجيل«  صال�صال�

جيل صجيل صجيل  ال� �صخور  ال�صخين  �صخور  صخين  ال�ص �صخور  ال�صخين  �صخور  خين  ت� عمليات  من  ت�صالمنتج  عمليات  من  صالمنتج 

الموقع  في  العمليات  تلك  تمت  الموقع صواء  في  العمليات  تلك  تمت  الموقع صواء  في  العمليات  تلك  تمت  واء  � �صالنفطية  صالنفطية 

الأر�ص،  الأر�صأي في باطن  الأر�صأي في باطن  الأر�اأي في باطن  أي في باطن  المكمن،  )in-situ( في 

جيل.صجيل.صجيل. أو بعد عملية تعدين �صخور ال�اأو بعد عملية تعدين �صخور ال�صأو بعد عملية تعدين �صخور ال�صأو بعد عملية تعدين �صخور ال�

بات صبات صبات  تر� ح��ول  المعلومات  تر�صأن  ح��ول  المعلومات  تر�صأن  ح��ول  المعلومات  تر�اأن  ح��ول  المعلومات  أن  رغ��م  وعلى 

إلى اإلى اإلى  ال�صخر النفطي في العالم ل زالت بحاجة 

والعمل  والعمل صافي  والعمل صافي  افي  صتك�صتك� تك�صتك�ص ص�ص� ال الحفر  عمليات  من  مزيد 

واع��دة  هائلة  كميات  ه��ن��اك  واع��دة إن  هائلة  كميات  ه��ن��اك  واع��دة اإن  هائلة  كميات  ه��ن��اك  إن  ف��� واع��دة التحليلي،  هائلة  كميات  ه��ن��اك  إن  ف��� واع��دة التحليلي،  هائلة  كميات  ه��ن��اك  ف���اإن  واع��دة االتحليلي،  هائلة  كميات  ه��ن��اك  واع��دة اإن  هائلة  كميات  ه��ن��اك  إن  ف��� واع��دة التحليلي،  هائلة  كميات  ه��ن��اك  واع��دة اإن  هائلة  كميات  ه��ن��اك  إن 

فة في الموقع من تلك الم�صادر في العالم، صفة في الموقع من تلك الم�صادر في العالم، صفة في الموقع من تلك الم�صادر في العالم،  صمكت�صمكت�

ؤهاًل لأن يكون وؤهاًل لأن يكون وؤهاًل لأن يكون  وما يجعل من ال�صخر النفطي موما يجعل من ال�صخر النفطي م

تقباًل صتقباًل صتقباًل  صي للنفط غير التقليدي م�صي للنفط غير التقليدي م� ي للنفط غير التقليدي م�صي للنفط غير التقليدي م�ص صالم�صدر الرئي�صالم�صدر الرئي�

ال�صخر  ال�صخر صتغالل  ال�صخر صتغالل  تغالل  ا� ا�صأري��خ  صأري��خ  ا�ا ا�اأري��خ  أري��خ  ت�� ي��ع��ود  ت��ا.  ي��ع��ود  ا. 
17
العالم ف��ي 

صنين في بع�صنين في بع�ص دول العالم،  نين في بع�صنين في بع�ص إلى مئات ال�اإلى مئات ال�صإلى مئات ال�صإلى مئات ال� إلى مئات ال�النفطي  إلى مئات ال�النفطي 

يق جداً، بل صيق جداً، بل صيق جداً، بل  ص زالت على نطاق �ص زالت على نطاق � للكنها كانت وللكنها كانت ول

التكاليف  التكاليف أهمها  التكاليف اأهمها  أهمها  باب صباب صباب  لأ� منها  لأ�ص  منها  ص  البع�ص البع�صتوقف  صتوقف 

إلى المعوقات الأخرى ومنها اإلى المعوقات الأخرى ومنها إلى المعوقات الأخرى ومنها  إلى المعوقات الأخرى ومنها افة  إلى المعوقات الأخرى ومنها افة  افة صافة ص صالباهظة بالإ�صالباهظة بالإ�

العتبارات البيئية والحاجة للتقدم التكنولوجي، 

مجد  نفطي  �صخر  مجد إنتاج  نفطي  �صخر  مجد اإنتاج  نفطي  �صخر  إنتاج  وج��ود  ع��دم  يعني  ما 

.
18
ماليةصماليةصمالية أمريكا ال�اأمريكا ال�صأمريكا ال�صأمريكا ال� تجارياً حالياً في 

��ج��ي��ل ص��ج��ي��ل ص��ج��ي��ل  ال����� ن��ف��ط  ال�����صأو  ن��ف��ط  ال�����صأو  ن��ف��ط  ال�����اأو  ن��ف��ط  أو  ال�����ص��خ��ري  ال��ن��ف��ط   -4
ال�صخور  بنفط  ال�صخور صمى  بنفط  ال�صخور صمى  بنفط  مى  ي� ما  ي�صأو  ما  ي�صأو  ما  ي�اأو  ما  أو  )Shale Oil(



16

ول
األ

ث 
بح

ال

وهو   :)Tight Oil( المحكمة  )أو  المحكمة  )اأو  المحكمة  أو  الكتيمة 

إل����ى ال��ن��ف��ط ال��م��خ��زن في اإل����ى ال��ن��ف��ط ال��م��خ��زن في إل����ى ال��ن��ف��ط ال��م��خ��زن في  إل����ى ال��ن��ف��ط ال��م��خ��زن في م�����ص��ط��ل��ح ي��رم��ز  إل����ى ال��ن��ف��ط ال��م��خ��زن في م�����ص��ط��ل��ح ي��رم��ز 

ة صة صة  أو المكامن ذات النفاذية المنخف�اأو المكامن ذات النفاذية المنخف�صأو المكامن ذات النفاذية المنخف�صأو المكامن ذات النفاذية المنخف� أو المكامن ذات النفاذية المنخف�كيالت  أو المكامن ذات النفاذية المنخف�كيالت  كيالت صكيالت ص صالت�صالت�

صمنها بع�صمنها بع�ص مكامن �صخور  منها بع�صمنها بع�ص المعدومة ومن � المعدومة ومن �صأو  المعدومة ومن �صأو  المعدومة ومن �اأو  أو 

إلى مكامن ال�صخور الرملية اإلى مكامن ال�صخور الرملية إلى مكامن ال�صخور الرملية  افة صافة صافة  صجيل بالإ�صجيل بالإ� جيل بالإ�صجيل بالإ�ص صال�صال�

مح له صمح له صمح له  ص ت�ص ت� ومكامن ال�صخور الكربونية و التي ل

إلى فتحات الآبار بمعداإلى فتحات الآبار بمعدإلى فتحات الآبار بمعدلت اقت�صادية  بالجريان 

حفر  عمليات  حفر صطة  عمليات  حفر صطة  عمليات  طة  بوا� بوا�صاعدة  صاعدة  بوا�ص بوا�صاعدة  اعدة  الم� دون  الم�صم��ن  دون  صم��ن 

بات صبات صبات  ص، وذلك كما في حالة تر�ص، وذلك كما في حالة تر�
19
أعمال متقدمةاأعمال متقدمةأعمال متقدمة أعمال متقدمةو أعمال متقدمةو

 )Bakken Formation( »باكن«  )صكيالت  »باكن«  )صكيالت  »باكن«  كيالت  صت�صت�

. علما 
20
لمال داكوتا في الولمال داكوتا في الوليات المتحدة مال داكوتا في الوصمال داكوتا في الوص صفي �صفي �

أج��زاء اأج��زاء أج��زاء  من  تنتج  النفط  من  قليلة  كميات  من اأن  تنتج  النفط  من  قليلة  كميات  من اأن  تنتج  النفط  من  قليلة  كميات  أن  اب��اب��

عقود  ومنذ  المكامن  تلك  بع�ص  من  بع�صم��ح��دودة  من  صم��ح��دودة 

.
21
عديدة 

وفي العادة يكون النفط ال�صخري ذات نوعية 

تويات صتويات صتويات  ص يحتوي على م�ص يحتوي على م� لإلى خفيفة ولإلى خفيفة ول إلى خفيفة واإلى خفيفة وا طة صطة صطة  صمتو�صمتو�

الطبقات  طبيعة  ل��ك��ن  ال��ك��ب��ري��ت،  م��ن  ع��ال��ي��ة 

تحتم  تحتويه  التي  التقليدية  غير  الجيولوجية 

من  من صبياً  من صبياً  بياً  ن� ومكلفة  معقدة  تقنيات  ن�صإل��ى  ومكلفة  معقدة  تقنيات  ن�صإل��ى  ومكلفة  معقدة  تقنيات  ن�اإل��ى  ومكلفة  معقدة  تقنيات  إل��ى  اللجوء 

غير  النفط  �صفة  غير صبه  النفط  �صفة  غير صبه  النفط  �صفة  به  يك� ما  وهذا  يك�صإنتاجه  ما  وهذا  يك�صإنتاجه  ما  وهذا  يك�اإنتاجه  ما  وهذا  إنتاجه  أجل اأجل أجل 

 .
22
التقليدي

مل م�صطلح النفط ال�صخري على صمل م�صطلح النفط ال�صخري على صمل م�صطلح النفط ال�صخري على  ص ي�ص ي� كما ل

النفطي  بال�صخر  تعرف  التي  الم�صادر  تلك 

 .
23
والتي هي عبارة عن �صخور غنية بالكيروجين

النفط  م�صطلح  بين  ف��ارق  هناك  النفط صاح  م�صطلح  بين  ف��ارق  هناك  النفط صاح  م�صطلح  بين  ف��ارق  هناك  اح  صولالي�صولالي�

على  النفطي  ال�صخر  وم�صطلح  ال�صخري 

الرغم من كثرة تداول الثنين معاً حتى ما بين 

مان صمان صمان  صإ�صإ� إ�اإ�ا أنهما اأنهما أنهما  الطاقة على  الطاقة على صوؤون  الطاقة على صوؤون  ؤون  � �صوالمهتمين في  صوالمهتمين في 

يء واحد. فالنفط ال�صخري هو نفط تقليدي صيء واحد. فالنفط ال�صخري هو نفط تقليدي صيء واحد. فالنفط ال�صخري هو نفط تقليدي  صل�صل�

ائلة صائلة صائلة  � بحالة  الطبيعة  في  يوجد  التكوين  �صكامل  بحالة  الطبيعة  في  يوجد  التكوين  صكامل 

امية ونفاذية صامية ونفاذية صامية ونفاذية  ص في �صخور ذات م�ص في �صخور ذات م� صلكنه محبو�صلكنه محبو�ص

تخرج بمعدصتخرج بمعدصتخرج بمعدلت تجارية  أ�صبح ي�اأ�صبح ي�صأ�صبح ي�صأ�صبح ي� أ�صبح ي� و أ�صبح ي� و
24
عيفة جداًصعيفة جداًصعيفة جداً ص�ص�

هو  ال�صخري  النفط  هو أن  ال�صخري  النفط  هو اأن  ال�صخري  النفط  أن  كما  كما صرعة.  كما صرعة.  رعة.  ب� ب�صوينمو  صوينمو 

النفط  »ثورة«  النفط أو  »ثورة«  النفط اأو  »ثورة«  أو  بات يعرف بطفرة  بات يعرف بطفرة صوع ما  بات يعرف بطفرة صوع ما  وع ما  صمو�صمو�

يتم التطرق صيتم التطرق صيتم التطرق  صمالية كما �صمالية كما � مالية كما �صمالية كما �ص أمريكا ال�اأمريكا ال�صأمريكا ال�صأمريكا ال� أمريكا ال�ال�صخري في  أمريكا ال�اأمريكا ال�أمريكا ال�ال�صخري في  أمريكا ال�اأمريكا ال�ال�صخري في 

أكثر تف�صياًل اأكثر تف�صياًل لأكثر تف�صياًل لأكثر تف�صياًل لحقاً. كل صكل صكل  صإلى ذلك ب�صإلى ذلك ب� إلى ذلك ب�اإلى ذلك ب�ا

أما ال�صخر النفطي فهو نفط غير تقليدي اأما ال�صخر النفطي فهو نفط غير تقليدي لأما ال�صخر النفطي فهو نفط غير تقليدي لأما ال�صخر النفطي فهو نفط غير تقليدي ل

زال في المراحل الأولى من تكوينه الجيولوجي 

عيفة صعيفة صعيفة  صامية ونفاذية �صامية ونفاذية � امية ونفاذية �صامية ونفاذية �ص ص في �صخور ذات م�ص في �صخور ذات م� صمحبو�صمحبو�ص

إلى حد ما الرمال النفطية ويو�صف اإلى حد ما الرمال النفطية ويو�صف إلى حد ما الرمال النفطية ويو�صف  إلى حد ما الرمال النفطية ويو�صف به  إلى حد ما الرمال النفطية ويو�صف به  به صبه ص صجداً وي�صجداً وي�

Immature( )صج«  )صج«  ج«  النا� غير  »النفط  النا�ص  غير  »النفط  ص  ب� ب�أحياناً  ب�أحياناً  باأحياناً  أحياناً 

أو غاز اأو غاز أو غاز  إلى نفط )اإلى نفط )إلى نفط ) إلى نفط )أي لم يتم تحويله بعد  إلى نفط )أي لم يتم تحويله بعد  أي لم يتم تحويله بعد اأي لم يتم تحويله بعد   ،
25
)Oil

وتكرير  وتكرير صخين  وتكرير صخين  خين  ت� عمليات  ت�صإلى  عمليات  ت�صإلى  عمليات  ت�اإلى  عمليات  إلى  ويحتاج   
26
طبيعي(

ص زال باه�ص زال باه�ص تخراجه. وهو صتخراجه. وهو صتخراجه. وهو ل أجل ا�اأجل ا�صأجل ا�صأجل ا� مكلفة من 

في  وكما  اقت�صادية،  بمعدلت  لإنتاجه  التكلفة 

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صال�صال�

ها من: صها من: صها من:  صتم اقتبا�صتم اقتبا�

Canadian Society for Unconventional Resources, 

Understanding Tight Oil. www.csur.com/sites/

default/files/understanding -Tight Oil-FINAL

الم�صطلحين  بين  ما  الخلط  تجنب  وبهدف 

النفط  النفط إل��ى  النفط اإل��ى  إل��ى  الم�صادر  بع�ص  بع�صير  صير  بع�ص بع�صير  ير  ت� ت�صالمذكورين  صالمذكورين 
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 Tight  ( الكتيمة  الطبقات  بنفط  ال�صخري 

ال�صخر  واإل���ى   )Tight Oil اأو   Shale Oil
 .

27
)Kerogen Oil( النفطي بنفط الكيروجين

الأمريكية  والغاز  النفط  �صناعة  نطاق  وفي 

يعتبر   )Tight Oil( م�صطلح  ا�صتخدام  ف��اإن 

حديث العهد حيث اأ�صبح ي�صار، في العادة، اإلى 

 Light( الخفيف  الكتيمة  الطبقات  نفط  اإنتاج 

النفط  اإنتاج  اإلى  ولي�ص   )Tight Oil - LTO
بقدر  ودق��ة  �صمولية  اأكثر  يعتبر  كونه  ال�صخري 

المنتجة  الجيولوجية  بالت�صكيالت  الأم��ر  تعلق 

معلومات  اإدارة  ا�صتخدام  واإن  بئر.  لأي  للنفط 

نفط  لم�صطلح  البداية  منذ  الأمريكية  الطاقة 

)وغاز( ال�صجيل يعك�ص باأن ما �صميت »بثورة« نفط 

)وغاز( ال�صجيل قد بداأت في مكامن ال�صجيل.

ونفط  ال�صخري  النفط  اأن م�صطلح  فبرغم 

ب�صكل  العادة  في  ت�صتخدم  الكتيمة  الطبقات 

ت�صكيالت  ف��اإن  العامة،  الأح��ادي��ث  في  تبادلي 

�صخور ال�صجيل هي عبارة عن مجموعة فرعية 

الت�صكيالت  كامل  ت�صمل  اأكبر  لمجموعة  تابعة 

النفاذية  ال�صعيفة  المحكمة  ال��ج��ي��ول��وج��ي��ة 

وفي  المحكمة.  الطبقات  نفط  لإنتاج  كم�صادر 

الوقت الذي ي�صود فيه ا�صتخدام م�صطلح نفط 

فاإن  المتحدة،  الوليات  في  المحكمة  الطبقات 

اأكثر  يعد  ال�صخري  النفط  م�صطلح  ا�صتخدام 

ت�صكيالت  كون  العالمي،  ال�صعيد  على  منا�صباً 

ح��ول  م��ع��روف��ة  اأك��ث��ر  تعتبر  ال�صجيل  ���ص��خ��ور 

العالم. وفي حقيقة الأمر، لي�ص هناك فروقات 

اأي  ا�صتخدام  في  العملية  الناحية  من  جوهرية 

الجزء  لأن  نظراً  المذكورين  الم�صطلحين  من 

الأعظم من ت�صكيالت نفط الطبقات المحكمة 

في  حالياً  الإنتاج  مرحلة  في  اأو  التطوير  تحت 

الوليات المتحدة هي من نوع ت�صكيالت �صخور 

. ولأغرا�ص هذه الدرا�صة فاإنه وب�صكل 
28
ال�صجيل

عام �صيتم اعتماد م�صطلح النفط ال�صخري  في 

معظم الحالت.

5- عمليات التحويل اإلى �صوائل وت�صمل: 
Gas – to – liquids )GTL(  تحويل الغاز اإلى �صوائل

Coal – to - liquids )CTL( و تحويل الفحم اإلى �صوائل

   كما ي�صاف اأحياناً اإلى فئة النفوط وال�صوائل 

غير التقليدية الوقود الحيوي )Biofuels(، اإل 

والتي  متجددة،  طاقة  يعتبر  الحيوي  الوقود  اأن 

ب�صورة  تناولها  على  الم�صادر  معظم  داأب���ت 

منفردة لخ�صو�صيتها غير النا�صبة.

6- ب���الإم���ك���ان اع��ت��ب��ار ال��ن��ف��ط ال��م��ن��ت��ج من 
المناطق البحرية فائقة العمق

اأنها  على   )Ultra Deep Offshore(  

غير تقليدية، وبخا�صة في مناطق مثل البرازيل، 

لما  نظراً  اأفريقيا،  وغ��رب  المك�صيك  وخليج 

بكم  المناطق  تلك  مثل  في  الم�صاريع  به  تتميز 

اإلى ما  اأكبر من عوامل المخاطرة التي ت�صاف 

 .
29
يحيط بها اأ�صا�صاً من العوامل التقنية المعقدة

�صواء  الغاز  م�صاريع  على  ال�صيء  ذات  وينطبق 

كان ذلك غاز م�صاحب لإنتاج النفط اأو في حالة 

الحقول الغازية في تلك المناطق. يذكر، برغم 

بدء المحاولت في ثمانينات القرن الما�صي، اإل 

اأن الإنتاج من المناطق البحرية العميقة قد بداأ، 

.
30
وب�صكل جّدي، في بداية القرن الحالي

في  التقليدية  غير  بالنفوط  يتعلق  وفيما 

اأمريكا ال�صمالية، �صيتم التركيز في هذه الدرا�صة 

على النفط ال�صخري اأو نفط ال�صجيل بالدرجة 

الرئي�صية بالإ�صافة اإلى رمال القار )البتيومين(. 

غ��ي��ر  ال����ن����ف����وط  اح����ت����ي����اط����ي����ات   :  2-2-1
التقليدية: 

تقدر كميات النفوط غير التقليدية المكت�صفة 

جداً  الثقيل  النفط  من  العالم  في  الموقع  في 
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ول
األ

ث 
بح

ال

والرمال النفطية )البتيومين( وال�صجيل النفطي 

ب��اأرق��ام   )Tight Oil( ال�����ص��خ��ري  وال��ن��ف��ط 

 اأما كمياتها القابلة لال�صتخال�ص فتقدر 
31
هائلة

عام  نهاية  في  كما  برميل  مليار   3297 بحدود 

2012، والتي تعادل حوالي 150% من م�صادر 
لال�صتخال�ص  القابلة  التقليدية  الخام  النفط 

النفط  احتياطيات  �صعف  )وحوالي 
32
العالم في 

التقليدي في العالم والبالغة حوالي 1669 مليار 

 .)
33
برميل

غير  النفط  م�صادر  كميات  ت��ق��در  ي��ذك��ر، 

تمتلكها  التي  لال�صتخال�ص  القابلة  التقليدية 

دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية بحدود 

الأكبر  الجزء  ت�صكل  والتي  برميل  1942 مليار 
بينما  العالمي،  الإجمالي  من   )%59 )حوالي 

برميل  مليار   315 المجموعة  تلك  دول  تمتلك 

القابلة  التقليدية  ال��خ��ام  النفط  م�صادر  م��ن 

فقط   %14 حوالي  ت�صكل  والتي  لال�صتخال�ص 

من الإجمالي العالمي.

بالمقابل، تمتلك دول العالم الأخرى خارج 

بحدود  والتنمية  القت�صادي  التعاون  منظمة 

غير  النفط  م�صادر  من  برميل  مليار   1356
ت�صكل  والتي  لال�صتخال�ص  القابلة  التقليدية 

وتمتلك  العالمي،  الإجمالي  من   %41 حوالي 

1888 مليار برميل من م�صادر النفط  حوالي 

والتي  لال�صتخال�ص  القابلة  التقليدية  الخام 

من   )%86 )ح��وال��ي  الأك��ب��ر  ال��ج��زء  ت�صكل 

الجدول  في  مو�صح  وكما  العالمي،  الإجمالي 

التالي:

م�صادر النفط القابلة لال�صتخال�ص كما في نهاية عام 2012

)مليار برميل(

الم�صادر التقليديةالم�صادر غير التقليدية

النفط 

الثقيل جداً 

والبتيومين

نفط 

الكيروجين 

النفط ال�صخري 

الخفيف

)Light Tight Oil(
المجموع

النفط 

الخام

�صوائل 

الغاز 

الطبيعي

دول منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية ومنها:

اأمريكا ال�صمالية

81110161151942315102

808100081188925059
3417245933اأوروبا

0121830611اآ�صيا/اأو�صينيا
دول خارج منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية ومنها:

�صرق اأوروبا/اأورا�صيا

10695723013561888363

552207865034782
3456639627اآ�صيا

1430044971168ال�صرق الأو�صط
20384025454اأفريقيا

49835755821932اأمريكا الالتينية
1879107334532972203465العالم

.IEA، World Energy Outlook، 2013 :الم�صدر
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توزع الكميات القابلة لال�صتخال�ص المتبقية من النفط 

الثقيل جدًا والبتيومين في العالم

)%( 

	$#"ا  
%42.1	  

	(#)و&%  
%26.3	  

	رو,+*  
%18.4	  

	$*ز01/*ن  
%10.5	  

	ا456&*ت  
	  	ا8/9"ة  
%0.8	  

	  :+;<
	دول  
	ا6*@6?  
%1.9	  
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بة لم�صادر نفط الكيروجين، تمتلك صبة لم�صادر نفط الكيروجين، تمتلك صبة لم�صادر نفط الكيروجين، تمتلك  أما بالن�اأما بالن�صأما بالن�صأما بالن�

أي حوالي اأي حوالي أي حوالي %78 مالية الجزء الأكبر، صمالية الجزء الأكبر، صمالية الجزء الأكبر،  أمريكا ال�اأمريكا ال�صأمريكا ال�صأمريكا ال�

في  في صف  في صف  ف  المكت� الكيروجين  م�صادر  المكت�صإجمالي  الكيروجين  م�صادر  المكت�صإجمالي  الكيروجين  م�صادر  المكت�اإجمالي  الكيروجين  م�صادر  إجمالي  من 

لالموقع في العالم، وبخا�صة الولالموقع في العالم، وبخا�صة الوليات المتحدة التي 

تحوذ على كل تلك الكميات تقريباً )صتحوذ على كل تلك الكميات تقريباً )صتحوذ على كل تلك الكميات تقريباً )%99.6(  صت�صت�

عة صعة صعة  المتوا� المتبقية  المتوا�صبة  المتبقية  صبة  المتوا�ص المتبقية  المتوا�صبة  المتبقية  بة  الن� كندا على  الن�صتحوذ  كندا على  صتحوذ  الن�ص كندا على  الن�صتحوذ  كندا على  تحوذ  صوت�صوت�

في  الكيروجين  م�صادر  في إجمالي  الكيروجين  م�صادر  في اإجمالي  الكيروجين  م�صادر  إجمالي  من   )%0.4(

مالية. صمالية. صمالية.  أمريكا ال�اأمريكا ال�صأمريكا ال�صأمريكا ال�

على  المتحدة  الوليات  الولتحوذ  لتحوذ  الوص الوصتحوذ  تحوذ  ت� ت�صوبالتالي،  صوبالتالي، 

إجمالي كميات نفط الكيروجين اإجمالي كميات نفط الكيروجين إجمالي كميات نفط الكيروجين  إجمالي كميات نفط الكيروجين  من  إجمالي كميات نفط الكيروجين اإجمالي كميات نفط الكيروجين إجمالي كميات نفط الكيروجين  من  إجمالي كميات نفط الكيروجين اإجمالي كميات نفط الكيروجين  من  93حوالي 93حوالي %93
رق صرق صرق  ال� العالم وتمتلك  ال�صتخال�ص في  العالم وتمتلك  صتخال�ص في  ال�ص العالم وتمتلك  ال�صتخال�ص في  العالم وتمتلك  تخال�ص في  صالقابلة لال�صالقابلة لال�

رقية صرقية صرقية  ال� ال�صأوروب��ا  ال�صأوروب��ا  ال�اأوروب��ا  أوروب��ا  و ال�  أوروب��ا  و ال�  أوروب��ا  %2.8 حوالي  على  حوالي صط  على  حوالي صط  على  ط  صالأو�صالأو�

 .%1 حوالي  حوالي صيا  حوالي صيا  يا  صآ�صآ� آ�اآ�ا و آ�  و آ�  %1.9 حوالي  حوالي صيا  حوالي صيا  يا  أورا�اأورا�صأورا�صأورا�  /

المتبقية  الح�صة  العالم على  بقية دول  وتمتلك 

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صح في ال�صح في ال� ح في ال�صح في ال�ص صوكما مو�صوكما مو�

ج��داً  الثقيلة  النفوط  كميات  تهيمن  كما 

 )%57 )بحدود  الأكبر  الجزء  على  والبتيومين 

إجمالي كميات النفوط غير التقليدية القابلة اإجمالي كميات النفوط غير التقليدية القابلة إجمالي كميات النفوط غير التقليدية القابلة  إجمالي كميات النفوط غير التقليدية القابلة من  إجمالي كميات النفوط غير التقليدية القابلة من 

نفط  كميات  تليها  العالم  ف��ي  نفط صتخال�ص  كميات  تليها  العالم  ف��ي  نفط صتخال�ص  كميات  تليها  العالم  ف��ي  تخال�ص  صلال�صلال�

النفط  كميات  النفط أخ��ي��راً  كميات  النفط اأخ��ي��راً  كميات  أخ��ي��راً  و النفط (  كميات  أخ��ي��راً  و النفط (  كميات  أخ��ي��راً  %32.5( الكيروجين 

كل صكل صكل  ال� في  ال�صح  في  صح  ال�ص في  ال�صح  في  ح  مو� وكما  مو�ص(  وكما  ص(  %10.5( ال�صخري 

التالي:

توزع كميات النفوط غير التقليدية القابلة لال�صتخال�ص 

المتبقية في العالم ح�صب النوع كما في نهاية عام 2012

)%( 

	  ً ا(,+*  	ا()'&%  	$#ا
	وا(01&/.-  

	  %57	  
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		أو  	ا(7&6و$-    
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كميات  تتركز  كميات ص��ارة،  تتركز  كميات ص��ارة،  تتركز  ��ارة،  الإ��� تمت  الإ���صأن  تمت  الإ���صأن  تمت  الإ���اأن  تمت  أن  و الإ���بق  تمت  أن  و الإ���بق  تمت  أن  وص وصبق  بق  � �صوكما  صوكما 

في  والبتيومين  فنزويال  في  جداً  الثقيلة  النفوط 

%68 أكثر من اأكثر من أكثر من  الدولتان على  تهيمن  بحيث  كندا 

تخال�ص المتبقية صتخال�ص المتبقية صتخال�ص المتبقية  إجمالي الكميات القابلة لال�اإجمالي الكميات القابلة لال�صإجمالي الكميات القابلة لال�صإجمالي الكميات القابلة لال� إجمالي الكميات القابلة لال�من  إجمالي الكميات القابلة لال�اإجمالي الكميات القابلة لال�إجمالي الكميات القابلة لال�من  إجمالي الكميات القابلة لال�اإجمالي الكميات القابلة لال�من 

من النفط الثقيل جداً والبتيومين في العالم.

%18.4 ح���وال���ي  ح���وال���ي ص���ي���ا  ح���وال���ي ص���ي���ا  ���ي���ا  رو���� ت��م��ت��ل��ك  رو����صب��ي��ن��م��ا  ت��م��ت��ل��ك  صب��ي��ن��م��ا 

الأربع  الدول  الأربع اأن  الدول  الأربع اأن  الدول  أن  ب يعني  ما  با،  يعني  ما  ا،  %10.5 تان صتان صتان  صوكازخ�صوكازخ�

إجمالي اإجمالي إجمالي  أكثر من اأكثر من أكثر من 97% من  المذكورة تهيمن على 

تخال�ص المتبقية من النفط صتخال�ص المتبقية من النفط صتخال�ص المتبقية من النفط  صالكميات القابلة لال�صالكميات القابلة لال�

ح في صح في صح في  صالثقيل جداً والبتيومين في العالم وكما مو�صالثقيل جداً والبتيومين في العالم وكما مو�

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صال�صال�
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توزع م�صادر نفط الكيروجين القابلة لال�صتخال�ص ال

المتبقية في العالم  كما في نهاية عام 2012 
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IEA، World Energy Outlook 2013World Energy Outlook 2013 :الم�صدر

الدول الع�صرة الأكبر في امتالك م�صادر النفط ال�صخري

 القابلة لال�صتخال�ص من الناحية التقنية في العالم

الكمية  )مليار برميل(الدولة

ياصياصيا 75صرو�صرو�

58لالولالوليات المتحدة

32ال�صين

27الأرجنتين

26ليبيا

ترالياصترالياصتراليا 18صا�صا�

13فنزويال

يكصيكصيك 13صالمك�صالمك�

تانصتانصتان 9صباك�صباك�

9كندا

345إجمالي العالماإجمالي العالمإجمالي العالم
الم�صدر: 

EIA, Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations 
in 41 Countries Outside the United States, June 2013.

أو اأو أو  ( ال�صخري  النفط  بم�صادر  يتعلق  وفيما 

إدارة اإدارة إدارة  كل عام( فقد قدرت صكل عام( فقد قدرت صكل عام( فقد قدرت  الكتيمة ب� الكتيمة ب�صال�صخور  صال�صخور 

الطاقة  ل����وزارة  التابعة   – ال��ط��اق��ة  معلومات 

الأمريكية – في تقريرها ال�صادر في حزيران / 

يونيو 2013 الذي يغطي 42 دولة حول العالم، 

تخال�ص صتخال�ص صتخال�ص  لال� القابلة  ال�صخري  النفط  لال�صكميات  القابلة  ال�صخري  النفط  صكميات 

أكبر اأكبر أكبر  أكبر تحوذ  أكبر اأكبر أكبر تحوذ  أكبر اأكبر تحوذ  تحوذ صتحوذ ص ص مليار برميل. ت�ص مليار برميل. ت� 345المتبقية بحدود 345المتبقية بحدود 345
الإجمالي  من   %81 من  من أكثر  من اأكثر  أكثر  على  دول  على صرة  دول  على صرة  دول  رة  صع�صع�

تليها   %21.7 بنحو  بنحو صيا  بنحو صيا  يا  رو� تتقدمها  رو�صالعالمي،  تتقدمها  صالعالمي، 

وال�صين )%9.3(  المتحدة )%16.8(  لالولالوليات 

34)%7.5( ول��ي��ب��ي��ا   )%7.8( والأرج��ن��ت��ي��ن 

يك صيك صيك  ص( وكل من فنزويال والمك�ص( وكل من فنزويال والمك� تراليا )صتراليا )صتراليا )%5.2 صوا�صوا�

%2.6( وكندا  )صتان  وكندا  )صتان  وكندا  تان  وباك� منهما(  لكل  وباك�ص  منهما(  لكل  ص  %3.8(

كل التاليين:صكل التاليين:صكل التاليين: صلكل منهما( وكما في الجدول وال�صلكل منهما( وكما في الجدول وال�



واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية 
 في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء

21

توزع كميات م�صادر النفط ال�صخري القابلة لال�صتخال�ص 

من الناحية التقنية  في العالم كما في نهاية عام 2012

)%(
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الم�صدر: 

EIA, Technically Recoverable Shale Oil and Shale 
Gas Resources: An Assessment of 137 Shale 
Formations in 41 Countries Outside the United 
States, June 2013.

الأنواع  التقليدية:  الغاز غير  : م�صادر   3-1
والحتياطيات

مل صمل صمل  ص وي�ص وي� أنواع الغاز غير التقليدي:اأنواع الغاز غير التقليدي:أنواع الغاز غير التقليدي:  :1-3-1
التي  التي صية  التي صية  ية  صا�صا� ا�صا�ص الأ� الغاز  م�صادر  من  الجزء  الأ�صذلك  الغاز  م�صادر  من  الجزء  صذلك 

أنها كانت باهظة اأنها كانت باهظة أنها كانت باهظة  أنها كانت باهظة أو  أنها كانت باهظة اأنها كانت باهظة أنها كانت باهظة أو  أنها كانت باهظة اأنها كانت باهظة أو  أو اأو  أو إنتاجها  أو اأو أو إنتاجها  أو اأو إنتاجها  إنتاجها اإنتاجها  إنتاجها كانت تقليدياً ي�صعب  إنتاجها اإنتاجها إنتاجها كانت تقليدياً ي�صعب  إنتاجها اإنتاجها كانت تقليدياً ي�صعب 

ب صب صب  صالتكاليف. وت�صنف م�صادر الغاز التقليدية ح�صالتكاليف. وت�صنف م�صادر الغاز التقليدية ح�

ية صية صية  الرئي� الأن���واع  الرئي�صإل��ى  الأن���واع  الرئي�صإل��ى  الأن���واع  الرئي�اإل��ى  الأن���واع  إل��ى  الطبيعة  في  تواجدها 

التالية:

:)Tight Gas( 1- غاز ال�صخور الكتيمة
صا�صا�ص الغاز الطبيعي  ا�صا�ص ص ويق�صد به بالدرجة الأ�ص ويق�صد به بالدرجة الأ�

أو المكامن التي اأو المكامن التي أو المكامن التي  كيالت صكيالت صكيالت  صغير الم�صاحب في الت�صغير الم�صاحب في الت�

ة ونفاذية صة ونفاذية صة ونفاذية  صامية منخف�صامية منخف� امية منخف�صامية منخف�ص صعادة ما تتميز بدرجة م�صعادة ما تتميز بدرجة م�

كل يقل كثيراً بالمقارنة مع مكامن صكل يقل كثيراً بالمقارنة مع مكامن صكل يقل كثيراً بالمقارنة مع مكامن  صة وب�صة وب� ة وب�صة وب�ص صمنخف�صمنخف�

.
35
ال�صخور الرملية العادية

ال�صخور  غ���از  م��ك��ام��ن  م�صطلح  وي��ط��ل��ق 

ذات  المكامن  تلك  على  ال��ع��ادة  ف��ي  الكتيمة 

الإنتاج  يتعذر  والتي  جداً  الإنتاج صة  يتعذر  والتي  جداً  الإنتاج صة  يتعذر  والتي  جداً  ة  المنخف� المنخف�صالنفاذية  صالنفاذية 

ية صية صية  صأ�صأ� أ�اأ�ا أ�تخدام الآبار الر أ�اأ�اتخدام الآبار الراأ�تخدام الآبار الر أ�اأ�تخدام الآبار الر تخدام الآبار الرصتخدام الآبار الرص صكل اقت�صادي با�صكل اقت�صادي با� كل اقت�صادي با�صكل اقت�صادي با�ص صمنها ب�صمنها ب�

وء تدني معدصوء تدني معدصوء تدني معدلت تدفق الغاز بغياب  صالتقليدية ب�صالتقليدية ب�

يعني  ما  يعني صتحثة،  ما  يعني صتحثة،  ما  تحثة،  الم� الم�صأو  الم�صأو  الم�اأو  أو  الطبيعية  الطبيعية صققات،  الطبيعية صققات،  ققات،  صالت�صالت�

متقدمة  تقنيات  متقدمة صتخدام  تقنيات  متقدمة صتخدام  تقنيات  تخدام  ا� ا�صإلى  ا�صإلى  ا�اإلى  إلى  اللجوء  اللجوء صرورة  اللجوء صرورة  رورة  ص�ص�

 .
36
لتحفيز زيادة التدفق باتجاه البئر

36
لتحفيز زيادة التدفق باتجاه البئر

36

كفئة  الكتيمة  ال�صخور  غاز  كفئة إلى  الكتيمة  ال�صخور  غاز  كفئة اإلى  الكتيمة  ال�صخور  غاز  إلى  النظر  النظر أ  النظر اأ  أ  بد

إث��ر اإث��ر اإث��ر  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي  منف�صلة  ال��ولإنتاجية  ف��ي  منف�صلة  ال��ولإنتاجية  ف��ي  منف�صلة  ال��واإنتاجية  ف��ي  منف�صلة  إنتاجية 

لعام  الطبيعي  ال��غ��از  لعام صة  الطبيعي  ال��غ��از  لعام صة  الطبيعي  ال��غ��از  ة  صيا�صيا� يا�صيا�ص � ق��ان��ون  �ص���ص��دور  ق��ان��ون  ص���ص��دور 

اعتمدت  ال��م��ذك��ور،  ل��ل��ق��ان��ون  وط��ب��ق��ا   1978
ي، صي، صي،  صبعينات القرن الما�صبعينات القرن الما� بعينات القرن الما�صبعينات القرن الما�ص صالإدارة الأمريكية في �صالإدارة الأمريكية في �

ريبية، تعريفاً لمكامن غاز ال�صخور صريبية، تعريفاً لمكامن غاز ال�صخور صريبية، تعريفاً لمكامن غاز ال�صخور  ص �ص � صولأغرا�صولأغرا�ص

أنها مكامن الغاز الطبيعي التي تقل اأنها مكامن الغاز الطبيعي التي تقل أنها مكامن الغاز الطبيعي التي تقل  أنها مكامن الغاز الطبيعي التي تقل الكتيمة على  أنها مكامن الغاز الطبيعي التي تقل الكتيمة على 

فيها  الغاز  تدفق  فيها ���اذية  الغاز  تدفق  فيها ���اذية  الغاز  تدفق  اذية  لنف لنف���ة  ���ة  لنف���� لنف����ة  ة  المتوقع المتوقع����ة  ����ة  المتوقع���� المتوقع����ة  ة  ����القيم����القيم

 .
38
)md  – ي صي صي  دار� ملي  دار�ص  ملي  ص  0.1(  

37
معين حد  عن 

التكنولوجي  التطور  ومع  الوقت  بمرور  التكنولوجي أنه  التطور  ومع  الوقت  بمرور  التكنولوجي اأنه  التطور  ومع  الوقت  بمرور  أنه  اإل

المتحدة  الوليات  في  النفاذية  حدود  الولتقل�صت  في  النفاذية  حدود  لتقل�صت 

لمكامن  الدقيق  التعريف  لمكامن أن  الدقيق  التعريف  لمكامن اأن  الدقيق  التعريف  أن  اإل  .
39
الأقل على 

لغاز ال�صخور الكتيمة لغاز ال�صخور الكتيمة ل يعتمد على عامل واحد 

ؤخذ بنظر اوؤخذ بنظر اوؤخذ بنظر العتبار  أن ياأن يوأن يوأن ي أن يفقط )النفاذية( بل يجب  أن يفقط )النفاذية( بل يجب 

 .
40
واقت�صادية طبيعية  واقت�صاديةأخ���رى  طبيعية  واقت�صاديةاأخ���رى  طبيعية  أخ���رى  ع��دي��دة  ع��وام��ل 

إنه غالباً ما يتم تعريف غاز الطبقات اإنه غالباً ما يتم تعريف غاز الطبقات إنه غالباً ما يتم تعريف غاز الطبقات  إنه غالباً ما يتم تعريف غاز الطبقات وبالتالي، ف إنه غالباً ما يتم تعريف غاز الطبقات اإنه غالباً ما يتم تعريف غاز الطبقات اوبالتالي، فاإنه غالباً ما يتم تعريف غاز الطبقات وبالتالي، ف إنه غالباً ما يتم تعريف غاز الطبقات اإنه غالباً ما يتم تعريف غاز الطبقات وبالتالي، ف

ح��دود  دون  وم��ن  دق��ي��ق  غير  ح��دود صكل  دون  وم��ن  دق��ي��ق  غير  ح��دود صكل  دون  وم��ن  دق��ي��ق  غير  كل  ب� ب�صالكتيمة  صالكتيمة 

أو اأو أو  التقليدي  الغاز  طبقات  عن  تف�صله  التقليدي صحة  الغاز  طبقات  عن  تف�صله  التقليدي صحة  الغاز  طبقات  عن  تف�صله  حة  صوا�صوا�

.
41
جيلصجيلصجيل ص�صخور ال�ص�صخور ال�

عرية بموجب القانون صعرية بموجب القانون صعرية بموجب القانون  صونتيجة للمحفزات ال�صونتيجة للمحفزات ال�

تغالل م�صادر صتغالل م�صادر صتغالل م�صادر  با� با�صأ  با�صأ  با�اأ  أ  بد بدإليه اعاله، فقد  بداإليه اعاله، فقد  إليه اعاله، فقد  ار صار صار  صالم�صالم�

القرن  ثمانينات  منذ  الكتيمة  ال�صخور  غ��از 

إكمال اإكمال إكمال  لي في الولي في الوليات المتحدة، لكنه مع  ي في الوصي في الوص صالما�صالما�

يطرة الحكومية كليا صيطرة الحكومية كليا صيطرة الحكومية كليا  صعار الغاز ورفع ال�صعار الغاز ورفع ال� عار الغاز ورفع ال�صعار الغاز ورفع ال�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا أ�تحرير  أ�اأ�اتحرير اأ�تحرير  أ�اأ�تحرير 

وق الأمريكية لم يعد هناك تعريف صوق الأمريكية لم يعد هناك تعريف صوق الأمريكية لم يعد هناك تعريف  صعليها في ال�صعليها في ال�

أن الم�صطلح اأن الم�صطلح أن الم�صطلح  محدد لغاز ال�صخور الكتيمة. اإل
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من  المنتج  الغاز  اإلى  عام  وب�صكل  يرمز  ا�صتمر 

 )Sandstone( الرم�لية   ال�صخور  مكامن 

 )Carbonates( الكربونية  ال�صخور  ومكامن 

مكامن  تكون  العادة،  وفي   ،
42
النفاذية منخف�صة 

غاز ال�صخور الكتيمة �صخور رملية والتي تمثل 

الن�صبة الغالبة لهذا النوع من المكامن، لكنها قد 

ال�صخور  مثل  ال�صخور  من  اأخرى  اأن��واع  ت�صمل 

 )Siltstone( ال�صلت  و���ص��خ��ور  ال��ك��رب��ون��ي��ة 

وال�صخور   )Limestone( الجيرية  وال�صخور 

الكل�صية  وال�صخور   )Dolomite( الدولوماتية 

.
43
)Chalk( الطبا�صيرية

ال�صخور  غ��از  مكامن  تطوير  ب���داأ  ي��ذك��ر، 

الكتيمة، وبدرجة اأ�صا�صية، في اأمريكا ال�صمالية 

الدافع وراء معظم  والتي كانت  قبل عدة عقود 

عملية  وتعتبر  المنطقة.  في  التقنية  البتكارات 

التي  الرئي�صية  التقنية  الهيدروليكي  الت�صقيق 

في  الغاز  تدفق  معدلت  في  زي��ادة  عن  نتجت 

المكامن المنتجة. كما تم تطبيق الحفر الأفقي 

في عدد كبير من مكامن ال�صخور الكتيمة، ما 

.
44
اأدى اإلى تح�صين في اقت�صادياتها ب�صكل كبير

 Coal bed( ال���ف���ح���م  ط���ب���ق���ات  غ������از   -2
 :)Methane

الفحم  في طبقات  طبيعي مخزن  غاز  وهو 

في  الغاز،  وينتج   .
45
جداً المتدنية  النفاذية  ذات 

الإنتاج  يتعذر  التي  الفحم  طبقات  من  العادة، 

منها ب�صكل تجاري لكونها بعيدة جداً عن �صطح 

الأر�ص )حيث تفقد طبقات الفحم القريبة من 

�صطح الأر�ص معظم ما تحتويه من الغاز بت�صربه 

ا�صتخراج  اأو  تعدين  عمليات  خ��الل  الجو  اإل��ى 

.
46
الفحم( اأو ب�صبب نوعيتها الرديئة جداً 

من  الفحم  طبقات  اعتبار  بالإمكان  يذكر، 

التراكيب الكتيمة ذات النفاذية المنخف�صة حيث 

يخزن الغاز ممتزاً على الم�صاحة ال�صطحية التي 

تتميز بها دقائق الن�صيج الفحمي.

فترة  منذ  الفحم  طبقات  غ��از  ع��رف  وق��د 

طويلة مع بدء عمليات تعدين وا�صتخراج الفحم 

الحجري. وكان ي�صتخل�ص الغاز في البداية من 

اأماناً  اأكثر  المناجم  جعل  بغية  الفحم  طبقات 

.
47
للعاملين فيها

في  الفحم  طبقات  غاز  ا�صتثمار  بداأ  يذكر، 

اإنتاجه  تطوير  وت��م  الما�صي  القرن  ثمانينات 

تجارياً. ويتاألف الجزء الأعظم من غاز طبقات 

من  مختلفة  ن�صب  مع  الميثان  غاز  من  الفحم 

المركبات الهيدروكربونية الخفيفة وثاني اأك�صيد 

.
48
الكربون وبع�ص ال�صوائب

طبقات  غاز  م�صادر  انت�صار  المحتمل  ومن 

الفحم على نحو وا�صع حول العالم، حيث تتواجد 

كميات كبيرة منها في دول عديدة مثل ا�صتراليا، 

رو�صيا  بولندا،  الهند،  األمانيا،  ال�صين،  كندا، 

.
49
وجنوب اأفريقيا

 Shale( 3- الغاز ال�صخري- اأو غاز ال�صجيل
 :)Gas

وهو غاز طبيعي على �صكل ميثان، بالدرجة 

الأولى، يتكون داخل �صخور منت�صرة في الطبيعة 

ب�صكل عام وغير دقيق  وا�صع ت�صنف  على نحو 

على اأنها �صخور ال�صجيل، حيث يبقى محتجزاً 

ال�صخور  ل��ه��ذه  ال��دق��ي��ق��ة  ال��ت��ج��وي��ف��ات  داخ���ل 

ال��ع��ادة،  وف��ي  بنفاذه،  ت�صمح  ل  التي  ال�صلدة 

يعتبر الغاز ال�صخري ) غاز ال�صجيل( اأكثر اأنواع 

مكامن  وتتميز  المعروفة.  التقليدية  غير  الغاز 

الع�صوية  بالمواد  غنية  باأنها  ال�صجيل  �صخور 

المكامن  معظم  عن  تميزها  بخ�صائ�ص  وتنفرد 

الهيدروكربونية الأخرى كونها ال�صخور المولدة 

الو�صيط  اأو  المكمن  اأنها  اإل��ى  بالإ�صافة  للغاز 

مكامن  وتختلف   .
50
واحد اآن  في  الغاز  لتخزين 

من  التقليدية  المكامن  ع��ن  ال�صجيل  �صخور 
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ال�صخور الرملية وال�صخور الجيرية كونها ذات 

ال�صخور  نفاذية  من  اأقل  متدنية،  نفاذية  درجة 

�صخور  ح��ب��ات  م��ن  وت��ت��األ��ف  الكتيمة  الرملية 

اإلى �صفائح رقيقة  التك�صر  ر�صوبية ه�صة �صهلة 

. يذكر، اأن معظم ال�صخور التي و�صفت 
51
متوازية

باأنها �صخور »�صجيل« هي عبارة عن مزيج من 

�صجيل و�صخور طينية و�صخور ال�صلت و�صخور 

 .
52
رملية محكمة و�صخور كربونية

متواجدة  ال�صجيل  �صخور  مكامن  اأن  وبرغم 

على نحو وا�صع في مختلف مناطق العالم ومعروفة 

منذ زمن بعيد، فاإن التقنية المنا�صبة ل�صتخراجها 

بتكلفة منخف�صة بالدرجة الكافية لم يتم تطويرها 

 ،
53
الما�صي ال��ق��رن  ت�صعينات  منت�صف  ف��ي  اإل 

وتردي  نفاذيتها  انخفا�ص  ب�صبب  واأن��ه  خ�صو�صاً 

بمكان  ال�صعوبة  من  كان  المكمنية،  موا�صفاتها 

ا�صتخال�ص الغاز من طبقات �صخور ال�صجيل.

وكانت تجري ومنذ فترة طويلة، عمليات اإنتاج 

الغاز ال�صخري في بع�ص المناطق وعلى نطاق 

الطبيعي  الت�صقيق  ظاهرة  على  معتمدة  �صيق 

التي  المتقدمة  التقنيات  اأن  اإل  ال�صخور،  لتلك 

والمتمثلة  المتحدة  الوليات  في  تطويرها  تم 

بمزاوجة الت�صقيق الهيدروليكي والحفر الأفقي 

ب�  يعرف  اأ�صبح  ما  وراء  الرئي�صي  ال�صبب  كانت 

“طفرة” اأو »ثورة« الغاز ال�صخري والتي �صبقت 
تغييرات  عن  ونتجت  ال�صخري  النفط  ثورة”   “
والنفط  ال��غ��از  �صناعة  واآف���اق  واق��ع  ف��ي  هامة 

الدولية وكما �صيتم التطرق اإلى ذلك لحقاً.

 :)Gas Hydrates( 4- هيدرات الغاز
محبو�صة  الطبيعي  الغاز  من  تر�صبات  وهي 

بلورية  تراكيب  �صكل  على  الماء  جزيئات  مع 

ثلجية تت�صكل تحت ظروف الحرارة المنخف�صة 

الغاز  ه��ي��درات  وتنت�صر  المعتدل.  وال�صغط 

قاع  في  وبخا�صة  الطبيعة  في  وا�صع  نحو  على 

.
54
المحيطات والمناطق القطبية

وتعد هيدرات الغاز ال�صكل الأحدث لم�صادر 

ويتم  المكت�صفة  التقليدية  غير  الطبيعي  الغاز 

للجدل  مثيرة  تعتبر  لكنها   .
55
حولها البحث 

ب�صبب نق�ص المعلومات وتباين الآراء والبيانات 

الطبيعي  الغاز  من  احتياطياتها  تقديرات  حول 

تجابه  التي  التقنية  وال�صعوبات  والتحديات 

الإنتاج.

تقديرات  في  الكبيرة  الختالفات  وبرغم 

وفرة  اأن  على  تجمع  فهي  المختلفة  الم�صادر 

بكثير  اأك��ب��ر  ه��ي  الطبيعة  ف��ي  ال��غ��از  ه��ي��درات 

واإن كمية م�صادر  البداية،  في  مما كان متوقعاً 

ه��ي��درات ال��غ��از ف��ي ال��م��وق��ع ت��ع��د ه��ائ��ل��ة بكل 

التقديرات،  لأدنى  اأنه وطبقاً  بحيث  المقايي�ص، 

فاإن كمية الغاز التي تحتويها هيدرات الغاز تفوق 

اإجمالي كميات بقية اأنواع م�صادر الغاز الأخرى 

. وفي كل الأحوال، فاإن الجزء الأعظم 
56
مجتمعة

ا�صتغاللها  بالإمكان  لي�ص  الغاز  ه��ي��درات  من 

.
57
تجارياً وفقاً للتقنيات المتوفرة حالياً 

ل تزال تقنيات ا�صتخراج الغاز من هيدرات 

الأمر  زال  وما  جداً  المبكرة  بداياتها  في  الغاز 

�صغيرة  تجريبية  اإن��ت��اج  م�صاريع  على  يقت�صر 

وبخا�صة في اليابان وكندا. وب�صوء افتقار اليابان 

لم�صادر الطاقة، تبدي اليابان اهتماماً كبيراً في 

اليابان في  اأعلنت  الغاز. وقد  مو�صوع هيدرات 

لإنتاج  ناجحة  تجربة  اإج��راء  عن   2013 مار�ص 

المناطق  في  الغاز  هيدرات  م�صادر  من  الغاز 

.
58
المغمورة في اأوا�صط البالد

البعيد  الغاز  هيدرات  دور  يعتمد  عموماً، 

الأمد ب�صكل كبير على بع�ص العوامل من اأهمها 

ال�صيا�صات الخا�صة بتغير المناخ  بالإ�صافة اإلى 

التقدم التكنولوجي.
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الذي يحيط  اليقين  الغمو�ص وعدم  الغمو�صوء  صوء  الغمو�ص الغمو�صوء  وء  صوب�صوب�

يتم التركيز في هذه صيتم التركيز في هذه صيتم التركيز في هذه  صتقبل هيدرات الغاز �صتقبل هيدرات الغاز � تقبل هيدرات الغاز �صتقبل هيدرات الغاز �ص صبم�صبم�

أنواع الغاز غير التقليدي الأخرى اأنواع الغاز غير التقليدي الأخرى أنواع الغاز غير التقليدي الأخرى  ة على صة على صة على  صالدرا�صالدرا�

جيل صجيل صجيل  ال� �صخور  وغ��از  الكتيمة  ال�صخور  ال�ص)غ��از  �صخور  وغ��از  الكتيمة  ال�صخور  ص)غ��از 

وغاز طبقات الفحم(. 

غير  الطبيعي  ال��غ��از  اح��ت��ي��اط��ي��ات   :2-3-1
التقليدية

الغاز غير  الغاز غير صكل عام، تقدر كميات م�صادر  الغاز غير صكل عام، تقدر كميات م�صادر  كل عام، تقدر كميات م�صادر  صب�صب�

كل تفوق بكثير كميات م�صادر الغاز صكل تفوق بكثير كميات م�صادر الغاز صكل تفوق بكثير كميات م�صادر الغاز  صالتقليدية ب�صالتقليدية ب�

التقليدية في الطبيعة وتتواجد في كل قارة من 

تطوير  ي�صعب  بالمقابل،  لكنه  العالم.  ق��ارات 

تكاليف  تكاليف صتلزم  تكاليف صتلزم  تلزم  وي� التقليدية  غير  الغاز  وي�صم�صادر  التقليدية  غير  الغاز  صم�صادر 

عالية بالمقارنة مع م�صادر الغاز التقليدية التي 

ح صح صح  صبياً، وكما هو مو�صبياً، وكما هو مو� بياً، وكما هو مو�صبياً، وكما هو مو�ص صهولة التطوير ن�صهولة التطوير ن� هولة التطوير ن�صهولة التطوير ن�ص صتتميز ب�صتتميز ب�

في مثلث م�صادر الغاز التالي:

الم�صدر: 

Dr. Abdul Hamid Majid, Unconventional Resourc-
es in Arab Countries-Challenges and Status, 
OAPEC Conference “Prospects of Natural Gas 
Industry Developments: Current, Challenges 
and Opportunities, October 28-30, 2013, Bah-
rain. 

غير  الطبيعي  الغاز  م�صادر  كميات  وقدرت 

العالم )غاز  العالم )غاز صتخال�ص في  العالم )غاز صتخال�ص في  تخال�ص في  القابلة لال� القابلة لال�صالتقليدية  صالتقليدية 

ال�صخور الكتيمة والغاز ال�صخري وغاز طبقات 

والتي  تريليون متر مكعب   343 الفحم( بحدود 

الغاز  73% من كميات م�صادر  أكثر من اأكثر من أكثر من  تعادل 

وكما  العالم  وكما صتخال�ص في  العالم  وكما صتخال�ص في  العالم  تخال�ص في  القابلة لال� لال�صالتقليدية  القابلة  صالتقليدية 

في  في صح  في صح  ح  مو� ه��و  وك��م��ا  مو�ص  ه��و  وك��م��ا  ص  2012 ع��ام  نهاية  ف��ي 

الجدول التالي:
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توزع م�صادر الغاز الطبيعي التقليدية وغير التقليدية المتبقية والقابلة لال�صتخال�ص من 

الناحية التقنية ح�صب النوع والمنطقة كما في نهاية عام 2012

 

م�صادر الغاز غير التقليدية
 

  م�صادر 

الغاز 

التقليدية

 

غاز ال�صخور 

الكتيمة

)Tight gas(

الغاز ال�صخري 

)اأو غاز ال�صجيل( 

)Shale gas(

غاز طبقات الفحم

 Coal bed(

)Methane
المجموع

11152046143�صرق اأوروبا/اأورا�صيا

13124-94ال�صرق الأو�صط

2153219544اآ�صيا- با�صفك

دول منظمة التعاون القت�صادي 

والتنمية الأمريكية

114876646

103904952اأفريقيا

5532-1540اأمريكا الالتينية

دول منظمة التعاون القت�صادي 

والتنمية الأوروبية

41321926

8121250343467المجموع

.IEA، World Energy Outlook، 2013 :الم�صدر

توزيع  نمط  ف��ي  تباين  ه��ن��اك  ب���اأن  يت�صح 

م�صادر الغاز غير التقليدية في العالم بالمقارنة 

فبينما  التقليدية.  الغاز  توزيع م�صادر  مع نمط 

ت�صتحوذ �صرق اأوروبا/ اأورا�صيا ومنطقة ال�صرق 

من  )اأكثر  الأكبر  الجزء  على  مجتمعة  الأو�صط 

القابلة  التقليدية  ال��غ��از  م�صادر  م��ن   )%57
ن�صبة  ال��م��ن��اط��ق  ت��ل��ك  تمتلك  لال�صتخال�ص، 

17.2% من اإجمالي م�صادر الغاز غير التقليدية 

القابلة لال�صتخال�ص. بالمقابل ت�صتحوذ اآ�صيا – 

التعاون  منظمة  في  الأع�صاء  وال��دول  با�صفك 

حوالي  على  الأمريكية  والتنمية  القت�صادي 

47% من اإجمالي م�صادر الغاز غير التقليدية 
القابلة لال�صتخال�ص بينما تمتلك تلك المناطق 

الغاز  م�صادر  اإجمالي  من  فقط   %19 حوالي 

التقليدية القابلة لال�صتخال�ص في العالم و كما 

مو�صح في ال�صكلين التاليين:
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نمط توزع م�صادر الغاز التقليدية وغير التقليدية القابلة لال�صتخال�ص

 ح�صب المناطق الرئي�صية كما في نهاية عام 2012

)%( 

59
م�صادر الغاز التقليدية                                  م�صادر الغاز غير التقليدية

شرق أوروبا 
أوراسيا

30.6%

الشرق 
األوسط

26.5%

باسفك -آسيا
9.4%

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
والتنمية 
األمريكية

9.9%

أفريقيا
11.1%

أمريكا 
الالتينية

6.9%

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
والتنمية 
األوروبية

5.6%

شرق أوروبا 
أوراسيا

13.4%

الشرق 
األوسط

3.8%

باسفك -آسيا
27.7%

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
والتنمية 
األمريكية

19.2%

أفريقيا
14.3%

أمريكا 
الالتينية

16.0%

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
والتنمية 
األوروبية

5.5%

برغم التفاوت ما بين التقديرات المختلفة لم�صادر 

م�صادر  ب��اأن  تجمع  لكنها  التقليدية،  غير  الغاز 

الجزء  ت�صكل  ال�صجيل(  غاز  )اأو  ال�صخري  الغاز 

الأكبر بالمقارنة مع م�صادر غاز ال�صخور الكتيمة 

وغاز طبقات الفحم. يو�صح الجدول الم�صار اإليه 

اأعاله باأن م�صادر الغاز ال�صخري ت�صكل %61.8 

القابلة  التقليدية  غير  الغاز  م�صادر  اإجمالي  من 

لال�صتخال�ص في العالم تليها م�صادر غاز ال�صخور 

طبقات  غاز  م�صادر  واأخيراً   )%23.6( الكتيمة 

الفحم )14.6%( وكما مو�صح في ال�صكل التالي:

توزع م�صادر الغاز غير التقليدية القابلة لال�صتخال�ص في العالم ح�صب النوع كما في نهاية عام 2012

)%(
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فك تمتلك صفك تمتلك صفك تمتلك  صيا- با�صيا- با� يا- با�صيا- با�ص صآ�صآ� آ�اآ�ا آ�أن  آ�اآ�اأن اآ�أن  آ�اآ�أن  أن اأن ا أعاله باأعاله باأعاله باأعاله ب أعاله بير الجدول  أعاله باأعاله بأعاله بير الجدول  أعاله باأعاله بير الجدول  ير الجدول صير الجدول ص صكما ي�صكما ي�

أكبر ح�صة من كل من م�صادر غاز طبقات الفحم اأكبر ح�صة من كل من م�صادر غاز طبقات الفحم أكبر ح�صة من كل من م�صادر غاز طبقات الفحم 

وغاز ال�صخور الكتيمة والغاز ال�صخري بالمقارنة 

تحوذت على صتحوذت على صتحوذت على  ا� الأخرى. فقد  العالم  مناطق  ا�صمع  الأخرى. فقد  العالم  مناطق  صمع 

الفحم  طبقات  غاز  م�صادر  الفحم إجمالي  طبقات  غاز  م�صادر  الفحم اإجمالي  طبقات  غاز  م�صادر  إجمالي  من   %42
رق صرق صرق  � تليها  العالم  ف��ي  �صتخال�ص  تليها  العالم  ف��ي  صتخال�ص  �ص تليها  العالم  ف��ي  �صتخال�ص  تليها  العالم  ف��ي  تخال�ص  لال� لال�صالقابلة  صالقابلة 

يا )صيا )صيا )40%( ثم دول منظمة التعاون  أورا�اأورا�صأورا�صأورا� أوروبا / اأوروبا / أوروبا / 

أخيراً اأخيراً أخيراً  و أخيراً (  و أخيراً (  %14( الأمريكية  والتنمية  القت�صادي 

التعاون  منظمة  في  التعاون صاء  منظمة  في  التعاون صاء  منظمة  في  اء  الأع� الأوروب��ي��ة  الأع�صال��دول  الأوروب��ي��ة  صال��دول 

القت�صادي والتنمية )%4(.

وفيما يتعلق بم�صادر غاز ال�صخور الكتيمة، 

من   %25.9 على  على صفك  على صفك  فك  صبا�صبا�  – يا صيا صيا  صآ�صآ� آ�اآ�ا تحوذ صتحوذ صتحوذ  صت�صت�

تخال�ص تليها صتخال�ص تليها صتخال�ص تليها  إجمالي تلك الم�صادر القابلة لال�اإجمالي تلك الم�صادر القابلة لال�صإجمالي تلك الم�صادر القابلة لال�صإجمالي تلك الم�صادر القابلة لال�

رق صرق صرق  ص(، وكل من �ص(، وكل من � أمريكا الالتينية )اأمريكا الالتينية )أمريكا الالتينية )%18.5 دول 

يا ودول منظمة التعاون اصيا ودول منظمة التعاون اصيا ودول منظمة التعاون القت�صادي  أورا�اأورا�صأورا�صأورا� أورا�أوروبا /  أورا�اأورا�أورا�أوروبا /  أورا�اأورا�أوروبا /  أوروبا / اأوروبا / 

بة صبة صبة 13.6% لكل منها، ثم  صوالتنمية الأمريكية بن�صوالتنمية الأمريكية بن�

ط )صط )صط )%11.1(،  صرق الأو�صرق الأو� رق الأو�صرق الأو�ص ص( وال�ص( وال� أفريقيا )اأفريقيا )أفريقيا )%12.3

التعاون  منظمة  في  التعاون صاء  منظمة  في  التعاون صاء  منظمة  في  اء  الأع� الأوروبية  الأع�صوالدول  الأوروبية  صوالدول 

ح في صح في صح في  ص( وكما مو�ص( وكما مو� %4.9( والتنمية  القت�صادي 

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صال�صال�

توزع م�صادر غاز ال�صخور الكتيمة القابلة لال�صتخال�ص 

في العالم ح�صب المناطق كما في نهاية عام 2012

)%(

جيل( صجيل( صجيل(  صبة لم�صادر الغاز ال�صخري )ال�صبة لم�صادر الغاز ال�صخري )ال� بة لم�صادر الغاز ال�صخري )ال�صبة لم�صادر الغاز ال�صخري )ال�ص أما بالن�اأما بالن�صأما بالن�صأما بالن�

الم�صدر  لنف�ص  طبقاً  لنف�صإنه  طبقاً  لنف�صإنه  طبقاً  لنف�اإنه  طبقاً  إنه  ف لنف�تخال�ص،  طبقاً  إنه  ف لنف�تخال�ص،  طبقاً  فاإنه  لنف�اتخال�ص،  طبقاً  لنف�اإنه  طبقاً  إنه  ف لنف�تخال�ص،  طبقاً  لنف�اإنه  طبقاً  إنه  فص فصتخال�ص،  تخال�ص،  لال� لال�صالقابلة  صالقابلة 

فك صفك صفك 25% من الإجمالي العالمي،  صيا- با�صيا- با� يا- با�صيا- با�ص صآ�صآ� آ�اآ�ا آ�تمتلك  آ�تمتلك 

والتنمية  القت�صادي  التعاون  منظمة  دول  تليها 

أمريكا الالتينية )اأمريكا الالتينية )أمريكا الالتينية )%18.9(  أمريكا الالتينية )( ثم  أمريكا الالتينية )( ثم  الأمريكية )%22.6

��ي��ا ص��ي��ا ص��ي��ا  أورا���اأورا���صأورا���صأورا���  / / أوروب����ا  / اأوروب����ا  أوروب����ا  ��رق ص��رق ص��رق  و��� و���ص(  ص(  %18.4( )أفريقيا  )اأفريقيا  أفريقيا  )و أفريقيا  )و أفريقيا 

منظمة  في  منظمة صاء  في  منظمة صاء  في  اء  الأع� الأوروب��ي��ة  وال��دول  الأع�ص(  الأوروب��ي��ة  وال��دول  ص(  %7.1(

رق صرق صرق  وال� وال�ص(  ص(  %6.1( والتنمية  القت�صادي  التعاون 

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صح ال�صح ال� ح ال�صح ال�ص ص(.، كما يو�ص(.، كما يو� ط )صط )صط )%1.9 صالأو�صالأو�

توزع م�صادر الغاز ال�صخري القابلة لال�صتخال�ص 

في العالم ح�صب المناطق كما في نهاية عام 2012

)%()%(
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الأمريكية  ال�صخري  ال��غ��از  »ث����ورة«  وب��ع��د 

على  على أكبر  على اأكبر  أكبر  باهتمام  المذكور  الم�صدر  باهتمام صي  المذكور  الم�صدر  باهتمام صي  المذكور  الم�صدر  ي  صح�صح�

الأخرى  العالم  المتحدة ودول  الوليات  الولتوى  لتوى  الوص الوصتوى  توى  صم�صم�

لوزارة  التابعة  الطاقة  لوزارة إدارة معلومات  التابعة  الطاقة  لوزارة اإدارة معلومات  التابعة  الطاقة  إدارة معلومات  أ�صدرت اأ�صدرت أ�صدرت  أ�صدرت و أ�صدرت و

يونيو   / حزيران  في  تقريراً  الأمريكية  الطاقة 

إلى تقديرات م�صادر الغاز اإلى تقديرات م�صادر الغاز إلى تقديرات م�صادر الغاز  2013 تطرقت فيه 
كل صكل صكل  وب� العالم  ح��ول  دول��ة  وب�ص  العالم  ح��ول  دول��ة  ص  42 ف��ي  ال�صخري 

ب دول ومناطق العالم المختلفة.صب دول ومناطق العالم المختلفة.صب دول ومناطق العالم المختلفة. صمف�صل ح�صمف�صل ح�

وطبقاً للتقرير المذكور تقدر م�صادر الغاز 

العالم  في  العالم صتخال�ص  في  العالم صتخال�ص  في  تخال�ص  لال� القابلة  لال�صال�صخري  القابلة  صال�صخري 

)والتي  مكعب  ق��دم  تريليون   7299 بحدود 

مكعب،  متر  تريليون   )206.8( حوالي  تعادل 
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 5764 العالم  ف��ي  دول  ع�صرة  اأك��ب��ر  تمتلك 

تريليون قدم مكعب والتي تعادل حوالي %79 

التي  ال�صين  تتقدمها  العالمي  الإجمالي  من 

ت�صتحوذ على 15.3% تليها الأرجنتين )%11( 

المتحدة  وال��ولي��ات   
60

)%9.7( الجزائر  ثم 

)9.1%( وكندا )7.8%( والمك�صيك )%7.5( 

 )%5.3( اأفريقيا  وجنوب   )%6( وا�صتراليا 

في   )%3.4( البرازيل  ثم   )%3.9( ورو�صيا 

الجدول  في  مو�صح  وكما  العا�صرة.  المرتبة 

وال�صكل التاليين:

الدول الع�صرة الأكبر في امتالك م�صادر الغاز الطبيعي ال�صخري القابلة لال�صتخال�ص 

من الناحية التقنية في العالم

الكمية  )ترليون قدم مكعب(الدولة

1115ال�صين 
802الأرجنتين 

707الجزائر
665الوليات المتحدة

573كندا
545المك�صيك
437ا�صتراليا

390جنوب اأفريقيا
285رو�صيا

245البرازيل
7299اإجمالي العالم

 EIA, Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale  :الم�صدر

.Formations in 41 Countries Outside the United States, June 2013

الم�صدر: 

EIA, Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations 
in 41 Countries Outside the United States, June 2013.

توزع كميات م�صادر الغاز ال�صخري القابلة لال�صتخال�ص من الناحية التقنية في العالم

)%( 
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تطور انتاج الوليات المتحدة من م�صادر الغاز التقليدية وغير التقليدية خالل الفترة 2012-1990)%(
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غير  الطبيعي  ال��غ��از  �صناعة  ث��ان��ي��ًا: 

التقليدية الأمريكية

كل صكل صكل  ب� الطبيعي  الغاز  �صناعة  تاريخ  ب�صيعود  الطبيعي  الغاز  �صناعة  تاريخ  صيعود 

بعيدة،  فترة  بعيدة، اإل��ى  فترة  بعيدة، اإل��ى  فترة  إل��ى  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي  ال��ولع��ام  ف��ي  لع��ام 

أن اأن أن  بعد  صنخفا�صنخفا�ص  بال باأ  بااأ  أ  بد الغاز  من  بدإنتاجها  الغاز  من  بداإنتاجها  الغاز  من  إنتاجها  لكن 

بعينات القرن صبعينات القرن صبعينات القرن  أوائل �اأوائل �صأوائل �صأوائل � توى الذروة في صتوى الذروة في صتوى الذروة في  صو�صل م�صو�صل م�

غاز  م�صادر  ع��ن  لتبحث  دفعها  م��ا  غاز صي،  م�صادر  ع��ن  لتبحث  دفعها  م��ا  غاز صي،  م�صادر  ع��ن  لتبحث  دفعها  م��ا  ي،  صالما�صالما�

أخرى تقليدية وغير تقليدية.اأخرى تقليدية وغير تقليدية.أخرى تقليدية وغير تقليدية.

لوتعد الولوتعد الوليات المتحدة دولة رائدة في مجال 

)والنفط( غير  الطبيعي  الغاز  م�صادر  )والنفط( غير صتغالل  الطبيعي  الغاز  م�صادر  )والنفط( غير صتغالل  الطبيعي  الغاز  م�صادر  تغالل  صا�صا�

تخدام صتخدام صتخدام  ا� من خالل  وذلك  العالم  في  ا�صالتقليدية  من خالل  وذلك  العالم  في  صالتقليدية 

العقدين  وخ��الل  متطورة.  وانتاج  حفر  وخ��التقنيات  متطورة.  وانتاج  حفر  �التقنيات 

وفيرة  وب��ي��ان��ات  معلومات  تجمعت  الأخ��ي��ري��ن 

الم�صادر  الم�صادر صتغالل  الم�صادر صتغالل  تغالل  ا� الأمريكية في  التجربة  ا�صحول  الأمريكية في  التجربة  صحول 

البترولية غير التقليدية.

2-1: ت��ط��ور ان��ت��اج ال��غ��از م��ن ال��م�����ص��ادر غير 
التقليدية في الوليات المتحدة:

الغاز )والنفط(  تاريخياً، يعود تطوير �صناعة 

إلى اإلى اإلى  غير التقليدية الأمريكية، وفي المقام الأول، 

لكنه  ال�صغيرة.  لكنه صتقلة  ال�صغيرة.  لكنه صتقلة  ال�صغيرة.  تقلة  الم� الم�صركات  صركات  الم�ص الم�صركات  ركات  ال� ال�صتثمارات  صتثمارات  ال�ص ال�صتثمارات  تثمارات  صا�صا�

2008ومنذ عام 2008ومنذ عام 2008 وبعد النجاح الذي تحقق في انتاج 
ركات النفط الكبرى صركات النفط الكبرى صركات النفط الكبرى  صالغاز غير التقليدي عادت �صالغاز غير التقليدي عادت �

ركات ال�صغيرة والدخول في ال�صناعة صركات ال�صغيرة والدخول في ال�صناعة صركات ال�صغيرة والدخول في ال�صناعة  صللحاق بال�صللحاق بال�

إنتاجها تكاد اإنتاجها تكاد إنتاجها تكاد  تويات صتويات صتويات  أن كانت م�اأن كانت م�صأن كانت م�صأن كانت م� . وبعد 
61
المذكورة

أت اأت اأت  ، بد
62
يصيصي صبعينات القرن الما�صبعينات القرن الما� بعينات القرن الما�صبعينات القرن الما�ص ص تذكر في بداية �ص تذكر في بداية � ل

أهميتها اأهميتها أهميتها  في  تتزايد  التقليدية  غير  الغاز  م�صادر 

إنتاج الغاز الطبيعي في اإنتاج الغاز الطبيعي في إنتاج الغاز الطبيعي في  إنتاج الغاز الطبيعي في كل تدريجي في مزيج  إنتاج الغاز الطبيعي في كل تدريجي في مزيج  كل تدريجي في مزيج صكل تدريجي في مزيج ص صوب�صوب�

عينات القرن صعينات القرن صعينات القرن  صيات المتحدة، وبخا�صة منذ ت�صيات المتحدة، وبخا�صة منذ ت� لالولالول

عام  في   %20 حوالي  انتاجها  حوالي صكل  انتاجها  حوالي صكل  انتاجها  كل  لي� لي�صي  صي  لي�ص لي�صي  ي  صالما�صالما�

أقل من اأقل من أقل من 15% عام 1990(  1995 )بالمقارنة مع 
44 و44 و44% عام  إلى حوالي اإلى حوالي إلى حوالي 30% عام 2000 وي�صل 

أكثر من اأكثر من أكثر من 65% عام 2012، ما يعني  إلى اإلى اإلى  إلى  و إلى  و 2005
صانخفا�صانخفا�ص ح�صة انتاج الغاز الطبيعي من الم�صادر 

أكثر من اأكثر من أكثر من %85 أكثر من يات المتحدة من  أكثر من يات المتحدة من  لالتقليدية في الولالتقليدية في الول

2012، وكما  35% عام  إلى حوالي اإلى حوالي إلى حوالي  1990 عام 

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صح في ال�صح في ال� ح في ال�صح في ال�ص صمو�صمو�
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ويعزى ارتفاع ح�صة اإنتاج الغاز من الم�صادر 

في  ال��غ��از  اإن��ت��اج  اإج��م��ال��ي  م��ن  التقليدية  غير 

ا�صتمرار  اإل��ى  فقط  لي�ص  المتحدة  ال��ولي��ات 

تحقيق زيادة مطلقة بالنتاج من تلك الم�صادر، 

اإلى ا�صتمرار انخفا�ص اإنتاج الغاز من  بل اأي�صاً 

الحقول التقليدية البرية والبحرية لأ�صباب تعود 

بالدرجة الأ�صا�ص اإلى ظاهرة الن�صوب الطبيعي 

التي تعاني منها المكامن البترولية الأمريكية.

الم�صادر  من  الغاز  اإن��ت��اج  انخف�ص  فمثاًل 

اإل��ى  لي�صل  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي  التقليدية 

 2005 ع���ام  م��ك��ع��ب  ق���دم  ت��ري��ل��ي��ون   10.15
اأي  تريليون قدم مكعب،   5.06 بانخفا�ص كمية 

ما يعادل 33% بالمقارنة مع م�صتويات الإنتاج 

خالل عام 1990.

ب��داأ  ال��غ��از،  احتياطيات  ن�صوب  ظ��ل  وف��ي 

ثمانينات  الأمريكية ومنذ  ال�صوق  المنتجون في 

غير  الغاز  م�صادر  عن  بالبحث  الما�صي  القرن 

التقليدية، وبخا�صة م�صادر �صخور الغاز الرملية 

اإلى  الت�صعينات  البحث خالل  المحكمة ليتحول 

ال�صخري خالل  الغاز  واإلى  الفحم  غاز طبقات 

ال�صنوات القليلة الما�صية63.

الأن��واع  اإن��ت��اج  لم�صيرة  بالن�صبة  وبالتالي، 

التقليدية  غير  ال��غ��از  م�����ص��ادر  م��ن  المختلفة 

الأمريكية، كان التركيز الأكبر يتجه، تقليدياً نحو 

على  تجري  كانت  حيث  الكتيمة،  ال�صخور  غاز 

اأربعة عقود عمليات  اأكثر من  قدم و�صاق ومنذ 

الوليات  في  الم�صادر  تلك  من  الغاز  تطوير 

من  الأكبر  الجزء  ت�صكل  كانت  والتي  المتحدة64 

من  اأكثر  على  لي�صتحوذ  التقليدي  غير  الغاز 

88% من مجموع انتاج الغاز غير التقليدي في 
الوليات المتحدة عام 1990. ومع مرور الوقت 

وبروز تقنيات جديدة وتطوير التقنيات القديمة 

اأ�صبح بالإمكان تحقيق زيادة في معدلت الإنتاج 

العوائد  وزي���ادة  الم�صتخل�صة  ال��غ��از  وكميات 

الكتيمة  ال�صخور  غاز  اإنتاج  ليتزايد  المالية65، 

وي�صل اإلى 5.43 تريليون قدم مكعب عام 2005، 

يعادل  ما  اأي  مكعب،  قدم  تريليون   3.3 بزيادة 

ومع   .1990 عام  مع  بالمقارنة  ون�صف  �صعف 

ذلك انخف�صت ح�صة الغاز من ال�صخور الكتيمة 

التقليدي في  الغاز غير  اإنتاج  68.6% من  اإلى 

نتيجة  المذكور  العام  خالل  المتحدة  الوليات 

للزيادة التي تحققت في اإنتاج الغاز من الم�صادر 

غير التقليدية الأخرى. 

تاريخياً، كان غاز طبقات الفحم يتبواأ المركز 

الثاني بعد غاز ال�صخور الكتيمة لي�صل انتاجه 

 ،2005 ع��ام  مكعب  ق��دم  تريليون   1.73 اإل��ى 

بزيادة 1.46 تريليون قدم مكعب، ما يعادل اأكثر 

 .1990 عام  مع  بالمقارنة  اأ�صعاف  خم�صة  من 

اإنتاج الغاز الأمريكي  اأن ح�صته من مجموع  اإل 

من الم�صادر غير التقليدية كانت بحدود %22 

في عام 2005.

قد  ال�صخري  الغاز  اإنتاج  اأن  من  وبالرغم 

 1990 ب��ي��ن ع��ام��ي  م��ا   %275 ب��واق��ع  ت��زاي��د 

و2005 فاإن اإنتاجه ل زال بم�صتويات متوا�صعة 

بحدود 0.75 تريليون قدم مكعب في عام 2005 

من  الغاز  اإنتاج  من  فقط   %4 على  م�صتحوذاً 

المتحدة  الوليات  في  التقليدية  غير  الم�صادر 

خالل العام المذكور.

وبالتالي، فاإن الزيادة التي تحققت في اإنتاج 

غاز ال�صخور الكتيمة، واإلى حد اأقل غاز طبقات 

الفحم، كانت ال�صبب الرئي�صي وراء ارتفاع ح�صة 

الغاز  انتاج  اإجمالي  من  التقليدي  غير  الغاز 

لغاية  وذل��ك  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي  الطبيعي 

منت�صف العقد الأول من القرن الحالي تقريباً.

اإل اأنه خالل الن�صف الثاني من العقد الأول 

غير  كبيرة  زي��ادات  تحققت  الحالي  القرن  من 
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لي�صل  لي�صل صجيل  لي�صل صجيل  جيل  ال� �صخور  غاز  انتاج  في  ال�صمتوقعة  �صخور  غاز  انتاج  في  صمتوقعة 

4.86 تريليون قدم مكعب في عام  إلى اإلى اإلى  انتاجها 

أي ما اأي ما أي ما  2010، بزيادة 4.11 تريليون قدم مكعب 
عاف ون�صف بالمقارنة صعاف ون�صف بالمقارنة صعاف ون�صف بالمقارنة  صأ�صأ� أ�اأ�ا ة صة صة  صيعادل حوالي خم�صيعادل حوالي خم�

مع عام 2005 لي�صبح الغاز ال�صخري جزء هام 

وق الأمريكية. بالمقابل، صوق الأمريكية. بالمقابل، صوق الأمريكية. بالمقابل،  صمن مزيج الطاقة في ال�صمن مزيج الطاقة في ال�

إلى حده الأعلى اإلى حده الأعلى إلى حده الأعلى  إنتاج غاز طبقات الفحم اإنتاج غاز طبقات الفحم إنتاج غاز طبقات الفحم  و�صل 

البالغ 1.99 تريليون قدم مكعب في عام 2008

إلى اإلى اإلى  اً صاً صاً  أي�اأي�صأي�صأي� إنتاج غاز ال�صخور الكتيمة اإنتاج غاز ال�صخور الكتيمة إنتاج غاز ال�صخور الكتيمة  كما و�صل 

حده الأعلى البالغ 6.80 تريليون قدم مكعب في 

عام 2009.

تمر انتاج الغاز ال�صخري بتحقيق زيادات صتمر انتاج الغاز ال�صخري بتحقيق زيادات صتمر انتاج الغاز ال�صخري بتحقيق زيادات  صوا�صوا�

7.85متالحقة ليبلغ 7.85متالحقة ليبلغ 7.85 تريليون قدم مكعب في عام 
مع  بالمقارنة   %62 حوالي  بزيادة  حوالي أي  بزيادة  حوالي اأي  بزيادة  أي   ،2011
إنتاج غاز طبقات اإنتاج غاز طبقات إنتاج غاز طبقات  إنتاج غاز طبقات ، ليفوق ولأول مرة  إنتاج غاز طبقات ، ليفوق ولأول مرة  عام 2010

تحوذ صتحوذ صتحوذ  صالفحم وغاز ال�صخور الكتيمة مجتمعة وي�صالفحم وغاز ال�صخور الكتيمة مجتمعة وي�

إنتاج الغاز من الم�صادر اإنتاج الغاز من الم�صادر إنتاج الغاز من الم�صادر  على حوالي 51% من 

لغير التقليدية في الولغير التقليدية في الوليات المتحدة خالل عام 

أكثر من اأكثر من أكثر من  أكثر من كل  أكثر من كل  كل صكل ص ص لي�ص لي� 3.6، كما ازداد بحدود 3.6، كما ازداد بحدود %3.6 2011
إنتاج الغاز غير التقليدي الأمريكي في اإنتاج الغاز غير التقليدي الأمريكي في إنتاج الغاز غير التقليدي الأمريكي في  إنتاج الغاز غير التقليدي الأمريكي في  من  إنتاج الغاز غير التقليدي الأمريكي في اإنتاج الغاز غير التقليدي الأمريكي في إنتاج الغاز غير التقليدي الأمريكي في  من  إنتاج الغاز غير التقليدي الأمريكي في اإنتاج الغاز غير التقليدي الأمريكي في  من  %52
إجمالي اإجمالي إجمالي  إجمالي  من  إجمالي  من  كل حوالي صكل حوالي صكل حوالي %34 ص. كما �ص. كما � عام 2012

إنتاج الغاز الطبيعي في الواإنتاج الغاز الطبيعي في الولإنتاج الغاز الطبيعي في الولإنتاج الغاز الطبيعي في الوليات المتحدة خالل 

2012 و 2012 و 2012، بالمقارنة مع 4.1% عام  عامي 2011

2005 وحوالي 1% فقط عام 1990. 
غاز  غاز صاهمة  غاز صاهمة  اهمة  م� م�صت  صت  م�ص م�صت  ت  انخف� انخف�صه،  صه،  انخف�ص انخف�صه،  ه،  نف� الوقت  نف�صفي  الوقت  صفي 

إجمالي انتاج الغاز الطبيعي اإجمالي انتاج الغاز الطبيعي إجمالي انتاج الغاز الطبيعي  طبقات الفحم من 

لت�صل  تدريجي  لت�صل صكل  تدريجي  لت�صل صكل  تدريجي  كل  وب� المتحدة  وب�صيات  المتحدة  صيات  الول الولفي  لفي 

7 و7 و7% عام 2012،  إلى اإلى اإلى 7.4% خالل عام 2011

بالمقارنة مع 9.6% عام 2005 )وحوالي %10

اهمة صاهمة صاهمة  صت م�صت م� ت م�صت م�ص ص(. كما انخف�ص(. كما انخف� أعلى عام اأعلى عام أعلى عام 2008 أعلى عام كحد  أعلى عام كحد 

من   %25.5 إلى اإلى اإلى  لت�صل  الكتيمة  ال�صخور  غاز 

إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي خالل عام اإنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي خالل عام إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي خالل عام 2011، 

مع  بالمقارنة   ،2012 عام   %24 حوالي  حوالي إل��ى  حوالي اإل��ى  إل��ى  حوالي و إل��ى  حوالي و إل��ى 

أعلى عام اأعلى عام أعلى عام  30.1% عام 2005 )و 32.5% كحد 
كل التالي والجدول صكل التالي والجدول صكل التالي والجدول  صح في ال�صح في ال� ح في ال�صح في ال�ص ص( وكما مو�ص( وكما مو� 2007

)1( في الملحق:

الم�صدر: 

EIA, Annual Energy Outlook, 2013, Early Release, April 15-May 2, 2013,
 http://www.eia.gov/forecasts/aeo/MT_naturalgas.cfm

تطور اإنتاج الغاز من الم�صادر غير التقليدية في الوليات المتحدة خالل الفترة 2013-2005 

ح�صب النوع )ترليون قدم مكعب(
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ومما يزيد من الهتمام بم�صادر الغاز ال�صخري 

م�صادر  مع  بالمقارنة  احتياطياتها  ارتفاع  هو 

الغاز غير التقليدية الأخرى، حيث �صكلت حوالي 

73% من اإجمالي الكميات القابلة لال�صتخال�ص 
من الناحية التقنية لم�صادر الغاز غير التقليدية 

في الدول الأمريكية الأع�صاء في منظمة التعاون 

على  بدوره  يدل  والذي   ،
66
والتنمية القت�صادي 

اإمكانية ا�صتمرار تحقيق زيادات في اإنتاجها في 

وغ��از  الفحم  طبقات  غ��از  بخالف  الم�صتقبل 

ال�صخور الكتيمة اللذان و�صال اإلى الحد الأعلى 

ويمران حالياً بمرحلة انخفا�ص في الإنتاج.

ال��زي��ادات  اإل��ى  ي�صار  اأ�صبح  معلوم،  ه��و  وكما 

الكبيرة غير المتوقعة في اإنتاج الغاز ال�صخري 

)ولحقاً النفط ال�صخري( في الوليات المتحدة 

 وما نتجت 
67
والتي بداأت في نهاية عام 2005 

عنه من اآثار هامة على واقع واآفاق �صناعة الغاز 

ب� »ثورة«  والنفط في الوليات المتحدة والعالم 

والنفط  ال�صخري  الغاز  طفرة(  )اأو  عا�صفة  اأو 

نطاق  وعلى  تعرف  اأ�صبحت  والتي  ال�صخري 

وا�صع ب� ثورة الغاز )والنفط( ال�صخري )اأو ثورة 

التطرق  اإل��ى  �صي�صار  والتي   
68
ال�صجيل( وق��ود 

حولها ب�صكل اأكثر تف�صياًل في اأدناه.

2-2: »ثورة« الغاز ال�صخري )اأو غاز ال�صجيل(:
معروفة  ال�صخري  ال��غ��از  مخزونات  كانت 

اإلى  بئر  اأول  حفر  تاأريخ  ويعود  بعيد  زمن  منذ 

 ،
69
نيويورك في  ع�صر  التا�صع  القرن  ع�صرينات 

لكن تقنية ا�صتخراجه بتكلفة منخف�صة بالدرجة 

الكافية لم تكن متاحة. وكان ينتج الغاز ال�صخري 

بكميات طفيفة ن�صبياً في الوليات المتحدة منذ 

لكنه   ،
70
الأحوا�ص بع�ص  100 عام من  من  اأكثر 

ال�صخري  الغاز  م�صادر  عن  التغا�صي  يتم  كان 

في اأحوا�ص عديدة في الوليات المتحدة وينظر 

اإليها على اأنها غير اقت�صادية.

عملت  الأخ��ي��رة،  القليلة  ال�صنوات  وخ��الل 

بع�ص العوامل مجتمعة على اإحداث دفعة قوية 

باتجاه التو�صع في تطوير م�صادر الغاز ال�صخري 

وتحقيق تقدم وا�صع في اكت�صاف م�صادر جديدة 

ال��ولي��ات  بع�ص  ف��ي  وبخا�صة  منها،  �صخمة 

ال�صاحلية،  المك�صيك  خليج  وولي��ات  ال�صرقية 

برغم انت�صارها في معظم المناطق المنتجة في 

  .
71
الوليات المتحدة

النطاق  وا�صع  انتاج  في  نجاح  اأول  تحقق  وقد 

»بارنيت«  ت�صكيلة  اأو  مكمن  في  ال�صخري  للغاز 

 Fort( الواقع في حو�ص فورت وورث )Barnett(
التي  التجارب  بعد  تك�صا�ص  ولي��ة  في   )Worth
من  والت�صعينات  الثمانينات  عقد  خ��الل  اأجريت 

القرن الما�صي، حيث بداأ التطوير على نطاق وا�صع 

في مكمن “بارنيت” في بداية القرن الحالي، والذي 

، لي�صل اإنتاج 
72
�صرعان ما انت�صر اإلى مكامن اأخرى

تريليون  اإلى حوالي ن�صف  المذكور وحده  المكمن 

 )والذي يعادل 
73
قدم مكعب من الغاز في عام 2005 

حوالي 67% من اإنتاج الوليات المتحدة من الغاز 

العام(. وب�صوء النجاح الذي  ال�صخري خالل ذلك 

تحقق في مكمن بارنيت تم ا�صتهداف مكامن الغاز 

لتطوير  عديدة  م�صاريع  وتنفيذ  الأخرى  ال�صخري 

بارنيت  ا�صتمر  ي��ذك��ر،  ال�ص�خري.  ال��غ��از  واإن��ت��اج 

الوليات  في  ال�صخري  للغاز  منتج  مكمن  كاأكبر 

 6.33 )بواقع  الأعلى  الحد  بلوغه  لغاية  المتحدة 

 2011 نوفمبر  �صهر  في  مكعب/يوم(  ق��دم  مليار 

قبل  من  تجاوزه  ويتم  بالنخفا�ص  ذلك  بعد  ليبداأ 

مكمن )Marcellus( الذي يحوي اأكبر مخزون من 

 والذي و�صل 
74
الغاز ال�صخري في الوليات المتحدة

اإنتاجه اإلى 7 مليار قدم مكعب/ يوم كما في �صهر 

تطور  التالي  ال�صكل  ويو�صح   .
75
 2013 اأغ�صط�ص 

المتحدة خالل  الوليات  ال�صخري في  الغاز  انتاج 

الفترة 2006-2011 وح�صب المكامن:



واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية 
 في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء
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تطور اإنتاج الغاز ال�صخري في الوليات المتحدة ح�صب المكامن للفترة 2011-2006 

)مليار متر مكعب()مليار متر مكعب(

2-3: العوامل الرئي�صية وراء “ثورة” الغاز ال�صخري

• التطور التكنولوجي:	

أدى التطور والتقدم التكنولوجي اأدى التطور والتقدم التكنولوجي أدى التطور والتقدم التكنولوجي  كل عام، صكل عام، صكل عام،  صب�صب�

إلى تغييرات جذرية في طبيعة اإلى تغييرات جذرية في طبيعة إلى تغييرات جذرية في طبيعة  إلى تغييرات جذرية في طبيعة نين  إلى تغييرات جذرية في طبيعة نين  نين صنين ص صوعلى مر ال�صوعلى مر ال�

إلى تحول اإلى تحول اإلى تحول  أدى اأدى أدى  و العالمية  والغاز  النفط  أدى �صناعة  و العالمية  والغاز  النفط  أدى �صناعة 

دراماتيكي في خارطة جغرافية المدادات على 

إنتاج الغاز )والنفط( اإنتاج الغاز )والنفط( إنتاج الغاز )والنفط(  إنتاج الغاز )والنفط( نطاق العالم. وتقليدياً، كان  إنتاج الغاز )والنفط( نطاق العالم. وتقليدياً، كان 

من مكامن ال�صخور الكتيمة يعتبر غير مجدي 

اعد صاعد صاعد  ص. لكن التطور التكنولوجي �ص. لكن التطور التكنولوجي �
76
فنياً واقت�صادياً

قيق( صقيق( صقيق(  أو )الت�اأو )الت�صأو )الت�صأو )الت� أو )الت�ير  أو )الت�اأو )الت�أو )الت�ير  أو )الت�اأو )الت�ير  ير صير ص صتخدام تقنية التك�صتخدام تقنية التك� تخدام تقنية التك�صتخدام تقنية التك�ص إمكانية ا�اإمكانية ا�صإمكانية ا�صإمكانية ا� إمكانية ا�في  إمكانية ا�اإمكانية ا�إمكانية ا�في  إمكانية ا�اإمكانية ا�في 

Hydraulic( أو التفتيت المائي( أو التفتيت المائي )اأو التفتيت المائي  الهيدروليكي 

إلى جنب مع تقنية اإلى جنب مع تقنية اإلى جنب مع تقنية  Fracturing( وذلك جنباً 
الحفر الأفقي )Horizontal Drilling(، ما 

للغاز  الهائلة  الم�صادر  للغاز إلى  الهائلة  الم�صادر  للغاز اإلى  الهائلة  الم�صادر  إلى  الو�صول  في  الو�صول صاعد  في  الو�صول صاعد  في  اعد  ص�ص�

)والنفط( غير التقليدية في المكامن ال�صخرية 

العقد  منذ  وذلك  العقد صجيل  منذ  وذلك  العقد صجيل  منذ  وذلك  جيل  ال� ال�صمنها �صخور  صمنها �صخور  ال�ص ال�صمنها �صخور  منها �صخور  صومن �صومن �

ي. صي. صي.  صالما�صالما�

وبخا�صة  التطورات،  تلك  عملت  وبالتالي، 

اب متقدمة في مجاصاب متقدمة في مجاصاب متقدمة في مجالت  إدخال طرق احت�اإدخال طرق احت�صإدخال طرق احت�صإدخال طرق احت� بعد 

مثل الكيمياء البترولية والفيزياء البترولية وجعل 

، على 
77
أكثر يقيناًاأكثر يقيناًأكثر يقيناً اف واصاف واصاف والنتاج  صتك�صتك� تك�صتك�ص ص�ص� عمليات ال

كما  ال�صخري.  )والنفط(  الغاز  كما إن��ت��اج  ال�صخري.  )والنفط(  الغاز  كما اإن��ت��اج  ال�صخري.  )والنفط(  الغاز  إن��ت��اج  تحفيز 

تحقيق  في  التكنولوجي  والتقدم  التطور  تحقيق صاعد  في  التكنولوجي  والتقدم  التطور  تحقيق صاعد  في  التكنولوجي  والتقدم  التطور  اعد  ص�ص�

الإنتاج  لي�صبح  الإنتاج  تكاليف  في  الإنتاج صات  لي�صبح  الإنتاج  تكاليف  في  الإنتاج صات  لي�صبح  الإنتاج  تكاليف  في  ات  صتخفي�صتخفي�

ب صب صب  فح� فنياً  فح�ص  فنياً  ص  لي�ص مجدياً  الم�صادر  تلك  لي�صمن  مجدياً  الم�صادر  تلك  صمن 

نوات صنوات صنوات  ال� خالل  وبخا�صة  ال�صاً،  خالل  وبخا�صة  صاً،  ال�ص خالل  وبخا�صة  ال�صاً،  خالل  وبخا�صة  اً،  أي�اأي�صأي�صأي� اقت�صادياً  بل 

الأخيرة.

يذكر، كانت تلك التقنيات معروفة منذ فترة 

أول اأول أول  لطويلة في الولطويلة في الوليات المتحدة، حيث تم حفر 

أول عملية اأول عملية أول عملية  أول عملية تخدمت  أول عملية تخدمت  تخدمت صتخدمت ص ص وا�ص وا� أفقي في عام اأفقي في عام أفقي في عام 1929 أفقي في عام بئر  أفقي في عام بئر 

إنتاج النفط والغاز عام اإنتاج النفط والغاز عام إنتاج النفط والغاز عام  قيق هيدروليكي في صقيق هيدروليكي في صقيق هيدروليكي في  صت�صت�

الهيدروليكي  الهيدروليكي صقيق  الهيدروليكي صقيق  قيق  الت� تقنية  الت�صأن  تقنية  الت�صأن  تقنية  الت�اأن  تقنية  أن  اإل  .1947
الحفر  تقنية  مع  ومزجها  الحفر صجيل  تقنية  مع  ومزجها  الحفر صجيل  تقنية  مع  ومزجها  جيل  بال� بال�صالخا�صة  صالخا�صة 

عينات صعينات صعينات  ص في نهاية ت�ص في نهاية ت� اجها صاجها صاجها اإل صإن�صإن� إن�اإن�ا الأفقي لم يتم 

ي وبداية القرن الحالي. ولم يكن صي وبداية القرن الحالي. ولم يكن صي وبداية القرن الحالي. ولم يكن  صالقرن الما�صالقرن الما�

إمدادات الطاقة الأمريكية اإمدادات الطاقة الأمريكية إمدادات الطاقة الأمريكية  إمدادات الطاقة الأمريكية ة على  إمدادات الطاقة الأمريكية ة على  ة على صة على ص آثار ملمو�اآثار ملمو�صآثار ملمو�صآثار ملمو� آثار ملمو�لها  آثار ملمو�لها 

 .
78 لغاية عام 2008
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التقليدي  غير  ال��غ��از  اإن��ت��اج  ف��اإن  وبالتالي 

لم  المذكورتين  التقنيتين  بين  المزج  بوا�صطة 

في  اإل  الأمريكية  ال�صوق  ف��ي  ماألوفة  ت�صبح 

من  �صنوات  وب��ع��د  الما�صي  ال��ق��رن  ت�صعينات 

 ،
79
العلمية والبتكارات  الفدرالية  الإدارة  دعم 

ومن  هاماً  الفدرالية دعماً  الإدارة  حيث قدمت 

التي  الخا�ص  القطاع  ل�صركات  مختلفة  جوانب 

في  والتطوير  البحوث  مجال  في  الرائدة  كانت 

ا�صتغالل م�صادر النفط والغاز غير التقليدية.

 Mitchel Energy« �صركة  ب��داأت  فمثاًل 

منت�صف  وم��ن��ذ   »and Development
مجال  في  البحوث  الما�صي،  القرن  ثمانينات 

في  تمكنت  وال��ت��ي  ال�صخري  ال��غ��از  ا�صتغالل 

ا�صتخدمتها  جديدة  تقنيات  تطوير  من  النهاية 

ولي��ة  �صمال   )Barnett( بارنيت  مكمن  ف��ي 

تكلفة  خف�ص  ف��ي  اأ���ص��ه��م��ت  وال��ت��ي  تك�صا�ص 

للمبا�صرة في حفر  ال�صبيل  ومهدت  ال�صتخراج 

اأخرى  ولي��ات  في  ال�صخري  للغاز  اأخ��رى  اآب��ار 

مثل اأركن�صا�ص ولويزيانا، ما د�صن مرحلة جديدة 

.
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للغاز ال�صخري

• اأ�صعار النفط والغاز:	

ب�صكل عام، كان تطور �صناعة الغاز )والنفط( 

الأمريكية ا�صتجابة لمحفزات الأ�صعار. فبالن�صبة 

التمويل  عملية  بداأت  التقليدية،  غير  للم�صادر 

التقليدي  غير  الغاز  اأبحاث  لبرنامج  الحكومي 

على  المخاطر  لتخفيف  المتحدة  الوليات  في 

 في منت�صف 
81
ال�صركات الداخلة في هذا المجال

اأ�صعار  ارت��ف��اع  اأث��ر  الما�صي  القرن  �صبعينات 

الأولى، وظهور  النفط  باأزمة  �صمي  وما  النفط، 

الأمريكي،  المحلي  الإنتاج  في  انخفا�ص  بوادر 

وذلك للم�صاعدة في تطوير قاعدة م�صادر الغاز 

الطبيعي المحلي.

وبعد  الما�صي،  القرن  ثمانينات  اأوائ��ل  وفي 

ب��داأت   ،1979 ع��ام  ف��ي  الثانية  النفط  اأزم���ة 

الإدارة الأمريكية وب�صكل كثيف تمويل الأبحاث 

المكامن  في  الغاز  تكنولوجيا  لمعهد  والتطوير 

.
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الهيدروكربونية المنخف�صة النفاذية

الطبيعي  ال��غ��از  اأ�صعار  ف��ي  الرت��ف��اع  وبعد 

اأدى  2000 وما  المتحدة في عام  الوليات  في 

اإنتاج الغاز من  اإليه من تح�صن في اقت�صاديات 

بين  ما  الجمع  �صاعد  التقليدية،  غير  الم�صادر 

في  الترويجية  وال��ب��رام��ج  التقنية  الب��ت��ك��ارات 

�صناعة  قبل  من  ودراماتيكية  �صريعة  ا�صتجابة 

زي��ادة  تحقيق  ف��ي  تج�صدت  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��غ��از 

غير  الم�صادر  م��ن  ال��غ��از  اإن��ت��اج  ف��ي  م�صتمرة 

التقليدية، وبخا�صة، غاز ال�صخور الكتيمة وغاز 

طبقات الفحم. كما كان هناك تركيز اأكبر باتجاه 

ال�صخري.  الغاز  لإنتاج  منا�صبة  تقنيات  تطوير 

جهة  من  الغاز  على  الطلب  تزايد  ب�صوء  يذكر، 

اأخرى، وما  وانخفا�ص النتاج المحلي من جهة 

اأدى اإليه ذلك من ارتفاع لأ�صعار الغاز وت�صاعد 

ل�صتيرادات الغاز اإلى الوليات المتحدة بعد عام 

بالإ�صافة  الأمريكية،  2000، فاإن �صناعة الغاز 
الغاز  اإنتاج  تقنيات  تطوير  في  ا�صتثمارها  اإلى 

اآخر  اتخذت حاًل  التقليدية،  الم�صادر غير  من 

تمثل  الغاز،  من  لمزيد  الحاجة  لتلبية  مناق�صاً، 

 .
83
ببناء موانئ ل�صتيراد الغاز الم�صال من الخارج

الغاز  انتاج  في  الهامة  ال��زي��ادة  ب��داأت  وق��د 

ال�صخري بعد عام 2007 بالتزامن مع ا�صتمرار 

من  لحقها  وما  العالمية  النفط  اأ�صعار  ت�صاعد 

اأ�صعار الغاز، والتي بداأت منذ عام  ت�صاعد في 

م�صتويات  النفط  اأ�صعار  حققت  حيث   ،2004
لغاية  الالحقة  ال�صنوات  خالل  متتالية  قيا�صية 

و�صولها اإلى ما يقارب من 145 دولر / برميل 

في الن�صف الأول من عام 2008 قبل انخفا�صها 
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الن�صف  في  العالمية  المالية  الأزمة  اندلع  اأثر 

الثاني من العام المذكور. 

اأما اأ�صعار الغاز في ال�صوق الأمريكية )ممثلة 

بالأ�صعار الفورية في مركز هنري(، فقد ارتفعت 

من 3.33 دولر / مليون وحدة حرارية بريطانية 

مليون   / دولر   8.79 اإل��ى  لت�صل   2003 ع��ام 

وبرغم   .2005 ع��ام  بريطانية  ح��راري��ة  وح��دة 

 2007-2006 عامي  خالل  قلياًل  انخفا�صها 

8.85 دولر/  الأعلى  لتبلغ حدها  ارتفعت  فقد 

 .
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 2008 عام  بريطانية  حرارية  وحدة  مليون 

وبالتالي، فاإنه يمكن القول باأن م�صتويات اأ�صعار 

الغاز )والنفط( المرتفعة وبخا�صة خالل الفترة 

النمو  وراء  الأول��ي  الدافع  تعتبر   2008-2005
في حركة ال�صتك�صافات عن الغاز خالل العقد 

.
85
ال�صابق في الوليات المتحدة

وك��م��ا ه��و م��ع��ل��وم، ع����اودت اأ���ص��ع��ار النفط 

لت�صل   2010 ع��ام  منذ  الت�صاعدي  اتجاهها 

اإلى م�صتويات مرتفعة فوق حاجز 100 دولر / 

اأوبك خالل  برميل كمعدل �صنوي ل�صلة خامات 

الفترة 2013-2011. 

الأمريكية  الغاز  اأ�صعار  انخف�صت  بالمقابل، 

القليلة  ال�صنوات  خالل  متدنية  م�صتويات  اإل��ى 

الأخ��ي��رة ب�صوء ال��زي��ادة ف��ي ان��ت��اج ال��غ��از في 

الوليات المتحدة بالإ�صافة اإلى النخفا�ص الذي 

طراأ على الطلب على الغاز بعد الأزمة المالية 

العالمية بالتزامن مع دخول طاقات اإنتاج جديدة 

اأدت  وق��د  العالم.  في  الم�صال  الطبيعي  للغاز 

اأ�صعار الغاز المنخف�صة اإلى تدهور اقت�صاديات 

م�صاريع الغاز غير التقليدي، ما اأدى اإلى تقلي�ص 

الوليات  في  الغاز  م�صاريع  في  الحفر  عمليات 

ل�صالح  وذلك  الأخيرة  ال�صنوات  المتحدة خالل 

النفط وال�صوائل الهيدروكربونية غير التقليدية.

• بع�ص الجوانب التنظيمية والقانونية:	

ت�صمن قانون الطاقة الأمريكي لعام 1980 

لإنتاج  �صريبية  ائتمانات  بمنح  تق�صي  ن�صو�صاً 

الغاز من الم�صادر غير التقليدية. وبرغم اأن تلك 

الئتمانات �صاعدت بالدرجة الأولى في تحفيز 

والرمال  الفحم  م�صادر طبقات  الغاز من  اإنتاج 

ال�صناعة لحفر مزيد من  الكتيمة، فقد حفزت 

�صاهمت  بدورها  والتي  البيانات  وتجميع  الآبار 

غير  الغاز  �صناعة  تقنيات  وتح�صين  تطوير  في 

.
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التقليدية ب�صكل عام

اإ�صافة اإلى ذلك، فاإنه وطبقاً لقانون الطاقة 

ا�صتثناء  تم   2005 عام  في  ال�صادر  الأمريكي 

عمليات الت�صقيق الهيدروليكي من قانون وكالة 

وذلك  النظيفة  بالمياه  الخا�ص  البيئة  حماية 

برغم الإح�صا�ص العالمي بالم�صائل البيئية.

الملكية  ق��وان��ي��ن  تق�صي  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 

بمنح  العالم،  دول  لمعظم  وخالفاً  الأمريكية، 

الخا�صة  الأرا���ص��ي  في  المعادن  ملكية  حقوق 

بتملك  وذل��ك  للدولة،  ولي�ص  الخا�ص  للقطاع 

�صاحب �صطح الأر�ص حقوق الثروات الموجودة 

ال�صهولة  من  ما جعل  وهذا  الأر���ص.  باطن  في 

لمالك حقوق الأر�ص تعزيز ما هو اأف�صل طريقة 

ل�صتثمارها وخلق الحافز المالي لمالك الأر�ص 

من ال�صماح بالعمليات الخا�صة للغاز ال�صخري، 

والذي بدوره جعل من ال�صهولة ل�صركات النفط 

والغاز الح�صول على تلك الم�صادر. اإ�صافة اإلى 

الطويل  البترولية  ال�صناعة  تاأريخ  وب�صوء  ذلك، 

في الوليات المتحدة، فقد تعود ال�صاكنون على 

العي�ص بمقربة من عمليات النفط والغاز. 

من جهة اأخرى، تتميز �صوق الغاز الأمريكية 

جداً  المتطورة  التحتية  وبنيتها  حجمها  بكبر 

ال�صوق  تلك  تت�صم  كما  الأنابيب.  �صبكات  من 

وعلى  والتناف�صية  النفتاح  من  عالية  بدرجة 
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نقل  �صهولة  في  �صاعد  ما   ،
87
الم�صتويات جميع 

الغاز المنتج عبر الأنابيب المنت�صرة في المناطق 

المختلفة من الوليات المتحدة بموجب قوانين 

 )Common Carriage( »ال�صحن العمومي«

ال�صوق  باأ�صعار  المنتجة  الكميات  بيع  و�صهولة 

وبدرجة عالية من ال�صفافية.

• وفرة �صركات الخدمات:	

تتميز ال�صوق الأمريكية بوجود اأعداد كبيرة 

من �صركات الخدمات عالية الكفاءة والتناف�صية 

في مجال النفط والغاز والتي كانت وراء تنفيذ 

ب�صناعة  الخا�صة  العمليات  من  الأكبر  الجزء 

الغاز ال�صخري والذي �صاعد بدوره في تطوير 

الحفر  اأبراج  العمليات. فمثاًل، و�صل عدد  تلك 

عام  في   199 وح��ده  بارنيت  حقل  في  العاملة 

. يذكر اأن اأكثر من 60 % من من�صات 
88
 2008

ال��ولي��ات  ف��ي  توجد  عالميا  المتوفرة  الحفر 

المتحدة الأمريكية واأن 95 % من من�صات الحفر 

الأمريكية يمكنها القيام بعمليات الحفر الأفقي، 

.
89
جنبا اإلى جنب مع التك�صير الهيدروليكي

2-4: اآثار »ثورة« الغاز ال�صخري على �صناعة 
الغاز الأمريكية

وغير  ال��ك��ب��ي��رة  ل��ل��ط��ف��رة  ك���ان  ع���ام  ب�صكل 

ال�صخري  والنفط  ال��غ��از  ان��ت��اج  ف��ي  المتوقعة 

مجمل  على  مهمة  اآث��ار  المتحدة  ال��ولي��ات  في 

القت�صاد الأمريكي من نواحي عديدة ومنها خلق 

فر�ص عمل جديدة وتخفيف العبء على الميزان 

ال��واردات.  تخفي�ص  ب�صبب  الأمريكي  التجاري 

�صناعة  واآف��اق  واقع  في  تاأثير جذري  لها  وكان 

اعتبرها  بحيث  الأم��ري��ك��ي��ة،  )وال��ن��ف��ط(  ال��غ��از 

البع�ص بمثابة ولدة جديدة لتلك ال�صناعة.

اآث��ار  بع�ص  على  التركيز  اأدن���اه  في  و�صيتم 

�صناعة  على  وبخا�صة  ال�صخري،  الغاز  “ثورة” 
الغاز الأمريكية من خالل التطرق اإلى التطورات 

لتلك  الرئي�صية  ال��م��وؤ���ص��رات  ف��ي  ال��ح��ا���ص��ل��ة 

ال�صناعة:

1- احتياطيات الغاز الطبيعي في الوليات 
المتحدة:

عانت  المتحدة  ال��ولي��ات  ب��اأن  المعلوم  من 

من انخفا�ص م�صتمر في احتياطياتها من الغاز 

ولغاية  الما�صي  القرن  �صبعينات  منذ  الطبيعي 

اإلى 199  نهاية الت�صعينات لت�صل الحتياطيات 

بانخفا�ص  اأي   ،1980 تريليون قدم مكعب عام 

يعادل  م��ا  مكعب،  ق��دم  تريليون   92 ح��وال��ي 

 .1970 عام  مع  بالمقارنة   %31.5 انخفا�ص 

اأما خالل عقد الثمانينات، فقد كان النخفا�ص 

بحدود 30 تريليون قدم مكعب، ما يعادل حوالي 

15% لت�صل الحتياطيات اإلى 169.3 تريليون 
 1993 ع��ام  وخ��الل   .1990 ع��ام  مكعب  ق��دم 

و�صلت احتياطيات الغاز اإلى حدها الأدنى منذ 

مكعب،  قدم  تريليون   162.4 بواقع  ال�صبعينات 

لكنه برغم التذبذب الذي �صهدته الحتياطيات 

طفيفة  زي��ادة  الت�صعينات  عقد  خ��الل  تحققت 

بحدود 8 تريليون قدم مكعب، ما يعادل اأقل من 

اأما خالل  5% ما بين عامي 1990 و 2000. 
الفترة 2000-2011 فقد ح�صلت طفرة كبيرة 

قدم  تريليون   156.7 بواقع  الحتياطيات  في 

مكعب، ما يعادل 88% وكما مو�صح في الجدول 

التالي: 
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الفترة
التغير ما بين بداية ونهاية 

الفترة )ترليون قدم/مكعب(

ن�صبة التغيير

)%(

1980-1970)91.7()31.5(

1990-1980)29.7()14.9(

2000-19908.14.9
2011-2000156.788

مالحظات:

نواتصنواتصنوات صحتياطيات كما في نهاية ال�صحتياطيات كما في نهاية ال� أرقام ااأرقام اأرقام ال أي انخفا�اأي انخفا�ص،أي انخفا�ص،أي انخفا�ص، اعتبرت  الب صالب صالب  صين تعني �صين تعني � ين تعني �صين تعني �ص صمابين قو�صمابين قو�

م�صدر البيانات:

EIA, US Dry Natural Gas Proved Reserves, 8/1/2013
http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngr11nus_1a.htm

وت��ع��زى ال���زي���ادات ف��ي اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��غ��از 

إلى اإلى اإلى  الأخيرة  القليلة  الأخيرة صنوات  القليلة  الأخيرة صنوات  القليلة  نوات  ال� خالل  ال�صالأمريكية  خالل  صالأمريكية 

تغاللها لم�صادرها صتغاللها لم�صادرها صتغاللها لم�صادرها  صالنجاحات التي تحققت في ا�صالنجاحات التي تحققت في ا�

�من الغاز غير التقليدية وبخ�من الغاز غير التقليدية وبخا�صة الغاز ال�صخري. �ا�صة الغاز ال�صخري. �ا�صة الغاز ال�صخري. 

فمثاًل تزايدت احتياطي الغاز الأمريكية بحدود 

امي ����امي ����امي 2000 ����عب ما بين ع����عب ما بين ع عب ما بين ع��عب ما بين ع�� ��ون قدم مك��ون قدم مك ون قدم مك�ون قدم مك� � تريلي� تريلي 27
130 لكن الزيادة الكبيرة والبالغة حوالي 130 لكن الزيادة الكبيرة والبالغة حوالي 130 و2005

تحققت  الحتياطيات  في  مكعب  قدم  تريليون 

تزامنت  وال��ت��ي  و2011   2005 عامي  بين  م��ا 

الغاز  م�صادر  الغاز صتغالل  م�صادر  الغاز صتغالل  م�صادر  تغالل  صا�صا� في  الكبير  النجاح  مع 

احتياطيات  احتياطيات أن  احتياطيات اأن  أن  و خ�صو�صاً  الأمريكية  احتياطيات ال�صخري  أن  و خ�صو�صاً  الأمريكية  احتياطيات ال�صخري  أن 

المتحدة  الوليات  في  المثبتة  ال�صخري  الولالغاز  في  المثبتة  ال�صخري  لالغاز 

2009 مليار قدم مكعب عام 2009 مليار قدم مكعب عام 2009،  قد بلغت 60,644

يعادل  ما  مكعب،  ق��دم  مليار   26,216 ب��زي��ادة 

2008. وبزيادة  بالمقارنة مع عام   %76 زيادة 

 .
90 2007 عام  مع  بالمقارنة   %160 من  من أكثر  من اأكثر  أكثر 

الغاز  احتياطيات  تطور  التالي  الغاز صكل  احتياطيات  تطور  التالي  الغاز صكل  احتياطيات  تطور  التالي  كل  ال� ال�صح  صح  ال�ص ال�صح  ح  صيو�صيو�

الأمريكية خالل الفترة 2011-2000.

تطور احتياطيات الغاز الطبيعي الجاف في الوليات المتحدة خالل الفترة 2011-2000

ترليون قدم مكعب

177.4	   183.5	   187	   189	   192.5	  
204.4	   211.1	  

237.7	   244.6	  

272.5	  

304.6	  

334.1	  

100	  
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http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngr11nus_1a.htm            
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واأ�صارت بع�ص الم�صادر اإلى ح�صول انخفا�ص 

في احتياطيات الغاز الأمريكية خالل عام 2012 

وبحدود 3.7% بالمقارنة مع عام 2011، ولأول 

مرة بعد �صعود م�صتمر في الحتياطيات لفترة 

حوالي 13 �صنة متتالية، وذلك نتيجة لالنخفا�ص 

اإليه  الكبير في اأ�صعار الغاز الأمريكية وما اأدى 

ذلك من انخفا�ص في عمليات الحفر في مجال 

الغاز وقيام بع�ص ال�صركات الأمريكية بتخفي�ص 

اأرقام احتياطياتها من الغاز نتيجة لأ�صعار الغاز 

.
91
المتدنية

2 - م���وازن���ة ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي ف���ي ال���ولي���ات 
المتحدة:

ال�صناعة  موطن   – المتحدة  ال��ولي��ات  تعد 

في  العالم  في  الأكبر  الدولة  الحديثة-  البترولية 

على  م�صتحوذة  الطبيعي  الغاز  وا�صتهالك  انتاج 

انتاج وا�صتهالك  اإجمالي  20.4 %و 21.9% من 
.

92
الغاز في العالم على التوالي كما في عام 2012 

ويغطي انتاج الغاز المحلي الجزء الأعظم من 

وبن�صبة  الغاز  من  المتحدة  الوليات  احتياجات 

يعني  ما   ،2012 ع��ام  في  كما   %94.4 بلغت 

واإن  وال�صتهالك  الإنتاج  بين  عجز  هناك  ب��اأن 

دولة  تعتبر  فهي  بالتالي،  و  ن�صبياً.  كان �صغيراً 

م�صتوردة �صافية للغاز برغم اأنها تقوم بت�صدير 

بع�ص الكميات المتوا�صعة من الغاز الم�صال )من 

ال�صكا( اإلى اليابان وت�صدير الغاز عبر الأنابيب 

اإلى كل من كندا والمك�صيك عبر الحدود، لكن 

اأقل بكثير  اعتمادها على ا�صتيرادات الغاز هي 

بالمقارنة مع النفط.

ولدى النظر اإلى تطور الفجوة ما بين الإنتاج 

وال�صتهالك اأو العجز في الإنتاج يت�صح باأن العجز 

كان متوا�صعاً ن�صبياً خالل فترة ال�صبعينات لي�صل 

اإلى حوالي 4 مليار متر مكعب، والذي يعادل اأقل 

من 1% من ال�صتهالك كما في عام 1975، ما 

يعني باأن الإنتاج المحلي قد غطى اأكثر من %99 

الغاز خالل  المتحدة من  الوليات  ا�صتهالك  من 

العام المذكور، ثم تو�صع العجز لي�صل اإلى 9 مليار 

خالل  بالتو�صع  وا�صتمر   1980 عام  مكعب  متر 

الأعلى  حده  اإلى  لي�صل  والت�صعينات  الثمانينات 

البالغ 117.5 مليار متر مكعب ما يعادل حوالي 

18% من ال�صتهالك عام 2000. 
بفترات من النخفا�ص  بعد ذلك  العجز  مر 

القرن  من  الأول  العقد  منت�صف  لغاية  والزيادة 

متر  مليار   112.3 اإل��ى  و�صل  عندما  الحالي 

ال�صتهالك  18% من  يعادل حوالي  ما  مكعب، 

عام 2005. ولغاية العام المذكور كانت التوقعات 

الغاز  اإنتاج  ا�صتمرار النخفا�ص في  تجمع على 

المحلي في الوليات المتحدة وبالتالي ا�صتمرار 

، وبالعك�ص   2007 تو�صع العجز، لكنه بعد عام 

من تلك التوقعات، اأخذ العجز اتجاهاً انخفا�صياً 

متر  مليار   40.7 اإل��ى  لي�صل  م�صتمر  وب�صكل 

عام  ال�صتهالك  من   %5.6 يعادل  ما  مكعب، 

في   )2( الجدول  من  ذلك  يت�صح  2012، وكما 
الملحق وال�صكل التالي:
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تطور العجز في الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي في الوليات المتحدة بالمقارنة مع ال�صتهالك خالل الفترة 2012-1970
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الإنتاج  في  العجز  تقلي�ص  تزامن  يذكر، 

تهالك صتهالك صتهالك  ا� تزايد  مع  الأخيرة  ا�صنوات  تزايد  مع  الأخيرة  صنوات  ا�ص تزايد  مع  الأخيرة  ا�صنوات  تزايد  مع  الأخيرة  نوات  ال� ال�صخالل  صخالل 

حوالي  بواقع  المتحدة  ال��ولي��ات  ال��ولفي  لفي  الغاز 

16% ما بين عامي 2005 و 2012، ما يعني 
صا�صا�ص،  ا�صا�ص الأ� بالدرجة  يعود،  العجز،  تقلي�ص  الأ�صأن  بالدرجة  يعود،  العجز،  تقلي�ص  صأن  الأ�ا بالدرجة  يعود،  العجز،  تقلي�ص  الأ�اأن  بالدرجة  يعود،  العجز،  تقلي�ص  أن  اباب

إنتاج اإنتاج إنتاج  اتجاه  في  ح�صل  ال��ذي  صنعكا�صنعكا�ص  ال اإل��ى  ااإل��ى  إل��ى 

أخذ يتزايد اأخذ يتزايد أخذ يتزايد  لالغاز في الولالغاز في الوليات المتحدة الذي 

انتاج  في  الزيادة  انتاج صبب  في  الزيادة  انتاج صبب  في  الزيادة  بب  ب�  - ب�ص   - ص  2008 عام  منذ 

ال��غ��از ال�����ص��خ��ري-  وب��ع��د ف��ت��رة طويلة من 

بعينات القرن صبعينات القرن صبعينات القرن  صأت منذ �صأت منذ � أت منذ �اأت منذ �ا صنخفا�صنخفا�ص والتي بد ال

الطبيعي  الغاز  الطبيعي إنتاج  الغاز  الطبيعي اإنتاج  الغاز  إنتاج  تزايد  حيث   ،
94
يصيصي صالما�صالما�

من  من اأكثر  من اأكثر  أكثر  ب المتحدة  بايات  المتحدة  ايات  الول في  عام  الولكل  في  عام  لكل  الوص في  عام  الوصكل  في  عام  كل  صب�صب�

33% ما بين عامي 2005 و 2012 لت�صبح 
الأكبر  المنتجة  ال��دول��ة  المتحدة  لال��ولال��ولي��ات 

ك �����ك �����ك  وذل وذل�����،   ،����� 2010 ع��ام  العالم  ع��ام ����ي  العالم  ع��ام ����ي  العالم  ي  ف ف����از  ����از  ف���� ف����از  از  ����للغ����للغ

ال�صخري  ال��غ��از  »ل��ث��ورة«  ال�صخري صرة  ال��غ��از  »ل��ث��ورة«  ال�صخري صرة  ال��غ��از  »ل��ث��ورة«  رة  مبا� مبا�صجة  صجة  مبا��� مبا���جة  جة  ��كنتي��كنتي

عاف صعاف صعاف  صأ�صأ� أ�اأ�ا رة صرة صرة  إنتاجه مما يقارب من ع�اإنتاجه مما يقارب من ع�صإنتاجه مما يقارب من ع�صإنتاجه مما يقارب من ع� وزيادة 

أدى اأدى أدى  وال��ذي   ،2012 و   2005 عامي  بين  ما 

عار الغاز في صعار الغاز في صعار الغاز في  صأ�صأ� أ�اأ�ا إلى انخفا�اإلى انخفا�صإلى انخفا�صإلى انخفا�ص كبير في  إلى انخفا�بدوره  إلى انخفا�بدوره 

إلى ذلك اإلى ذلك اإلى ذلك  إلى ذلك يتم التطرق  إلى ذلك يتم التطرق  يتم التطرق صيتم التطرق ص صوق الأمريكية، كما �صوق الأمريكية، كما � وق الأمريكية، كما �صوق الأمريكية، كما �ص صال�صال�

يء من التف�صيل.صيء من التف�صيل.صيء من التف�صيل. صحقاً ب�صحقاً ب� ل

ل - ت���ج���ارة ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي ف���ي ال���ول - ت���ج���ارة ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي ف���ي ال���ولي���ات  3
المتحدة:

في  ال��م��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  تعتمد  ال���ولت��ق��ل��ي��دي��اً،  تعتمد  لت��ق��ل��ي��دي��اً، 

وارداتها من الغاز الطبيعي، وبدرجة كبيرة، على 

غاز الأنابيب، وبخا�صة من جارتها كندا، والتي 

إجمالي اإجمالي إجمالي  من   %99.5 حوالي  على  حوالي صتحوذت  على  حوالي صتحوذت  على  تحوذت  صا�صا�

وق الأمريكية في صوق الأمريكية في صوق الأمريكية في  إلى ال�اإلى ال�صإلى ال�صإلى ال� إلى ال�واردات الغاز الطبيعي  إلى ال�واردات الغاز الطبيعي 

الكميات  الكميات أما  الكميات اأما  أما  ي. صي. صي.  الما� القرن  الما�صبعينات  القرن  صبعينات  الما�ص القرن  الما�صبعينات  القرن  بعينات  � �صبداية  صبداية 

ملت صملت صملت  صالقليلة المتبقية خالل تلك الفترة، فقد �صالقليلة المتبقية خالل تلك الفترة، فقد �

يك صيك صيك  المك� من  الأنابيب  غاز  من  طفيفة  المك�صكميات  من  الأنابيب  غاز  من  طفيفة  صكميات 

والتي  والتي صال  والتي صال  ال  الم� الغاز  من  كميات  الم�صإلى  الغاز  من  كميات  الم�صإلى  الغاز  من  كميات  الم�اإلى  الغاز  من  كميات  إلى  افة صافة صافة  صبالإ�صبالإ�

وق المذكورة.صوق المذكورة.صوق المذكورة. إلى ال�اإلى ال�صإلى ال�صإلى ال� إلى ال�أتها الجزائر بالت�صدير  إلى ال�أتها الجزائر بالت�صدير  أتها الجزائر بالت�صدير اأتها الجزائر بالت�صدير  بد

إلى اإلى اإلى  إلى ال  إلى ال  ال صال ص صتيرادات الغاز الم�صتيرادات الغاز الم� تيرادات الغاز الم�صتيرادات الغاز الم�ص صيذكر، اجتذبت ا�صيذكر، اجتذبت ا�

بعينات صبعينات صبعينات  � بداية  في  اهتماماً  الأمريكية  �صوق  بداية  في  اهتماماً  الأمريكية  صوق  �ص بداية  في  اهتماماً  الأمريكية  �صوق  بداية  في  اهتماماً  الأمريكية  وق  صال�صال�
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القرن الما�صي بعد اأزمة النفط الأولى وارتفاع 

الهتمام  اأن  اإل  الطبيعي،  والغاز  النفط  اأ�صعار 

تال�صى في منت�صف الثمانينات اأثر انهيار اأ�صعار 

القرن  بداية  وفي  لكن  الطبيعي.  والغاز  النفط 

الغاز  ا�صتيراد  اإلى  ثانية  الهتمام  عاد  الحالي 

النخفا�ص  اأهمها  من  عديدة  لأ�صباب  الم�صال 

ال��غ��از  ال���ذي ط���راأ ع��ل��ى الإن���ت���اج المحلي م��ن 

ال�صوق  في  الغاز  اأ�صعار  ارتفاع  اإل��ى  بالإ�صافة 

الغاز  ���ص��ادرات  باتجاه  والتوقعات  الأمريكية، 

الكندية نحو النخفا�ص.

ومع بداية انخفا�ص الإنتاج المحلي من الغاز 

المتحدة  الوليات  حاجة  حول  ت�صاوؤلت  اأثيرت 

لمزيد من واردات الغاز الم�صال لتلبية احتياجاتها، 

هامة  م�صتوردة  دول��ة  �صت�صبح  باأنها  يعني  م��ا 

ال�صياق  وفي هذا   .
95
الم�صتقبل الم�صال في  للغاز 

اأ�صارت توقعات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية 

الغاز  ا���ص��ت��ي��رادات  بتزايد   2003 ع��ام  ���ص��ادرة 

اإجمالي واردات  الم�صال لت�صكل ن�صبة 39% من 

2015 بالمقارنة مع  الغاز الأمريكية بحلول عام 

 ،2004 ع��ام  وبحلول   .
96
 2002 ع��ام  2% فقط 

اأ�صبح من الوا�صح باأن الوليات المتحدة متجهة 

لت�صبح �صوقا نامية كبيرة للغاز الطبيعي الم�صال 

. وهذا ما نتج عن في�ص من الم�صاريع 
97
الم�صتورد

المقترحة، داخل الوليات المتحدة، لإن�صاء موانئ 

للغاز   )Regasification( واإعادة تغويز ا�صتالم 

موانئ  ط��اق��ات  بلغت  حيث  الم�صال  الطبيعي 

ا�صتيراد الغاز الم�صال التي تم بناوؤها ما بين عامي 

2000 و2010 في الوليات المتحدة حوالي 100 
المتحدة،  الوليات  اأما خارج   .

98
مليار متر مكعب

فقد قامت بع�ص الدول الم�صدرة للغاز مثل قطر 

ودول اأخرى بالدخول بم�صاريع ت�صدير م�صتهدفة 

 .
99
ال�صوق الأمريكية

ا�صتغالل  ف��ي  تحقق  ال��ذي  النجاح  اأن  اإل 

م�صادر الغاز ال�صخري الأمريكية وما اأدى اإليه 

الإنتاج  في  متوقعة  وغير  كبيرة  زي��ادة  من  ذلك 

المحلي للغاز وبخا�صة بعد عام 2005 )وباأكثر 

2012(، قد  2005 و  33% ما بين عامي  من 

قلب الموازين، راأ�صاً على عقب.  ولقد كان لذلك 

تاأثير كبير على الم�صتوى الدولي حيث ا�صطرت 

تلك الدول التي ا�صتثمرت في تلك الطاقات التي 

ا�صتهدفت ال�صوق الأمريكية اإلى  اإعادة توجيهها 

زيادة في  يعني ذلك من  اأخرى وما  اأ�صواق  اإلى 

المناف�صة في تلك الأ�صواق.

فبالرغم من الزيادة التي �صهدها ا�صتهالك 

مع  تزامنت  والتي  الغاز  من  المتحدة  الوليات 

كانت  )والتي  للغاز  المحلي  الإنتاج  في  الزيادة 

 ،)2012 و   2005 بين عامي  ما   %16 بحدود 

انخف�صت وارداتها من الغاز اإلى اأقل كمية منذ 

ت�صعينات القرن الما�صي وبدلً من تزايد اعتماد 

الم�صال،  الغاز  ا�صتيراد  على  المتحدة  الوليات 

فقط،  قليلة  ���ص��ن��وات  وق��ب��ل  متوقعاً  ك��ان  كما 

وقد  الغاز  ل�صتيرادات  اأق��ل  الحاجة  اأ�صبحت 

الطبيعي  الغاز  بت�صدير  المتحدة  الوليات  تبداأ 

الموافقات  ب�صوء  القريب  الأم��د  على  الم�صال 

لت�صدير  الم�صاريع  بع�ص  عليها  ح�صلت  التي 

الغاز وتعديل بع�ص موانئ ا�صتيراد وا�صتالم الغاز 

الم�صال الأمريكية المن�صاأة حديثاً لت�صبح موانئ 

ت�صدير للغاز الم�صال، حيث منحت وزارة الطاقة 

اأول اإجازة ت�صدير للغاز الم�صال في اأكتوبر 2011 

. يذكر، تم توقيع 
100

 Cheniere Energy ل�صركة

اليابانية،  وبخا�صة  الآ�صيوية،  ال�صركات  بع�ص 

على عقود ل�صتيراد الغاز الم�صال الأمريكي.

وب�صكل عام، انعك�ص تطور العجز في الإنتاج 

المحلي للغاز في الوليات المتحدة على م�صتويات 

وارداتها من الغاز، حيث بلغت ن�صبة الواردات اإلى 

خالل   %5 حوالي  الغاز  من  اأمريكا  ا�صتهالك 
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ي. ثم تزايدت صي. ثم تزايدت صي. ثم تزايدت  صبعينات وثمانينات القرن الما�صبعينات وثمانينات القرن الما� بعينات وثمانينات القرن الما�صبعينات وثمانينات القرن الما�ص ص�ص�

تمرت صتمرت صتمرت  وا� وا�ص  ص  1995 عام   %13 حوالي  حوالي إلى  حوالي اإلى  إلى  لت�صل 

بة باصبة باصبة بالرتفاع لتبلغ ما يقارب من 20% عامي  صالن�صالن�

أ بالهبوط بعد ذلك وت�صل اأ بالهبوط بعد ذلك وت�صل أ بالهبوط بعد ذلك وت�صل  2005 و 2007 لتبد
إلى حوالي اإلى حوالي إلى حوالي %11 إلى حوالي  و إلى حوالي  و %عام 2012 إلى حوالي اإلى حوالي إلى حوالي 12

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صح في ال�صح في ال� ح في ال�صح في ال�ص ص، وكما مو�ص، وكما مو� عام 2013

ات ����ات ����ات  ����ي����ي الول الولأن  الولأن  الواأن  أن  وبما 

��دة ت��ق��وم ���دة ت��ق��وم ���دة ت��ق��وم  ������ ������ ������ ������ ������ ������ �ال��م��ت��ح���ال��م��ت��ح��

صب���ت�������ص���دي���ر ب��ع�����صب���ت�������ص���دي���ر ب��ع�����ص

ال��ك��م��ي��ات م��ن ال��غ��از 

وبخا�صة  وبخا�صة ����عي،  وبخا�صة ����عي،  عي،  ����الطبي����الطبي

ال���ج���وار،  دول  ال���ج���وار، إل����ى  دول  ال���ج���وار، اإل����ى  دول  إل����ى 

واردات  واردات �����ركة  واردات �����ركة  ركة  ح ح�����إن  �����إن  حا حاإن  إن  حافاف حاإن  إن  حف حاإن  إن 

إلى اإلى اإلى  افية �����افية �����افية  ال�ص ال�ص�����الغاز  �����الغاز 

��وق الأم��ري��ك��ي��ة ص��وق الأم��ري��ك��ي��ة ص��وق الأم��ري��ك��ي��ة  صال�����صال�����

���ن���وات ص���ن���وات ص���ن���وات  صل ال�������صل ال������� ال��ال��ال ������ �خ����خ���

��ي��رة ���ي��رة ���ي��رة  ������ ������ ������ ������ �ال��ق��ل��ي��ل��ة الأخ���ال��ق��ل��ي��ل��ة الأخ��

ير �����ير �����ير “ثورة”  �����أث�����أث أثاأثا اتعتبر المعيار الأكثر دقة لكيفية تاتعتبر المعيار الأكثر دقة لكيفية ت

ال��غ��از  ت��ج��ارة  ح��رك��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��خ��ري  ال��غ��از ���از  ت��ج��ارة  ح��رك��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��خ��ري  ال��غ��از ���از  ت��ج��ارة  ح��رك��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��خ��ري  از  ���الغ���الغ

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صح من ال�صح من ال� ح من ال�صح من ال�ص صية وكما يت�صية وكما يت� ية وكما يت����ية وكما يت���� ���الأمريك���الأمريك

يات المتحدة خالل الفترة خال�صة تجارة الغاز الطبيعي في الوليات المتحدة خالل الفترة 2013-2008 خال�صة تجارة الغاز الطبيعي في الو

EIA، Natural Gas Annual، الم�صدر: 2012
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مجال  ف��ي  الأك��ب��ر  النخفا�ص  ك��ان  ي��ذك��ر، 

ا�صتيراد الغاز الم�صال، حيث انخف�صت الواردات 

الأمريكية في عام 2013 اإلى حوالي 27% من 

واردات  انخف�صت  بينما   2008 عام  م�صتواها 

فقط   %  77 حوالي  اإل��ى  الأنابيب  عبر  الغاز 

خالل تلك الفترة.

وخالل الن�صف الأول من عام 2014 توقفت 

واردات الغاز الم�صال الأمريكية تقريبا با�صتثناء 

ا�صتيراد بع�ص الكميات المتوا�صعة من ترينيداد 

.
101

ودول قليلة اأخرى

4 - اأ�صعار الغاز الأمريكية:
بدرجة  الأمريكية  ال�صوق  تميزت  تقليدياً 

الطبيعة  ب�صبب  ال���ص��ت��ق��رار  ع��دم  م��ن  عالية 

الخا�صة لتلك ال�صوق كونها واحدة من الأ�صواق 

برغم  ال��ع��ال��م،  ف��ي  وتناف�صية  ت��ط��وراً  الأك��ث��ر 

ال�صنوات  ال�صتقرار خالل  انخفا�ص حدة عدم 

القليلة الأخيرة.

الطبيعي  الغاز  اأ�صعار  حركة  اإل��ى  وبالنظر 

الغاز  باأ�صعار  ممثلة  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال�صوق  ف��ي 

الفورية في �صوق )اأو مركز( هنري، خالل الفترة 

ال�صنوية  معدلتها  ب��اأن  يت�صح   ،2012-1990
2 دولر/م��ل��ي��ون وح��دة  اأو ح��وال��ي  اأق��ل  كانت 

حرارية بريطانية لغاية عام 1995 لترتفع قلياًل 

اإل��ى اأك��ث��ر م��ن 2 دولر/م��ل��ي��ون وح��دة حرارية 

لكنها   1999-1996 الفترة  خ��الل  بريطانية 

وحدة  /مليون  دولر   3 م�صتوى  من  اأق��ل  ظلت 

حرارية بريطانية.

اأزمة الغاز الأمريكية في عام 2000،  وبعد 

ارت��ف��ع��ت اأ���ص��ع��ار ال��غ��از الأم��ري��ك��ي��ة اإل���ى 4.23 

خالل  بريطانية  ح��راري��ة  وح��دة  مليون  دولر/ 

العام المذكور ثم انخف�صت قلياًل خالل العامين 

 8.79 اإل���ى  وت�صل  الرت��ف��اع  ل��ت��ع��اود  التاليين 

عام  في  بريطانية  وحدة حرارية  مليون  دولر/ 

 2006 عامي  في  انخفا�صها  وبرغم   .2005
لتبلغ  الأمريكية  الغاز  اأ�صعار  ارتفعت  و2007، 

حدها الأعلى 8.86 دولر/مليون وحدة حرارية 

بريطانية عام 2008 بالتزامن مع و�صول اأ�صعار 

العام  الأعلى خالل  حدها  اإلى  العالمية  النفط 

المذكور.

اإل اأن اأ�صعار الغاز الأمريكية اإنهارت لت�صل 

اإلى 3.89 دولر/ مليون وحدة حرارية بريطانية 

عام 2009، ما يعادل انخفا�ص 56% بالمقارنة 

مع عام 2008 وذلك يعزى، بالدرجة الرئي�صية، 

في  اندلعت  التي  العالمية  المالية  الأزم��ة  اإلى 

اإليه  اأدت  وما   2008 عام  من  الثاني  الن�صف 

الغاز  على  العالمي  الطلب  في  انخفا�ص  من 

الغاز  انتاج  في  الحا�صلة  الزيادة  مع  بالتزامن 

الم�صادر غير  الأمريكي، وبخا�صة من  المحلي 

التقليدية.

ومع ظروف النتعا�ص القت�صادي، ارتفعت 

اأ�صعار الغاز الأمريكية لت�صل اإلى 4.39 دولر/ 

 2010 ع��ام  بريطانية  حرارية  وح��دة  مليون 

عام  طفيف  وب�صكل  وانخف�صت  عادت  لكنها 

اإلى   2012 عام  في  و�صلت  اأنها  اإل   .2011
مليون  دولر/   2.76 بلغت  متدنية  م�صتويات 

م�صتوى  اأدن��ى  وه��و  بريطانية  حرارية  وح��دة 

نهاية  منذ  الأمريكية  ال��غ��از  اأ�صعار  ت�صلها 

ت�صعينات القرن الما�صي.

الرت��ف��اع  اإل��ى  كبير،  وب�صكل  ذل��ك،  وي��ع��زى 

الكبير الذي ح�صل في انتاج الوليات المتحدة 

اآفاق  الجذري في  والتحول  ال�صخري  الغاز  من 

عام  ب�صكل  الأمريكية  الغاز  �صناعة  وتوقعات 

نتيجة لذلك، وكما مو�صح في ال�صكل التالي:



واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية 
 في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء
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المعدلت ال�صنوية لأ�صعار الغاز الطبيعي في الأ�صواق الرئي�صية خالل الفترة 2012-1990

)دولر / مليون وحدة حرارية بريطانية(

BP Statistical Review of World Energy، الم�صدر: 2013

أن اأن اأن  ب باه،  اه،  ال�ال�ال �أع��أع����� أع�اأع�ا المذكور  المذكور صكل  المذكور صكل  كل  ال� من  ال�صويالحظ  من  صويالحظ 

هي  تقليدياً،  ك��ان��ت،  الأمريكية  ال��غ��از  هي صعار  تقليدياً،  ك��ان��ت،  الأمريكية  ال��غ��از  هي صعار  تقليدياً،  ك��ان��ت،  الأمريكية  ال��غ��از  عار  صأ�صأ� أ�اأ�ا

من  كل  في  الغاز  من صعار  كل  في  الغاز  من صعار  كل  في  الغاز  عار  صأ�صأ� أ�اأ�ا مع  بالمقارنة  الأق��ل 

وق الأوروبية واليابانية وذلك لغاية منت�صف صوق الأوروبية واليابانية وذلك لغاية منت�صف صوق الأوروبية واليابانية وذلك لغاية منت�صف  صال�صال�

في  ارتفاعها  وبرغم  في صي.  ارتفاعها  وبرغم  في صي.  ارتفاعها  وبرغم  ي.  الما� القرن  الما�صعينات  القرن  صعينات  الما�ص القرن  الما�صعينات  القرن  عينات  صت�صت�

عار الأوروبية صعار الأوروبية صعار الأوروبية  صبداية القرن الحالي وتجاوزها الأ�صبداية القرن الحالي وتجاوزها الأ�

عار اليابانية لغاية عام صعار اليابانية لغاية عام صعار اليابانية لغاية عام 2003،  أقل من الأ�اأقل من الأ�صأقل من الأ�صأقل من الأ� أقل من الأ�ظلت  أقل من الأ�ظلت 

عار صعار صعار  الأ� مع  بالمقارنة  الأعلى  الأ�صأ�صبحت  مع  بالمقارنة  الأعلى  الأ�صأ�صبحت  مع  بالمقارنة  الأعلى  الأ�اأ�صبحت  مع  بالمقارنة  الأعلى  أ�صبحت  عندما 

 .2005 عام  لغاية  وذل��ك  واليابانية  الأوروب��ي��ة 

الأمريكية  الأمريكية ص��ع��ار  الأمريكية ص��ع��ار  ��ع��ار  الأ��� الأ���صأت  الأ���صأت  الأ���اأت  أت  ب���د  2006 ع��ام  ومنذ 

برغم  ثانية  الأق��ل  وت�صبح  لتعود  صنخفا�صنخفا�ص  بال

ارتفاعها في عام 2008. 

الغاز  الغاز صعار  الغاز صعار  عار  صأ�صأ� أ�اأ�ا هدت صهدت صهدت  � �ص  ص  2009 ومنذ عام  لكنه 

تويات متدنية صتويات متدنية صتويات متدنية  صإلى م�صإلى م� إلى م�اإلى م�ا إلى م�اً لت�صل  إلى م�اً لت�صل  اً لت�صل صاً لت�صل ص صالأمريكية انخفا�صالأمريكية انخفا�

��ن��وات الأخ���ي���رة، ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ص��ن��وات الأخ���ي���رة، ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ص��ن��وات الأخ���ي���رة، ف��ي ال��وق��ت ال��ذي  صل ال�����صل ال����� �الخ��الخ��ال

وق صوق صوق  ال� من  كل  في  الغاز  ال�صعار  من  كل  في  الغاز  صعار  ال�ص من  كل  في  الغاز  ال�صعار  من  كل  في  الغاز  عار  صأ�صأ� أ�اأ�ا فيه  فيه صتمرت  فيه صتمرت  تمرت  صا�صا�

الأوروبية واليابانية بالت�صاعد.

وق الأمريكية عن صوق الأمريكية عن صوق الأمريكية عن  صإلى عزل لل�صإلى عزل لل� إلى عزل لل�اإلى عزل لل�ا إلى عزل لل�أدى ذلك  إلى عزل لل�أدى ذلك  أدى ذلك اأدى ذلك  أدى ذلك وقد  أدى ذلك وقد 

وقين الأوروبية صوقين الأوروبية صوقين الأوروبية  صواق العالم، وبخا�صة ال�صواق العالم، وبخا�صة ال� واق العالم، وبخا�صة ال�صواق العالم، وبخا�صة ال�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا بقية 

المتدنية  المتدنية صتويات  المتدنية صتويات  تويات  الم� الم�صأث��رت  الم�صأث��رت  الم�اأث��رت  أث��رت  يذكر   .
102

واليابانية

الأمريكية في تخفي�ص في حركة  الغاز  الأمريكية في تخفي�صعار  الغاز  صعار  الأمريكية في تخفي�ص الغاز  الأمريكية في تخفي�صعار  الغاز  عار  صلأ�صلأ�

تهالك الغاز، ما صتهالك الغاز، ما صتهالك الغاز، ما  صالحفر عن الغاز وارتفاع في ا�صالحفر عن الغاز وارتفاع في ا�

عار الغاز صعار الغاز صعار الغاز  صأ�صأ� أ�اأ�ا تويات صتويات صتويات  إلى ارتفاع في م�اإلى ارتفاع في م�صإلى ارتفاع في م�صإلى ارتفاع في م� إلى ارتفاع في م�أدى بدوره  إلى ارتفاع في م�أدى بدوره  أدى بدوره اأدى بدوره 

حرارية  وحدة  مليون  دولر/  دول  ل  3.73 إلى اإلى اإلى  لت�صل 

زال��ت  ل  وال��ت��ي   2013 ع��ام  خ��الل  خ��البريطانية  �البريطانية 

عار صعار صعار  الأ� من  كل  مع  بالمقارنة  ج��داً  الأ�صة  من  كل  مع  بالمقارنة  ج��داً  صة  الأ�ص من  كل  مع  بالمقارنة  ج��داً  الأ�صة  من  كل  مع  بالمقارنة  ج��داً  ة  صمنخف�صمنخف�

الأوروبية واليابانية.

الغاز  الغاز صوائل  الغاز صوائل  وائل  � �صإن��ت��اج  �صإن��ت��اج  �اإن��ت��اج  إن��ت��اج  ف��ي  كبيرة  زي���ادة  وح�صلت 

 - )Natural Gas Liquids - NGLs( الطبيعي

ال صال صال  الم� البترول  غاز  الم�صكل  البترول  غاز  صكل  الم�ص البترول  غاز  الم�صكل  البترول  غاز  كل  � على  كبيرة  �صوبدرجة  على  كبيرة  صوبدرجة 

وال��ذي  للغاز،  ث��ان��وي  كمنتج  ال��ب��روب��ان-  وغ��از 

�صناعة  ف��ي  كلقيم  �صناعة صية  ف��ي  كلقيم  �صناعة صية  ف��ي  كلقيم  ية  رئي� ب��درج��ة  رئي�صتخدم  ب��درج��ة  صتخدم  رئي�ص ب��درج��ة  رئي�صتخدم  ب��درج��ة  تخدم  صي�صي�

ين صين صين  لتح� كطريقة  وذل���ك  لتح�صال��ب��ت��روك��ي��م��ي��اوي��ات،  كطريقة  وذل���ك  صال��ب��ت��روك��ي��م��ي��اوي��ات، 

صنخفا�صنخفا�ص في  وء اصوء اصوء ال صاريع الغاز ب�صاريع الغاز ب� اريع الغاز ب�صاريع الغاز ب�ص صاقت�صاديات م�صاقت�صاديات م�
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الغاز  �صوائل  باأن  البع�ص  ويعتقد  الغاز.  اأ�صعار 

الطبيعي قد تحّول من منتج ثانوي للغاز اإلى منتج 

م�صارك للغاز خالل الفترة 2009-2011 واأكثر 

ينظر  الحالت  بع�ص  في  اأ�صبح  فقد  ذلك  من 

اإلى الغاز ذاته على اأنه منتج ثانوي ل�صوائل الغاز 

.
103

الطبيعي من قبل بع�ص �صركات ال�صتك�صاف

وب��ال��ت��ال��ي، ف��ق��د ���ص��اع��دت اأ���ص��ع��ار ال��غ��از 

الأمريكية المنخف�صة ن�صبياً بال�صافة اإلى وفرة 

اقت�صاديات  تح�صين  في  الطبيعي  الغاز  �صوائل 

وبدرجة  الأمريكية  البتروكيماويات  �صناعة 

كبيرة، وبخا�صة بالمقارنة مع مناف�صتها �صناعة 

والتي  واليابانية،  الأوروب��ي��ة  البتروكيماويات 

ال�صناعة،  لتلك  ولدة  اإع���ادة  بمثابة  اعتبرت 

كوقود  ي�صتخدم  الطبيعي  الغاز  واأن  خ�صو�صاً 

البتروكيمياويات  �صناعة  ف��ي  اأي�����ص��اً  وكلقيم 

�صركات  بع�ص  واأن  خ�صو�صاً   ،
104

الأمريكية

قامت  والكندية  الأم��ري��ك��ي��ة  البتروكيماويات 

بمغادرة بلدانها باتجاه اآ�صيا وال�صرق الأو�صط في 

ال�صابق ب�صبب انخفا�ص تكاليف اللقيم والعمالة 

. ونتيجة لذلك 
105

اأمريكا ال�صمالية بالمقارنة مع 

برزت مالمح نه�صة �صناعية جديدة في الوليات 

البتروكيماويات  �صركات  قامت  حيث  المتحدة 

القائمة  للوحدات  الإنتاجية  الطاقات  بزيادة 

وح��دات  لإن�����ص��اء  كبيرة  با�صتثمارات  ودخ��ل��ت 

اإنتاجها على  اأن تكتمل ويبداأ  لها  جديدة يتوقع 

المدى القريب.

في  المنخف�صة  الغاز  اأ�صعار  �صاعدت  كما 

النفط  تكرير  �صناعة  اق��ت�����ص��ادي��ات  تح�صين 

الغاز  واأن  خ�صو�صاً  وانعكا�صاتها،  الأمريكية 

ي�صتخدم كوقود في م�صافي التكرير.

المنخف�صة  الأ�صعار  اأثرت  اأخ��رى،  جهة  من 

ال��غ��از كوقود  اإل���ى  ت��ح��ّول ه��ام م��ن الفحم  ف��ي 

ما  المتحدة،  الوليات  في  الكهرباء  توليد  في 

كاأول  الفحم  موقف  في  تدريجي  تاآكل  عن  نتج 

في  وتخفي�ص   
106

الكهرباء لتوليد  طاقة  م�صدر 

الطلب الأمريكي على الفحم وانخفا�ص اأ�صعاره 

2012 وال��ذي نتج عن  و   2007 بين عامي  ما 

من  باأكثر  الأمريكية  الفحم  �صادرات  في  زيادة 

 
107

ال�صعف خالل تلك الفترة، وبخا�صة اإلى اأوروبا

اأ�صعار الفحم  والتي زادت من ال�صغوطات على 

ال�صغوطات  بع�ص  بدورها  وخلقت  اأوروب��ا  في 

. بدون 
108

النخفا�صية على اأ�صعار الغاز في اأوروبا

الوقود  ا�صتبدال  قابلية  اأهمية  ذلك  يثير  �صك، 

باأنواع اأخرى، وبخا�صة في توليد الكهرباء، لكنه 

بع�ص  في  وبخا�صة  تحديدات  ذلك  يواجه  قد 

الت�صاوؤل  يثير  ب��دوره  هذا  الأمريكية.  المناطق 

عن مدى اإمكانية ا�صتمرار عملية الإ�صتبدال في 

الم�صتقبل.

كما كان لأ�صعار الغاز الأمريكية المنخف�صة 

امتدت خارج حدود  التي  الأخ��رى  الآث��ار  بع�ص 

التاأثير على  المتحدة وذلك من خالل  الوليات 

طريقة ت�صعير الغاز الم�صتورد اإلى كل من ال�صوق 

ن�صبة  بتخفي�ص  تج�صد  والآ�صيوية،  الأوروب��ي��ة 

ال�صوقين  في  النفط  باأ�صعار  المرتبط  الت�صعير 

المذكورتين ل�صالح ت�صعير مرتبط باأ�صعار الغاز 

ال�صوق  في  ال�صائدة  الت�صعير  )طريقة  الفورية 

الآثار  تلك  تكون  اأن  المتوقع  ومن  الأمريكية(. 

من  لكل  الفعلي  الت�صدير  ب��دء  بعد  ح��دة  اأكثر 

الوليات المتحدة وكندا للغاز الم�صال. 

التقليدية  غير  النفط  �صناعة  ثالثًا: 

 
109

في الوليات المتحدة

نفط  “ثورة”  اأو  بظاهرة  �صميت  ما  ب��رزت 

والتي   -  )Tight Oil( المحكمة  ال�صخور 

هي في الغالب �صخور ال�صجيل وبالتالي يمكن 

النفط  اأو  ال�صجيل  نفط  ب�”ثورة”  ت�صميتها 
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الغاز  “لثورة”  لحقة  فترة  ف��ي   – ال�صخري 

تكرار  بمثابة  اعتبارها  يمكن  والتي  ال�صخري 

للثورة التي �صهدتها الوليات المتحدة في اإنتاج 

في  تحقق  الذي  النجاح  فبعد  ال�صخري.  الغاز 

ا�صتغالل الوليات المتحدة لم�صادرها من الغاز 

تم  ال�صخري،  الغاز  وبخا�صة  التقليدي،  غير 

البدء بتطبيق تقنيات م�صابهة لإنتاج النفط من 

المكامن الجيولوجية غير التقليدية والتي تعرف 

�صمنها  وم��ن  الكتيمة  ال�صخور  نفط  بمكامن 

�صخور ال�صجيل.

»ث��ورة« النفط  3-1: العوامل الرئي�صية وراء 
ال�صخري:

�صبباً  كانت  التي  العوامل  باأن  وا�صحاً  بات 

كانت  هي  ال�صخري  الغاز  “ثورة”  اأح��داث  في 

في معظمها وراء “ثورة” النفط ال�صخري. فبعد 

الهيدروليكي  الت�صقيق  لتقنية  الناجح  التطبيق 

مكامن  وتطوير  الأفقي في حفر  الحفر  وتقنية 

الغاز ال�صخري ثم التثبت من اإمكانية ا�صتخدامها 

وبنجاح اأي�صاً في ا�صتخال�ص ال�صوائل المحبو�صة 

كانت  وقد  التقليدية.  ال�صخور غير  في مكامن 

المتحدة  ال��ولي��ات  في  معروفة  المكامن  تلك 

اأنها  على  اإليها  ينظر  وك��ان  طويلة  فترة  منذ 

اأن تطويرها يجابه بتحديات  اأو  غير اقت�صادية 

 .
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كبيرة

اإمكانية  ف��ي  �صاعدت  التي  ال��ع��وام��ل  وم��ن 

ا�صتخال�ص النفط من مكامن ال�صخور الكتيمة، 

واإل����ى درج���ة ك��ب��ي��رة، ه��ي ظ��اه��رة ال��ف��روق��ات 

المتزايدة ما بين م�صتويات اأ�صعار النفط واأ�صعار 

الغاز خالل ال�صنوات القليلة الأخيرة في ال�صوق 

الغاز  اأ�صعار  انهيار  بعد  وبخا�صة  الأمريكية، 

في  متدنية  م�صتويات  اإلى  وو�صولها  الأمريكية 

على  النفط  اأ�صعار  فيه  حافظت  ال��ذي  الوقت 

من  الأول  الن�صف  ولغاية  مرتفعة  م�صتويات 

العالمي،  القت�صاد  ظروف  برغم   ،2014 عام 

اأه��م��ه��ا العوامل  وذل���ك لأ���ص��ب��اب م��ت��ع��ددة م��ن 

ال�صرق  منطقة  في  وبخا�صة  الجيو�صيا�صية، 

دون  حال  رئي�صياً  عاماًل  كانت  والتي  الأو�صط 

انخفا�ص اأ�صعار النفط العالمية.

يذكر، كانت هناك عالقة تاريخية م�صتقرة 

وترابط ما بين اأ�صعار الغاز الطبيعي واأ�صعار 

ظل  في  الغاز  اأ�صعار  تتحرك  بحيث  النفط 

اأغلب  ف��ي  الت��ج��اه،  وبنف�ص  النفط  اأ���ص��ع��ار 

مع  بالمقارنة  اأقل  بم�صتويات  ولكن  الأوقات، 

الطاقة  محتوى  اأ�صا�ص  على  النفط،  اأ�صعار 

كانت  وقد  والغاز.  النفط  من  لكل  المكافئة 

تقديرات معظم الم�صادر ت�صير اإلى اأن ن�صبة 

ال�صوق  في  الغاز  اأ�صعار  اإل��ى  النفط  اأ�صعار 

1:10111 اإلى 
الأمريكية تتراوح ما بين حوالي 

مقا�صاً  النفط  �صعر  اأن  مفادها  والتي   1:6112

بالدولر للبرميل م�صاو حوالي ع�صرة اأ�صعاف 

اإلى �صتة اأ�صعاف �صعر الغاز الطبيعي مقا�صاً 

حرارية  وح��دة  للمليون  الأمريكي  ب��ال��دولر 

مقاربة  هي   1:6 ن�صبة  باأن  علماً  بريطانية. 

اأ�صا�ص  على  وال��غ��از  النفط  بين  للفروقات 

محتوى الطاقة المكافئة.

اإل اأنه ومنذ عام 2009 بداأ نمط العالقة ما 

بين اأ�صعار النفط واأ�صعار الغاز يتدهور وب�صكل 

كبير لت�صل الن�صبة بينهما في ال�صوق المذكورة 

ال�صنوات  خالل  متتالية  قيا�صية  م�صتويات  اإلى 

عام   1:18 و   2009 عام   1:16 لتبلغ  الالحقة 

 1:34 واإل��ى   2011 1:24 عام  2010 وحوالي 
 .2008 ع��ام   1:11 مع  بالمقارنة   2012 ع��ام 

م�صاريع  اقت�صاديات  تدهور  اإلى  اأدى  ما  وهذا 

الغاز غير التقليدية وتحّول ال�صتثمارات وعدد 

النفط غير  اإنتاج  باتجاه  الحفر  اأبراج  كبير من 
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عن  نتج  ما  المتحدة،  ال��ولي��ات  في  التقليدي 

في  العاملة  الحفر  اأب���راج   ع��دد  في  انخفا�ص 

عام   1500 من  ال�صخري  الغاز  �صناعة  مجال 

2008 اإلى 900 عام 2011. اإل اأنه من المده�ص 
الغاز  اإنتاج  نمو  في  كبير  ب�صكل  ذلك  يوؤثر  لم 

الكفاءة  زي��ادة  اإل��ى  كبيرة  بدرجة  يعود،  وال��ذي 

في عمليات الحفر، حيث ازداد اإنتاج الغاز لبرج 

عامي  بين  ما  اأ�صعاف  بثالثة  ال��واح��د  الحفر 

.
113
2008 و 2012 

 ،2011-2010 من  ابتداء  فاإنه  وبالتالي، 

لكن  التباطوؤ،  بع�ص  ال�صخري  الغاز  اإنتاج  �صهد 

زي��ادة  ال�صخري  النفط  اإن��ت��اج  �صهد  بالمقابل 

كبيرة، وبخا�صة في بع�ص الأحوا�ص مثل حو�ص 

.
114

)Bakken( ”باكن“
من  العديد  باإمكان  ك��ان  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

�صناعة  مجال  في  العاملة  الأمريكية  ال�صركات 

الغاز غير التقليدية الأمريكية من تحويل المعدات 

المجال  في  المكت�صبة  والخبرات  الم�صتخدمة 

. واإن 
115

المذكور اإلى انتاج ال�صوائل غير التقليدية

التقنيات التي اأثبتت نجاحها في ا�صتخراج الغاز 

مجال  في  با�صتخدامها  البدء  تم  قد  ال�صخري 

النفط، وب�صكل خا�ص، في الأحوا�ص الم�صتركة 

على  ت�صتمل  التي  اأي  المتحدة،  ال��ولي��ات  في 

احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الم�صاحب كما 

في حالة حو�ص »باكن« الذي اكت�صفت فيه حقول 

والذي كان بدوره عاماًل  النتاجية،   نفط عالية 

ال�صتثمار  اإلى  التحول  �صهولة  في  �صاعد  اآخر 

ال�صوق  ف��ي  التقليدي  غير  النفط  مجال  ف��ي 

الأمريكية.

ال�����ص��خ��ري في  ال��ن��ف��ط  اإن���ت���اج  ت���ط���ور   :2-3
الوليات المتحدة

المنتجة  المنطقة  ال�صمالية  اأمريكا  تعد 

الرئي�صية للنفط ال�صخري في العالم وت�صتحوذ 

)حوالي  الأكبر  الجزء  على  المتحدة  الوليات 

النفط  من  ال�صمالية  اأمريكا  اإنتاج  من   )%91
وياأتي   2014 ع��ام  بداية  في  وكما  ال�صخري 

كميات  ق���درت   .
116

كندا م��ن  المتبقي  ال��ج��زء 

النفط ال�صخري المنتجة في الوليات المتحدة 

والتي   2000 عام  ب/ي  مليون   0.26 بحدود 

النفط  اإنتاج  اإجمالي  من   %3 حوالي  �صكلت 
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المذكور ال��ع��ام  خ��الل  الأم��ري��ك��ي  المحلي 

لغاية  الإنتاج بم�صتويات مقاربة لذلك  وا�صتمر 

عام 2007، ليرتفع اإلى 0.61 مليون ب�/ي عام 

، بزيادة 0.27 مليون ب�/ي، ما يعادل 
118

 2008
80% بالمقارنة مع عام 2007.  زيادة حوالي 

وقد ظل معدل الإنتاج ال�صنوي يقل عن مليون 

ب�/ي لغاية عام 2011 حينما و�صل   اإلى 1.31 

مليون ب�/ي م�صتحوذاً على ما يقارب من %17 

من اإجمالي اإنتاج النفط في الوليات المتحدة 

خالل العام المذكور. وت�صاعد الإنتاج في العام 

التالي لي�صل اإلى 2.25 مليون ب�/ي، اأي بزيادة    

حوالي  زي���ادة  ي��ع��ادل  م��ا  ب����/ي،  مليون   0.94
72% بالمقارنة مع عام 2011، ولي�صكل اأكثر 
من 25% من اإجمالي اإنتاج النفط في الوليات 

ال�صكل  من  يت�صح  وكما   ،2012 عام  المتحدة 

التالي:
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تطور المعدل ال�صنوي لإنتاج النفط ال�صخري في الوليات المتحدة  للفترة 2012-2000 

)مليون ب�/ي(
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.EIA، Annual Energy Outlook 2014 Early Release، December 16، الم�صدر: 2013

إنتاج اإنتاج إنتاج  في  الأك��ب��ر  ال��زي��ادة  في اأن  الأك��ب��ر  ال��زي��ادة  في اأن  الأك��ب��ر  ال��زي��ادة  أن  ب�� ب��اح  اح  ب��ص ب��صح  ح  الوا� الوا�صمن  صمن 

قد  الأم��ري��ك��ي��ة  قد ص��وق  الأم��ري��ك��ي��ة  قد ص��وق  الأم��ري��ك��ي��ة  ��وق  ال����� ف��ي  ال�صخري  ال�����صالنفط  ف��ي  ال�صخري  صالنفط 

ليرتفع   2012 و   2010 بين عامي  ما  تحققت 

إلى اإلى اإلى  2010 عام  ب�/ي  مليون  ب�  مليون   � 0.87 حوالي  من 

أي بزيادة اأي بزيادة أي بزيادة 1.38 � مليون ب� مليون ب�/ي عام 2012،  2.25
�مليون ب�مليون ب�/ي، ما يعادل حوالي 160% خالل تلك 

العالية،  الزيادة  تلك  وتائر  كانت  وقد  الفترة. 

أريخ اأريخ اأريخ  إنتاج النفط في تاإنتاج النفط في تاإنتاج النفط في تاإنتاج النفط في ت إنتاج النفط في توالتي و�صفت الأعلى في  إنتاج النفط في توالتي و�صفت الأعلى في 

لالولالوليات المتحدة، مفاجئة وغير متوقعة للعديد 

النفط  �صناعة  ف��ي  وال��خ��ب��راء  المراقبين  م��ن 

أن تحقيق مثل تلك الزيادة خالل اأن تحقيق مثل تلك الزيادة خالل أن تحقيق مثل تلك الزيادة خالل  أن تحقيق مثل تلك الزيادة خالل الأمريكية. كما  أن تحقيق مثل تلك الزيادة خالل الأمريكية. كما 

إنتاج النفط ال�صخري لهو دليل اإنتاج النفط ال�صخري لهو دليل إنتاج النفط ال�صخري لهو دليل  إنتاج النفط ال�صخري لهو دليل فترة ق�صيرة في  إنتاج النفط ال�صخري لهو دليل فترة ق�صيرة في 

�صناعة  بها  تتمتع  التي  الإمكانيات  على طبيعة 

إلى اإلى اإلى  إلى النفط الأمريكية وما يعني ذلك من الحاجة  إلى النفط الأمريكية وما يعني ذلك من الحاجة 

.
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حفر اآلف الآبار خالل تلك الفترة الق�صيرة

في  ال�صخري  النفط  »ث��ورة«  في صدت  ال�صخري  النفط  »ث��ورة«  في صدت  ال�صخري  النفط  »ث��ورة«  دت  تج� تج�صوقد  صوقد 

لية، في ولية، في وليتين  ية، في وصية، في وص صيات المتحدة، وبدرجة رئي�صيات المتحدة، وبدرجة رئي� لالولالول

داكوتا  ون��ورث  صا�صا�ص  ا�صا�ص تك� وهما  للنفط  تك�صمنتجتين  وهما  للنفط  صمنتجتين 

الإن��ت��اج  ف��ي  دراماتيكية  زي���ادة  الإن��ت��اج صهدتا  ف��ي  دراماتيكية  زي���ادة  الإن��ت��اج صهدتا  ف��ي  دراماتيكية  زي���ادة  هدتا  � �صاللتان  صاللتان 

%90 لحوالي  والم�صدر   .
120 2009 عام  منذ 

الوليات  في  النفط  احتياطيات  في  النمو  الولمن  في  النفط  احتياطيات  في  النمو  لمن 

.
121

المتحدة

أ انتاج النفط ال�صخري في منطقة اأ انتاج النفط ال�صخري في منطقة أ انتاج النفط ال�صخري في منطقة  يذكر، بد

أو مكمن »باكن« النفطي )الذي يتواجد وبدرجة اأو مكمن »باكن« النفطي )الذي يتواجد وبدرجة أو مكمن »باكن« النفطي )الذي يتواجد وبدرجة 

لية نورث داكوتا وفي ولية نورث داكوتا وفي ولية مونتانا  لية في ولية في ول ية في وصية في وص صرئي�صرئي�

يعتبر،  زال  والذي ل  الأج��زاء من كندا(  صوبع�صوبع�ص 

Eagle( ف��ورد«  »ايغل  مكامن  )إل��ى  ف��ورد«  »ايغل  مكامن  )اإل��ى  ف��ورد«  »ايغل  مكامن  إل��ى  افة صافة صافة  صبالإ�صبالإ�

Ford( و »بيرميان« )Permian( النفطية في 
إنتاجاً للنفط اإنتاجاً للنفط إنتاجاً للنفط  أعلى المكامن اأعلى المكامن أعلى المكامن  صا�صا�ص، من  ا�صا�ص صية تك�صية تك� لولول

هذا  المتحدة.  ال��ولي��ات  في  حالياً  ال��ولال�صخري  في  حالياً  لال�صخري 

إلى مكامن منتجة للنفط ال�صخري في اإلى مكامن منتجة للنفط ال�صخري في إلى مكامن منتجة للنفط ال�صخري في  إلى مكامن منتجة للنفط ال�صخري في افة  إلى مكامن منتجة للنفط ال�صخري في اإلى مكامن منتجة للنفط ال�صخري في إلى مكامن منتجة للنفط ال�صخري في افة  إلى مكامن منتجة للنفط ال�صخري في اإلى مكامن منتجة للنفط ال�صخري في افة  افة صافة ص صبالإ�صبالإ�

وكولورادو  وكولورادو أكالهوما  وكولورادو اأكالهوما  أكالهوما  ولية  ومنها  ولأخرى  ومنها  ولأخرى  ومنها  واأخرى  ومنها  أخرى  لولوليات 

كل صكل صكل  ال� في  وكما  وكاليفورنيا  ولويزيانا  ال�صوويمنغ  في  وكما  وكاليفورنيا  ولويزيانا  صوويمنغ 

التالي:
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الإنتاج المحلي الأمريكي للنفط ال�صخري خالل الفترة 2000-2012 ح�صب بع�ص المناطق اأو المكامن المختارةال

)مليون ب�/ي(

Source: Adam Sieminski (EIA Administrator), Outlook for Shale Gas and Tight Oil Development in the 
U.S., Deloitte Energy Conference, May 21, 2013, Washington DC.

ية صية صية  الرئي� المنتجة  المكامن  الرئي�صاهمت  المنتجة  المكامن  صاهمت  الرئي�ص المنتجة  المكامن  الرئي�صاهمت  المنتجة  المكامن  اهمت  � �صيذكر،  صيذكر، 

مل »ب��اك��ن« و »اي��غ��ل ف��ورد« صمل »ب��اك��ن« و »اي��غ��ل ف��ورد« صمل »ب��اك��ن« و »اي��غ��ل ف��ورد«  صث��ة، ال��ت��ي ت�صث��ة، ال��ت��ي ت� �الال��ث��الال��ث��ال

الوليات  انتاج  الولأرب��اع  انتاج  الولأرب��اع  انتاج  الواأرب��اع  انتاج  أرب��اع  ثالثة  بحوالي  و»برميان«، 

عام  في  ال�صخري  النفط  انتاج  من  المتحدة 

صاهم مكمن »باكن/ثري فورك�صاهم مكمن »باكن/ثري فورك�ص«  اهم مكمن »باكن/ثري فورك�صاهم مكمن »باكن/ثري فورك�ص ص. وقد �ص. وقد � 2012
»Bakken / Three Forks« في نورث داكوتا 
إنتاج النفط اإنتاج النفط إنتاج النفط  ومونتانا لوحده بحوالي 10% من 

وهذا  المذكور.  العام  خ��الل  الأمريكي  خ��الالخام  الأمريكي  �الالخام 

الولية  لت�صبح  داكوتا  نورث  الولية  لت�صبح  داكوتا  نورث  لية  ول من  جعل  ولما  من  جعل  لما 

ال��ولي��ات  ف��ي  للنفط  الأك��ب��ر  الثانية  ال��ولالمنتجة  ف��ي  للنفط  الأك��ب��ر  الثانية  لالمنتجة 

إلى اإلى اإلى  انتاجها  لي�صل  صا�صا�ص  ا�صا�ص صية تك�صية تك� لالمتحدة بعد ولالمتحدة بعد ول

هر يوليو صهر يوليو صهر يوليو 2013 من  ص/ي خالل �ص/ي خالل � � مليون ب� مليون ب� 0.87
.

122
أكثر من اأكثر من أكثر من 9300 بئراً

ال�����ص��خ��ري على  ال��ن��ف��ط  »ث�����ورة«  اآث�����ار   :3-3
�صناعة النفط الأمريكية 

»لثورة«  ك��ان  »لثورة« ص��ارة،  ك��ان  »لثورة« ص��ارة،  ك��ان  ��ارة،  الإ��� تمت  الإ���صأن  تمت  الإ���صأن  تمت  الإ���اأن  تمت  أن  و الإ���بق  تمت  أن  و الإ���بق  تمت  أن  وص وصبق  بق  � �صكما  صكما 

آث���ار اآث���ار آث���ار  آث���ار ال��ن��ف��ط ال�����ص��خ��ري )وال���غ���از ال�����ص��خ��ري(  آث���ار ال��ن��ف��ط ال�����ص��خ��ري )وال���غ���از ال�����ص��خ��ري( 

حركة  ومجمل  المدفوعات  ميزان  على  مهمة 

في  الزيادة  في صاعدت  الزيادة  في صاعدت  الزيادة  اعدت  � كما  الأمريكي.  �صقت�صاد  كما  الأمريكي.  صقت�صاد  ال

عار الغاز صعار الغاز صعار الغاز  صأ�صأ� أ�اأ�ا إلى اإلى اإلى  افة صافة صافة  إنتاج النفط المحلي بالإ�اإنتاج النفط المحلي بالإ�صإنتاج النفط المحلي بالإ�صإنتاج النفط المحلي بالإ�

إنعا�اإنعا�صإنعا�صإنعا�ص �صناعة التكرير  ة في صة في صة في  صالمحلية المنخف�صالمحلية المنخف�

الأمريكية.

آثار »ثورة« النفط ال�صخري على اآثار »ثورة« النفط ال�صخري على آثار »ثورة« النفط ال�صخري على  آثار »ثورة« النفط ال�صخري على وفيما يخ�ص  آثار »ثورة« النفط ال�صخري على وفيما يخ�ص 

يتم صيتم صيتم  � �صإنه  صإنه  �ا �اإنه  إنه  ف والعالمية  الأمريكية  النفط  ��صناعة  إنه  ف والعالمية  الأمريكية  النفط  ��صناعة  فاإنه  والعالمية  الأمريكية  النفط  �ا�صناعة  �اإنه  إنه  ف والعالمية  الأمريكية  النفط  ��صناعة  �اإنه  إنه 

رات صرات صرات  صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و إلى تطور الماإلى تطور الموإلى تطور الموإلى تطور الم إلى تطور الميحها من خالل التطرق  إلى تطور الميحها من خالل التطرق  يحها من خالل التطرق صيحها من خالل التطرق ص صتو�صتو�

أدناه:اأدناه:اأدناه: ية ل�صناعة النفط وكما في صية ل�صناعة النفط وكما في صية ل�صناعة النفط وكما في  صالرئي�صالرئي�
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ال�����ولي�����ات  ف�����ي  ال���ن���ف���ط  اح���ت���ي���اط���ي���ات   -1
المتحدة:

كما في حالة احتياطياتها من الغاز، �صهدت 

احتياطيات النفط في الوليات المتحدة انخفا�صاً 

حيث  الما�صي.  القرن  �صبعينات  منذ  م�صتمراً 

بداأ النخفا�ص منذ عام 1971 وبعد اأن و�صلت 

الحتياطيات اإلى حدها الأعلى البالغ 39 مليار 

برميل في  نهاية عام 1970. وبرغم التذبذب في 

م�صتوياتها والزيادة في بع�ص ال�صنوات، فقد كان 

هناك اتجاه انخفا�صي ا�صتمر لغاية عام 2008 

الأدن��ى  حدها  اإل��ى  الحتياطيات  و�صلت  عندما 

حوالي  يمثل  وال��ذي  برميل  مليار   19.1 البالغ 

50% فقط من م�صتوى احتياطيات عام 1970.
وب�صكل اأكثر تف�صياًل، انخف�صت الحتياطيات 

خالل عقد ال�صبعينات بواقع 9.2 مليار برميل، 

اأي ما يعادل 23.6%. اأما خالل عقد الثمانينات 

فقد كان النخفا�ص اأقل حدة بواقع 3.3 مليار 

برميل، ما يعادل حوالي 11% ثم ازدادت حدة 

النخفا�ص قلياًل لتنخف�ص الحتياطيات بحوالي 

 %17 حوالي  يعادل  ما  اأي  برميل،  مليار   4.5
نحو  التجاه  لينعك�ص  الت�صعينات  عقد  خ��الل 

يعادل  ما  اأي  برميل،  مليار   4.5 وبواقع  الزيادة 

وكما   ،2011 و   2000 عامي  بين  ما   %20.4

مو�صح في الجدول التالي:

النفط  احتياطيات  ح��رك��ة  تفح�ص  ول���دى 

)كما   2011-2000 الفترة  خ��الل  الأمريكية 

يت�صح  التف�صيل،  من  ب�صيء  اأدن��اه(  ال�صكل  في 

منذ  الحتياطيات  في  الزيادة  بدء  برغم  باأنه 

تحقق  قد  منها  الأكبر  الجزء  فاإن   ،2009 عام 

خا�ص  وب�صكل   2011-2010 الفترة  خ�����الل 

 26.5 اإلى  لت�صل الحتياطيات   2011 في عام 

مليار برميل في نهاية العام المذكور، اأي بزيادة 

بالمقارنة   %39 يعادل  ما  برميل،  مليار   7.42
3.27 مليار برميل، ما  وزي��ادة   ،2008 مع عام 

يعادل 14.1% بالمقارنة مع عام 2010، والتي 

النفط  احتياطيات  في  �صنوية  زيادة  اأكبر  تمثل 

اأ�صيفت  عندما   1970 ع��ام  منذ  الأم��ري��ك��ي��ة 

ال�صكا  خ��ام  نفط  من  برميل  مليار   10 كمية 

وتعزى   .
123

المثبتة الأمريكية  الحتياطيات  اإلى 

تلك الزيادة الكبيرة في الحتياطيات، بالدرجة 

اإلى النجاح الذي تحقق في ا�صتغالل  الأ�صا�ص، 

م�صادر النفط ال�صخري وما اأدى اإليه ذلك من 

احتياطيات  اإلى  جديدة  كميات  اإ�صافة  اإمكانية 

بالإ�صافة  الم�صادر  تلك  من  الأمريكية  النفط 

لأ�صعار  والم�صتمرة  المرتفعة  الم�صتويات  اإل��ى 

النفط.

التغير ما بين بداية ونهاية الفترة )مليار برميل(الفترة
ن�صبة التغيير

)%(

1970-1980)9.2()23.6(

1980-1990)3.3()11.1(

1990-2000)4.5()17.1(

2000-20114.520.4

مالحظات: مابين قو�صين تعني �صالب اأي انخفا�ص، اعتبرت اأرقام الحتياطيات كما في نهاية ال�صنوات

م�صدر البيانات:

EIA, US Crude Oil Proved Reserves, 8/1/2013.
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHander.ashx?
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تطور احتياطيات النفط في الوليات المتحدة خالل الفترة 2000-2011ال
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الم�صدر: 

EIA, US Crude Oil Proved Reserves, 8/1/2013.
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/lealHandler.ashx?n

ل - موازنة النفط في الول - موازنة النفط في الوليات المتحدة 2
منتجة  دول�����ة  ال��م��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ال����ولت��ع��د  لت��ع��د 

الإنتاج،  يخ�ص  فيما  للنفط.  الإنتاج، صية  يخ�ص  فيما  للنفط.  الإنتاج، صية  يخ�ص  فيما  للنفط.  ية  رئي� رئي�صتهلكة  صتهلكة  رئي�ص رئي�صتهلكة  تهلكة  صوم�صوم�

بعينات صبعينات صبعينات  � بداية  ولغاية  المتحدة  �صيات  بداية  ولغاية  المتحدة  صيات  الول الولكانت  لكانت 

للنفط  الأكبر  المنتجة  الدولة  للنفط صي  الأكبر  المنتجة  الدولة  للنفط صي  الأكبر  المنتجة  الدولة  ي  الما� الما�صالقرن  صالقرن 

توى صتوى صتوى  م� م�صإل��ى  صإل��ى  م�ا م�اإل��ى  إل��ى  إنتاجها اإنتاجها إنتاجها  و�صل  وقد   .
124

العالم في 

� مليون ب� مليون ب�/ي في عام  1970 الذروة البالغ 11.3

إنتاج العالم اإنتاج العالم إنتاج العالم  إنتاج العالم إجمالي  إنتاج العالم إجمالي  إجمالي اإجمالي  إجمالي  من  إجمالي  من  تحوذاً علىصتحوذاً علىصتحوذاً على%23.5 ص)م�ص)م�

بالتجاه  ذلك  بعد  الإنتاج  باأ  ذلك  بعد  الإنتاج  بااأ  ذلك  بعد  الإنتاج  أ  ب��د ثم  النفط(.  من 

التي  ال��زي��ادات  برغم  التي صتمر،  ال��زي��ادات  برغم  التي صتمر،  ال��زي��ادات  برغم  تمر،  الم� الم�صي  صي  الم�ص الم�صي  ي  صنخفا�صنخفا� ال

نوات لغاية و�صوله الحد صنوات لغاية و�صوله الحد صنوات لغاية و�صوله الحد  ص ال�ص ال� صتحققت في بع�صتحققت في بع�ص

2008 ع��ام  ب���/ي  مليون  ب���  مليون   � 6.78 البالغ  الأدن���ى 

إنتاج اإنتاج إنتاج  إجمالي اإجمالي إجمالي  تحوذاً على صتحوذاً على صتحوذاً على 8.2% فقط من  ص)م�ص)م�

والذي  المذكور(،  العام  خالل  العالمي  النفط 

وب صوب صوب  الن� ظاهرة  الن�صإل��ى  ظاهرة  الن�صإل��ى  ظاهرة  الن�اإل��ى  ظاهرة  إل��ى  صا�صا�ص ا�صا�ص الأ� بالدرجة  الأ�صيعود  بالدرجة  صيعود 

الطبيعي للمكامن النفطية الأمريكية. 

اتجاه  انعك�ص  انعك�ص،  ص،  2009 ع��ام  ومنذ  ع��ام أن��ه  ومنذ  ع��ام اأن��ه  ومنذ  أن��ه  اإل

عة صعة صعة  متوا� بوتائر  كان  متوا�صإن  بوتائر  كان  متوا�صإن  بوتائر  كان  متوا�اإن  بوتائر  كان  إن  و التزايد،  نحو  متوا�الإنتاج  بوتائر  كان  إن  و التزايد،  نحو  متوا�الإنتاج  بوتائر  كان  إن 

وهو   -2012 عام  ب�/ي  مليون  ب�  مليون   � 8.9 إلى اإلى اإلى  لي�صل 

حوالي  ب��زي��ادة   -1990 لعام  م��ق��ارب  لعام صتوى  م��ق��ارب  لعام صتوى  م��ق��ارب  توى  صم�صم�

أكثر من اأكثر من أكثر من  13% بالمقارنة مع عام 2011 وزيادة 
31% بالمقارنة مع عام 2008.

��ك، ت��ع��زى ال��زي��ادة الأخ��ي��رة وغير ص��ك، ت��ع��زى ال��زي��ادة الأخ��ي��رة وغير ص��ك، ت��ع��زى ال��زي��ادة الأخ��ي��رة وغير  صب���دون ���صب���دون ���

الزيادة  الزيادة إلى  الزيادة اإلى  إلى  الأمريكي  النفط  الأمريكي إنتاج  النفط  الأمريكي اإنتاج  النفط  إنتاج  في  المتوقعة 

نتيجة  ال�صخري  النفط  نتيجة إنتاج  ال�صخري  النفط  نتيجة اإنتاج  ال�صخري  النفط  إنتاج  في  تحققت  التي 

ير الهيدروليكي والحفر صير الهيدروليكي والحفر صير الهيدروليكي والحفر  صتخدام تقنيات التك�صتخدام تقنيات التك� تخدام تقنيات التك�صتخدام تقنيات التك�ص ص�ص� ل

أ على اقت�صاديات اأ على اقت�صاديات أ على اقت�صاديات  أ على اقت�صاديات ن الذي طر أ على اقت�صاديات اأ على اقت�صاديات أ على اقت�صاديات ن الذي طر أ على اقت�صاديات اأ على اقت�صاديات ن الذي طر ن الذي طرصن الذي طرص صالأفقي وبعد التح�صالأفقي وبعد التح�

تحّول  بعد  وبخا�صة  ال�صخري،  النفط  تحّول صاريع  بعد  وبخا�صة  ال�صخري،  النفط  تحّول صاريع  بعد  وبخا�صة  ال�صخري،  النفط  اريع  صم�صم�

صنخفا�صنخفا�ص بعد ال اصاريع  بعد  اصاريع  بعد  اريع  الم� تلك  الم�صتثمارات نحو  تلك  صتثمارات نحو  الم�ص تلك  الم�صتثمارات نحو  تلك  تثمارات نحو  ص�ص� ال

عار صعار صعار  صأ�صأ� أ�اأ�ا تقرار صتقرار صتقرار  صعار الغاز الأمريكي وا�صعار الغاز الأمريكي وا� عار الغاز الأمريكي وا�صعار الغاز الأمريكي وا�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا الهائل في 
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الن�صف  ولغاية  الأخيرة  ال�صنوات  خالل  النفط 

الأول 2014. حيث يقدر باأن اأكثر من 90% من 

المتحدة  الوليات  في  النفط  اإنتاج  في  الزيادة 

التقنيات  تلك  ل�صتخدام  يعود   2008 عام  منذ 

. وبالتالي، فقد اأدت الطفرة في اإنتاج 
125

المتقدمة

النفط ال�صخري اإلى عودة ازدهار �صناعة النفط 

الأمريكية بعد اأن �صاد العتقاد ولعقود عديدة باأن 

اإنتاج الوليات المتحدة من النفط قد و�صل اإلى 

العتماد  واإن  م�صتمر،  انخفا�ص  في  وهو  ذروت��ه 

.
126

على الواردات النفطية في ارتفاع م�صتمر

لالإنتاج،  النخفا�صي  التجاه  من  وبالعك�ص 

المتحدة  ال��ولي��ات  في  النفط  ا�صتهالك  �صهد 

القرن  �صبعينات  منذ  م�صتمراً  نمواً  تاأريخياً، 

الما�صي لغاية بلوغه الحد الأعلى البالغ 20.8 

على  )وا�صتحواذه   2005 عام  في  ب�/ي  مليون 

النفط  ا�صتهالك  اإج��م��ال��ي  م��ن   %25 ح��وال��ي 

العالمي خالل العام المذكور(.

بالنخفا�ص  بداأ ال�صتهالك  واأن  لبث  ثم ما 

بعد ذلك التاأريخ لي�صل اإلى 18.55 مليون ب�/ي 

 %11 ي��ق��ارب  م��ا  بانخفا�ص  اأي   ،2012 ع��ام 

النخفا�ص  ويعزى   .2005 عام  مع  بالمقارنة 

الدول  معظم  في  ح�صل  وكما  ال�صتهالك،  في 

ال�صناعية، اإلى عوامل عديدة منها اأ�صعار النفط 

و�صيا�صات  العالمية  المالية  والأزم��ة  المرتفعة 

ا�صتهالك  تخفي�ص  اإل��ى  تهدف  التي  الطاقة 

النفط �صواء كان ذلك عن طريق فر�ص ال�صرائب 

محل  البدائل  اإح��الل  اأو  الطاقة  كفاءة  رفع  اأو 

النفط.

غير  للنفط  المحلي  الإنتاج  باأن  الوا�صح  من 

قادر على تلبية طلب الوليات المتحدة من النفط 

على  تاأثر  والذي  الإنتاج  في  هناك عجز  اأن  اأي 

من  كل  التي طراأت على  بالتطورات  ال�صنين  مر 

اأن  يذكر،  للنفط.  الأمريكي  وال�صتهالك  الإنتاج 

ظاهرة العجز لي�صت جديدة بل تعود اإلى منت�صف 

اأربعينات القرن الما�صي عندما اأ�صبحت الوليات 

.
127

المتحدة دولة م�صتوردة �صافية للنفط

المتحدة  الوليات  اإنتاج  في  العجز  بلغ  وقد 

من النفط 3.41 مليون ب�/ي عام 1970، والتي 

�صكلت حوالي 23% من ال�صتهالك خالل العام 

جهة  م��ن  الإن��ت��اج  انخفا�ص  وب�صوء  ال��م��ذك��ور. 

تو�صع  اأخرى ح�صل  ال�صتهالك من جهة  وتزايد 

لحجم العجز في الإنتاج خالل ال�صنوات الالحقة 

مليون   )13.9( البالغ  الأق�صى  حده  اإلى  لي�صل 

ب�/ي عام 2005 )م�صكاًل ثلثي ال�صتهالك خالل 

ذلك العام(. ثم بداأ العجز بالنخفا�ص منذ عام 

2006 لي�صل اإلى 9.65 مليون ب�/ي عام 2012 
)ما يعادل 52% من ال�صتهالك الأمريكي للنفط 

خالل العام المذكور(، والذي يعود اإلى النخفا�ص 

الزيادة  واإل��ى  جهة  من  ال�صتهالك  في  الحا�صل 

التي ح�صلت في الإنتاج من جهة اأخرى، وبخا�صة 

، وكما يت�صح من الجدول 
128

من النفط ال�صخري

)3( في الملحق وال�صكل التالي:
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تطور العجز في الإنتاج المحلي للنفط في الوليات المتحدة بالمقارنة مع ال�صتهالك خالل الفترة 2012-1970
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المتحدة  ال��ولي��ات  على  ك��ان  العجز  ال��ولد  على  ك��ان  العجز  لد  ال��وص على  ك��ان  العجز  ال��وصد  على  ك��ان  العجز  د  صول�صول�

مع  بالتزامن  متزايدة  وبكميات  النفط  مع صتيراد  بالتزامن  متزايدة  وبكميات  النفط  مع صتيراد  بالتزامن  متزايدة  وبكميات  النفط  تيراد  صا�صا�

لت�صل  لت�صل صتهالك  لت�صل صتهالك  تهالك  ص�ص� ال وازدي���اد  الإن��ت��اج  صانخفا�صانخفا�ص 

أعلى في اأعلى في أعلى في  � مليون ب� مليون ب�/ي كحد  إلى اإلى اإلى 13.7 الواردات 

إجمالي اإجمالي إجمالي  من   %66 حوالي  حوالي صكلة  حوالي صكلة  كلة  م� م�ص  ص  2005 عام 

خالل  المتحدة  الوليات  في  النفط  الولتهالك  في  النفط  لتهالك  الوص في  النفط  الوصتهالك  في  النفط  تهالك  صا�صا�

%27 من  من أكثر  من اأكثر  أكثر  على  على صتحوذت  على صتحوذت  تحوذت  ا� والتي  ا�ص  والتي  ص 
130

العام

العام  خالل  الدولية  النفط  تجارة  العام إجمالي  خالل  الدولية  النفط  تجارة  العام اإجمالي  خالل  الدولية  النفط  تجارة  إجمالي  من 

الأمريكي  النفط  الأمريكي إنتاج  النفط  الأمريكي اإنتاج  النفط  إنتاج  . وقد ت�صاعد 
131

المذكور
131

المذكور
131

 ومع 
132 2012توى الواردات خالل عام 2012توى الواردات خالل عام 2012 توى الواردات خالل عام صتوى الواردات خالل عام ص صليفوق م�صليفوق م�

أت اأت اأت  بد بدصتهالك،  بدصتهالك،  تهالك،  ص�ص� ال وانخفا�ص  الإنتاج  وانخفا�صت�صاعد  الإنتاج  صت�صاعد 

2007 بعد عام  تتقل�ص  ال��واردات  بعد عام إلى  تتقل�ص  ال��واردات  بعد عام اإلى  تتقل�ص  ال��واردات  إلى  الحاجة 

كلة صكلة صكلة  م� م�ص/ي  ص/ي  ب� مليون  ب�  مليون   � 9.8 حوالي  حوالي إلى  حوالي اإلى  إلى  صلتنخف�صلتنخف�ص

 ،2013 عام  في  عام صتهالك  في  عام صتهالك  في  تهالك  ص�ص� ال من   %52 حوالي 

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صح من ال�صح من ال� ح من ال�صح من ال�ص صوكما يت�صوكما يت�

وبخا�صة  الأمريكية،  للقوانين  طبقاً  يذكر، 

مح صمح صمح  ي� ي�ص  ص  ل  ،1979 لعام  الت�صدير  لعام إدارة  الت�صدير  لعام اإدارة  الت�صدير  إدارة  قانون 

ال��ولي��ات  ف��ي  المنتج  ال��خ��ام  النفط  ال��ولبت�صدير  ف��ي  المنتج  ال��خ��ام  النفط  لبت�صدير 

كندا  كندا إل��ى  كندا اإل��ى  إل��ى  عة صعة صعة  متوا� كميات  متوا�صتثناء  كميات  صتثناء  متوا�ص كميات  متوا�صتثناء  كميات  تثناء  با� با�صالمتحدة  صالمتحدة 

ألف باألف ب�ألف ب�ألف ب�/ي عام 2013(  )والتي بلغت حوالي 120

موح صموح صموح  الم� النفطية  المنتجات  الم�ص  النفطية  المنتجات  ص  بعك�ص بعك�صوذل���ك  صوذل���ك 

كا صكا صكا  ص�ص� ال ولية  نفط  انتاج  ولأن  نفط  انتاج  لأن  وا نفط  انتاج  واأن  نفط  انتاج  أن  ب علماً  بابت�صديرها.  علماً  ابت�صديرها. 

إلى اإلى اإلى  ارة صارة صارة  الإ� تجدر  الإ�ص.   تجدر  ص.  
133

للموافقات للموافقاتصع  للموافقاتصع  ع  خا� خا�صغير  صغير 

وع منع ت�صدير النفط الخام الأمريكي صوع منع ت�صدير النفط الخام الأمريكي صوع منع ت�صدير النفط الخام الأمريكي  أن مو�اأن مو�صأن مو�صأن مو�

صؤيد ومعار�صؤيد ومعار�ص داخل  ؤيد ومعار�وؤيد ومعار�و وتمر بين موتمر بين م تمر بين مصتمر بين مص صع لجدل م�صع لجدل م� ع لجدل م�صع لجدل م�ص صخا�صخا�

أعلنت اأعلنت اأعلنت  لالولالوليات المتحدة. وفي نهاية عام 2014

أت في الموافقة اأت في الموافقة أت في الموافقة  أنها بداأنها بدأنها بد وزارة التجارة الأمريكية 

المعالج  الخفيف  النفط  ت�صدير  طلبات  على 

النفوط  النفوط أنواع  النفوط اأنواع  أنواع  بط صبط صبط  بال� بال�صح  صح  بال�ص بال�صح  ح  تو� وثيقة  تو�صأ�صدرت  وثيقة  تو�صأ�صدرت  وثيقة  تو�اأ�صدرت  وثيقة  أ�صدرت  تو�و وثيقة  أ�صدرت  تو�و وثيقة  أ�صدرت 

 .
134

التي يمكن ت�صديرها
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وبالتالي، فقد كان على الم�صافي الأمريكية 

من  من صافية  من صافية  افية  الإ� الإن��ت��اج  كميات  كامل  الإ�صتيعاب  الإن��ت��اج  كميات  كامل  صتيعاب  الإ�ص الإن��ت��اج  كميات  كامل  الإ�صتيعاب  الإن��ت��اج  كميات  كامل  تيعاب  صا�صا�

ات صات صات  صنعكا�صنعكا� صالنفط ال�صخري والذي كان له بع�صالنفط ال�صخري والذي كان له بع�ص ال

الأمريكية  النفط  وت��ج��ارة  الأمريكية صوق  النفط  وت��ج��ارة  الأمريكية صوق  النفط  وت��ج��ارة  وق  � على  �صالهامة  على  صالهامة 

والعالمية ومن جوانب متعددة.

الخام  النفط  ت��ج��ارة  خ��ارط��ة  ف��ي  تغير   -  3
العالمية

التي تمت  الخام  النفوط  التي صط كثافة  الخام  النفوط  التي صط كثافة  الخام  النفوط  ط كثافة  صتراوح متو�صتراوح متو�

خالل  الأمريكية  التكرير  م�صافي  في  معالجتها 

31  -30 بين  ما  بين صية  ما  بين صية  ما  ية  الما� الما�صنة  صنة  الما�ص الما�صنة  نة  � �صر  صر  �ص �صر  ر  ع� ع�صة  صة  ع�ص ع�صة  ة  صالخم�صالخم�

بقت بروز ظاهرة صبقت بروز ظاهرة صبقت بروز ظاهرة  ص. وكانت التوقعات التي �ص. وكانت التوقعات التي �
135 API

الوليات  اعتماد  زيادة  الولإلى  اعتماد  زيادة  الولإلى  اعتماد  زيادة  الواإلى  اعتماد  زيادة  إلى  ير صير صير  ت� ال�صخري  ت�صالنفط  ال�صخري  صالنفط 

النفوط  النفوط صتيراد  النفوط صتيراد  تيراد  ا� على  متزايد،  ا�صكل  على  متزايد،  صكل  ا�ص على  متزايد،  ا�صكل  على  متزايد،  كل  وب� وب�صالمتحدة،  صالمتحدة، 

ة الكثافة على صة الكثافة على صة الكثافة على  صالثقيلة )والتي عادة ما تكون منخف�صالثقيلة )والتي عادة ما تكون منخف�

الكبريتي( وبخا�صة  API وعالية المحتوى  صا�صا�ص ا�صا�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا

رق صرق صرق  ال� منطقة  ال�صإل��ى  منطقة  ال�صإل��ى  منطقة  ال�اإل��ى  منطقة  إل��ى  افة صافة صافة  ص�ص� بال وفنزويال  كندا  من 

النفط  من  المتنامية  احتياجاتها  لتلبية  النفط صط  من  المتنامية  احتياجاتها  لتلبية  النفط صط  من  المتنامية  احتياجاتها  لتلبية  ط  صالأو�صالأو�

المحلي  انتاجها  في  المحلي صتمر  انتاجها  في  المحلي صتمر  انتاجها  في  تمر  الم� الم�ص  ص  صنخفا�صنخفا�ص ال اصوء  اصوء  وء  صب�صب�

في  تدخل  م�صافيها  جعل  ما  وه��ذا  النفط.  من 

رة صرة صرة  صنوات الع�صنوات الع� نوات الع�صنوات الع�ص صتثمارات كبيرة وبخا�صة خالل ال�صتثمارات كبيرة وبخا�صة خالل ال� تثمارات كبيرة وبخا�صة خالل ال�صتثمارات كبيرة وبخا�صة خالل ال�ص صا�صا�

ؤهلة وؤهلة وؤهلة  م وجعلها  تركيبتها  تطوير  بهدف  مو  وجعلها  تركيبتها  تطوير  بهدف  و 
136

يةصيةصية صالما�صالما�

أن تلك اأن تلك أن تلك  إللتعامل مع مزيد من تلك النفوط الثقيلة. اإل اللتعامل مع مزيد من تلك النفوط الثقيلة. اإللتعامل مع مزيد من تلك النفوط الثقيلة. 

صالتوقعات لم تتحقق بل على العك�صالتوقعات لم تتحقق بل على العك�ص كانت الطاقات 

في  ال�صخري،  النفط  م��ن  في صافية  ال�صخري،  النفط  م��ن  في صافية  ال�صخري،  النفط  م��ن  افية  ص�ص� ال النتاجية 

ة المحتوى صة المحتوى صة المحتوى  صالغالب، من النوعيات الخفيفة منخف�صالغالب، من النوعيات الخفيفة منخف�

بة عالية من المكثفات. صبة عالية من المكثفات. صبة عالية من المكثفات.  صالكبريتي وتحتوي على ن�صالكبريتي وتحتوي على ن�

إنتاج اإنتاج إنتاج  % من الزيادة في  أن حوالي اأن حوالي اأن حوالي 96 احيث قدر باحيث قدر ب

بين  ما  المتحدة  ال��ولي��ات  في  ال�صخري  ال��ولالنفط  في  ال�صخري  لالنفط 

أو اأو أو  API  API  API 40 كانت ذات كثافة 40 كانت ذات كثافة 40 عامي 2011 و2013

.
137

أقلاأقلأقل أو اأو أو  % أعلى ومحتوى كبريتي اأعلى ومحتوى كبريتي أعلى ومحتوى كبريتي 0.3

تطور ن�صبة واردات النفط في الوليات المتحدة اإلى ا�صتهالكها من النفط خالل الفترة 2013-1975
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بين  غير مالئم  ت��زاوج  ذل��ك  عن  نتج  وق��د 

وتطويرها  الأمريكية  الم�صافي  تعقيد  زي��ادة 

المحلية  ال�صجيل  نفوط  انتاج  وزيادة  من جهة، 

كبير  ج��زء  لي�صبح  اأخ��رى،  جهة  من  الخفيفة، 

م�صتعدة  غير  الأمريكية  الم�صافي  طاقة  من 

للتعامل مع التدفق غير المتوقع لتلك الطاقات 

بداأت  وبالتالي،   .
138

الخام النفط  من  الجديدة 

من  واردات��ه��ا  بتخفي�ص  الأمريكية  الم�صافي 

النفوط الخفيفة اأولً بينما ا�صطرت اإلى زيادة 

وارداتها من النفوط الثقيلة لمزجها مع النفوط 

الخفيفة المحلية، وذلك بهدف المحافظة على 

متو�صط الكثافة الأمثل للنفوط المكررة لتعظيم 

ح�صيلة التكرير والذي اأدى بدوره اإلى تخفي�ص 

متو�صط كثافة النفوط الم�صتوردة اإلى الوليات 

النفط  انتاج  زي��ادة  ف��اإن  وبالنتيجة،  المتحدة. 

كبير في كمية  ينتج عن تخفي�ص  لم  ال�صخري 

عن  اأي�صاً  بل  الأمريكية ح�صب،  النفط  واردات 

تغيير في تركيبة نوعية البرميل الم�صتورد اإلى 

. وبالتالي فقد كانت النفوط 
139

ال�صوق الأمريكية

تقلي�ص  عملية  في  تاأثراً  الأكثر  هي  الخفيفة 

واردات النفط الأمريكية لتنخف�ص ن�صبة النفوط 

الخام التي تفوق كثافتها  API 35 من حوالي 

21% من اإجمالي واردات النفط الأمريكية عام 
2008 اإلى حوالي 11% عام 2013، في الوقت 
الذي ارتفعت فيه ن�صبة واردات النفوط الخام 

الثقيلة )كثافة API 25  اأو اأقل( من %36.7 

عام   %46.4 حوالي  اإل��ى  لت�صل   2008 ع��ام 

. يو�صح 
140

2012 )وحوالي 50.5% عام 2013(
الخام  النفوط  ا�صتيرادات  تطور  التالي  ال�صكل 

لل�صوق  الكبريتي  المحتوى  منخف�صة  الخفيفة 

يناير   -2010 يناير  الفترة  خ��الل  الأمريكية 

.2012

الواردات الأمريكية من النفوط الخام الخفيفة منخف�صة الكبريت

.PIW، April 16، 2012 :الم�صدر
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المت�صررة  المناطق  اأكثر  كانت  وبالنتيجة 

هي  الأمريكية  النفط  واردات  تقلي�ص  ج��راء 

بحر  اإل���ى  ب��الإ���ص��اف��ة  اأفريقيا  و�صمال  غ��رب 

المناطق المنتجة للنفوط الخفيفة.  ال�صمال – 

فمثاًل، انخف�صت واردات النفط الأمريكية من 

غرب اأفريقيا من حوالي 1.5 مليون ب�/ي عام 

2008 اإلى 0.65 مليون ب�/ي عام 2012، اأي 
. واأ�صارت 

اأكثر من 141%56 ما يعادل انخفا�ص 

بع�ص الم�صادر باأن �صادرات النفط النيجيرية 

بحدود  تقل�صت  ق��د  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�صوق  اإل���ى 

العام  مع  بالمقارنة   2013 ع��ام  خ��الل   %90
العا�صرة  المرتبة  ال�صوق  تلك  لت�صكل  ال�صابق 

كانت  بينما  النيجيري  النفط  ا�صتيراد  ف��ي 

النفط  الأولى قبل ظهور ظاهرة  المرتبة  تتبواأ 

م�صتورد  كاأكبر  الهند  محلها  لتحل  ال�صخري 

الح�صيلة  ب�صبب  اأنه  اإل   .
142

النيجيرية للنفوط 

للنفط  الخفيفية  ل��ل��م��ق��ط��رات  المنخف�صة 

الحاجة  ت�صتمر  قد  فاإنه  الأمريكي،  ال�صخري 

ل�صتيراد بع�ص الكميات من النفوط الأفريقية 

الخفيفة ذات الح�صيلة العالية من المقطرات 

.
143

الخفيفية لبع�ص الوقت

من  الأمريكية  النفط  واردات  وانخف�صت 

�صمال اأفريقيا من 651 األف ب�/ي عام 2008 

اإلى 301 األف ب�/ي عام 2012، اأي ما يعادل 

اأما  انخفا�ص حوالي 54% خالل تلك الفترة. 

هي  تعاني  التي  ال�صمال  بحر  ل��دول  بالن�صبة 

بالأ�صل من انخفا�ص في الإنتاج، فقد انخف�صت 

 %45 الأمريكية بحدود  ال�صوق  اإلى  �صادراتها 

ما بين عامي 2008 و 2012.

الأمريكية من  النفط  واردات  وفيما يخ�ص 

الدول الم�صدرة الرئي�صية في ال�صرق الأو�صط 

انخف�صت  فقد  والكويت(،  والعراق  )ال�صعودية 

 2008 ع��ام  ب����/ي  مليون   2.37 ح��وال��ي  م��ن 

اأي   ،2012 ب�/ي عام  2.14 مليون  اإلى  لت�صل 

بانخفا�ص حوالي 9% فقط خالل تلك الفترة، 

وبن�صب متفاوتة للدول المختلفة.

بالمقابل، تزايدت واردات النفط الأمريكية 

اإلى  ب���/ي  مليون   2.23 حوالي  من  كندا  من 

2.53 مليون ب�/ي، اأي بزيادة ما يعادل اأكثر من 
13% خالل تلك الفترة.

وقد نتج انخفا�ص حاجة الوليات المتحدة 

منها،  الخفيفة  وبخا�صة  النفطية،  ل��ل��واردات 

الخام  النفط  تجارة  نمط  في  ه��ام  تغير  اإل��ى 

الم�صدرة  المناطق  على  تحتم  حيث  العالمية، 

اإلى  �صادراتها  في  انخفا�ص  من  عانت  التي 

جديدة،  اأ�صواق  عن  البحث  الأمريكية  ال�صوق 

ال�صرق.  باتجاه  الآ�صيوية  ال�صوق  وبخا�صة 

غرب  دول  �صادرات  ح�صة  انخف�صت  فمثاًل، 

 2005 عام   %67 من  الغرب  باتجاه  اأفريقيا 

ح�صة  ت��زاي��دت  بينما   2012 ع��ام   %54 اإل��ى 

اإلى %46  �صادراتها باتجاه ال�صرق من %32 

خالل ذات الفترة.

اأما بالن�صبة ل�صادرات دول ال�صرق الأو�صط 

فقد توزعت بن�صبة 33% باتجاه الغرب و%67 

باتجاه ال�صرق عام 2005، لت�صبح 26% باتجاه 

الغرب و74% باتجاه ال�صرق عام 2012، وكما 

يت�صح من الجدول التالي:
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ح�صة �صادرات ال�صرق الأو�صط وغرب اأفريقيا باتجاه الغرب وال�صرق  لعامي 2005 و 2012ال

)%( 

20052012
باتجاه ال�صرقباتجاه الغربباتجاه ال�صرقباتجاه الغرب

33672674ال�صرق الأو�صط
67325446غرب اأفريقيا

الم�صدر: 

Leo P. Drollas, Consequences of the US Tight Oil Revolution, JOGMEC International Petroleum Semi-
nar,17 February 2013, Tokyo.

 4 - ت���ح���ول ف����ي ن���م���ط ت����ج����ارة ال��م��ن��ت��ج��ات 

النفطية في الوليات المتحدة

تاأريخياً كانت الوليات المتحدة تعد الدولة 

الم�صتوردة الأكبر للمنتجات النفطية في العالم، 

المنتجات  من  ال�صافية  واردات��ه��ا  بلغت  حيث 

النفطية بحدود 2.2 مليون ب�/ي في عام 2007 

متفوقة على واردات الدول الآ�صيوية مجتمعة من 

المنتجات النفطية بحوالي 600 األف ب�/ي خالل 

العام المذكور. لكن بع�ص العوامل مثل انخفا�ص 

وال�صيا�صات  القت�صادي  الك�صاد  ب�صبب  الطلب 

والتطور  الطاقة  ا�صتخدام  كفاءة  برفع  الخا�صة 

ال�صريع لنتاج النفط ال�صخري والغاز ال�صخري 

في ال�صوق الأمريكية وما اأدى اإليه ذلك من تح�صن 

الأمريكية قد  للم�صافي  التناف�صي  الموقف  في 

الوليات  واردات  تخفي�ص  على  مجتمعة  عملت 

 1.2 بحوالي  النفطية  المنتجات  من  المتحدة 

مليون ب�/ي وزيادة �صادراتها بحدود 1.4 مليون 

ب�/ي خالل الفترة ما بين عامي 2007 و 2012 

يوليو  �صهر  ومنذ  المتحدة  الوليات  لتتحول   
144

6 عقود،  اأكثر من  2011، ولأول مرة منذ  عام 

 .
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اإلى دولة م�صدرة �صافية للمنتجات النفطية

م�����ص��درة �صافية  دول���ة  ا���ص��ت��م��راره��ا  وي��ت��وق��ع 

للمنتجات النفطية لغاية عام 2040 وفقا للحالة 

. 
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المرجعية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية

وفي عام 2012 بلغت وارداتها من المنتجات 

النفطية 2.1 مليون ب�/ي بينما و�صلت �صادراتها 

ال�صافية  �صادراتها  لتبلغ  ب�/ي  مليون   3.1 اإلى 

 .
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بحدود -،1 مليون ب�/ي خالل العام المذكور

يو�صح ال�صكل التالي واردات المنتجات النفطية 

ال�صافية اإلى ال�صوق الأمريكية منذ عام 2000:

تقليدياً،  الأمريكية،  ال�صادرات  كانت  يذكر، 

تتاألف في الغالب من المنتجات النفطية الثقيلة 

الكوك  فحم  اأو  المتخلف  ال��وق��ود  زي��ت  مثل 

البترولي، والتي تتميز بطلب محدود في الوليات 

المتحدة، اأو من المنتجات التي ل تفي بالمعايير 

لكنه  الأمريكية.  ال�صوق  في  المطلوبة  البيئية 

خالل ال�صنوات الأخيرة كانت المنتجات النفطية 

 .
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الخفيفة هي التي تقود النمو في ال�صادرات

م�صدرة  اأ�صبحت  المتحدة  الوليات  اأن  وبرغم 

لنطاق وا�صع من المنتجات النفطية فقد ا�صتحوذ 

وقود الديزل )زيت الغاز( على الجزء الأكبر من 

الذي  النفطية  المنتجات  �صادرات  في  الزيادة 

ارتفعت �صادراته من حوالي 0.14 مليون ب�/ي 

عام 2005 لت�صل اإلى اأكثر من مليون ب�/ي عام 

. كما اأ�صبحت الوليات المتحدة دولة 
149

 2012
 )LPG( الم�صال  البترول  لغاز  رئي�صية  م�صدرة 
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تورده، وبخا�صة من كنداصتورده، وبخا�صة من كنداصتورده، وبخا�صة من كندا أن كانت ت�اأن كانت ت�صأن كانت ت�صأن كانت ت� بعد 

2013 عام  بداية  في  وكما  عام إنه  بداية  في  وكما  عام اإنه  بداية  في  وكما  إنه  ف عام بالنتيجة،  بداية  في  وكما  إنه  ف عام بالنتيجة،  بداية  في  وكما  فاإنه  عام ابالنتيجة،  بداية  في  وكما  عام اإنه  بداية  في  وكما  إنه  ف عام بالنتيجة،  بداية  في  وكما  عام اإنه  بداية  في  وكما  إنه 

الطبيعي  وال��غ��از  النفط  ���ص��ادرات  الطبيعي أ�صبحت  وال��غ��از  النفط  ���ص��ادرات  الطبيعي اأ�صبحت  وال��غ��از  النفط  ���ص��ادرات  أ�صبحت 

ال�صادرات  في  الأكبر  الفئة  والبتروكيماويات 

و  ال��زراع��ي��ة  المنتجات  م��ت��ج��اوزة  الأم��ري��ك��ي��ة، 

كانت  بينما   ، كانت صمالية  بينما   ، كانت صمالية  بينما   ، مالية  صأ�صأ� أ�اأ�ا الر أ�لع  الر الراأ�لع  أ�اأ�الع  الر أ�اأ�لع  الرص الرصلع  لع  وال� النقل  وال�صمعدات  النقل  صمعدات 

الوليات  من  الهيدروكربونية  ال�صادرات  الولتعد  من  الهيدروكربونية  ال�صادرات  لتعد 

تذكر  ل  ابقة، صابقة، صابقة،  � قليلة  �صنوات  قليلة  صنوات  �ص قليلة  �صنوات  قليلة  نوات  � وحتى  �صالمتحدة،  وحتى  صالمتحدة، 

المنتجات  من  �صادراتها  قيمة  وبلغت   .
151

تقريباً

نوفمبر  يناير-  الفترة  خالل  لوحدها  النفطية 

% ل مليار دول مليار دولر، بزيادة 15 2013 حوالي 120
  .
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ابقةصابقةصابقة صنة ال�صنة ال� نة ال�صنة ال�ص صبالمقارنة مع ال�صبالمقارنة مع ال�

عار النفطصعار النفطصعار النفط صأ�صأ� أ�اأ�ا  - 5
إنتاج اإنتاج إنتاج  في  المتوقعة  غير  ال��زي��ادة  في أن  المتوقعة  غير  ال��زي��ادة  في اأن  المتوقعة  غير  ال��زي��ادة  أن  برغم 

القليلة  القليلة صنوات  القليلة صنوات  نوات  ال� ال�صل  صل  خ��ال تحققت  التي  خ��الالنفط  تحققت  التي  �الالنفط 

في  في أث���رت  في اأث���رت  أث���رت  ق��د  الأمريكية  ق��د صوق  الأمريكية  ق��د صوق  الأمريكية  وق  ال� ف��ي  ال�صالأخ��ي��رة  ف��ي  صالأخ��ي��رة 

ح صح صح  صجيل المحلية، لكنه من الوا�صجيل المحلية، لكنه من الوا� جيل المحلية، لكنه من الوا�صجيل المحلية، لكنه من الوا�ص صعار نفوط ال�صعار نفوط ال� عار نفوط ال�صعار نفوط ال�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا

عار صعار صعار  صأ�صأ� أ�اأ�ا أ�تويات  أ�تويات  تويات صتويات ص صأثير كبير على م�صأثير كبير على م� أثير كبير على م�اأثير كبير على م�ا اأنها لم يكن لها تاأنها لم يكن لها ت أنها لم يكن لها تاأنها لم يكن لها تا اباب

2013 والعالمية )ولغاية عام  الأمريكية  النفط 

“ثورة”  حالة  في  ح�صل  كما  تقدير(،  حالة أقل  في  ح�صل  كما  تقدير(،  حالة اأقل  في  ح�صل  كما  تقدير(،  أقل  على 

إليه من انخفا�اإليه من انخفا�صإليه من انخفا�صإليه من انخفا�ص كبير  إليه من انخفا�أدت  إليه من انخفا�أدت  أدت اأدت ا الغاز ال�صخري وما 

يكن  لم  وبالتالي،  الأمريكية.  الغاز  يكن صعار  لم  وبالتالي،  الأمريكية.  الغاز  يكن صعار  لم  وبالتالي،  الأمريكية.  الغاز  عار  صأ�صأ� أ�اأ�ا في 

أثير النفط اأثير النفط اأثير النفط  اهناك اتفاق عام حول طبيعة ومدى تاهناك اتفاق عام حول طبيعة ومدى ت

عار النفط.صعار النفط.صعار النفط. صأ�صأ� أ�اأ�ا ال�صخري على 

وق صوق صوق  أن �اأن �صأن �صأن � إلى اإلى اإلى  وقد يعزى ذلك، بدرجة كبيرة، 

واق صواق صواق  صأ�صأ� أ�اأ�ا صالنفط ذات طبيعة عالمية، بالعك�صالنفط ذات طبيعة عالمية، بالعك�ص من 

كبيرة،  درجة  كبيرة، اإلى  درجة  كبيرة، اإلى  درجة  إلى  و تت�صف،  زالت  كبيرة،   درجة  إلى  و تت�صف،  زالت  كبيرة،   درجة  إلى  ل التي  الغاز 

الأمريكية  القوانين  الأمريكية أن  القوانين  الأمريكية اأن  القوانين  أن  كما  كما إقليمية.  كما اإقليمية.  إقليمية.  بطبيعة 

الخام  النفط  بت�صدير  الخام صماح  النفط  بت�صدير  الخام صماح  النفط  بت�صدير  ماح  ال� دون  ال�صت��ح��ول  دون  صت��ح��ول 

واردات المنتجات النفطية ال�صافية الأمريكية، 2012-2000

) مليون ب/ي(

الم�صدر: 

John R. Auers and John M. Mayes, Rising Output, Slow Demand to Boost US Product Exports, Oil and 
Gas Journal, January 6, 2014.
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مع  التوقيع  تم  بينما   
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محلياً المنتج  الأمريكي 

الم�صال  الغاز  لت�صدير  ال�صركات  من  العديد 

الأمريكي وبخا�صة اإلى الأ�صواق الآ�صيوية.

فمثاًل، برغم الزيادة التي ح�صلت في انتاج 

 ،  2012-2010 الفترة  الأمريكي خالل  النفط 

الو�صيط  تك�صا�ص  غرب  خام  نفط  �صعر  ارتفع 

برميل  دولر   79.45 من   )WTI( الأمريكي 

برميل   / دولر   94.13 اإلى  لي�صل   2010 عام 

عام 2012، اأي بزيادة حوالي 18% خالل تلك 

الفترة.

ي��ذك��ر، ي��م��ث��ل ال�����ص��ع��ر خ���الل ع���ام 2012 

مع  بالمقارنة   %1 وبحدود  طفيفاً  انخفا�صاً 

باأكثر  وارت��ف��ع  ع��اد  لكنه   ،2011 ع��ام  م�صتوى 

من 4% عام 2013 بالمقارنة مع عام 2012. 

تبعتها زيادة بحوالي 4 % لي�صل اإلى حوالي 98 

 .
154

دولر/ برميل عام 2013 

ول ب��د م��ن الإ���ص��ارة ب���اأن نفط خ��ام غرب 

اختناق  ون��ق��اط  م��ح��ددات  م��ن  يعاني  تك�صا�ص 

حركة  عن  عزله  على  عملت  محلية  لوج�صتية 

اأ�صعار النفط العالمية خالل ال�صنوات الأخيرة، 

تخمة  عن  ال�صخري  النفط  »ث��ورة«  نتجت  وقد 

في اإمدادات النفط في   منطقة الغرب الأو�صط 

ونتجت  الأ�صواأ  نحو  بالأمور  دفع  ما  الأمريكي، 

بالمقارنة  تك�صا�ص   غرب  لخام  خ�صومات  عن 

مثل  العالمية  التجارة  في  الداخلة  النفوط  مع 

نفط برنت، والذي اأثار الت�صاوؤل حول موثوقيته  

كنفط اإ�صارة ت�صعير عالمي. كما اأ�صبحت نفوط 

ال�صجيل تباع بخ�صومات، ما �صاعد في تح�صين 

اقت�صاديات الم�صافي الأمريكية وزيادة ربحيتها 

لت�صل اإلى م�صتويات قيا�صية. 

الإن��ت��اج  ف��ي  ال��زي��ادة  ب���اأن  البع�ص  ويعتقد 

المحلي من النفط ال�صخري قد غير من واقع 

العر�ص المحلي والعالمي للنفط وموازنة النفط 

في ال�صوق الأمريكية والذي يمكن اعتباره اأحد 

العوامل ) بالإ�صافة اإلى عوامل اأخرى مثل وجود 

مجل�ص  دول  بع�ص  لدى  فائ�صة  اإنتاجية  طاقة 

 
155

التعاون و�صعف الطلب العالمي على النفط( 

في  زي��ادات  دون ح�صول  مجتمعة  حالت  والتي 

، ما نتج عن ا�صتقرار ن�صبي في 
156

اأ�صعار النفط

-2011( الفترة  النفط خالل  اأ�صعار  م�صتويات 

بين  ما  برنت  نفط  �صعر  ت��رواح  2013(. حيث 
اأ�صا�ص  111.7 دولر/ برميل على  اإلى   108.7
باأنه  البع�ص  ويقدر  الفترة.  تلك  خالل  �صنوي 

النفط  انتاج  في  تحققت  التي  الزيادة  دون  من 

الرتفاع  النفط  اأ�صعار  باإمكان  كان  ال�صخري 

.
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لغاية 140 دولر/ برميل

م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، وب����رغ����م ال���ظ���روف 

�صهدت  العربية،  المنطقة  في  الجيو�صيا�صية 

الن�صف  خالل  ح��اداً  انخفا�صا  النفط  اأ�صعار 

�صهر  منذ  ب��داأ  وال��ذي   2014 عام  من  الثاني 

اأ�صعار  و�صلت  حيث  المذكور،  العام  من  يونيو 

كل من نفط برنت و�صلة خامات اأوبك اإلى اأقل 

 ،2014 عام  نهاية  في  برميل  دولر/   60 من 

والذي يمثل انخفا�صاً بحدود 50 % بالمقارنة 

يونيو  �صهر  في  و�صلتها  م�صتويات  اأعلى  مع 

اإنتاج  في  الزيادة  وتعتبر  المذكور.  العام  من 

اأحد  ال�صخري  النفط  من  المتحدة  الوليات 

من  الحالية  الموجة  وراء  الرئي�صية  الدوافع 

اإلى  بالإ�صافة  وذلك  الأ�صعار،  في  النخفا�ص 

عوامل اأخرى من اأهمها تباطوؤ النمو في الطلب 

العالمي على النفط والإرتفاع في �صعر �صرف 

الرئي�صية  العالمية  العمالت  مقابل  ال���دولر 

عام،  وب�صكل  فمثال،  والم�صاربات.  الأخ��رى 

كانت الزيادات في الطلب العالمي على النفط 

دول  من  النفط  اإم��دادات  في  الزيادات  تفوق 

خارج اأوبك خالل ال�صنوات 2011-2013. اأما 
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في  الزيادة  قدرت  فقد   ،2014 لعام  بالن�صبة 

اإمدادات دول خارج اأوبك )والتي م�صدر الجزء 

 1.7 بحدود  المتحدة(  الوليات  منها  الأكبر 

الطلب  في  الزيادة  تفوق  والتي  ب/ي  مليون 

العالمي على النفط للعام المذكور والتي تقدر 

.
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بحوالي 0.9 مليون ب/ي

ال�صخري  النفط  اإن��ت��اج  ل��زي��ادة  ك��ان  يذكر، 

النفوط.  اأ�صعار  فروقات  على  تاأثير  الأمريكي 

الأمريكية  ال�صوق  م�صاحة  تقلي�ص  بعد  فمثاًل، 

ا�صطرت  الخفيفة،  النيجيرية  النفوط  بوجه 

حتم  مما  ال�صرق،  اأ�صواق  نحو  التوجه  نيجيريا 

نفوطها  اأ���ص��ع��ار  على  خ�صومات  منح  عليها 

الآ�صيوية  الأ�صواق  في  الأخرى  النفوط  لتناف�ص 

الأو���ص��ط.  ال�صرق  م��ن  القادمة  تلك  وبخا�صة 

المنتجات  �صوق  في  ال�صجيل  نفوط  اأث��رت  كما 

النفطية خ�صو�صاً واأن تلك النفوط غنية بالنافثا 

الديزل  من  منخف�صة  ن�صبة  وتنتج  والغازولين 

وزيت الوقود.

من جهة اخرى، فاإن انخفا�ص واردات النفط 

وبحر  اأفريقيا  و�صمال  غ��رب  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ة 

الأو�صط،  ال�صرق  من  اأق��ل  حد  واإل��ى  ال�صمال، 

نقل  على  الطلب  انخفا�ص  ب��ال�����ص��رورة  يعني 

النفط، وبخا�صة عبر الخطوط البحرية الطويلة 

)Long-Haul Routes( والذي اأدى بدوره اإلى 
انخفا�ص الطلب على الناقالت وبخا�صة الكبيرة 

)VLCC( منها وانخفا�ص اأجور ال�صحن البحري 

انخف�ص   ، فمثاًل  الناقالت.  من  الأحجام  لتلك 

معدل اأجور �صحن النفط الخام للناقالت الكبيرة 

التي يتراوح حجمها ما بين 270-285 األف طن 

العالمي  المقيا�ص  على  نقطة   118 من  �صاكن 

لت�صل   2005 عام   )World Scale - WS(

اإلى 33 نقطة عام 2012 واإلى 26 نقطة عام 

. وبرغم اأن اأجور ال�صحن تتاأثر، عادة، 
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 2013

الطلب  انخفا�ص  فاإن  ومتنوعة،  متعددة  بعوامل 

النفط  واردات  انخفا�ص  ب�صبب  الناقالت  على 

الأمريكية يعد اأحد تلك العوامل، وبخا�صة خالل 

ال�صنوات القليلة الأخيرة.

6 - تغيير في نوعية مزيج النفوط المنتجة:
بالتزامن مع الزيادة في انتاج نفوط ال�صجيل، 

تحقق الوليات المتحدة زيادة في انتاج �صوائل 

المكثفات  ب�صمنها   ،)NGLs( الطبيعي  الغاز 

التي تتميز بدرجة كثافةAP1  عالية ومحتوى 

ارتفاع في  اإلى  �صيقود  كبريتي منخف�ص. وهذا 

معدل كثافة النفوط المنتجة في اأمريكا ال�صمالية 

على  الكبريتي  محتواها  في  وانخفا�ص  والعالم 

اأن  قبل  القادمة  القليلة  ال�صنوات  خالل  الق��ل 

تنعك�ص ال�صورة لينخف�ص معدل الكثافة ويزداد 

المتوقع  النخفا�ص  بدء  مع  الكبريتي  المحتوى 

الأمريكية،  الخفيفة  ال�صجيل  نفوط  انتاج  في 

وكما يت�صح من ال�صكل التالي:

تجابه  التي  والمعوقات  التحديات  رابعًا: 

ال��ولي��ات  ف��ي  ال�صخري  النفط  »ث����ورة« 

المتحدة

الغاز  لم�صادر  ال��واع��دة  الإمكانيات  رغ��م 

ل  المتحدة،  ال��ولي��ات  في  ال�صخري  والنفط 

تخلو عمليات ا�صتخراجها من تحديات متنوعة 

اليقين  ع��دم  من  كبيرة  درج��ة  هناك  زال  ول 

ا�صتغالل  في  التو�صع  ومع  بم�صتقبلها.  يحيط 

تلك الم�صادر تك�صفت، وب�صكل كبير، التحديات 

والغاز  النفط  �صناعة  تواجه  التي  القيود  و 

ال�صخري ، وبخا�صة من النواحي البيئية الأمر 

الذي قد يخل بالتوازن البيئي في بع�ص مناطق 

الحفر. هذا بالإ�صافة اإلى النواحي القت�صادية 

تطوير هذه  اأمام  عائقاً  ي�صكل  قد  ما  والفنية، 

ال�صناعة اإلى مدى اأبعد في الم�صتقبل. 
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4-1: التحديات البيئية:
إنتاج النفط والغاز ال�صخري، تزايد اإنتاج النفط والغاز ال�صخري، تزايد إنتاج النفط والغاز ال�صخري، تزايد  إنتاج النفط والغاز ال�صخري، تزايد مع تزايد  إنتاج النفط والغاز ال�صخري، تزايد اإنتاج النفط والغاز ال�صخري، تزايد إنتاج النفط والغاز ال�صخري، تزايد مع تزايد  إنتاج النفط والغاز ال�صخري، تزايد اإنتاج النفط والغاز ال�صخري، تزايد مع تزايد 

أثير على البيئة وال�صحة اأثير على البيئة وال�صحة اأثير على البيئة وال�صحة  ات التات الت القلق حول احتمال

مياه  على  المحتملة  مياه اأثيرات  على  المحتملة  مياه اأثيرات  على  المحتملة  أثيرات  الت وبخا�صة  التاالعامة  وبخا�صة  االعامة 

وال��غ��از  النفط  تطوير  وال��غ��از أ���ص��ب��ح  النفط  تطوير  وال��غ��از اأ���ص��ب��ح  النفط  تطوير  أ���ص��ب��ح  بحيث  بحيث ص��رب  بحيث ص��رب  ��رب  صال�����صال�����

 من الناحية البيئية، 
160

أمر مثير للجدلاأمر مثير للجدلأمر مثير للجدل أمر مثير للجدلال�صخري  أمر مثير للجدلال�صخري 

كان. صكان. صكان.  بال� المكتظة  المناطق  تلك  في  بال�صوبخا�صة  المكتظة  المناطق  تلك  في  صوبخا�صة 

للمخاطر  الحقيقي  المدى  يعتبر  عام،  للمخاطر صكل  الحقيقي  المدى  يعتبر  عام،  للمخاطر صكل  الحقيقي  المدى  يعتبر  عام،  كل  صوب�صوب�

تخراج الم�صادر غير صتخراج الم�صادر غير صتخراج الم�صادر غير  صالبيئية التي لها عالقة با�صالبيئية التي لها عالقة با�

تويين صتويين صتويين  صتمر على الم�صتمر على الم� تمر على الم�صتمر على الم�ص صوع جدل م�صوع جدل م� وع جدل م�صوع جدل م�ص صالتقليدية مو�صالتقليدية مو�

 .
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صعبي وبدرجة عالية من الحما�صعبي وبدرجة عالية من الحما�ص عبي وبدرجة عالية من الحما�صعبي وبدرجة عالية من الحما�ص صالعلمي وال�صالعلمي وال�

صكلة هو التباين في نتائج بع�صكلة هو التباين في نتائج بع�ص كلة هو التباين في نتائج بع�صكلة هو التباين في نتائج بع�ص صومما زاد من الم�صومما زاد من الم�

تخراج صتخراج صتخراج  ا� ا�صأثير  صأثير  ا�ا ا�اأثير  أثير  ت حول  تاأجريت  حول  تاأجريت  حول  تاأجريت  حول  أجريت  التي  التي صات  التي صات  ات  صالدرا�صالدرا�

البيئية.  النواحي  من  ال�صخري  والغاز  النفط 

وبدرجة  البيئية،  والمخاوف  التحديات  وتتعلق 

النفط  النفط ص��ت��خ��راج  النفط ص��ت��خ��راج  ��ت��خ��راج  ا��� وتقنيات  ب��ط��رق  ا���صية،  وتقنيات  ب��ط��رق  صية،  ا���ص وتقنيات  ب��ط��رق  ا���صية،  وتقنيات  ب��ط��رق  ية،  صرئي�صرئي�

ير صير صير  التك� تقنية  خا�ص  التك�صكل  تقنية  خا�ص  صكل  التك�ص تقنية  خا�ص  التك�صكل  تقنية  خا�ص  كل  وب� ال�صخري  وب�صوالغاز  ال�صخري  صوالغاز 

الهيدروليكي. حيث تقوم التقنية المذكورة على 

ير صير صير  أجل تك�اأجل تك�صأجل تك�صأجل تك� غط عالية من صغط عالية من صغط عالية من  صخ الماء بدرجة �صخ الماء بدرجة � خ الماء بدرجة �صخ الماء بدرجة �ص ص�ص�

امات فيها صامات فيها صامات فيها  صوبية وفتح م�صوبية وفتح م� وبية وفتح م�صوبية وفتح م�ص صقيق ال�صخور الر�صقيق ال�صخور الر� قيق ال�صخور الر�صقيق ال�صخور الر�ص صوت�صوت�

والغاز  النفط  والغاز صرب  النفط  والغاز صرب  النفط  رب  يت� كي  يت�صاحات  كي  صاحات  يت�ص كي  يت�صاحات  كي  احات  لم� لم�صيعها  صيعها  لم�ص لم�صيعها  يعها  صوتو�صوتو�

افة صافة صافة  صإ�صإ� إ�اإ�ا بعدها  يتم  النتاج،  بئر  اإلى  بئر  ااإلى  بئر  إلى  من خاللها 

على  للحفاظ  الكيماوية  المواد  وبع�ص  وبع�صالرمل  صالرمل 

مان تدفق مقبول للنفط صمان تدفق مقبول للنفط صمان تدفق مقبول للنفط  صورة ل�صورة ل� ورة ل�صورة ل�ص صال�صخور المك�صال�صخور المك�

إن هذه التقنية هي التي اإن هذه التقنية هي التي إن هذه التقنية هي التي  إن هذه التقنية هي التي أو الغاز. وفي الحقيقة ف إن هذه التقنية هي التي اإن هذه التقنية هي التي اأو الغاز. وفي الحقيقة فاإن هذه التقنية هي التي أو الغاز. وفي الحقيقة ف إن هذه التقنية هي التي اإن هذه التقنية هي التي أو الغاز. وفي الحقيقة ف أو الغاز. وفي الحقيقة فاأو الغاز. وفي الحقيقة ف

تطوير  تطوير صاريع  تطوير صاريع  اريع  م� م�صة  صة  م�ص م�صة  ة  معار� معار�صإلى  معار�صإلى  معار�اإلى  إلى  بالكثيرين  قادت 

بب الآثار صبب الآثار صبب الآثار  صتغالل النفط والغاز ال�صخري ب�صتغالل النفط والغاز ال�صخري ب� تغالل النفط والغاز ال�صخري ب�صتغالل النفط والغاز ال�صخري ب�ص صوا�صوا�

وء صوء صوء  � عن  تنتج  التي  المحتملة  �صلبية  عن  تنتج  التي  المحتملة  صلبية  �ص عن  تنتج  التي  المحتملة  �صلبية  عن  تنتج  التي  المحتملة  لبية  ال� ال�صالبيئية  صالبيئية 

لواء داخل الولواء داخل الوليات  واء داخل الوصواء داخل الوص صتخدام التقنية المذكورة �صتخدام التقنية المذكورة � تخدام التقنية المذكورة �صتخدام التقنية المذكورة �ص صا�صا�

ا صا صا  فرن� فرن�صأ�صدرت  فرن�صأ�صدرت  فرن�اأ�صدرت  أ�صدرت  فمثاًل،  خارجها.  فمثاًل، أو  خارجها.  فمثاًل، اأو  خارجها.  أو  المتحدة 

تخدام صتخدام صتخدام  ص منعت بموجبه ا�ص منعت بموجبه ا� قانوناً في عام 2011

قيق الهيدروليكي.صقيق الهيدروليكي.صقيق الهيدروليكي. صتقنية الت�صتقنية الت�

معدل نوعية النفوط الخام المنتجة في الوليات المتحدة وكندا*

منها رمال النفط الكندية.صمنها رمال النفط الكندية.صمنها رمال النفط الكندية. ص* ب�ص* ب�

Source: World Oil Outlook 2013, Organization of the Petroleum Exporting Countries.
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واإمكانيات  الم�صتخدمة  ال��م��اء  كميات    -1
تلوث المياه

الم�صتخدمة  المياه  كمية  تعتبر  عام،  ب�صكل 

ومخاطر تلوث المياه من الق�صايا الرئي�صية في 

مجال تطوير واإنتاج النفط والغاز من الم�صادر 

من  كبيرة  درج��ة  اأحدثت  والتي  التقليدية  غير 

.
162

القلق العام

وتتطلب عمليات التك�صير الهيدروليكي �صخ 

 7.5 بين  ما  تتراوح  ال�صوائل  من  كبيرة  كميات 

 بالن�صبة 
163

اإلى 20 األف متر مكعب للبئر الواحد

في  النظر  اإع���ادة  اإل��ى  يدعو  م��ا  وه��ذا  للغاز. 

ا�صتخدام المياه لأغرا�ص الت�صقيق الهيدروليكي 

في اإطار ال�صتخدامات الأخرى للمياه. كما يثير 

المخاوف ب�صاأن ال�صتخدام المفرط للمياه وما 

قد يعني ذلك من تناق�ص كميات المياه المتوفرة 

وبخا�صة في المناطق التي تعتبر فقيرة مائياً اأو 

تعاني من نق�ص المياه. 

وفي العادة، ي�صتخدم الماء، لمرة واحدة في 

بعد  البئر  لي�صبح  الهيدروليكي  التك�صير  تقنية 

الم�صروع.  حياة  طيلة  لال�صتغالل  �صالحاً  ذلك 

لكنه، وفي حالة العديد من الآبار، تتم عمليات 

ل�صمان  م���رات  ل��ع��دة  الهيدروليكي  الت�صقيق 

ا�صتهالك  يتم، عادة،  . و ل 
164

الإنتاج ا�صتمرارية 

كامل كمية الماء الم�صتخدمة في تحفيز الآبار، 

ثانية جزء كبير منها.  ال�صطح  اإلى  ي�صترجع  بل 

الم�صترجعة  ال�صوائل  كمية  تقديرات  وتتفاوت 

معتمدة  الهيدروليكي،  الت�صقيق  عمليات  من 

حيث  للمكامن.  الجيولوجية  الطبيعة  على 

ل�صخور  بالن�صبة  الم�صترجعة  الكميات  ق��درت 

هذا  في  وتبرز   .
165%50-20 بحدود  ال�صجيل 

المجال م�صاألة المياه الطافية على ال�صطح، اأي 

الهيدروليكي  الت�صقيق  عملية  في  الم�صتخدمة 

تاأثيرها  واحتمالت  ال�صطح،  اإل��ى  وال�صاعدة 

على البيئة، خ�صو�صاً واأن تلك المياه تكون، في 

العادة، ممزوجة بالرمل وبع�ص المواد الموجودة 

بع�صها  يحتوي  ق��د  وال��ت��ي  الأر����ص  ب��اط��ن  ف��ي 

�صعود  عملية  اأث��ارت  وقد  م�صعة.  عنا�صر  على 

المياه هذه بع�ص المخاوف ب�صاأن تعر�ص البيئة 

لم  اإذا  وبخا�صة  لالإ�صعاعات  الحية  والكائنات 

ل  العادة،  في  لكنه،  �صليمة.  بطرق  اإدارتها  يتم 

بل  لحالها،  ال�صطح  على  الطافية  المياه  تترك 

يتم التعامل معها اإما بال�صتفادة منها من خالل 

حقنها ثانية في اآبار جديدة اإذا كانت قريبة اأو 

العنا�صر  وعزل  معالجتها  بعد  تدويرها  اإع��ادة 

ال�صلبة والم�صعة في من�صاآت خا�صة ليعاد حقن 

المياه في اآبار اأخرى.

نوعية  بتاأثر  المتعلقة  الق�صايا  لقيت  وقد 

عالقة  لها  التي  المحتملة  المخاطر  من  المياه 

الأكبر  الهتمام  الهيدروليكي  التك�صير  بتقنية 

بع�ص  في  المياه  تلوث  ح��ول  �صكاوي  وقدمت 

تطوير  عمليات  فيها  ت��ج��ري  ال��ت��ي  المناطق 

النفط والغاز غير التقليدية، برغم عدم اإعالن 

ال�صلطات المنظمة عن وجود عالقة مبا�صرة ما 

بين عمليات التك�صير الهيدروليكي وتلوث المياه 

واأنه قد يكون من ال�صعوبة  الجوفية، خ�صو�صاً 

المياه  تلوث  �صبب  اأو  م�صدر  معرفة  بمكان 

الجوفية لأ�صباب مختلفة. ومن بين العوامل التي 

�صاعدت في زيادة حدة الجدل حول مخاطر تلوث 

المياه الجوفية التي لها عالقة بعمليات الت�صقيق 

الهيدروليكي هو الفتقار اإلى الدرا�صات العلمية 

وجوانب  وال�صكاوى  الحالية  الممار�صات  لتقييم 

عدم اليقين ذات العالقة ب�صورة �صاملة واإعالن 

نتائج قاطعة ودقيقة حول المو�صوع. وفي هذا 

الأمريكية،  البيئة  حماية  وكالة  اأعلنت  التجاه، 

في بداية عام 2010، وبتوجيه من الكونغر�ص، 

عن اإجراء درا�صة مف�صلة تتناول العالقة ما بين 
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ال�صرب ومياه  الهيدروليكي  الت�صقيق  عمليات 

.
167
والتي ل يتوقع اإكمالها قبل عام 2016 

وفي الوقت الذي توؤكد فيه ال�صركات العاملة 

في �صناعة النفط والغاز غير التقليدية باأنه ل 

تاأثير لتقنية الت�صقيق الهيدروليكي على م�صادر 

المياه، وتدافع بقوة عن مواءمة عمليات الإنتاج 

تدعي  البيئة،  وحماية  ال�صالمة  متطلبات  مع 

.
168

جماعات حماية البيئة العك�ص من ذلك

وف��ي ال��ع��ادة، ت���دور الأ���ص��ئ��ل��ة ال��ت��ي تخ�ص 

ناحيتين:  حول  الجوفية  المياه  تلوث  احتمالت 

في  الم�صتخدمة  المياه  هجرة  اإمكانية  اأولهما 

عملية الت�صقيق الهيدروليكي من منطقة الإنتاج 

حول  وثانيهما  الجوفية.  المياه  مخزونات  اإلى 

الم�صتخدمة  الأخرى  والمواد  الكيمياوية  المواد 

في �صوائل الت�صقيق الهيدروليكي، وما قد ينجم 

المياه  م�صادر  وتلويث  ت�صرب  م��ن  ذل��ك  ع��ن 

الجوفية.

المياه  ه��ج��رة  ب���اأن  ال��خ��ب��راء  معظم  يعتقد 

الم�صتخدمة اإلى المياه الجوفية يعتبر اأمر بعيد 

على  الت�صقيق  عمليات  ح��دوث  ك��ون  الحتمال 

اأعماق تقع على بعد حوالي 6-10 األف قدم اأ�صفل 

وجود  اإلى  بالإ�صافة  الجوفية  المياه  مخزونات 

طبقات ب�صمك اآلف الأقدام ومعدومة النفاذية 

الهيدروليكي  الت�صقيق  مناطق  بين  ما  فا�صلة 

والمياه الجوفية. ومع ذلك فاإن وجود عيوب اأو 

اأخطاء في بنية البئر قد ت�صمح لغاز الميثان اأو 

ال�صوائل الم�صتخدمة في الت�صقيق الهيدروليكي 

ال�صرب،  مياه  اإلى م�صادر  المكمن  بالهجرة من 

كما اأعلن عن العديد من حالت تلوث المياه في 

.
169

بع�ص الوليات الأمريكية

تدور  لال�صتف�صارات  الأكبر  التركيز  اأن  اإل 

في  الم�صتخدمة  ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة  ال���م���واد  ح���ول 

ال�صلطات  مطالبة  دع��وات  وارتفعت  العمليات. 

الت�صريعية في الوليات المتحدة باإ�صدار قوانين 

المواد  عن  بالإف�صاح  العاملة  ال�صركات  تلزم 

الحفر  عمليات  ف��ي  الم�صتخدمة  الكيمياوية 

معها  التعامل  على  الإن��ق��اذ  ف��رق  ي�صاعد  بما 

العام  للقلق  فعل  وك��رد   .
170

الطوارئ ح��الت  في 

حول اإمكانية ا�صتخدام مواد �صارة في عمليات 

اأمريكية ومجتمعات  الحفر، قامت عدة وليات 

اأكبر  اإف�صاح  اإلى  تدعو  قوانين  باإ�صدار  محلية 

في  الم�صتخدمة  لل�صوائل  الكيمياوي  للتكوين 

تلك  اأن  وبرغم   .
171

الهيدروليكي الت�صقيق  عملية 

القلق  ح��دة  من  التقليل  في  �صاهمت  الجهود 

الإف�صاح  م�صتوى  ح��ول  ي��دور  الجدل  ي��زال  ل 

خ�صو�صاً  عامة،  النا�ص  ثقة  ل�صمان  المطلوب 

واأن بع�ص ال�صركات تعتقد �صرورة الحفاظ على 

باعتبارها  الكيمياوية  الخلطات  بع�ص  �صرية 

اأ�صرار تقنية. 

التقدم والتطور  باأن  عموماً، ي�صود العتقاد 

التكنولوجي قد يقود اإلى تطوير طرق حفر اأكثر 

�صديقة للبيئة في الم�صتقبل وبالتالي يمنح قدرة 

اأكبر لمعالجة الق�صايا الخا�صة بالمياه والتي لها 

عالقة بن�صاط الحفر.

2- تقنية الت�صقيق الهيدروليكي والزلزل
حول  الهيدروليكي  الت�صقيق  تقنية  تتمحور 

اإحداث  اأجل  �صخ �صائل تحت �صغط عالي من 

يوؤثر  مما  ال�صخور،  في  وت�صققات  ت�صدعات 

النفط  لمكامن  الجيولوجية  الخ�صائ�ص  على 

فيها  ي��ق��ام  ال��ت��ي  وللمنطقة  ال�صخري  وال��غ��از 

الهزات  بع�ص  �صجلت  وقد  باأكملها.  الم�صروع 

الأر�صية في المناطق التي ي�صتخرج منها النفط 

والغاز ال�صخري، حيث تم ت�صجيل بع�ص الهزات 

الأر�صية ال�صغيرة اإلى متو�صطة القوة في بع�ص 

وكولورادو  اأركن�صا�ص  مثل  الأمريكية  الوليات 

 ،2011 عام  في  وفرجينيا  وتك�صا�ص  واأوه��اي��و 
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الهزات  هذه  ربط حدوث  اإلى  بالبع�ص  اأدى  ما 

بالتقنية الم�صتخدمة في تك�صير ال�صخور. 

وج��ود  ال��درا���ص��ات  بع�ص  ا�صتنتجت  ي��ذك��ر، 

والن�صاط  الآب��ار  في  ال�صوائل  �صخ  بين  عالقة 

الجيولوجي  للمر�صد  فطبقاً   .
172

الزلزالي

الأمريكي، يقدر عدد الهزات الأر�صية في العالم 

ال�صعور  يتم  ل  لكنه  ال�صنة،  في  ماليين  بعدة 

بحدوث اأغلبها اإما لأنها �صعيفة اأو كونها تحدث 

في مناطق جغرافية نائية غير ماأهولة بال�صكان.

وقد لوحظ تزايد في عدد الهزات الأر�صية 

القليلة  ال�����ص��ن��وات  خ���الل  درام��ات��ي��ك��ي  ب�صكل 

وال�صرقية  الو�صطى  المناطق  ف��ي  الما�صية 

م��ن ال���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة وق���د اأث��ي��رت العديد 

الت�صقيق  لتقنية  كان  اإذا  فيما  الت�صاوؤلت  من 

الأر�صية.  الهزات  بزيادة  عالقة  الهيدروليكي 

وتو�صي درا�صات المر�صد الجيولوجي الأمريكي 

هي  بذاتها  الهيدروليكي  الت�صقيق  عملية  ب��اأن 

نادراً ما تكون ال�صبب المبا�صر للهزات الأر�صية 

التي يمكن ال�صعور بها.

الت�صقيق  ع��م��ل��ي��ة  ف����اإن  ال��ح��ق��ي��ق��ة،  وف���ي 

في  ت�صققات  ت��ح��دث  ال��ت��ي   – ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي 

تنتج عن  ال�صخور العميقة في باطن الأر�ص – 

العادة،  في  تكون،  لكنها  الأر�صية  الهزات  اآلف 

�صعيفة جداً اأو ميكروية، والتي، با�صتثناء القليل 

منها، لي�ص بالإمكان اكت�صافها على ال�صطح. كما 

اأن الت�صقيق الهيدروليكي لي�صت العملية الوحيدة 

التي باإمكانها اإحداث هزات اأر�صية �صعيفة، بل 

الأر���ص  باطن  في  تحدث �صغط  اأي��ة عملية  اإن 

اأو  المباني  اأو  ال�����ص��دود  ب��ن��اء  ح��ال��ة  ف��ي  )ك��م��ا 

مثل  معها  تحمل  قد  العميق(  التعدين  عمليات 

  .
173

تلك المخاطر

المر�صد  علماء  اكت�صف  اأخ���رى،  جهة  من 

الجيولوجي الأمريكي في بع�ص المناطق تزامن 

ال�صعور  بالإمكان  التي  الأر�صية،  الهزات  تزايد 

بها، مع عملية التخل�ص من ال�صوائل الم�صترجعة 

من عمليات الت�صقيق الهيدروليكي و�صخها في 

 .
174

اآبار ت�صريف عميقة

3- النبعاثات الناتجة عن حرق الغاز
اأج���ري���ت ب��ع�����ص ال���درا����ص���ات ف��ي��م��ا يخ�ص 

النبعاثات الناتجة عن حرق الغاز وكانت نتائجها 

مت�صاربة في بع�ص الأحيان.

باأن  اأك��دت   2011 عام  درا�صة  ن�صرت  فقد 

النبعاثات الناتجة عن ا�صتخراج الغاز ال�صخري 

هي اأكثر خطورة واأكثر �صرراً للبيئة من النبعاثات 

تقدر  التجاه،  . وفي ذات 
175

الفحم التي يطلقها 

كميات غاز الميثان المنبعثة اإلى الغالف الجوي 

ولكامل دورة حياة البئر اأثناء عملية اإنتاج الغاز 

والتي   %7.9 اإل���ى   %3.6 ب��ح��دود  ال�صخري 

اإن��ت��اج  عملية  ع��ن  الناجمة  الن��ب��ع��اث��ات  ت��ف��وق 

 .
176

اأقل تقدير 30% على  بواقع  التقليدي  الغاز 

بالمقابل، اأجريت درا�صة اأخرى حول 4000 بئر 

محفورة ل�صتخراج الغاز ال�صخري في الوليات 

المتحدة وتو�صلت اإلى اأن النبعاثات الناتجة عن 

ا�صتخراج الغاز ال�صخري هي معقولة و مقبولة 

من الناحية البيئية، وبالتالي ل يمكن القول باأن 

الت�صقيق  تقنية  ا�صتخدام  عن  الناتجة  الغازات 

الغازات  كمية  زي��ادة  اإل��ى  ت��وؤدي  الهيدروليكي 

 .
177

ال�صامة المنبعثة

اأنه  اإل��ى  درا�صة  اأ�صارت  ال�صياق،  ذات  وفي 

تقدر  ال�صخري،  الغاز  حياة  دورة  كامل  وخالل 

النبعاثات بحوالي 6% اأقل من الغاز التقليدي 

. كما ت�صير العديد من 
178

و 33% اأقل من الفحم

الدرا�صات الأخرى اإلى اآراء وا�صتنتاجات متفاوتة 

 .
179

حول ذات المو�صوع

تقييم  في  مبالغة  هناك  باأن  البع�ص  يعتقد 

حجم ال�صرر على البيئة والمياه الجوفية، واأنه 
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باإمكان تعزيز التنظيم وت�صديد الرقابة الحكومية 

على ال�صركات العاملة للتقليل من الم�صاعفات 

. مع ذلك 
180

ال�صلبية لتقنية الت�صقيق الهيدروليكي

ولية  اأ���ص��درت  البيئية،  العترا�صات  وب�صبب 

فيرمونت الأمريكية قراراً في مار�ص 2012 تمنع 

 .
181

بموجبه ا�صتخدام تقنية الت�صقيق الهيدروليكي

بتعليق  الأمريكية  ال��ولي��ات  بع�ص  قامت  كما 

موؤقتة  ب�����ص��ورة  ال��م��ذك��ورة  التقنية  ا���ص��ت��خ��دام 

بانتظار اإجراء درا�صات اإ�صافية حول التاأثيرات 

. لكنه 
182

البيئية كما في حالة نيويورك ونيوجرزي

النفط  اإنتاج  في  تحققت  التي  الزيادة  وب�صوء 

لالقت�صاد  ف��وائ��د  م��ن  ذل��ك  يعني  وم��ا  وال��غ��از 

الأمريكي ب�صكل عام، يبدو اأن منع ن�صاط الحفر 

في مجال الغاز )والنفط( ال�صخري في الوليات 

اأمر  هو  البيئية  العترا�صات  ب�صبب  المتحدة 

اأن تقنية  بعيد الحتمال لأ�صباب متعددة ومنها 

الوليات  في  م�صتخدمة  الهيدروليكي  الت�صقيق 

المتحدة منذ فترة طويلة واأن ال�صركات النفطية 

قد دخلت با�صتثمارات كبيرة في �صناعة النفط 

الأبعاد  اإلى  بالإ�صافة  هذا   .
183

ال�صخري والغاز 

الإ�صتراتيجية للنفط والغاز.

4-2: التكاليف:
النفط  م�صادر  قاعدة  تتميز  ع��ام،  ب�صكل 

توجد  ول  ب�صخامتها  التقليدية  غير  وال��غ��از 

اآفاق  . لكنه، وبرغم 
184

م�صكلة في مدى توفرها

من  كبير  ق��در  هناك  يبقى  ال��واع��دة،  الإن��ت��اج 

تلك  واقت�صاديات  بحجم  يحيط  اليقين  عدم 

البيئية،  الجوانب  اإلى  فبال�صافة   .
185

الم�صادر

التقليدي  غير  وال��غ��از  النفط  مع  التعامل  اإن 

التي  التقنية  الم�صاعب  م��ن  الكثير  ي��واج��ه 

ت�صهم بدورها بارتفاع تكلفة النتاج مقارنة مع 

نظيره التقليدي. كما تكون تكاليف انتاج الغاز 

مع  بالمقارنة  اأعلى  ع��ام،  وب�صكل  ال�صخري، 

.
186

انتاج النفط ال�صخري

المكامن  م��ن  م��ك��م��ن  ك��ل  يتميز  اب���ت���داء، 

الفنية  التحديات  من  ب�صل�صلة  التقليدية  غير 

الخا�صة بها خ�صو�صاً وان مكامن النفط والغاز 

ناحية  من  بينها  فيما  تختلف  التقليدية  غير 

عن  ب���دوره  نتج  وه��ذا  الطبيعية.  خ�صائ�صها 

. وفيما يتعلق بمكامن الغاز 
187

تكاليف انتاج اأعلى

عملية  من  الفنية  ال�صعوبات  تجعل  ال�صخري، 

ا�صتخراج الغاز اأمراً مكلفاً. اأما بالن�صبة لمكامن 

النفط ال�صخري فاإن الم�صكلة اأكثر تعقيداً. 

الت�صقيق  ط��ري��ق��ة  تت�صم  م��ع��ل��وم،  ه��و  ك��م��ا 

ا���ص��ت��خ��راج  ف��ي  الم�صتخدمة  ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي 

من  عالية  بدرجة  التقليدية  غير  والغاز  النفط 

التعقيد والتي غالباً ما تنعك�ص في اقت�صاديات 

واإكمال  تكاليف حفر  ال�صتخراج، ما يجعل من 

تكاليف  من  اأعلى  التقليدية  غير  الم�صادر  اآبار 

بظروف  تتميز  والتي  التقليدية  الم�صادر  اآب��ار 

م�صابهة.

الآب��ار في  بنية  تكاليف  تختلف  ب�صكل عام، 

المناطق والأقاليم المختلفة كونها تتاأثر بالعديد 

من العوامل ومنها الموقع الجغرافي للبئر، عمق 

البئر واإلى حد ما �صغط المكمن بالإ�صافة اإلى 

اأو  المنطقة  في  التحتية  والبنية  ال�صوق  ظروف 

الإقليم قيد البحث. ففي الوقت الذي تقدر فيه 

ال�صخري  الغاز  من  نموذجي  بئر  بناء  تكاليف 

في  »بارنيت«  مكمن  في  الياب�صة  المنطقة  في 

ت�صل  دولر،  مليون   4 بحوالي  تك�صا�ص  ولي��ة 

تكاليف بئر مماثل في مكمن �صجيل »هينزفيل« 

المذكور  المبلغ  �صعف  اإلى   )Haynesville(

ب�صبب العمق وال�صغط. بينما تتراوح تكاليف بئر 

اأي�صاً ولكن في بولندا مثاًل، ما بين 10  مماثل 

اإلى 12 مليون دولر. ويرجع ذلك، وبدرجة كبيرة، 
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اإلى النق�ص في تطور �صناعة الخدمات والحفر 

.
188

في بولندا مقارنة مع الوليات المتحدة

هناك تفاوت في تقديرات تكاليف ا�صتخراج 

اإلى  بال�صافة  ال�صخري  والنفط  الغاز  م�صادر 

بتلك  اليقين يحيط  ع��دم  ه��ام من  ق��در  وج��ود 

و�صوح  ع��دم  من  يزيد  ب��دوره  وال��ذي  التكاليف 

بتلك  الخا�صة  للم�صاريع  الم�صتقبلية  الربحية 

والتقدم  التطور  باأن  البع�ص  يدعي   .
189

الم�صادر

في  كبير  انخفا�ص  اإل��ى  ق��اد  ق��د  التكنولوجي 

م�صتويات التكاليف في الوليات المتحدة خالل 

ال�صنوات الأخيرة لت�صبح تكاليف ا�صتخراج الغاز 

ال�صخري في بع�ص الحالت اأقل مما هي عليه 

انخف�صت  فمثاًل،  التقليدية.  الغاز  م�صادر  في 

اإلى حدود 3  تكاليف مكمن �صجيل “هينزفيل” 

بالمقارنة  بريطانية  دولر/مليون وحدة حرارية 

ح��راري��ة  وح���دة  مليون   / دولر   5 ح��وال��ي  م��ع 

“بارنيت”  لمكمن  بالن�صبة  اأكثر  اأو  بريطانية 

.
190

خالل الت�صعينات

تكاليف  ب���اأن  ال��م�����ص��ادر  بع�ص  واأو���ص��ح��ت 

ا�صتخراج الغاز ال�صخري تتراوح ما بين حوالي 

بريطانية.  ح��راري��ة  وح��دة  دولر/م��ل��ي��ون   7-3
م�صادر  معظم  لتكاليف  مماثلة  م�صتويات  وهي 

. ولكي ت�صبح عملية الت�صقيق 
191

الغاز في العالم

تنفيذها  يتطلب  اقت�صادياً،  كفوءة  الهيدروليكي 

.
192

على نطاق وا�صع

كما اأكدت بع�ص الم�صادر باأن حوالي %25 

الأمريكية  ال�صخري  الغاز  م�صادر  اإجمالي  من 

لال�صتخراج  قابلة  ه��ي   2009 ع��ام  ف��ي  كما 

بتكاليف اإجمالية تقل عن 3 دولر / مليون وحدة 

حرارية بريطانية والتي هي م�صاوية اأو اأقل من 

.
193

تكاليف الغاز التقليدي في الوليات المتحدة

وف��ي��م��ا ي��خ�����ص ���ص��ع��ر ن��ق��ط��ة ال��ت��ع��ادل 

والنفط  الغاز  لنتاج   )Breakeven Price(

على  كبيرة،  وبدرجة  تعتمد،  فهي  ال�صخري 

نوعية �صخور ال�صجيل حيث تعتبر الخ�صائ�ص 

الجيولوجية والهند�صية مثل الغاز والنفط في 

والم�صامية،  النفاذية  درج��ة  العمق،  الموقع، 

اأهم  من  المكمن  و�صغط  الع�صوي  المحتوى 

مكامن  اقت�صاديات  في  الموؤثرة  المحددات 

بع�ص  اأ�صارت  المجال  هذا  وفي   .
194

ال�صجيل

التعادل  نقطة  اأ�صعار  معدل  ب��اأن  التقديرات 

في  الرئي�صية  ال�صخري  الغاز  مكامن  لبع�ص 

الوليات المتحدة وكما في عام 2009 تتراوح 

حرارية  وحدة  دولر/مليون   4 حوالي  بين  ما 

»مار�صيلو�ص«  لمكمن  بالن�صبة  بريطانية، 

)Marcellus( وحوالي 5.67 دولر / مليون 
»وودف����ورد«  لمكمن  بالن�صبة  ح��راري��ة  وح���دة 

.
195

)Woodford(

الغاز  اأ�صعار  مقارنة  لدى  اأخ��رى،  جهة  من 

ال�صائدة في مركز هنري )والتي بلغت معدلتها 

وح��دة  مليون   / دولر   3.5 ب��ح��دود  ال�صهرية 

حرارية بريطانية في اأوائل عام 2012( ب�صعر 

الجاف  ال��غ��از  مكامن  لبع�ص  ال��ت��ع��ادل  نقطة 

باأن  ات�صح  المتحدة،  ال��ولي��ات  في  الرئي�صية 

 )Marcellus( لمكمن  التعادل  نقطة  اأ�صعار 

دولر/  4 من  اأق��ل  اإل��ى   2.5 بين  ما  تراوحت 

مليون وحدة حرارية بريطانية بينما تفوق نقاط 

الدرا�صة  �صملتها  التي  المكامن  لبقية  التعادل 

 Eagle( ال�صائدة وبخا�صة مكمن الغاز  اأ�صعار 

Ford( التي تراوحت نقطة التعادل المقدرة ما 
بين حوالي 4 اإلى ما يقارب 7.5 دولر / مليون 

وحدة حرارية بريطانية وكما مو�صح في ال�صكل 

التالي: 
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الغاز  الغاز آب���ار  الغاز اآب���ار  آب���ار  تكاليف  ف��ي  ال��ت��ف��اوت  تكاليف ص��وء  ف��ي  ال��ت��ف��اوت  تكاليف ص��وء  ف��ي  ال��ت��ف��اوت  ��وء  صوب�����صوب�����

اقت�صاديات  تقدير  ت��م  المختلفة،  ال�صخري 

الوليات  المتفرقة في  ال�صخري  الغاز  الول  المتفرقة في  ال�صخري  الغاز  ل  أحوا�اأحوا�صأحوا�صأحوا�ص

أنها اأنها اأنها  ب المنفردة،  الآب��ار  با  المنفردة،  الآب��ار  ا  صا�صا�ص ا�صا�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا على  المتحدة، 

ل دول دولر/ 7.43 إلى اإلى اإلى  2.05 بين حوالي  تتراوح ما 

عر صعر صعر  ب� مقارنة  بريطانية  حرارية  وح��دة  ب�صمليون  مقارنة  بريطانية  حرارية  وح��دة  صمليون 

ائد في مركز هنري والذي كان بحدود صائد في مركز هنري والذي كان بحدود صائد في مركز هنري والذي كان بحدود  صالغاز ال�صالغاز ال�

 .
196

ل دول دولر/مليون وحدة حرارية بريطانية 3.5
الحدية  الكلفة  الحدية اأن  الكلفة  الحدية اأن  الكلفة  أن  ب�� ب��اإج��م��اع  ب��اإج��م��اع  ب��اإج��م��اع  إج��م��اع  هنالك  ي��ذك��ر، 

لمد للغاز الجاف في الولمد للغاز الجاف في الوليات المتحدة  البعيدة ال

ل دول دولر/ مليون وحدة حرارية بريطانية،  بحدود 7

التكاليف  ح��ول  التكاليف صابقة  ح��ول  التكاليف صابقة  ح��ول  ابقة  ال� الإج��م��اع  ال�صت  الإج��م��اع  صت  ح��ال لكن 

.
197

عار لم تثبت �صحتهاصعار لم تثبت �صحتهاصعار لم تثبت �صحتها صوالأ�صوالأ�

تخراج الغاز صتخراج الغاز صتخراج الغاز  صأثر اقت�صاديات ا�صأثر اقت�صاديات ا� أثر اقت�صاديات ا�اأثر اقت�صاديات ا�ا اك، تتاك، تت ك، تتصك، تتص صبدون �صبدون �

وائل صوائل صوائل  ال� وفرة  بمدى  كبير،  ال�صكل  وفرة  بمدى  كبير،  صكل  ال�ص وفرة  بمدى  كبير،  ال�صكل  وفرة  بمدى  كبير،  كل  وب� وب�صال�صخري،  صال�صخري، 

صا�صا�ص ا�صا�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا على  تباع  والتي   
198

الغاز بمعية  المنتجة 
198

الغاز بمعية  المنتجة 
198

مبيعاتها  عوائد  وقيد  المرتفعة  النفط  مبيعاتها صعار  عوائد  وقيد  المرتفعة  النفط  مبيعاتها صعار  عوائد  وقيد  المرتفعة  النفط  عار  صأ�صأ� أ�اأ�ا

لكنه،  ال��غ��از.  لكنه، صتخراج  ال��غ��از.  لكنه، صتخراج  ال��غ��از.  تخراج  ا� تكاليف  ا�صاب  تكاليف  صاب  ا�ص تكاليف  ا�صاب  تكاليف  اب  ح� ح�صعلى  صعلى 

صنخفا�صنخفا�ص الكبير في التكاليف والتقدم  وبرغم ال

ال�صخري  الغاز  ال�صخري إن��ت��اج  الغاز  ال�صخري اإن��ت��اج  الغاز  إن��ت��اج  مجال  في  تحقق  ال��ذي 

الأخيرة،  الأخيرة، صنوات  الأخيرة، صنوات  نوات  ال� المتحدة خالل  ال�صيات  المتحدة خالل  صيات  الول الولفي  لفي 

مجال  في  حفرها  يتم  التي  الآب���ار  بع�ص  بع�صإن  صإن  بع�ا بع�اإن  إن  بع�اف��اف�� بع�اإن  إن  بع�ف�� بع�اإن  إن 

أنها غير مجدية اأنها غير مجدية اأنها غير مجدية  ب باحقاً  احقاً  ح صح صح ل صالغاز ال�صخري يت�صالغاز ال�صخري يت�

أن قيمة الغاز اأن قيمة الغاز أن قيمة الغاز  أو غير منتجة، لدرجة اأو غير منتجة، لدرجة أو غير منتجة، لدرجة  اقت�صادياً 

هي  عليها  يتح�صل  التي  الغاز  هي صوائل  عليها  يتح�صل  التي  الغاز  هي صوائل  عليها  يتح�صل  التي  الغاز  وائل  � �صمنها  صمنها  �ص �صمنها  منها  صب�صب�

إلى اإلى اإلى  إلى غير كافية لتغطية التكاليف، وبالتالي ي�صار  إلى غير كافية لتغطية التكاليف، وبالتالي ي�صار 

تتميز  التي  الآب��ار  خالل  من  تتميز صائر  التي  الآب��ار  خالل  من  تتميز صائر  التي  الآب��ار  خالل  من  ائر  الخ� الخ�ص  ص  صتعوي�صتعوي�ص

إنتاجية عالية.اإنتاجية عالية.إنتاجية عالية. إنتاجية عالية.بدرجة  إنتاجية عالية.بدرجة 

في  يعتبر  فهو  ال�صخري،  النفط  بخ�صو�ص 

التقليدي  بالنفط  التكاليف مقارنة  العادة عالي 

كل عام على صكل عام على صكل عام على  صتخراجه، وب�صتخراجه، وب� تخراجه، وب�صتخراجه، وب�ص صوتعتمد اقت�صاديات ا�صوتعتمد اقت�صاديات ا�

الأولي  الإنتاج  الأولي صية مثل  الإنتاج  الأولي صية مثل  الإنتاج  ية مثل  صا�صا� ا�صا�ص الأ� العوامل  الأ�صعدد من  العوامل  صعدد من 

تخال�ص النهائي المقدر خالل كامل صتخال�ص النهائي المقدر خالل كامل صتخال�ص النهائي المقدر خالل كامل  ص�ص� للبئر وال

غيلية صغيلية صغيلية  صعمر البئر وتكاليف الحفر والتكاليف الت�صعمر البئر وتكاليف الحفر والتكاليف الت�

عر ال�صافي للنفط صعر ال�صافي للنفط صعر ال�صافي للنفط  صرائب وال�صرائب وال� رائب وال�صرائب وال�ص صمالية وال�صمالية وال� مالية وال�صمالية وال�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا أ�والر أ�اأ�اوالراأ�والر أ�اأ�والر

.
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فوهة البئر
199

فوهة البئر
199



واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية 
 في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء
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تتفاوت  ال�صخري،  ال��غ��از  ح��ال��ة  ف��ي  وك��م��ا 

ب صب صب  ح� ال�����ص��خ��ري  ال��ن��ف��ط  تكاليف  ح�صت��ق��دي��رات  ال�����ص��خ��ري  ال��ن��ف��ط  تكاليف  صت��ق��دي��رات 

م�صادر  تكاليف  م�صادر أن  تكاليف  م�صادر اأن  تكاليف  أن  اإل المختلفة.  الم�صادر 

تغالل هي في صتغالل هي في صتغالل هي في  صإ�صإ� إ�الإ�ال ل لالعة  العة  لص لصعة  عة  الخا� ال�صخري  الخا�صالنفط  ال�صخري  صالنفط 

الكندية  النفط  رمال  مع  بالمقارنة  الكندية أقل  النفط  رمال  مع  بالمقارنة  الكندية اأقل  النفط  رمال  مع  بالمقارنة  أقل  العادة 

فائقة  البرازيلية  المياه  من  فائقة صتخرج  البرازيلية  المياه  من  فائقة صتخرج  البرازيلية  المياه  من  تخرج  الم� الم�صوالنفط  صوالنفط 

معا  الإثنين  تكاليف  معدل  يقدر  وال��ذي  العمق 

صحت بع�صحت بع�ص حت بع�صحت بع�ص أو�اأو�صأو�صأو� أو�. وقد  أو�. وقد 
200

ل دول دولر/ برميل بحدود 70

أ�صبح اأ�صبح أ�صبح  أ�صبح تخال�ص النفط ال�صخري  أ�صبح تخال�ص النفط ال�صخري  تخال�ص النفط ال�صخري صتخال�ص النفط ال�صخري ص صأن ا�صأن ا� أن ا�اأن ا�ا االم�صادر باالم�صادر ب

صا�صا�ص ا�صا�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا على  على صمالية  على صمالية  مالية  ال� ال�صأمريكا  ال�صأمريكا  ال�اأمريكا  أمريكا  في  اقت�صادياً 

.
201
ل دول دولر / برميل  50 �عار نفط تحت عتبة ال�عار نفط تحت عتبة ال� عار نفط تحت عتبة الصعار نفط تحت عتبة الص صأ�صأ� أ�اأ�ا

نقطة  نقطة صعر  نقطة صعر  عر  � الدولية  الطاقة  وكالة  �صوتقدر  الدولية  الطاقة  وكالة  صوتقدر 

دولر/ دول  ل  64 بحدود  ال�صخري  للنفط  التعادل 

يتراوح  التقديرات،  لبع�ص  وطبقاً  لكنه  لبع�ص  وطبقاً  لكنه  ص 
202

برميل

ية صية صية  الرئي� المكامن  الرئي�ص  المكامن  ص  لبع�ص التعادل  نقطة  لبع�صعر  التعادل  نقطة  صعر  لبع�ص التعادل  نقطة  لبع�صعر  التعادل  نقطة  عر  ص�ص�

صا�صا�ص نفط غرب  ا�صا�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا لفي الولفي الوليات المتحدة، وعلى 

أقل اأقل أقل  أقل ر/برميل و أقل ر/برميل و ل دول دول أكثر من اأكثر من أكثر من 50 صا�صا�ص، ما بين  ا�صا�ص صتك�صتك�

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صر/برميل وكما في ال�صر/برميل وكما في ال� ل دول دول من 70

أن اأن اأن  ب التقديرات  باير معظم  التقديرات  اير معظم  بص التقديرات  بصير معظم  التقديرات  ير معظم  ت� ت�صأخ��رى،  ت�صأخ��رى،  ت�اأخ��رى،  أخ��رى،  من جهة 

في  ال�صخري  النفط  لإنتاج  التعادل  نقطة  في صعر  ال�صخري  النفط  لإنتاج  التعادل  نقطة  في صعر  ال�صخري  النفط  لإنتاج  التعادل  نقطة  عر  ص�ص�

80 إل��ى اإل��ى اإل��ى  60 بين  ما  ت��ت��راوح  المتحدة  لال��ولال��ولي��ات 

عاً صعاً صعاً  متوا� متوا�صاً  صاً  متوا�ص متوا�صاً  اً  انخفا� انخفا�صأن  صأن  انخفا�ا انخفا�اأن  أن  ب�� يعني  ما  ب��ار/برميل،  يعني  ما  ار/برميل،  لدولدول

آف���اق اآف���اق آف���اق  ف��ي  ف��ي وؤث��ر  ف��ي وؤث��ر  ؤث��ر  ي�� ال��ن��ف��ط  ي��و��ع��ار  ال��ن��ف��ط  و��ع��ار  ي��ص ال��ن��ف��ط  ي��ص��ع��ار  ال��ن��ف��ط  ��ع��ار  صأ���صأ��� أ���اأ���ا تويات صتويات صتويات  م� م�صف��ي  صف��ي 

إحدى اإحدى اإحدى  إحدى ير تقديرات  إحدى ير تقديرات  ير تقديرات صير تقديرات ص ص. وفي هذا المجال ت�ص. وفي هذا المجال ت�
203

الإنتاج

Wood( م��ك��ن��زي«  »وود  )صارية  م��ك��ن��زي«  »وود  )صارية  م��ك��ن��زي«  »وود  ارية  صت�صت� ت�صت�ص ص�ص� ال ال��ب��ي��وت 

التعادل  نقطة  التعادل صعر  نقطة  التعادل صعر  نقطة  عر  � معدل  �صأن  معدل  صأن  �ا معدل  �اأن  معدل  أن  ب�� ب��ا(  ا(  Mackenzie
في  في صية  في صية  ية  الرئي� المنتجة  ال�صخري  النفط  الرئي�صلمكامن  المنتجة  ال�صخري  النفط  صلمكامن 

دولر/برميل  دول  ل  75 بحدود  هو  المتحدة  لالولالوليات 

ية صية صية  الرئي� المكامن  بين  م��ا  الأرق���ام  ت��ف��اوت  الرئي�صم��ع  المكامن  بين  م��ا  الأرق���ام  ت��ف��اوت  صم��ع 

تكاليف  في  الختالف  اصبب  اصبب  بب  ب� الفرعية  ب�صوالمكامن  الفرعية  صوالمكامن 

أن اأن اأن  أكد الم�صدر ذاته باأكد الم�صدر ذاته باأكد الم�صدر ذاته باأكد الم�صدر ذاته ب أكد الم�صدر ذاته ب. كما  أكد الم�صدر ذاته ب. كما 
204

ب موقعهاصب موقعهاصب موقعها صالآبار وح�صالآبار وح�

ل من احتياطيات الول من احتياطيات الوليات المتحدة من  70حوالي 70حوالي %70

تقدير �صعر نقطة التعادل لمكامن النفط ال�صخري الأمريكية ح�صب المكمن

Source: WWW.STANDARDANDPOORS. COM,/RATINGSDIRECT, Oil From U.S. Unconventional 
Resources Is Unlikely To Displace Canadian Crude Oil Exports Any Time Soon, June 17, 2013.
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النفط ال�صخري تعتبر اقت�صادية �صمن م�صتويات 

 .
205

اأ�صعار عالمية للنفط بحدود 75 دولر/برميل

نقطة  اأ���ص��ع��ار  ب��اأن  البع�ص  يقدر  بالمقابل، 

التعادل لإنتاج النفط ال�صخري في بع�ص الحالت 

برميل  دولر/   60 اأو   40،50 لغاية   تنخف�ص 

وتخفي�ص  الإنتاجية  ف��ي  للتقدم  تعود  لأ�صباب 

اأن  الم�صادر  بع�ص  ت�صير  .بينما، 
206

الحفر تكاليف 

في  ال�صخري  النفط  م�صادر  من   %94 حوالي 

اأمريكا ال�صمالية تعتبر اقت�صادية �صمن �صعر نفط 

.
207

بحدود 90 دولر/برميل

من  باأنه  البع�ص  لدى  العتقاد  ي�صود  يذكر، 

عامة  ت��ق��دي��رات  ح��ول  ال��ك��الم  بمكان  ال�صعوبة 

الوليات  في  ال�صخري  النفط  تكاليف  بخ�صو�ص 

المتحدة ب�صوء اإمكانية الختالفات ما بين نقاط 

حتى  دراماتيكي  وب�صكل  المختلفة  لالآبار  التعادل 

.
208

في ذات المكمن

تقديرات  ت�صير  المنفردة،  الآبار  اأ�صا�ص  وعلى 

متفرقة  مكامن  اقت�صاديات  ب��اأن  الم�صادر  بع�ص 

ما  تتراوح  المتحدة  الوليات  في  ال�صخري  للنفط 

العلم  91 دولر/ب��رم��ي��ل، مع  اإل��ى   34 حوالي  بين 

اأن الغالبية العظمى تقل عن 70 دولر/برميل، ما 

يعني باأنه بالمكان اعتبار �صناعة النفط ال�صخري 

وب�صكل عام اقت�صادية ب�صوء م�صتويات اأ�صعار نفط 

.  ويعتقد 
209

غرب تك�صا�ص بحدود 90 دولر/برميل

ال�صجيل قد نتجت عن تحديد  ثورة”  البع�ص باأن” 

 .
210

حد اأدنى لأ�صعار النفط بحدود 80 دولر/ برميل

وهنالك تفاوت في الآراء حول تحديد الحدود 

في  يدور  التركيز  كان  واإن  النفط  لأ�صعار  الدنيا 

هذا ال�صياق خالل ال�صنوات ال�صابقة على الوقود 

الحي�وي )الآيثانول( والنفط الم�صتخرج من المياه 

فائقة العمق في البرازيل وخليج المك�صيك، ورمال 

.
211

النفط الكندية اأو النفوط الثقيلة جدا الفنزويلية

وب�صوء م�صتويات التكاليف والأ�صعار ال�صائدة 

للغاز والنفط فاإنه، وعلى اأ�صا�ص المعدل، بالإمكان 

ال�صخري  ال��غ��از  اآب���ار  م��ن  الأك��ب��ر  ال��ج��زء  اعتبار 

بينما  اقت�صادياً  مربحة  غير  الأمريكية  الجاف 

تتركز الأرباح في اآبار النفط ال�صخري التي كانت 

م�صتويات  �صمن  اقت�صادياً  ومجدية  جاذبة  تعتبر 

الأ�صعار ال�صائدة لغاية يونيو 2014، خ�صو�صاً واأنه 

ال�صخري  النفط  احتياطيات  ا�صتغالل  باأن  يعتقد 

اقت�صادياً  يعتبر  تقريباً،  كامل  وب�صكل  الأمريكية، 

. لكنه هنالك 
212

�صمن تلك الم�صتويات من الأ�صعار

التكاليف  ب�صوء  باأنه  مفادها  التي  الآراء  بع�ص 

ب�صكل عام غير  ال�صجيل  تعتبر مكامن  المرتفعة، 

.
213

م�صتدامة من الناحية المالية على الأمد البعيد

بانه  الخبراء،  من  العديد  يعتقد  ع��ام،  ب�صكل 

النوعية  عالية  المكامن  ا�صتغالل  حالياً  يجري 

)Sweet Spots(  في حالة كل من الغاز والنفط 
ال�صخري، واإن التحّول اإلى مكامن اأقل نوعية يتطلب 

المزيد من الآبار وبالتالي ارتفاع في التكاليف.

في  الكبير  النخفا�ص  بعد  اأخ��رى،  جهة  من 

من  الثاني  الن�صف  خالل  العالمية  النفط  اأ�صعار 

تقديرات  في  كبير  تباين  هناك  كان   ،2014 عام 

النفط  �صناعة  تاأثير  ح��ول  المختلفة  الم�صادر 

ديمومة  وم���دى  الأ���ص��ع��ار  بانخفا�ص  ال�صخري 

المنخف�صة.  الأ���ص��ع��ار  ف��ي ظ��ل ظ���روف  الإن��ت��اج 

في  العامة  النقاط  بع�ص  اإلى  الإ�صارة  وبالإمكان 

هذا الخ�صو�ص:

•  تتباين اقت�صاديات النفط ال�صخري من بئر 	

لآخر.

•  تتاأثر الآبار المنخف�صة الإنتاجية اأولً والتي 	

يكون تاأثيرها في الإنتاج الحدي.

• الأ�صعار 	 انخفا�ص  ي�صجع  ق��د  بالمقابل،   

في  العاملة  لل�صركات  الإنتاجية  تح�صين  في 

�صناعة النفط ال�صخري.

• ال�صركات 	 النفط  اأ���ص��ع��ار  انخفا�ص  اأج��ب��ر   
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العاملة في مجال �صناعة النفط والغاز غير 

والتقليل  والتقليل صتثماراتها  والتقليل صتثماراتها  تثماراتها  ا� ا�ص  ص  خف�ص خف�صإلى  صإلى  خف�ا خف�اإلى  إلى  التقليدية 

أعمال التنقيب في تلك ال�صناعة. حيث اأعمال التنقيب في تلك ال�صناعة. حيث أعمال التنقيب في تلك ال�صناعة. حيث  من 

 )Baker Hughes( )صركة  )صركة  ركة  � بيانات  �صير  بيانات  صير  �ص بيانات  �صير  بيانات  ير  صت�صت�

العاملة  الحفر  العاملة أب��راج  الحفر  العاملة اأب��راج  الحفر  أب��راج  عدد  انخفا�ص  انخفا�صإلى  انخفا�صإلى  انخفا�اإلى  إلى 
214

التقليدية  غير  وال��غ��از  النفط  أح��وا���اأح��وا���صأح��وا���صأح��وا���ص  في 

بوع صبوع صبوع  صأ�صأ� أ�الأ�ال ل لال  ال  %25 بواقع  المتحدة  الوليات  الولفي  لفي 

20المنتهي في 20المنتهي في 2015/2/20 بالمقارنة مع فترة 
ابقة لذلك. صابقة لذلك. صابقة لذلك.  صنة �صنة � نة �صنة �ص ص�ص�

• لعلى العموم، لعلى العموم، ل يزال من المبكر ومن ال�صعوبة 	

أثير فترة مطولة اأثير فترة مطولة اأثير فترة مطولة  ابمكان التحديد وبدقة لمدى تابمكان التحديد وبدقة لمدى ت

إنتاج النفط اإنتاج النفط إنتاج النفط  إنتاج النفط ة على  إنتاج النفط اإنتاج النفط إنتاج النفط ة على  إنتاج النفط اإنتاج النفط ة على  ة على صة على ص صعار النفط المنخف�صعار النفط المنخف� عار النفط المنخف�صعار النفط المنخف�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا أ�من  أ�اأ�امن اأ�من  أ�اأ�من 

أثير اأثير اأثير  اأن  التاأن  الت أن  التاأن  التا ا با ب صال�صخري، برغم اعتقاد البع�صال�صخري، برغم اعتقاد البع�ص

 .
215

يبدو محدوداً على الأمد القريب

4-3: تراجع حاد في الإنتاج:
طبيعتها،  في  طبيعتها، صجيل  في  طبيعتها، صجيل  في  جيل  ال� مكامن  ال�صآب��ار  مكامن  ال�صآب��ار  مكامن  ال�اآب��ار  مكامن  آب��ار  تختلف 

المكامن  المكامن آب���ار  المكامن اآب���ار  آب���ار  م��ع  بالمقارنة  ك��ب��ي��رة،  وب��درج��ة 

توى عالي من الإنتاج، صتوى عالي من الإنتاج، صتوى عالي من الإنتاج،  ص. حيث تتميز بم�ص. حيث تتميز بم�
216

التقليدية

لكنها  البداية،  في   ،
217

ذروته في  الإنتاج  يكون  ذروتهأي  في  الإنتاج  يكون  ذروتهاأي  في  الإنتاج  يكون  أي 

رعة صرعة صرعة  ب� انتاجها  ب�صت  انتاجها  صت  معدل في  حاد  بتراجع  معدصم  في  حاد  بتراجع  معدصم  في  حاد  بتراجع  م  صتت�صتت�

نوات الأولى من بدء الإنتاج. صنوات الأولى من بدء الإنتاج. صنوات الأولى من بدء الإنتاج.  صوخالل ال�صوخالل ال�

صحت بع�صحت بع�ص الأبحاث الفنية المتقدمة التي  حت بع�صحت بع�ص أو�اأو�صأو�صأو�

صابه في بع�صابه في بع�ص ابه في بع�صابه في بع�ص أوجه من الت�اأوجه من الت�صأوجه من الت�صأوجه من الت� ؤخراً وجود وؤخراً وجود وؤخراً وجود  أجريت ماأجريت موأجريت موأجريت م

والنفط  ال�صخري  الغاز  مكامن  بين  ما  الجوانب 

احات صاحات صاحات  م� على  منها  كل  يمتد  حيث  م�صال�صخري،  على  منها  كل  يمتد  حيث  صال�صخري، 

تراجع  بمعدلت  فيها  الآب��ار  انتاج  بمعدصم  فيها  الآب��ار  انتاج  بمعدصم  فيها  الآب��ار  انتاج  م  ويت� ويت�صعة  صعة  ويت�ص ويت�صعة  عة  صوا�صوا�

إلى اإلى اإلى 90% بعد  عالية تتراوح ما بين حوالي %65

آبار النفط اآبار النفط آبار النفط  آبار النفط أن  آبار النفط أن  أن اأن ا ا الم�صادر با الم�صادر ب صنة الأولى وتقدر بع�صنة الأولى وتقدر بع�ص نة الأولى وتقدر بع�صنة الأولى وتقدر بع�ص صال�صال�

بحدود  بحدود صرع  بحدود صرع  رع  صأ�صأ� أ�اأ�ا كل صكل صكل  ب� انتاجها  يتراجع  ب�صال�صخري  انتاجها  يتراجع  صال�صخري 

218
ال�صخري الغاز  ال�صخريآب��ار  الغاز  ال�صخرياآب��ار  الغاز  آب��ار  مع  بالمقارنة   %15-10

جيل صجيل صجيل  ال� مكامن  تتميز  كما  الأول��ى.  ال�صنة  مكامن  تتميز  كما  الأول��ى.  صنة  ال�ص مكامن  تتميز  كما  الأول��ى.  ال�صنة  مكامن  تتميز  كما  الأول��ى.  نة  ال� ال�صخالل  صخالل 

بة صبة صبة  بالن� بالن�ص  ص  %7 ب� تقدر  متدنية  ب�تخال�ص  تقدر  متدنية  �تخال�ص  بص تقدر  متدنية  بصتخال�ص  تقدر  متدنية  تخال�ص  ا� ا�صبكفاءة  صبكفاءة 

. فمثاًل، بلغت حدة 
219

بة للنفطصبة للنفطصبة للنفط ص بالن�ص بالن� % للغاز و2-1

في  »نموذجي«  ال�صخري  النفط  بئر  انتاج  تراجع 

الأول��ى و%35 -  الأول��ى وصنة  الأول��ى وصنة  نة  ال� ال�ص في  ص في  %65 مكمن »باكن« 

نة الثالثة وصنة الثالثة وصنة الثالثة و10% بعد  ص - ال�ص - ال� نة الثانية، وصنة الثانية، وصنة الثانية، و%15 صال�صال�

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صح في ال�صح في ال� ح في ال�صح في ال�ص صذلك. وكما مو�صذلك. وكما مو�

نمط انتاج بئر »نموذجي« في مكمن »باكن«

Source: CGES, Global Oil Insight, More From Less: How Tight Oil Changes Supply, Bi-Monthly Focus, 
September – October 2013.
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و�صل  فقد  ال�صخري،  بالغاز  يتعلق  وفيما 

إن��ت��اج بئر غ��از »ن��م��وذج��ي« ف��ي مكمن اإن��ت��اج بئر غ��از »ن��م��وذج��ي« ف��ي مكمن إن��ت��اج بئر غ��از »ن��م��وذج��ي« ف��ي مكمن  ت��راج��ع 

نة الأولى وصنة الأولى وصنة الأولى و%49 ص في ال�ص في ال� إلى اإلى اإلى %66 »هينزفيل« 

نة الثالثة و صنة الثالثة و صنة الثالثة و %49 -  ص- ال�ص- ال� نة الثانية وصنة الثانية وصنة الثانية و41 ص- ال�ص- ال�

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صح في ال�صح في ال� ح في ال�صح في ال�ص صنة الرابعة، كما مو�صنة الرابعة، كما مو� نة الرابعة، كما مو�صنة الرابعة، كما مو�ص صال�صال�

ال��ح��اد لالنتاج في  ال��ت��راج��ع  وت��ع��زى ظ��اه��رة 

المكامن  المكامن آبار  المكامن اآبار  آبار  مع  بالمقارنة  مع صجيل  بالمقارنة  مع صجيل  بالمقارنة  جيل  ال� مكامن  ال�صآبار  مكامن  ال�صآبار  مكامن  ال�اآبار  مكامن  آبار 

النفاذية  خا�صية  النفاذية إلى  خا�صية  النفاذية اإلى  خا�صية  إلى  كبيرة،  وبدرجة  التقليدية، 

جيل والتي صجيل والتي صجيل والتي  صة لل�صخور المكونة لمكامن ال�صة لل�صخور المكونة لمكامن ال� ة لل�صخور المكونة لمكامن ال�صة لل�صخور المكونة لمكامن ال�ص صالمنخف�صالمنخف�

إجمالي اإجمالي إجمالي  من  فقط  من صة  فقط  من صة  فقط  ة  منخف� منخف�صبة  صبة  منخف�ص منخف�صبة  بة  ن� بتدفق  ن�صمح  بتدفق  صمح  ن�ص بتدفق  ن�صمح  بتدفق  مح  صت�صت�

المحفورة.  الآب��ار  من  كل  عبر  المكمن  مخزونات 

وبدرجة  للبئر،  الأول��ي  الإنتاج  وبدرجة صمل  للبئر،  الأول��ي  الإنتاج  وبدرجة صمل  للبئر،  الأول��ي  الإنتاج  مل  ي� العادة  ي�صوفي  العادة  صوفي 

المح�صورة  )وال��غ��از(  النفط  كمية  على  كبيرة، 

ققات صققات صققات  الت� تلك  الت�صمل  تلك  صمل  الت�ص تلك  الت�صمل  تلك  مل  )وت� ال�صخور  )وت�صققات  ال�صخور  صققات  )وت�ص ال�صخور  )وت�صققات  ال�صخور  ققات  ت� ت�صفي  صفي 

الهيدروليكي  الهيدروليكي صقيق  الهيدروليكي صقيق  قيق  الت� عملية  قبل  الت�صال��م��وج��ودة  عملية  قبل  صال��م��وج��ودة 

إلى تلك التي ولدتها العملية المذكورة( اإلى تلك التي ولدتها العملية المذكورة( إلى تلك التي ولدتها العملية المذكورة(  افة صافة صافة  ص�ص� بال

ولفترة  يتبعها  ولفترة صرعة،  يتبعها  ولفترة صرعة،  يتبعها  رعة،  ب� ب�صتنزف  صتنزف  ب�ص ب�صتنزف  تنزف  ت� ما  عادة،  ت�صوالتي،  ما  عادة،  صوالتي، 

صتوى منخف�صتوى منخف�ص من النزح. توى منخف�صتوى منخف�ص صطويلة م�صطويلة م�

هولة صهولة صهولة  ب� )وال��غ��از(  النفط  يتدفق  ب�صبالمقابل،  )وال��غ��از(  النفط  يتدفق  صبالمقابل، 

امية المكونة للمكامن صامية المكونة للمكامن صامية المكونة للمكامن  صخالل ال�صخور عالية الم�صخالل ال�صخور عالية الم�

التقليدية للنفط والغاز، ما يعني امكانية تدفق 

البئر  عبر  المكمن  مخزونات  من  كبيرة  البئر صبة  عبر  المكمن  مخزونات  من  كبيرة  البئر صبة  عبر  المكمن  مخزونات  من  كبيرة  بة  صن�صن�

بياً في صبياً في صبياً في  صة ن�صة ن� ة ن�صة ن�ص صت تراجع منخف�صت تراجع منخف� الواحدة، مع معدل

.
220

نوات الالحقةصنوات الالحقةصنوات الالحقة صالإنتاج خالل ال�صالإنتاج خالل ال�

والنتاجية  الطبيعية  الخ�صائ�ص  واص��وء  الطبيعية  الخ�صائ�ص  واص��وء  الطبيعية  الخ�صائ�ص  ��وء  صوب�����صوب�����

إنه يتطلب حفر اإنه يتطلب حفر إنه يتطلب حفر  إنه يتطلب حفر لمكامن الغاز والنفط ال�صخري، ف إنه يتطلب حفر اإنه يتطلب حفر المكامن الغاز والنفط ال�صخري، فاإنه يتطلب حفر لمكامن الغاز والنفط ال�صخري، ف إنه يتطلب حفر اإنه يتطلب حفر لمكامن الغاز والنفط ال�صخري، ف

في  في صتقرار  في صتقرار  تقرار  ا� ا�صإل��ى  ا�صإل��ى  ا�اإل��ى  إل��ى  للو�صول  الآب��ار  من  للو�صول أكبر  الآب��ار  من  للو�صول اأكبر  الآب��ار  من  أكبر  عدد 

أن المحافظة اأن المحافظة اأن المحافظة  ا الم�صادر با الم�صادر ب صالإنتاج. فمثاًل، تقدر بع�صالإنتاج. فمثاًل، تقدر بع�ص

انتاج بحدود مليون ب�/ي في مكمن  ب�توى  انتاج بحدود مليون  �توى  بص انتاج بحدود مليون  انتاج بحدود مليون بصتوى  توى  صعلى م�صعلى م�

نة، صنة، صنة،  ص بئر جديد في ال�ص بئر جديد في ال� تلزم حفر صتلزم حفر صتلزم حفر 2500 صي�صي� “باكن” 
في الوقت الذي تحتاج فيه حقول النفط التقليدية 

إلى عدد قليل من اإلى عدد قليل من إلى عدد قليل من  أوابك اأوابك أوابك  اء في صاء في صاء في  صفي الدول الأع�صفي الدول الأع�

أن حقل نفط كبير في اأن حقل نفط كبير في اأن حقل نفط كبير في  االآبار فقط. )كمثال: يقدر باالآبار فقط. )كمثال: يقدر ب

ح صح صح  ص(. يو�ص(. يو�
221

إلى اإلى اإلى 60 بئر فقط جنوب العراق يحتاج 

إنتاج بئر النفط اإنتاج بئر النفط إنتاج بئر النفط  إنتاج بئر النفط كل التالي مقارنة ما بين نمط  إنتاج بئر النفط كل التالي مقارنة ما بين نمط  كل التالي مقارنة ما بين نمط صكل التالي مقارنة ما بين نمط ص صال�صال�

ال�صخري وبئر نفط تقليدي:

منحنى تراجع اإنتاج بئر الغاز ال�صخري »نموذجي« في مكمن »هينزفيل«

Source: J. David Hughes, The “Shale Revolution” Myths and Realities, Energy Growth Conference, First 
Energy Capital, Toronto – Canada, November 19, 2013.
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منحنى انتاج نموذجي لبئر النفط ال�صخري بالمقارنة مع بئر نفط تقليدي

Source: IEA, World Energy Outlook, 2013.Source: IEA, World Energy Outlook, 2013.

أن الآثار لمثل هذا العدد الهائل اأن الآثار لمثل هذا العدد الهائل اأن الآثار لمثل هذا العدد الهائل  اح باح ب ح بصح بص صمن الوا�صمن الوا�

التكاليف وما  التكاليف وما صلباً في زيادة  التكاليف وما صلباً في زيادة  لباً في زيادة  ص �ص � صمن الآبار تنعك�صمن الآبار تنعك�ص

اريع صاريع صاريع  لم� الربحية  في  لم�ص  الربحية  في  ص  انخفا�ص من  ذلك  انخفا�صيعني  من  ذلك  صيعني 

عام،  عام، صكل  عام، صكل  كل  ب� ال�صخري،  والغاز  النفط  ب�ص�صناعة  ال�صخري،  والغاز  النفط  ص�صناعة 

البيئية  الآث��ار  القلق حول  زي��ادة  البيئية إل��ى  الآث��ار  القلق حول  زي��ادة  البيئية اإل��ى  الآث��ار  القلق حول  زي��ادة  إل��ى  افة صافة صافة  ص�ص� بال

الناجمة عن تلك ال�صناعة.

4-4: تحديات اأخرى:
اكل تواجه صاكل تواجه صاكل تواجه  صهناك العديد من التحديات والم�صهناك العديد من التحديات والم�

جيل وفي جميع المراحل. صجيل وفي جميع المراحل. صجيل وفي جميع المراحل.  صالتعامل مع وقود ال�صالتعامل مع وقود ال�

النتاج،  مرحلة  في  اصاكل  مرحلة  في  اصاكل  مرحلة  في  اكل  الم� الم�صإل��ى  الم�صإل��ى  الم�اإل��ى  إل��ى  افة صافة صافة  صفبالإ�صفبالإ�

إليها، اإليها، إليها، ل تخلو عملية  إليها، أن تم التطرق  إليها، أن تم التطرق  أن تم التطرق اأن تم التطرق  أن تم التطرق بق و أن تم التطرق بق و بق وصبق وص صوالتي �صوالتي �

بع�ص م��ن  التخزين(  )وح��ت��ى  والتكرير  بع�صالنقل  م��ن  التخزين(  )وح��ت��ى  والتكرير  صالنقل 

للنفط  للنفط صبة  للنفط صبة  بة  بالن� وبخا�صة  بالن�صاكل،  وبخا�صة  صاكل،  بالن�ص وبخا�صة  بالن�صاكل،  وبخا�صة  اكل،  والم� والم�صالتحديات  صالتحديات 

ال�صخري.

بياً، تعاني صبياً، تعاني صبياً، تعاني  صفبرغم بنيتها التحتية المتطورة ن�صفبرغم بنيتها التحتية المتطورة ن�

صيات المتحدة من بع�صيات المتحدة من بع�ص نقاط الختناق في  لالولالول

البنية التحتية الالزمة لتكرير النفط ال�صخري 

 ،
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المريكية المتحدة  ال��ولي��ات  داخ��ل  ال��ولونقله  داخ��ل  لونقله 

تكن  لم  والنقل  التكرير  طاقة  تكن أن  لم  والنقل  التكرير  طاقة  تكن اأن  لم  والنقل  التكرير  طاقة  أن  و تكن خ�صو�صاً  لم  والنقل  التكرير  طاقة  أن  و تكن خ�صو�صاً  لم  والنقل  التكرير  طاقة  أن 

وغير  وغير صريع  وغير صريع  ريع  ال� النمو  مع  تتكيف  ول��م  ال�صتعدة  النمو  مع  تتكيف  ول��م  صتعدة  ال�ص النمو  مع  تتكيف  ول��م  ال�صتعدة  النمو  مع  تتكيف  ول��م  تعدة  صم�صم�

مان صمان صمان  ل� ال�صخري  النفط  ل�صإن��ت��اج  ال�صخري  النفط  ل�صإن��ت��اج  ال�صخري  النفط  ل�اإن��ت��اج  ال�صخري  النفط  إن��ت��اج  ف��ي  المتوقع 

الوليات  داخ��ل  الولافية  داخ��ل  لافية  الوص داخ��ل  الوصافية  داخ��ل  افية  الإ� الإن��ت��اج  كميات  الإ�صنقل  الإن��ت��اج  كميات  صنقل 

الم�صافي  الم�صافي إل��ى  الم�صافي اإل��ى  إل��ى  الإن��ت��اج  مناطق  م��ن  المتحدة، 

وء منع ت�صدير صوء منع ت�صدير صوء منع ت�صدير  ص التكرير، ب�ص التكرير، ب� صالأمريكية لأغرا�صالأمريكية لأغرا�ص

النفط الخام الأمريكي. ولمعالجة تلك التحديات 

بكة صبكة صبكة  صونقاط الإختناق يجري العمل على تطوير �صونقاط الإختناق يجري العمل على تطوير �

من  المتحدة  ال��ولي��ات  في  الخام  النفط  ال��ولنقل  في  الخام  النفط  لنقل 

ص اتجاه تدفق النفط لبع�ص اتجاه تدفق النفط لبع�ص خطوط  صخالل عك�صخالل عك�ص

أن اأن أن  . وبما 
223

أنابيب جديدةاأنابيب جديدةأنابيب جديدة الأنابيب ومد خطوط 

صطر بع�صطر بع�ص طر بع�صطر بع�ص صأخذ وقتا، فقد ا�صأخذ وقتا، فقد ا� أخذ وقتا، فقد ا�اأخذ وقتا، فقد ا�ا امثل تلك العمليات تامثل تلك العمليات ت

الأخرى  النقل  صتخدام بع�صتخدام بع�ص طرق  بع�ص بع�صتخدام  تخدام  ص�ص� المنتجين ل

كك صكك صكك  ال� مثل  ال�ص  مثل  ص 
224

الكلفة وعالية  الكلفةوؤة  وعالية  الكلفةوؤة  وعالية  ؤة  ال��ك��ف��و ال��ك��ف��ووغير  وغير 

.)barges( احنات والمراكب )صاحنات والمراكب )صاحنات والمراكب صالحديد وال�صالحديد وال�

ام���دادات  ف��ي  فائ�ص  ذل��ك  ع��ن  نجم  فائ�صوق��د  ذل��ك  ع��ن  نجم  صوق��د 

وبخا�صة  الكبريت،  وبخا�صة صة  الكبريت،  وبخا�صة صة  الكبريت،  ة  منخف� الخفيفة  منخف�صالنفوط  الخفيفة  صالنفوط 
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 والذي اأدى بدوره 
225

في منطقة خليج المك�صيك

النوعيات  تلك  اأ�صعار  في  خ�صومات  منح  اإل��ى 

من  العظم  الجزء  واأن  خ�صو�صاً  النفوط،  من 

المك�صيك.  خليج  منطقة  في  التكرير  م�صافي 

تتميز بدرجة عالية من التطور والتعقيد والتي 

تعتبر اأكثر مالئمة لمعالجة النفوط الثقيلة كما 

�صبق ذكر ذلك.

جديدة  اأنابيب  بناء  في  التقييدات  وتعزى 

اإلى اعتبارات  اأو تو�صيع طاقة النابيب القائمة 

الأكثر  التقييد  يكون  وق��د  وتنظيمية.  تجارية 

في  الجديدة  النابيب  م�صاريع  تواجهه  ال��ذي 

اأمريكا ال�صمالية له عالقة بالمخاطر التجارية.

انابيب  لبناء  اتخاذ قرار  يتطلب  العادة،  في 

اإمكانية ديمومة  الموثوقية من  درجة عالية من 

�صحن كميات كافية من النفط باتجاه معين لفترة 

م�صاريع  لمعظم  بالن�صبة  باأنه  يعني  ما  طويلة. 

الح�صول على عقود  الجديدة، يتطلب  النابيب 

من  انه  حيث  المنتجين،  من  طويلة  لفترة  نقل 

دون تلك اللتزامات ل يكون بمقدور ال�صركات 

الم�صغلة لالنابيب التاأكد من اأن الم�صروع يحقق 

والعوائد  المنا�صب  الم�صتقبلي  النقدي  التدفق 

المبذول  والوقت  التكاليف  لتبرير  ال�صرورية 

التراخي�ص وبناء  في التخطيط والح�صول على 

وت�صغيل الم�صروع.

اإل اأن حجم و�صرعة تطور النفط ال�صخري 

بالتزامن مع النمو في انتاج رمال النفط الكندية 

المريكية،  ال�صوق  اإل��ى  العادة  في  تتجه  التي 

من  ال�صركات  من  للعديد  ال�صعوبة  من  جعلت 

النقل  طاقة  لتو�صيع  القرارات  تلك  مثل  اتخاذ 

بالأنابيب.

كما يحيط بم�صاريع النابيب الجديدة عدم 

يقين فيما يخ�ص الح�صول على تراخي�ص البناء 

الح�صول  في  البطء  اإل��ى  فبال�صافة  الالزمة. 

كانت  �صواء  المنظمة،  الجهات  موافقات  على 

على م�صتوى الولية اأو الم�صتوى الفدرالي، هناك 

تردد متزايد من قبل ال�صاحنين لاللتزام بتوجيه 

طويلة.  لفترة  معينة  �صوق  اإل��ى  كبيرة  كميات 

من  اأنف�صهم  الم�صافي  اأ�صحاب  يتردد  قد  كما 

المنقولة  الكميات  ل�صتالم  بالتزامات  الدخول 

الم�صافي  واأن  لفترة طويلة خ�صو�صاً  بالنابيب 

الجديدة  الو�صاع  مع  تاأقلم  مرحلة  في  لتزال 

النفوط  من  جديدة  نوعيات  بتكرير  المتمثلة 

الخام وبخ�صومات �صعرية متغيرة.

ال��ط��اق��ة  ت��و���ص��ي��ع  اإن ع����دم  ���ص��ك،  ب����دون 

مع  يتالءم  ب�صكل  بالنابيب  للنقل  اللوج�صتية 

اإلى  يقود  قد  النتاج،  لنمو  الم�صتقبلية  الزيادة 

تو�صيع فروقات الأ�صعار في غير �صالح النفوط 

المنتجة، والذي قد يجعل بدوره من ن�صاط النمو 

ال�صافي للنفط غير اقت�صادي ويحد من النمو 

.
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في انتاج النفط ال�صخري

لكنه يبدو اأن معظم هذه المعوقات هي في 

تقييداتها،  درجة  تخفيف  اأو  الحل  اإلى  طريقها 

اأقل تقدير ب�صوء م�صاريع تو�صيع النابيب  على 

القائمة والمخططة في ال�صوق الأمريكية.

من جهة اأخرى، ب�صوء توفر نفوط ال�صجيل 

 ن�صبياً فهي تعتبر مغرية كلقيم 
227

باأ�صعار منخف�صة

للم�صافي تنتج عن هام�ص ت�صفية منا�صب. لكنه 

من  العديد  معالجتها  تواجه  الوقت  نف�ص  وفي 

الم�صاكل لأ�صباب لها عالقة بخ�صائ�ص نوعيتها. 

اأكبر  �صعوبات  تكريرها  عملية  تكتنف  حيث 

وتتطلب حلول مبتكرة.

في  ال�صجيل  ن��ف��وط  تختلف  ع���ام،  ب�صكل 

خ�صائ�صها عن النفوط التقليدية بدرجة هامة، 

الخفيفة  النوعية  م��ن  ه��و  معظمها  اأن  حيث 

على  وتحتوي  الكبريتي  المحتوى  منخف�صة 

منخف�صة  ن�صبة  مع  البرافين  من  عالية  ن�صبة 
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. وتعاني نفوط ال�صجيل بدرجة 
228

من الحمو�صة

عالية من التغيير، حيث يالحظ التغيير حتى على 

اأ�صحاب  الواحد فمثال، ي�صتكي  م�صتوى الحقل 

الم�صافي من تغيير في نوعية النفوط المنتجة 

ل�صحنة.  �صحنة  م��ن  فورد”  “ايغل  مكمن  م��ن 

من  عالية  ن�صبة  على  النفوط  تلك  تحتوي  وقد 

ما  وع��ادة  وال�صلبة،  ال�صمعية  المواد  جزيئات 

التقليدية  النفوط  مع  النوعيات  تلك  خلط  يتم 

لغر�ص التكرير. كما تم مالحظة بع�ص الم�صاكل 

موا�صفات  وف��ي  والتخزين  النقل  عمليات  في 

اإلى  بال�صافة  التكرير  النفطية عند  الم�صتقات 

تاآكل في الم�صافي. وقد تحتاج بع�ص الم�صتقات 

ال�صخري  النفط  تكرير  عن  الناتجة  النفطية 

بع�ص  لت�صحيح  الخا�صة  الم�صافات  بع�ص  اإلى 

.
229

خ�صائ�صها

والغاز  النفط  �صناعة  اآف��اق  خام�صا: 

الأمريكية 

في  ال�صخري  والغاز  النفط  اآفاق   :1-5
الوليات المتحدة:

الم�صتقبلية  التطورات  تواجه  ع��ام،  ب�صكل 

اليقين  ال�صجيل عوامل متعددة من عدم  لوقود 

واق��ت�����ص��ادي��ة  وت��ق��ن��ي��ة  ف��ي��زي��ائ��ي��ة  طبيعة  ذات 

ب�صاأن  والآراء  التقديرات  وتتفاوت  و�صيا�صية. 

وال��غ��از  النفط  ل�صناعة  الم�صتقبلية  الآف����اق 

ال�صخري في الوليات المتحدة، وبدرجة كبيرة 

تلك  لم�صتقبل  بالن�صبة  اأما  الأحيان،  بع�ص  في 

بها  فتحيط  المتحدة  الوليات  خارج  ال�صناعة 

درجة اأكبر من عوامل عدم اليقين. مع ذلك، فاإن 

اإنتاج  في  هامة  زي��ادات  تتوقع  الم�صادر  معظم 

.
230

النفط والغاز ال�صخري في الم�صتقبل

ويعزى التفاوت الكبير في الآراء والتقديرات 

المن�صورة حول م�صتقبل وقود ال�صجيل، وبدرجة 

تلك  ا�صتخراج  ال�صريع في  التقدم  اإلى  رئي�صية، 

الم�صادر خالل ال�صنوات القليلة الما�صية واإلى 

. وقد 
231
تاأريخ اإنتاجها المحدود المتوفر للتحليل 

كبير  جدل  في  التقديرات  في  التفاوت  �صاهم 

حول م�صتقبل �صناعة النفط والغاز ال�صخري.

ابتداء، لم تخلو بع�ص التقييمات من ت�صخيم، 

الت�صقيق  تقنيات  تطبيق  نجاح  بعد  وبخا�صة 

الهيدروليكي في مجال النفط ال�صخري ليتوقع 

البع�ص باأن اأمريكا ال�صمالية قد ت�صبح “ال�صرق 

مدفوعة   2020 عام  بحلول  الجديد”  الأو�صط 

بالنمو في اإنتاج النفط والغاز ال�صخري وم�صادر 

. كما اأطلق 
232

مناطق المياه العميقة ورمال القار

“اأمريكا  ت�صمية  المتحدة  الوليات  البع�ص على 

واأ�صارت   .
233

 )Saudi America( ال�صعودية” 

المتحدة  الوليات  م�صادر  باأن  اأخرى  تقديرات 

.
234

هي اأكبر من ال�صعودية باأكثر من ال�صعف

“ثورة”  نجاح  ب��اأن  لالعتقاد  البع�ص  وذه��ب 

المتحدة  الوليات  في  ال�صخري  والنفط  الغاز 

الدور  اإل��ى  بالإ�صافة  الخارج،  اإل��ى  وانت�صارها 

التقدم  ميدان  في  المتحدة  للوليات  الريادي 

التكنولوجي في مجال الطاقة قد تكون �صبباً في 

و�صع  وربما  الأو�صط  ال�صرق  دور  اأهمية  تقليل 

.
235

نهاية لمنظمة اأوبك

لي�صت  التوقعات  ت�صخيم  ظاهرة  اأن  يذكر، 

انهيار  بعد  فمثاًل،  الطاقة.  مجال  في  جديدة 

ت�صعينات  بداية  في  ال�صابق  ال�صوفيتي  التحاد 

ال���ق���رن ال��م��ا���ص��ي، خ��ل�����ص��ت ب��ع�����ص ال��ت��ق��اري��ر 

الأولية  المراحل  في  اأجريت  التي  والدرا�صات 

منطقة  لحتياطيات  م�صخمة  تقديرات  اإل��ى 

العربي  بالخليج  ت�صبيهها  حد  اإلى  قزوين  بحر 

على  الجديدة«  »الكويت  ا�صم  واإط��الق  الجديد 

 التي ت�صتحوذ على الجزء الأكبر من 
236

كازاخ�صتان
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اإجمالي احتياطيات منطقة بحر قزوين النفطية. 

التف�صيلية  التقييمات  اكتمال  وب��ع��د  اأن���ه  اإل 

للمكامن المكت�صفة في المنطقة اأ�صبح وا�صحاً 

.
237

باأن احتياطياتها اأقل من ذلك بكثير

ي�صكك  المراقبين  بع�ص  اأخ���ذ  بالمقابل، 

خ�صو�صاً  ال�صخري،  ال��غ��از  اقت�صاديات  ف��ي 

ا�صتخراج  م��ن  المتاأتية  المالية  الفوائد  واأن 

متوقعاً  كان  مما  اأقل  تكون  قد  ال�صخري  الغاز 

ب�صبب ت�صخيم ال�صركات لإنتاجية اآبارها ب�صكل 

ديمومة  باأن  الم�صادر  بع�ص  وتعتقد   .
238

متعمد

هو  البعيد  الأم��د  على  ال�صخري  النفط  اإنتاج 

التقارير  بع�ص  تعتقد  كما   .
239

فيه م�صكوك  اأمر 

معلومات  اإدارة  عن  ال�صادرة  التقديرات  ب��اأن 

لم�صتقبل  بالن�صبة  وبخا�صة  الأمريكية،  الطاقة 

اإنتاج النفط ال�صخري، م�صخمة. فمثاًل قدرت 

الإدارة المذكورة اإنت�����اج “ باكن” و “ ايغل فورد” 

ب��/ي بحلول عام  1.04 مليون  مجتمعة بحدود 

2040 بينما قدرتها تلك التقارير بواقع 0.073 
. وي�صكك البع�ص في اإطالق 

240
مليون ب/ي فقط

في  تطورات  من  يحدث  ما  على  “ثورة”  كلمة 

ربما  و  ال�صخري  والغاز  النفط  �صناعة  مجال 

واأكثر  ثورة.  من  اأكثر  طفرة  اعتبارها  بالإمكان 

التطورات  ب��اأن  الآخ��ر  البع�ص  يعتقد  ذل��ك  من 

ومقت�صرة  الأج��ل  ق�صيرة  ظاهرة  هي  الحالية 

من  اأك��ث��ر  لي�صت  وه��ي  ال�صمالية  اأمريكا  على 

“فقاعة” يمكن اأن تنفجر في اأي وقت.. ويعتقد 
بع�ص الخبراء، باأن فقاعة اأ�صعار الغاز الرخي�صة 

في الوليات المتحدة �صتنفجر خالل �صنتين اإلى 

اأربعة �صنوات واأن فقاعة اإمدادات الغاز �صتنفجر 

خالل 10-15 �صنة لحقاً بعد نفاذ مكامن الغاز 

.
241

عالية النوعية
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والدرا�صات التقارير  بع�ص  هناك  عموماً، 

الأ�صواء  �صلطت  والتي  توازناً  اأكثر  تعتبر  التي 

عالقة  لها  ال��ت��ي  الهامة  الأ�صئلة  بع�ص  على 

والغاز  النفط  ب�صناعة  القت�صادية  بالجوانب 

غير التقليدية والتي غالباً ما يتم التغا�صي عنها 

الإعالم  و�صائل  قبل  من  اأقل  اهتماماً  تلقي  اأو 

مثل مدى اإمكانية ا�صتمرار تحقيق الوعود التي 

قدمت للم�صتثمرين باإمكانية ا�صتمرار ا�صتخراج 

كميات كبيرة من مكامن الغاز والنفط ال�صخري 

ومدى ديمومة المكامن الجديدة، مو�صحة باأنه 

من المتعارف عليه حالياً، وعلى اأ�صا�ص المعدل، 

وب�صوء الأ�صعار ال�صائدة للغاز والنفط  )اأي قبل 

انخفا�صها في الن�صف الثاني من العام 2014)، 

الغاز ال�صخري غير  اآبار  الأكبر من  يعد الجزء 

النفط  اآب���ار  ف��ي  الأرب���اح  تتركز  بينما  مربحة 

ال�صخري التي تعتبر جاذبة ومجدية اقت�صادياً.

والبيانات  التقارير  ت�صير  اأخ��رى،  جهة  ومن 

والنفط  الغاز  �صناعة  ال�صادرة عن  والإعالنات 

اإلى  الأخيرة  الفترة  خالل  الأمريكية  ال�صخري 

اأنه ومنذ الزيادات الكبيرة في معدلت انتاجها، 

و�صل اإجمالي التخفي�صات في قيم الأ�صول التي 

اأجريت من قبل العديد من ال�صركات العاملة في 

بع�ص  �صمنها  ومن   – الكبيرة  ال�صجيل  مكامن 

ال�صركات النفطية الكبرى مثل �صركة �صل – اإلى 

عدم  يعني  ما  دولر،  مليار   16 من  يقارب  ما 

والفنية  القت�صادية  التوقعات  تحقيق  اإمكانية 

الأولية لبع�ص تلك المكامن. وفي مقابلة له مع 

جريدة فاينن�صال تايمز في 6 اأكتوبر 2013، عبر 

الأمل  خيبة  عن  �صل  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص 

�صناعة  في  العالية  ال�صركة  ا�صتثمارات  حول 

النفط والغاز ال�صخري الأمريكية )والتي قدرها 

واأن   )2008 عام  منذ  دولر  مليار   24 بحوالي 

ال�صركة تعيد النظر في ال�صتثمارات الم�صتقبلية 

.
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وتبيع ح�ص�صها في بع�ص مكامن ال�صجيل

وفي تحليل حديث �صمل 35 �صركة م�صتقلة 
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الغاز والنفط ال�صخري عبر  ن�صيطة في مجال 

الأداء  باأن  ات�صح  الرئي�صية،  الأمريكية  المكامن 

ال�صابقة  ال�صنوات  ال�صركات خالل  لتلك  المالي 

درا�صة  وتو�صلت  ت�صاعدي.  ب�صكل  تدهور  قد 

اأخرى �صدرت عام 2013 عن اإحدى ال�صركات 

ال�صت�صارية، والتي غطت عدداً اأو�صع من �صركات 

تزايد  اإل��ى  الأمريكية،  والتطوير  ال�صتك�صاف 

تكاليف ال�صتك�صاف والتطوير بوتائر مت�صارعة 

- بحدود 20% في عام 2012 لوحده. وك�صفت 

الدرا�صة المذكورة اأن �صناعة النفط والغاز تعاني 

من اتجاه انخفا�صي في هوام�ص اأرباحها خالل 

ال�صنوات القليلة الما�صية وكان للغاز ال�صخري 

دور هام في ذلك التجاه.

ومما زاد من حدة الجدل الدائر حول �صناعة 

النفط والغاز ال�صخري هو عدم ال�صتقرار الذي 

تعاني منه تلك ال�صناعة، والذي اأدى بدوره اإلى 

والغاز  النفط  اإنتاج  لآف��اق  م�صتمرة  مراجعات 

ال�صخري الم�صتقبلية وذلك مع توفر مزيد من 

ذلك  يكون  وقد  ال�صناعة.  تلك  حول  البيانات 

اأحد الأ�صباب وراء التفاوت الكبير في التوقعات 

ال�صخري  والغاز  النفط  لم��دادات  الم�صتقبلية 

ال�صادرة عن الم�صادر المختلفة. هذا بالإ�صافة 

البيانات  تمييز  ع��دم  منها  اأخ��رى  عوامل  اإل��ى 

ال�صخري  النفط  بين  ما  ال��ع��ادة،  في  الحكومية، 

�صمول  احتمال  اإل��ى  بالإ�صافة  التقليدي  والنفط 

الغاز  �صوائل  لكميات  ال�صخري  النفط  بيانات 

 )Natural Gas Liquids - NGL( الطبيعي 

 .
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في بع�ص الأحيان

الجدير بالمالحظة، يرى العديد من الخبراء 

باأنه من ال�صعوبة بمكان معرفة مدى �صهولة اأو 

في  ال�صخري  والغاز  النفط  ا�صتخراج  �صعوبة 

المناطق المختلفة من الوليات المتحدة ب�صوء 

 .
245

التغير الكبير في الطبيعة الجيولوجية

ل  ال�صخري  والغاز  النفط  �صناعة  اأن  كما 

تزال حديثة العهد وغير م�صتقرة، ما يجعل من 

اآبار  من  ا�صتخال�صها  الممكن  الكميات  تقدير 

ي�صعب  التي  الأم��ور  اأهم  اأحد  ال�صجيل  مكامن 

، والذي يخلق بدوره درجة عالية من 
 246

التكهن بها

عدم اليقين التي تواجه التنبوؤ بم�صتقبل م�صادر 

النفط والغاز ال�صخري ب�صكل عام.

وكاأمثلة على ذلك، بذلت الجهات الفدرالية 

الأمريكية الُمنَّظمة جهوداً مطولة للوقوف على 

الكميات  بتقدير  الخا�صة  ال�صحيحة  الأرق���ام 

ن�صرت  وعندما  ال�صجيل.  مكامن  في  المخزنة 

في بداية عام 2011، ولأول مرة، اإدارة معلومات 

الطاقة الأمريكية تقييمها الخا�ص بكميات الغاز 

»مار�صيلو�ص«  مكمن  ف��ي  المخزنة  ال�صخري 

 410 بحدود  كانت  والتي   –  )Murcellus(
ترليون قدم مكعب-اعتبرت تلك الأرقام مذهلة 

في حينه. لكنه بعد �صدور تقرير عن المر�صد 

 US Geological( الأم��ري��ك��ي  الجيولوجي 

 ،2011 اأغ�صط�ص  �صهر  في   )Survey -SGS
يت�صمن تقييم لكميات الغاز المخزنة في مكمن 

مار�صيلو�ص بحدود 84 ترليون قدم مكعب )والتي 

تقل بواقع 80 % بالمقارنة مع تقديرات اإدارة 

معلومات الطاقة(، اعتمدت الإدارة تلك الأرقام 

هو  الأمريكي  الجيولوجي  المر�صد  باعتبار   –
- لتعود الإدارة 

247
الجهة الجيولوجية المتخ�ص�صة

اأقل  وتخف�ص تقديراتها للمكمن المذكور خالل 

من عام.

وفي بداية عام 2012 قدرت اإدارة معلومات 

في  ال�صخري  ال��غ��از  كميات  اإجمالي  الطاقة 

قدم  تريليون   482 بحدود  المتحدة  ال��ولي��ات 

بالمقارنة   %40 حوالي  بانخفا�ص  اأي  مكعب، 

 .2011 عام  بداية  في  ال�صادرة  تقديراتها  مع 

المخزنة في مكمن  ال�صخري  الغاز  كميات  اأما 
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المذكور  الم�صدر  قدرها  فقد  »مار�صيلو�ص«، 

يعني  م��ا  مكعب  ق���دم  ت��ري��ل��ي��ون   141 ب��ح��دود 

مقارنة   )%80 )ولي�ص   %66 بواقع  تخفي�ص 

.
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بتقديراتها ال�صادرة بداية عام 2011 

في  ال��ط��اق��ة  م��ع��ل��وم��ات  اإدارة  ع����ادت  ث��م 

لتزيد   2013 يوليو  �صهر  في  ال�صادر  تقريرها 

تقديراتها الخا�صة بكمية الغاز ال�صخري القابلة 

الوليات  في  التقنية  الناحية  من  لال�صتخال�ص 

، ما 
249

المتحدة لت�صبح 665 ترليون قدم مكعب

يعني زيادة حوالي 38% بالمقارنة مع تقديراتها 

ال�صادرة بداية 2012.

وفيما يتعلق بالنفط ال�صخري، اأجرت اإدارة 

معلومات الطاقة في نهاية عام 2013، مراجعة 

ال�صخري  النفط  باإنتاج  الخا�صة،  لتقديراتها 

ال�صنوات،  بع�ص  في  ملحوظ  ب�صكل  بزيادتها 

قبل  ال�صادرة  تقديراتها  مع  بالمقارنة  وذل��ك 

الم�صدر  تفاوؤل  يعك�ص  اأ�صهر، ما  ثمانية  حوالي 

�صناعة  م�صتقبل  تجاه  اأكبر  بدرجة  المذكور 

النفط ال�صخري ب�صكل عام. فمثاًل، ارتفع اإنتاج 

النفط ال�صخري لعام 2012 من 2 مليون ب�/ي 

 2.25 اإل��ى  لي�صل   2013 اأبريل  تقديرات  وفق 

اأي   ،2013 ب�/ي وفق تقديرات دي�صمبر  مليون 

الإنتاج  توقعات  تزايدت  بينما   .%12.6 بزيادة 

لعام 2020 لت�صل اإلى 4.79 مليون ب�/ي طبقاً 

 2.81 مع  بالمقارنة   2013 دي�صمبر  لتقديرات 

اأي   ،2013 اأبريل  تقديرات  وف��ق  ب���/ي  مليون 

.
بزيادة 250%70

والغاز  النفط  اإن��ت��اج  م�صتقبل   :2-5
الطبيعي في الوليات المتحدة:

بم�صتقبل  الخا�صة  التقديرات  تفح�ص  لدى 

انتاج النفط والغاز في الوليات المتحدة، يت�صح 

مختلفة،  ولفترات  ت�صاعدي،  اتجاه  هناك  باأن 

لإنتاج كل من النفط والغاز في الم�صتقبل، والذي 

يعود، بدرجة رئي�صية اإلى التفاوؤل في هذا المجال 

واإن كان بدرجات متفاوتة. بالمقابل، يالحظ باأن 

في  النفط  ل�صتهالك  انخفا�صي  اتجاه  هناك 

و�صل  اأن  بعد  الم�صتقبل  في  الأمريكية  ال�صوق 

اإلى حده الأعلى عام 2005 وذلك نتيجة لبع�ص 

العوامل منها انخفا�ص الطلب بعد الأزمة المالية 

العالمية و�صيا�صات الطاقة الهادفة اإلى ا�صتبدال 

اإلى  بال�صافة  الأخ��رى  الطاقة  بم�صادر  النفط 

تح�صن كفاءة ال�صتخدام. اأما بالن�صبة لم�صتقبل 

عام  اتجاه  وجود  يالحظ  فاإنه  الغاز،  ا�صتهالك 

الأ�صا�ص  بالدرجة  يرجع  قد  وال��ذي  ت�صاعدي 

اإلى ال�صعور بوفرة الغاز وبالتالي اإمكانية اإحالله 

محل بع�ص م�صادر الطاقة الأخرى واإلى ت�صجيع 

الإدارة الأمريكية باتجاه تو�صيع وتنويع ا�صتهالك 

المختلفة  القت�صادية  القطاعات  ف��ي  ال��غ��از 

وب�صمنها قطاع النقل.

انتاج  ب�صاأن  التوقعات  كيفية تطور   لي�صاح 

وا�صتهالك النفط والغاز الم�صتقبلي في الوليات 

المتحدة �صيتم اإلقاء ال�صوء على التغييرات التي 

طراأت على التقديرات الخا�صة بم�صتقبل انتاج 

وا�صتهالك النفط والغاز طبقاً للحالة المرجعية 

لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية وذلك ح�صب 

البيانات المن�صورة في دوريتها ال�صنوية المعنونة 

 Annual( ال�����ص��ن��وي«  ال��ط��اق��ة  »ا���ص��ت�����ص��راف 

ال�صنوية  لال�صدارات   )Energy Outlook
المتتالية منذ عام 2008 لغاية عام 2014.

5- 2- 1: م�صتقبل اإنتاج النفط في ال�صوق 
الأمريكية:

وفيما يتعلق بتطور توقعات اإنتاج النفط الخام 

في  الطاقة  معلومات  اإدارة  توقعت   
251

والمكثفات

اأعاله  المذكورة  ال�صنوية  لدوريتها   2008 اإ�صدار 

 2015 لل�صنوات  الإن��ت��اج  انخفا�ص  با�صتمرار 
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يعادل  م��ا  اإل��ى  الإن��ت��اج  وو���ص��ول   2030 لغاية  و 

 وحدة حرارية بريطانية )و ح 
252

 )
1510x12.04(

 و ح 
1510x13.25 بالمقارنة مع   2030 ب( عام 

ب عام 2015.

وفي اإ�صدار عام 2009، رفعت اإدارة معلومات 

النفط  انتاج  ب�صاأن  الم�صتقبلية  توقعاتها  الطاقة 

و ح ب عام 
1510x15.96  اإلى والمكثفات لي�صل 

مع  بالمقارنة   %32 حوالي  ب��زي��ادة  اأي   ،2030
توقعات اإ�صدار العام ال�صابق.

خف�صت  و2011   2010 عامي  اإ���ص��دار  وف��ي 

من توقعاتها الم�صتقبلية لجميع ال�صنوات لينخف�ص 

و ح ب عام 2030 واإلى 
1510x12.49  الإنتاج اإلى

توقعت  كما   .2035 ع��ام  ب  ح  و 
1510x12.80 

ح�صول زيادات في الإنتاج الم�صتقبلي خالل اإ�صدار 

اإل  لكن ب�صورة متوا�صعة.   2013 و   2012 عامي 

اأن اإ�صدار عام 2014 من الدورية المذكورة لإدارة 

الإنتاج  في  كبيرة  زي��ادة  اأظهرت  الطاقة  معلومات 

 و ح ب لعام 2020، اأي 
1510x4.4  الم�صتقبلي بلغت

اإ�صدار  بزيادة، حوالي 28% بالمقارنة مع بيانات 

بلغت  فقد   ،2025 لعام  بالن�صبة  اأما   .2013 عام 

 و ح ب، ما يعادل %32 
1510x4.69 الزيادة المتوقعة

ال�صابقة.  ال�صنة  اإ�صدار  توقعات  مع  بالمقارن�����ة 

وفيما يتعلق بالأعوام 2030، 2035 و2040، بلغت 

 
1510x2.9و

1510x3.4،
1510x12.04  الزي�����ادات

و ح ب على التوالي.

المتتالية  ال�صنوية  ال����ص���دارات  واأو���ص��ح��ت 

مفاده  نمطاً   2014 لغاية  و   2011 ل��الأع��وام 

و�صول الإنتاج اإلى حده الأعلى عام 2020 والبدء 

بالنخفا�ص بعد ذلك. فطبقاً لإ�صدار عام 2014، 

 
1510x20.36 ي�صل الإنتاج اإلى حده الأعلى البالغ

 
1510x19.19 و ح ب عام 2020 ثم ينخف�ص اإلى

و ح ب عام 2025 ، اأي بانخفا�ص 7.7% بالمقارنة 

اإلى  لي�صل  بالنخفا�ص  وي�صتمر   2020 عام  مع 

بانخفا�ص  اأي   ،2040 ع��ام  ب  ح  و   
1510x16

حوالي 21% بالمقارنة مع عام 2020، كما يت�صح 

في الجدول )4( في الملحق وال�صكل التالي:

تطور توقعات انتاج النفط والمكثفات في الوليات المتحدة ح�صب ال�صدارات ال�صنوية لدورية »ا�صت�صراف الطاقة ال�صنوي« لإدارة معلومات الطاقة

« و ح ب(
)كوادريليون »1510

 

 

Source: EIA, Annual Energy Outlook Various Issues.
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إدارة اإدارة إدارة  لتوقعات  المرجعية  للحالة  وطبقاً 

دوريتها  ف��ي   2014 ل��ع��ام  ال��ط��اق��ة  معلومات 

في  نمو  ح�صول  في صنوي«  نمو  ح�صول  في صنوي«  نمو  ح�صول  نوي«  ال� الطاقة  ال�صراف  الطاقة  صراف  ال�ص الطاقة  ال�صراف  الطاقة  راف  صت�صت� ت�صت�ص ص»ا�ص»ا�

لانتاج النفط الخام في الولانتاج النفط الخام في الوليات المتحدة من عام 

إلى حده الأعلى اإلى حده الأعلى إلى حده الأعلى  إلى حده الأعلى  لي�صل  إلى حده الأعلى  لي�صل  2012 لغاية عام 2019
للحد  مقارباً  يعتبر  )وال���ذي  ب���/ي  مليون  ب���  مليون   � 9.6
عام  الأمريكي  النفط  انتاج  بلغه  ال��ذي  الأعلى 

ب�/ي،  مليون  ب�  مليون   � 3.1 يزيد بحدود  والذي   ،)1970
تويات انتاج صتويات انتاج صتويات انتاج  ص بالمقارنة مع م�ص بالمقارنة مع م� أي ما يعادل اأي ما يعادل أي ما يعادل %48

عام 2012.

وت��ع��زى ال���زي���ادة ف��ي الإن���ت���اج، ب��ال��درج��ة 

النفط  النفط إن���ت���اج  النفط اإن���ت���اج  إن���ت���اج  ف��ي  ال���زي���ادة  ف��ي إل���ى  ال���زي���ادة  ف��ي اإل���ى  ال���زي���ادة  إل���ى  ص��ا���ص��ا���ص،  ��ا���ص��ا���ص صالأ���صالأ���

48 للوليات  للولة  لة  للوص للوصة  ة  الياب� المناطق  من  الياب�صال�صخري  المناطق  من  صال�صخري 

النفط  م�صادر  تطوير  النفط صتمرار  م�صادر  تطوير  النفط صتمرار  م�صادر  تطوير  تمرار  ص�ص� ل نتيجة  وذلك 

»باكن«  مثل  »باكن« صية  مثل  »باكن« صية  مثل  ية  الرئي� المكامن  في  الرئي�صال�صخري  المكامن  في  صال�صخري 

صو »ايغل فورد« و»حو�صو »ايغل فورد« و»حو�ص بيرميان«. حيث يتوقع 

إلى حده الأعلى اإلى حده الأعلى إلى حده الأعلى  إنتاج النفط ال�صخري اإنتاج النفط ال�صخري إنتاج النفط ال�صخري  و�صول 

2018 الفترة  ب�/ي خالل  مليون  ب�  مليون   � 4.8 بحدود 

إلى اإلى اإلى 3.2 ص لينخف�ص لينخف�ص بعدها لي�صل  ولغاية 2021

ح من صح من صح من  ص وذلك كما يت�ص وذلك كما يت� 2040 مليون ب/ي عام 

التالي: التالي:صكل  التالي:صكل  كل  صال�صال�

لكن هناك قدر كبير من عدم اليقين يحيط 

ال�صخري  النفط  لإنتاج  المتوقع  الأعلى  بالحد 

أن اأن أن  و خ�صو�صاً  والتوقيت  الكمية  ناحية  أن م��ن  و خ�صو�صاً  والتوقيت  الكمية  ناحية  أن م��ن 

اف والتقييم والتطوير التي يتم صاف والتقييم والتطوير التي يتم صاف والتقييم والتطوير التي يتم  صتك�صتك� تك�صتك�ص ص�ص� برامج ال

ال�صخري  النفط  �صناعة  مجال  في  تنفيذها 

العاملة  العاملة ص��رك��ات  العاملة ص��رك��ات  ��رك��ات  ال����� ال�����صت��زي��د م��ن م��ع��رف��ة وم��ي��زة  صت��زي��د م��ن م��ع��رف��ة وم��ي��زة 

إلى التعرف اإلى التعرف إلى التعرف  بالمكامن المنتجة والذي قد يقود 

افية، وما قد يعني صافية، وما قد يعني صافية، وما قد يعني  صإ�صإ� إ�اإ�ا إ�على م�صادر نفط �صخري  إ�على م�صادر نفط �صخري 

تقبل �صناعة النفط صتقبل �صناعة النفط صتقبل �صناعة النفط  صات على م�صات على م� ات على م�صات على م�ص صذلك من انعكا�صذلك من انعكا�

الأمريكية.

��وء ع��ل��ى ح��ال��ة ع���دم اليقين ص��وء ع��ل��ى ح��ال��ة ع���دم اليقين ص��وء ع��ل��ى ح��ال��ة ع���دم اليقين  صولإل���ق���اء ال�����صولإل���ق���اء ال�����

��ت��ق��ب��ل ���ص��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط ص��ت��ق��ب��ل ���ص��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط ص��ت��ق��ب��ل ���ص��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط  صال���ت���ي ت��ح��ي��ط ب��م�����صال���ت���ي ت��ح��ي��ط ب��م�����

الطاقة  م��ع��ل��وم��ات  الطاقة إدارة  م��ع��ل��وم��ات  الطاقة اإدارة  م��ع��ل��وم��ات  إدارة  ط���ورت  الأم��ري��ك��ي��ة 

��ن��وي« ص��ن��وي« ص��ن��وي«  ص��راف ال��ط��اق��ة ال�����ص��راف ال��ط��اق��ة ال����� ��راف ال��ط��اق��ة ال�����ص��راف ال��ط��اق��ة ال�����ص ص��ت�����ص��ت����� ��ت�����ص��ت�����ص صف��ي دوري����ة »ا���صف��ي دوري����ة »ا���

لنتاج  تقبلية صتقبلية صتقبلية  الم� لتقديراتها  الم�صت  لتقديراتها  صت  ح��ال �الث��الث��الث 

انتاج النفط في الوليات المتحدة 2040-1990

)مليون ب�/ي(
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العالية  الم�صادر  حالة  ت�صمل  وال��ت��ي   النفط 

 )High Oil and Gas Resource Case(

العالية( وحالة  والغاز  النفط  اأي )حالة م�صادر 

 Low Oil and Gas( المنخف�صة  الم�صادر 

حالتها  اإل���ى  بال�صافة   )Resource Case
 .)Reference Case( العتيادية  المرجعية 

وبالطبع يكون لكل من تلك الحالت انعكا�صات 

مختلفة على انتاج النفط المحلي في الم�صتقبل، 

الوليات  اإلى  الم�صتقبلية  النفط  واردات  وعلى 

افترا�صات  على  الحالت  تلك  وبنيت  المتحدة. 

الق�صوى  ال�صتخال�ص  كمية  يخ�ص  فيما  معينة 

وال��غ��از ال�صخري  ال��ن��ف��ط  ل��ك��ل م��ن  ال��م��ق��درة 

بال�صافة اإلى بع�ص الفترا�صات التي لها عالقة 

ب�صناعة النفط والغاز الأمريكية ومنها التح�صن 

والتقدم التكنولوجي في الأمد البعيد.

يتوقع  اأعاله،  اإليها  الم�صار  للحالت  وطبقاً 

و�صول انتاج النفط الخام في الوليات المتحدة 

اإلى حده الأعلى البالغ 9.61 مليون ب�/ي بحلول 

يبداأ  ثم  المرجعية  الحالة  ح�صب   2019 ع��ام 

اإلى  الإنتاج  ي�صل  بينما  ذلك.  بعد  بالنخفا�ص 

حده الأعلى في وقت اأبكر وبحلول عام 2016 

الم�صادر  حالة  في  ب���/ي  مليون   9.18 وبواقع 

المنخف�صة على اأن ينخف�ص بعد ذلك. بالمقابل، 

لغاية  الأع��ل��ى  ح��ده  اإل��ى  الإن��ت��اج  و�صول  يتاأخر 

اأعلى )اأي 13.35 مليون  عام 2036 وبم�صتوى 

البدء  قبل  العالية  الم�صادر  حالة  ب�/ي( ح�صب 

بالنخفا�ص.

ومما يالحظ وجود فجوة اأكبر ما بين الحالة 

المرجعية وحالة الم�صادر العالية بالمقارنة مع 

الفجوة ما بين الحالة المرجعية وحالة الم�صادر 

الخام  النفط  انتاج  يقدر  فمثاًل،  المنخف�صة. 

المتراكم في الوليات المتحدة بحدود 90 مليار 

برميل خالل الفترة 2012-2040 ح�صب الحالة 

المرجعية، بينما تقدر الكميات المتراكمة ح�صب 

حالة الم�صادر العالية حوالي 125 مليار برميل 

خالل الفترة المذكورة، اأي بزيادة ما يقارب %40 

بالمقارنة مع الحالة المرجعية. من جهة اأخرى، 

الم�صادر  حالة  ح�صب  المتراكم  الإن��ت��اج  يقدر 

المنخف�صة لتلك الفترة حوالي 81 مليار برميل، 

اأي بانخفا�ص حوالي 10% بالمقارنة مع الحالة 

المرجعية للفترة المذكورة. وبينما يتوقع و�صول 

عام  المتحدة  الوليات  في  الخام  النفط  انتاج 

2040 بحدود 7.48 مليون ب�/ي ح�صب الحالة 
مليون   6.61 اإل��ى  الإنتاج  ينخف�ص  المرجعية، 

ويرتفع  المنخف�صة  الم�صادر  ب�/ي ح�صب حالة 

ح�صب  المذكور  للعام  ب�/ي  مليون   13.22 اإلى 

حالة الم�صادر العالية. وبالتالي، فاإنه بينما يقل 

الإنتاج المتوقع ح�صب حالة الم�صادر المنخف�صة 

بحدود 11.6% بالمقارنة مع الحالة المرجعية 

بحلول 2040، يزيد الإنتاج المتوقع ح�صب حالة 

مع  بالمقارنة   %77 بحوالي  العالية  الم�صادر 

وكما  المذكور،  العام  بحلول  المرجعية  الحالة 

يت�صح من ال�صكل التالي:

وطبقاً  الطاقة،  معلومات  اإدارة  توقعات  ت�صير 

ال�صافية  ال���واردات  ح�صة  ب��اأن  المرجعية،  للحالة 

الأمريكية  النفطية  والمنتجات  الخام  النفط  من 

كن�صبة من اإجمالي ا�صتهالك الوليات المتحدة من 

عام   %41 من  تنخف�ص  الأخ��رى  وال�صوائل  النفط 

وا�صتمرارها   2016 عام   %25 اإل��ى  لت�صل   2012
ال�صنوات ثم ترتفع بعد  بنف�ص الم�صتوى للعديد من 

ذلك لت�صل اإلى 32% عام 2040. وبالن�صبة لحالة 

ح�صة  انخفا�ص  يتوقع  فاإنه  المنخف�صة،  الم�صادر 

الواردات النفطية ال�صافية في الوليات المتحدة من 

40% عام 2012 لت�صل اإلى حوالي 27% عام 2016 
ثم تتزايد ب�صكل تدريجي �صنوياً بعد ذلك لت�صل اإلى 

لعام  مماثل  م�صتوى  )اأي   2040 عام   %40 حوالي 
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بة لحالة الم�صادر العالية، تتوقع صبة لحالة الم�صادر العالية، تتوقع صبة لحالة الم�صادر العالية، تتوقع  أما بالن�اأما بالن�صأما بالن�صأما بالن�  .)2012
أن الإنتاج المحلي من النفط اأن الإنتاج المحلي من النفط اأن الإنتاج المحلي من النفط  إدارة معلومات الطاقة باإدارة معلومات الطاقة باإدارة معلومات الطاقة باإدارة معلومات الطاقة ب

ال��واردات  من  متزايدة  كميات  ال��واردات إزاح��ة  من  متزايدة  كميات  ال��واردات اإزاح��ة  من  متزايدة  كميات  إزاح��ة  على  على صيعمل  على صيعمل  يعمل  ص�ص�

لت�صل  ال��واردات  ح�صة  انخفا�ص  وبالتالي  انخفا�صالنفطية  وبالتالي  صالنفطية 

صنخفا�صنخفا�ص تمر باصتمر باصتمر بال ص ثم ت�ص ثم ت� إلى حوالي اإلى حوالي إلى حوالي 15% عام 2020

عام  بحلول  ذل��ك  من  قريب  عام أو  بحلول  ذل��ك  من  قريب  عام اأو  بحلول  ذل��ك  من  قريب  أو  ال�صفر  ال�صفر إل��ى  ال�صفر اإل��ى  إل��ى  لت�صل 

توى لغاية عام صتوى لغاية عام صتوى لغاية عام 2040 صتمر بذلك الم�صتمر بذلك الم� تمر بذلك الم�صتمر بذلك الم�ص ص ثم ت�ص ثم ت� 2036
كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صح من ال�صح من ال� ح من ال�صح من ال�ص صوكما يت�صوكما يت�

اإنتاج النفط الخام في الوليات المتحدة طبقًا لثالث حالت للفترة 2040-1960

)مليون ب�/ي(

   الم�صدر:

EIA, Annual Energy Outlook 2014 With Projections to 2040,
 DOE/EIA-0383 (2014) / April 2014.

ح�صة واردات النفط ال�صافية من اإجمالي ا�صتهالك الوليات المتحدة من النفط وال�صوائل الأخرى، ح�صب الحالت الثالث  للفترة 1990 – 2040

)%(

EIA, Annual Energy Outlook 2014. :الم�صدر
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لنفوط  الخفيفة  النوعية  ب�صوء  ي��ذك��ر، 

ال�صجيل المحلية المريكية فاإن تزايد انتاجها 

يتوقع اأن يقود اإلى تخفي�ص في متو�صط كثافة 

النفوط الم�صتوردة لل�صوق الأمريكية لي�صل اإلى 

AP1 25.6  عام 2040 بالمقارنة مع 27.6 
المرجعية.  الحالة  في  كما   2012 عام   AP1
النفط،  واردات  اإجمالي  في  النخفا�ص  ومع 

النفوط  ح�صة  ارت��ف��اع  ا�صتمرار  يتوقع  ف��اإن��ه 

الثقيلة �صمن مزيج النفوط الم�صتوردة للوليات 

المتحدة لغاية عام 2025 لت�صل اإلى حالة من 

ال�صتقرار بعد ذلك وطبقاً للحالة المرجعية.

5- 2- 2: م�صتقبل اإنتاج الغاز الطبيعي في 
ال�صوق الأمريكية:

الطاقة  معلومات  اإدارة  تقديرات  اأ���ص��ارت 

لدوريتها   2008 ع��ام  اإ���ص��دار  في  الأمريكية 

ا�صتقرار  اإل��ى  ال�صنوي«  الطاقة  »ا�صت�صراف 

ال�صوق  ف��ي  المتوقع  ال��ج��اف  ال��غ��از  اإن��ت��اج  ف��ي 

 وحدة حرارية 
1510x19.19 الأمريكية وبحدود

 ،2020  ،2015 ل��الأع��وام  ب(  ح  )و  بريطانية 

2025 و2030. وفي عام 2009 توقعت اإدارة 
معلومات الطاقة ح�صول زيادات م�صتقبلية في 

زيادة  متدرج من  وب�صكل  الأمريكي  الغاز  اإنتاج 

اإلى  لت�صل   2015 لعام  بالن�صبة   %4 من  اأقل 

زيادة اأكثر من 21% لعام 2030 لي�صل الإنتاج 

 و ح ب خالل العام المذكور. 
1510x24.26 اإلى

عادت الوكالة المذكورة وخف�صت من توقعاتها 

في  بالتوقعات  المغطاة  لل�صنوات  الغاز  لإنتاج 

الإن��ت��اج  مثاًل  لي�صل   2010 لعام  اإ���ص��داره��ا 

ح  و   
1510x23.0 اإل��ى   2030 لعام  المتوقع 

مع  بالمقارنة   %5 من  اأكثر  بانخفا�ص  اأي  ب، 

توقعاتها ال�صادرة عام 2009 والخا�صة بالعام 

المذكور.

ع��ام  ول��غ��اي��ة   2011 ع����ام  وم���ن���ذ  ل��ك��ن��ه 

الطاقة  م��ع��ل��وم��ات  اإدارة  اأو���ص��ح��ت   ،2014
لدورية  المتتالية  ال�صنوية  لإ�صداراتها  وطبقاً 

»ا�صت�صراف الطاقة ال�صنوي« خالل تلك الفترة، 

الحد  و���ص��ول  م��ع  ل��الإن��ت��اج  ت�صاعدي  ات��ج��اه 

المغطاة  الأخيرة  ال�صنة  خالل  لالإنتاج  الأعلى 

الأخيرة  التوقعات  ت�صير  فمثاًل  بالتوقعات. 

ال�صادرة عام 2014 و�صول اإنتاج الغاز الجاف 

 و ح ب عام 2020، ما يزيد 
1510x29.73 اإلى

زيادة  يعادل  ما  اأي  ب،  ح  و   
1510x9.5 بواقع 

حوالي 47% بالمقارنة مع التوقعات ال�صادرة 

في عام 2008 الخا�صة باإنتاج عام 2020.

وبخ�صو�ص عام 2025، يقدر ذات الم�صدر 

ب،  ح  و   
1510x32.57 اإل��ى  الغاز  اإنتاج  تزايد 

 و ح ب، ما يعادل %61 
1510x12.4 اأي بزيادة

بالمقارنة مع توقعات عام 2008. ويرتفع الإنتاج 

 
1510x35.19 اإلى  لي�صل   2030 لعام  المتوقع 

 و ح ب، ما يعادل 
1510x15.2 و ح ب، بزيادة

عام  ال�صادرة  التوقعات  مع  بالمقارنة   %76
.2008

معلومات  اإدارة  توقعت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

الطاقة و�صول اإنتاج الغاز في الوليات المتحدة 

تبعاً   2040 ع��ام  ب  ح  و   
1510x38.37 اإل��ى 

 و ح ب، 
1510x4.5 لإ�صدار عام 2014، وبزيادة

ما يعادل اأكثر من 13% بالمقارنة مع التوقعات 

ال�صادرة قبل عام واحد فقط بخ�صو�ص ال�صنة 

في   )5( الجدول  من  يت�صح  وكما  المذكورة، 

الملحق وال�صكل التالي:
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توقعات اإنتاج الغاز الجاف في الوليات المتحدة تبعًا لالإ�صدارات ال�صنوية لدورية »ا�صت�صراف ال

الطاقة ال�صنوي« لإدارة معلومات الطاقة

« و ح ب(
 )كوادريليون »1510

15	  

20	  

25	  

30	  
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2008	  AEO	   2009	  AEO	   2010	  AEO	   2011AEO	  

2012AEO	   2013AEO	   2014AEO	  

EIA، Annual Energy Outlook، Various Issues. :الم�صدر

إنتاج الغاز في اإنتاج الغاز في إنتاج الغاز في  وتعزى الزيادات المتوقعة في 

الإنتاج  الإنتاج إل��ى  الإنتاج اإل��ى  إل��ى  كبيرة،  وبدرجة  الأمريكية،  كبيرة، صوق  وبدرجة  الأمريكية،  كبيرة، صوق  وبدرجة  الأمريكية،  وق  صال�صال�

يمثل  ب���ات  ال���ذي  ال�����ص��خ��ري،  ل��ل��غ��از  المتنامي 

وق صوق صوق  ال� في  الغاز  ام��دادات  لنمو  الأكبر  ال�صالم�صدر  في  الغاز  ام��دادات  لنمو  الأكبر  صالم�صدر 

المذكورة.

الطاقة  م��ع��ل��وم��ات  الطاقة إدارة  م��ع��ل��وم��ات  الطاقة اإدارة  م��ع��ل��وم��ات  إدارة  ت��ق��دي��رات  ت��ق��دي��رات صير  ت��ق��دي��رات صير  ير  صت�صت�

حالتها  ف��ي   2014 ع���ام  ال�����ص��ادرة  الأم��ري��ك��ي��ة 

م�صادره  من  ال��غ��از،  انتاج  تزايد  م�صادره إل��ى  من  ال��غ��از،  انتاج  تزايد  م�صادره اإل��ى  من  ال��غ��از،  انتاج  تزايد  إل��ى  المرجعية 

عام  مكعب  ق��دم  ترليون   21.31 من  المتنوعة، 

إن كان بدرجات متفاوتة، اإن كان بدرجات متفاوتة، إن كان بدرجات متفاوتة،  إن كان بدرجات متفاوتة، تمر، و إن كان بدرجات متفاوتة، تمر، و تمر، وصتمر، وص صكل م�صكل م� كل م�صكل م�ص ص ب�ص ب� 2010
إلى اإلى اإلى 37.55 إلى مولة بالتوقعات، لي�صل  إلى مولة بالتوقعات، لي�صل  مولة بالتوقعات، لي�صل صمولة بالتوقعات، لي�صل ص صنوات الم�صنوات الم� نوات الم�صنوات الم�ص صلل�صلل�

أي بزيادة اأي بزيادة أي بزيادة 16.24 أي بزيادة  ،  أي بزيادة  ،  ترليون قدم مكعب عام 2040

ترليون قدم مكعب، ما يعادل 76% بالمقارنة مع 

تويات عام صتويات عام صتويات عام 2010. صم�صم�

إنتاج اإنتاج إنتاج  إنتاج وطبقاً للتقديرات المذكورة، يتوقع، تزايد  إنتاج وطبقاً للتقديرات المذكورة، يتوقع، تزايد 

الغاز ال�صخري من 4.86 تريليون قدم مكعب عام 

إنتاج اإنتاج إنتاج  إنتاج إجمالي  إنتاج إجمالي  إجمالي اإجمالي  إجمالي  من  إجمالي  من  تحوذاً على صتحوذاً على صتحوذاً على %22.8 ص )م�ص )م� 2010
في  التقليدي  غير  الغاز  انتاج  من  و%40  الغاز 

إلى اإلى اإلى 19.82 ترليون قدم  إلى يات المتحدة( لي�صل  إلى يات المتحدة( لي�صل  لالولالول

قدم  ترليون   14.96 بزيادة   ،2040 عام  مكعب 

عاف صعاف صعاف  صأ�صأ� أ�اأ�ا ثالثة  من  ثالثة أكثر  من  ثالثة اأكثر  من  أكثر  زي��ادة  يعادل  ما  مكعب، 

تحوذ على حوالي صتحوذ على حوالي صتحوذ على حوالي  ص، ولي�ص، ولي� بالمقارنة مع عام 2010

إجمالي انتاج الغاز واإجمالي انتاج الغاز وإجمالي انتاج الغاز و66.2% من انتاج  53% من 
الوليات  في  التقليدية  غير  الم�صادر  من  الولالغاز  في  التقليدية  غير  الم�صادر  من  لالغاز 

المتحدة.

أتي الغاز الكتيم بالمرتبة الثانية بعد الغاز اأتي الغاز الكتيم بالمرتبة الثانية بعد الغاز اأتي الغاز الكتيم بالمرتبة الثانية بعد الغاز  اياي

تمرار انتاجه بالتزايد، صتمرار انتاجه بالتزايد، صتمرار انتاجه بالتزايد،  صال�صخري، حيث يتوقع ا�صال�صخري، حيث يتوقع ا�

أقل من الغاز ال�صخري، لي�صل اأقل من الغاز ال�صخري، لي�صل أقل من الغاز ال�صخري، لي�صل  إن كان بوتائر اإن كان بوتائر إن كان بوتائر  إن كان بوتائر و إن كان بوتائر و
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اإلى حد اأعلى بحدود 8.53 ترليون قدم مكعب 

عام 2035 وي�صتمر عند م�صتويات مقاربة لذلك 

من   %22.4 على  لي�صتحوذ   ،2040 عام  لغاية 

الغاز  اإنتاج  من  و%28.1  الغاز  انتاج  اإجمالي 

غير التقليدي في ال�صوق الأمريكية خالل العام 

المذكور، وذلك بالمقارنة مع م�صتوى انتاج 5.47 

ترليون قدم مكعب عام 2010 وم�صاهمته بن�صبة 

من   %45 و  الغاز  انتاج  اإجمالي  من   %25.7
اإنتاج الغاز غير التقليدي في الوليات المتحدة 

خالل العام المذكور.

وبالتالي، يتوقع ا�صتحواذ الغاز ال�صخري والغاز 

75% من  اأكثر من  الكتيم، ب�صورة مجتمعة، على 

اإجمالي انتاج الغاز واأكثر من 94% من انتاج الغاز 

من الم�صادر غير التقليدية في الوليات المتحدة 

طبقات  لغاز  بالن�صبة  اأم��ا   .2040 ع��ام  بحلول 

متوا�صعة  كميات  باإنتاج  ا�صتمراره  فيتوقع  الفحم، 

ن�صبياً ومن غير المتوقع العودة اإلى م�صتويات اإنتاج 

الحد الأعلى التي و�صل اإليها عام 2008. 

اأن ت�صل م�صاهمة  يتوقع  الأح��وال،  وفي كل 

الثالثة  ال��م�����ص��ادر  م��ن  التقليدي  غ��ي��ر  ال��غ��از 

من   %80 من  يقارب  ما  اإل��ى  اأع��اله  المذكورة 

اإجمالي اإنتاج الغاز في الوليات المتحدة بحلول 

 ،2010 ع��ام   %57 مع  بالمقارنة   2040 ع��ام 

وكما يت�صح من الجدول التالي:

توقعات اإنتاج الغاز الطبيعي من الم�صادر غير التقليدية المختلفة

 في الوليات المتحدة ح�صب الحالة المرجعية

)تريليون قدم مكعب(

 

 

اإجمالي 

اإنتاج 

الغاز

غاز طبقات الفحم الغاز الكتيم الغاز ال�صخريالغاز غير التقليدي 

الكمية

الن�صبة 

من 

اإجمالي 

الإنتاج

الكمية

الن�صبة من 

اإجمالي 

الإنتاج

الن�صبة 

من اإنتاج 

الغاز غير 

التقليدي

الكمية

الن�صبة 

من 

اإجمالي 

الإنتاج

الن�صبة 

من اإنتاج 

الغاز غير 

التقليدي

الكمية

الن�صبة من 

اإجمالي 

الإنتاج

الن�صبة 

من اإنتاج 

الغاز غير 

التقليدي

201021.3112.1457.04.8622.840.05.4725.745.01.818.514.9

201524.6416.8168.29.9640.459.25.3121.531.61.546.29.2

202029.1021.4773.813.3345.862.16.4822.330.21.665.77.7

202531.8024.6677.515.9950.364.87.0622.228.61.615.16.5

203034.4426.5977.216.9249.163.68.0623.430.31.614.76.1

203536.0828.6779.518.5051.364.58.5323.639.71.644.55.7

204037.5529.9479.719.8252.866.28.4122.428.11.714.55.7

       EIA، Annual Energy Outlook، 2014.:الم�صدر
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أن بلغ انتاج الغاز من اأن بلغ انتاج الغاز من أن بلغ انتاج الغاز من  أن بلغ انتاج الغاز من بق و أن بلغ انتاج الغاز من بق و بق وصبق وص أخرى، �اأخرى، �صأخرى، �صأخرى، � من جهة 

فلى، صفلى، صفلى،  ص ال�ص ال� �يات ال�يات ال�48 لالم�صادر التقليدية في الولالم�صادر التقليدية في الول

الأعلى  الأعلى صة والمغمورة، حدها  الأعلى صة والمغمورة، حدها  ة والمغمورة، حدها  الياب� المناطق  الياب�صفي  المناطق  صفي 

ي ويمر حالياً بمرحلة صي ويمر حالياً بمرحلة صي ويمر حالياً بمرحلة  صعينات القرن الما�صعينات القرن الما� عينات القرن الما�صعينات القرن الما�ص صفي ت�صفي ت�

اهمة المنطقتين صاهمة المنطقتين صاهمة المنطقتين  أن تتقل�ص م�اأن تتقل�ص م�صأن تتقل�ص م�صأن تتقل�ص م� أن تتقل�ص م�، ويتوقع  أن تتقل�ص م�اأن تتقل�ص م�أن تتقل�ص م�، ويتوقع  أن تتقل�ص م�اأن تتقل�ص م�، ويتوقع  صانخفا�صانخفا�ص

من   %17 ح��وال��ي  ح��وال��ي إل��ى  ح��وال��ي اإل��ى  إل��ى  مجتمعة  المذكورتين 

إجمالي انتاج الغاز في الواإجمالي انتاج الغاز في الولإجمالي انتاج الغاز في الولإجمالي انتاج الغاز في الوليات المتحدة بحلول 

عام   %41 من  من أكثر  من اأكثر  أكثر  مع  بالمقارنة   2040 عام 

أكثر من اأكثر من أكثر من 85% عام 1990(. أكثر من  )و أكثر من  )و 2010
كا فتظل صكا فتظل صكا فتظل  ص�ص� لبة لإنتاج الغاز من ولبة لإنتاج الغاز من ولية ال بة لإنتاج الغاز من وصبة لإنتاج الغاز من وص أما بالن�اأما بالن�صأما بالن�صأما بالن�

ح�صول  حالة  في  حتى  ح�صول صبياً  حالة  في  حتى  ح�صول صبياً  حالة  في  حتى  بياً  ن� ن�صعة  صعة  ن�ص ن�صعة  عة  متوا� متوا�صكمياته  صكمياته 

2029 ع��ام  بحلول  المتوقعة  ال��زي��ادات  صبع�صبع�ص 

إجمالي انتاج الغاز اإجمالي انتاج الغاز إجمالي انتاج الغاز  كل حوالي صكل حوالي صكل حوالي 3% فقط من  صلي�صلي�

إنه اإنه اإنه  إنه . وبالتالي، ف إنه اإنه ا. وبالتالي، فاإنه . وبالتالي، ف إنه اإنه . وبالتالي، ف لفي الولفي الوليات المتحدة عام 2040

الفترة  خالل  الغاز  الفترة إنتاج  خالل  الغاز  الفترة اإنتاج  خالل  الغاز  إنتاج  في  الزيادة  في صي�صاحب  الزيادة  في صي�صاحب  الزيادة  ي�صاحب  ص�ص�

مولة بالتوقعات، تغير في مزيج م�صادر الغاز صمولة بالتوقعات، تغير في مزيج م�صادر الغاز صمولة بالتوقعات، تغير في مزيج م�صادر الغاز  صالم�صالم�

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صح من ال�صح من ال� ح من ال�صح من ال�ص صبمرور الوقت، وكما يت�صبمرور الوقت، وكما يت�

عار صعار صعار  صأ�صأ� أ�اأ�ا اأثر انتاج الغاز الطبيعي باأثر انتاج الغاز الطبيعي ب أثر انتاج الغاز الطبيعي باأثر انتاج الغاز الطبيعي با اكل عام، يتاكل عام، يت كل عام، يتصكل عام، يتص صب�صب�

في  تغير  خ��الل  من  خ��الية،  من  �الية،  خ�ص من  خ�صية،  من  ية،  رئي� وبدرجة  رئي�صالنفط،  وبدرجة  صالنفط، 

تهالك الغاز، وبخا�صة في قطاع النقل، وفي صتهالك الغاز، وبخا�صة في قطاع النقل، وفي صتهالك الغاز، وبخا�صة في قطاع النقل، وفي  صا�صا�

ال. حيث صال. حيث صال. حيث  صكل غاز م�صكل غاز م� كل غاز م�صكل غاز م�ص صالت�صدير، وبخا�صة على �صالت�صدير، وبخا�صة على �

تحويله  تحويله أو  تحويله اأو  أو  نقل  كوقود  الغاز  اقت�صاديات  تعتمد 

على  كبير،  على صكل  كبير،  على صكل  كبير،  كل  وب� للت�صدير،  وب�صال  للت�صدير،  صال  وب�ص للت�صدير،  وب�صال  للت�صدير،  ال  م� غاز  م�صإل��ى  غاز  م�صإل��ى  غاز  م�اإل��ى  غاز  إل��ى 

والغاز  الخام  النفط  بين  ما  والغاز صعار  الخام  النفط  بين  ما  والغاز صعار  الخام  النفط  بين  ما  عار  الأ� الأ�صفروقات  صفروقات 

الطبيعي.

النفط  النفط صعر  النفط صعر  عر  � �صيناريو  صيناريو  �ص �صيناريو  يناريو  � ح��ال��ة  ف��ي  �صً،  ح��ال��ة  ف��ي  صً،  ��ال ح��ال��ة  ف��ي  ��اًل،  ح��ال��ة  ف��ي   ،ً �الف��م��ث��الف��م��ث�

ص )وعلى افترا�ص )وعلى افترا�ص فروقات بحدود 7.7 صالمنخف�صالمنخف�ص

بين  ما  بريطانية  حرارية  وح��دة  لدولدولر/مليون 

عار الغاز للفترة صعار الغاز للفترة صعار الغاز للفترة 2012 لغاية  صأ�صأ� أ�اأ�ا أ�عار النفط و أ�عار النفط و عار النفط وصعار النفط وص صأ�صأ� أ�اأ�ا

أية كميات من الغاز اأية كميات من الغاز أية كميات من الغاز  تخدام صتخدام صتخدام  ص يتوقع ا�ص يتوقع ا� 2040( ل
إلى غاز اإلى غاز إلى غاز  إلى غاز في قطاع النقل مع تحويل كميات قليلة  إلى غاز في قطاع النقل مع تحويل كميات قليلة 

عار النفط صعار النفط صعار النفط  صأ�صأ� أ�اأ�ا أ�يناريو  أ�اأ�ايناريو اأ�يناريو  أ�اأ�يناريو  يناريو صيناريو ص صال. بالمقابل، في حالة �صال. بالمقابل، في حالة � ال. بالمقابل، في حالة �صال. بالمقابل، في حالة �ص صم�صم�

بحدود  بحدود صعار  بحدود صعار  عار  صأ�صأ� أ�اأ�ا فروقات  افترا�ص  )على  افترا�صالعالية  )على  صالعالية 

بريطانية(  حرارية  وح��دة  دولر/م��ل��ي��ون  دول  ل  21.9

اإنتاج الغاز في الوليات المتحدة منذ عام 1990 والتوقعات لغاية عام 2040 ح�صب الم�صدر 

)ترليون قدم مكعب(

EIA، Annual Energy Outlook، الم�صدر: .2014
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ر صر صر  المبا� المبا�صتخدام  صتخدام  المبا�ص المبا�صتخدام  تخدام  لال� هام  حافز  هناك  لال�صيكون  هام  حافز  هناك  صيكون  لال�ص هام  حافز  هناك  لال�صيكون  هام  حافز  هناك  يكون  ص�ص�

ال.صال.صال. إلى غاز م�اإلى غاز م�صإلى غاز م�صإلى غاز م� إلى غاز م�للغاز في قطاع النقل والتحويل  إلى غاز م�للغاز في قطاع النقل والتحويل 

إنتاج الغاز وفق الحالة اإنتاج الغاز وفق الحالة إنتاج الغاز وفق الحالة  إنتاج الغاز وفق الحالة ولدى تفح�ص توقعات  إنتاج الغاز وفق الحالة ولدى تفح�ص توقعات 

وحالة  العالية  النفط  وحالة صعار  العالية  النفط  وحالة صعار  العالية  النفط  عار  صأ�صأ� أ�اأ�ا وحالة  المرجعية 

أن الفجوة في اأن الفجوة في اأن الفجوة في  اح باح ب ح بصح بص صة، يت�صة، يت� ة، يت�صة، يت�ص صعار النفط المنخف�صعار النفط المنخف� عار النفط المنخف�صعار النفط المنخف�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا

الإنتاج المتوقع ما بين كل من الحالة المرجعية 

عار النفط العالية تزيد قلياًل عن الفجوة صعار النفط العالية تزيد قلياًل عن الفجوة صعار النفط العالية تزيد قلياًل عن الفجوة  صأ�صأ� أ�اأ�ا أ�وحالة  أ�اأ�اوحالة اأ�وحالة  أ�اأ�وحالة 

عار صعار صعار  صأ�صأ� أ�اأ�ا أ�في الإنتاج ما بين الحالة المرجعية وحالة  أ�في الإنتاج ما بين الحالة المرجعية وحالة 

 ،2025 عام  بعد  وبخا�صة  عام صة  بعد  وبخا�صة  عام صة  بعد  وبخا�صة  ة  المنخف� المنخف�صالنفط  صالنفط 

لكنها تتقل�ص لت�صبح مقاربة )وبحدود 4 ترليون 

ح من صح من صح من  ص، وكما يت�ص، وكما يت� قدم مكعب( بحلول عام 2040

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صال�صال�

انتاج  تمرار نمو انتاج صتمرار نمو انتاج صتمرار نمو  صوفي كل الأحوال، يتوقع ا�صوفي كل الأحوال، يتوقع ا�

إجماع اإجماع إجماع  وهنالك   ،
253

المتحدة الوليات  في  الولالغاز  في  لالغاز 

للغاز  �صافية  م�صدرة  دولة  للغاز إلى  �صافية  م�صدرة  دولة  للغاز اإلى  �صافية  م�صدرة  دولة  إلى  تتحول صتتحول صتتحول  � �صأنها  صأنها  �ا �اأنها  أنها  اباب

تويات صتويات صتويات  م� تفاوت  مع  المختلفة  م�صت  تفاوت  مع  المختلفة  صت  الحال وف��ق 

ب الحالة.صب الحالة.صب الحالة. صالت�صدير ح�صالت�صدير ح�

لإ���ص��دار  المرجعية  للحالة  طبقاً  فمثاًل، 

معلومات  لإدارة  معلومات صنوي«  لإدارة  معلومات صنوي«  لإدارة  نوي«  ال� الطاقة  ال�صراف  الطاقة  صراف  ال�ص الطاقة  ال�صراف  الطاقة  راف  صت�صت� ت�صت�ص ص»ا�ص»ا�

الطبيعي  الغاز  انتاج  ينمو   ،2014 لعام  الطاقة 

نوياً خالل الفترة صنوياً خالل الفترة صنوياً خالل الفترة 2012 لغاية  ص �ص � بمعدل %1.6

نوي صنوي صنوي  صعف معدل النمو ال�صعف معدل النمو ال� عف معدل النمو ال�صعف معدل النمو ال�ص ص، والذي يعادل �ص، والذي يعادل � 2040
الفترة.  تلك  خ��الل  خ��ال(  �ال(  %0.8( الغاز  )صتهالك  الغاز  )صتهالك  الغاز  تهالك  ص�ص� ل

فيه  يتزايد  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  فيه إن��ه  يتزايد  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  فيه اإن��ه  يتزايد  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  إن��ه  ف�� فيه وبالتالي،  يتزايد  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  إن��ه  ف�� فيه وبالتالي،  يتزايد  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  ف��اإن��ه  فيه اوبالتالي،  يتزايد  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  فيه اإن��ه  يتزايد  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  إن��ه  ف�� فيه وبالتالي،  يتزايد  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  فيه اإن��ه  يتزايد  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  إن��ه 

من  المتحدة  الوليات  في  الغاز  انتاج  الولإجمالي  في  الغاز  انتاج  الولإجمالي  في  الغاز  انتاج  الواإجمالي  في  الغاز  انتاج  إجمالي 

لي�صل   2012 عام  24.06 تريليون قدم مكعب 
أي بزيادة اأي بزيادة 56أي بزيادة 56أي بزيادة %56 37.54إلى 37.54إلى 37.54 ترليون قدم مكعب ) إلى اإلى ا

الغاز  من  الغاز صتهالكها  من  الغاز صتهالكها  من  تهالكها  ا� يرتفع  الفترة(،  تلك  ا�صخالل  يرتفع  الفترة(،  تلك  صخالل 

2012 تريليون قدم مكعب عام 2012 تريليون قدم مكعب عام 2012 لي�صل  25.64من 25.64من 25.64
أي اأي أي  إلى اإلى اإلى 31.48 تريليون قدم مكعب عام 2040 )

وهذا  المذكورة(.  الفترة  22.8% خالل  بزيادة 

يكون قادراً صيكون قادراً صيكون قادراً  صأن النمو المتوقع في الإنتاج �صأن النمو المتوقع في الإنتاج � أن النمو المتوقع في الإنتاج �اأن النمو المتوقع في الإنتاج �ا ايعني بايعني ب

تهالك صتهالك صتهالك  صعلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز لال�صعلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز لال�

كل غاز صكل غاز صكل غاز  إلى الت�صدير )على �اإلى الت�صدير )على �صإلى الت�صدير )على �صإلى الت�صدير )على � إلى الت�صدير )على �افة  إلى الت�صدير )على �افة  افة صافة ص صالمحلي بالإ�صالمحلي بالإ�

اإنتاج الغاز الطبيعي في الوليات المتحدة ح�صب ثالثة حالت للفترة 2040-1990 

)ترليون قدم مكعب(

EIA، Annual Energy Outlook، الم�صدر:.2014
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ال وغاز عبر الأنابيب للدولتين المجاورتين صال وغاز عبر الأنابيب للدولتين المجاورتين صال وغاز عبر الأنابيب للدولتين المجاورتين  صم�صم�

صنخفا�صنخفا�ص في  صيك( والتعوي�صيك( والتعوي�ص عن ال يك( والتعوي�صيك( والتعوي�ص صكندا والمك�صكندا والمك�

تيراد الغاز من الخارج.صتيراد الغاز من الخارج.صتيراد الغاز من الخارج. صا�صا�

إن الواإن الولإن الولإن الوليات المتحدة دولة  إن الووكما هو معلوم، ف إن الواإن الواوكما هو معلوم، فاإن الووكما هو معلوم، ف إن الواإن الووكما هو معلوم، ف

توردة وم�صدرة للغاز في ذات الوقت. لكنه صتوردة وم�صدرة للغاز في ذات الوقت. لكنه صتوردة وم�صدرة للغاز في ذات الوقت. لكنه  صم�صم�

تهالك المحلي صتهالك المحلي صتهالك المحلي  ص�ص� تمر في اصتمر في اصتمر في ال صوبرغم النمو الم�صوبرغم النمو الم�

أت وارداتها من الغاز تنخف�اأت وارداتها من الغاز تنخف�صأت وارداتها من الغاز تنخف�صأت وارداتها من الغاز تنخف�ص تدريجياً  للغاز، بد

إلى اإلى اإلى 1.5 تريليون قدم  ومنذ عام 2008 لت�صل 

معلومات  معلومات إدارة  معلومات اإدارة  إدارة  وتتوقع   .2012 ع��ام  مكعب 

الأمريكية  ال��غ��از  واردات  انخفا�ص  انخفا�صالطاقة  صالطاقة 

إلى حوالي اإلى حوالي إلى حوالي 0.95 ترليون قدم  ال�صافية لت�صل 

توى صتوى صتوى  الم� الم�صمل  صمل  الم�ص الم�صمل  مل  صت�صت� ت�صت�ص � والتي  �ص  والتي  ص  2015 ع��ام  مكعب 

 .
254 1987 ع��ام  منذ  ع��ام ص��ت��ي��راد  منذ  ع��ام ص��ت��ي��راد  منذ  ��ت��ي��راد  الإ��� م��ن  الإ���صالأدن���ى  م��ن  صالأدن���ى 

كل غاز صكل غاز صكل غاز  صومن المتوقع بدء ت�صدير الغاز على �صومن المتوقع بدء ت�صدير الغاز على �

القليلة  الكميات  القليلة إلى  الكميات  القليلة اإلى  الكميات  إلى  افة صافة صافة  ص�ص� )بال قريباً  )باصال  قريباً  )باصال  قريباً  ال  صم�صم�

إلى تحول الواإلى تحول الولإلى تحول الولإلى تحول الوليات  ؤدي وؤدي وؤدي  ويوي يصيص صكا( والذي �صكا( والذي � كا( والذي �صكا( والذي �ص ص�ص� من ال

إلى دولة م�صدرة �صافية للغاز بحلول اإلى دولة م�صدرة �صافية للغاز بحلول إلى دولة م�صدرة �صافية للغاز بحلول  المتحدة 

لإدارة  المرجعية  للحالة  طبقاً   2018 ع��ام 

معلومات الطاقة  ودولة م�صدرة �صافية للغاز 

تمرار صتمرار صتمرار  ص مع ا�ص مع ا�
255 ال اعتباراً من عام صال اعتباراً من عام صال اعتباراً من عام 2016 صالم�صالم�

إل��ى اإل��ى اإل��ى  لت�صل  ب���الزدي���اد  ال�صافية  ال�����ص��ادرات 

 .2040 عام  مكعب  قدم  تريليون   5.8 حوالي 

دولة  من  المتحدة  الوليات  تحول  يعني  الولوهذا  تحول  يعني  لوهذا 

إجمالي اإجمالي إجمالي  إجمالي  من  إجمالي  من  6توردة �صافية للغاز وبحدود 6توردة �صافية للغاز وبحدود %6 توردة �صافية للغاز وبحدود صتوردة �صافية للغاز وبحدود ص صم�صم�

م�صدرة  دولة  لت�صبح   2012 عام  عام صتهالك  عام صتهالك  تهالك  ص�ص� ال

تهالك صتهالك صتهالك  ص�ص� ال م��ن   %18 ب��ح��دود  للغاز  �صافية 

بحلول عام 2040. يذكر، يتوقع تحقيق الجزء 

88الأكبر )حوالي 88الأكبر )حوالي 88%( من الزيادة في ال�صادرات 
لال�صافية للغاز في الولال�صافية للغاز في الوليات المتحدة بحلول عام 

 ،2040 عام  لغاية  متباطئ  نمو  يتبعها   2030
كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صح من ال�صح من ال� ح من ال�صح من ال�ص صوكما يت�صوكما يت�

الغاز  ���ص��ادرات  الغاز صتحوذ  ���ص��ادرات  الغاز صتحوذ  ���ص��ادرات  تحوذ  ت� ت�صأن  ت�صأن  ت�اأن  أن  المتوقع  وم��ن 

الغاز  �صادرات  من  الأكبر  الجزء  على  الغاز صال  �صادرات  من  الأكبر  الجزء  على  الغاز صال  �صادرات  من  الأكبر  الجزء  على  ال  صالم�صالم�

واق الخارجية. وخالل الفترة صواق الخارجية. وخالل الفترة صواق الخارجية. وخالل الفترة  إلى الأ�اإلى الأ�صإلى الأ�صإلى الأ� إلى الأ�الأمريكية  إلى الأ�الأمريكية 

اإنتاج وا�صتهالك وا�صتيراد الغاز الطبيعي في الوليات المتحدة

ح�صب الحالة المرجعية للفترة 1990 – 2040 

)ترليون قدم مكعب(

EIA، Annual Energy Outlook، الم�صدر: .2014
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2012-2040 تتزايد ال�صادرات ال�صافية للغاز 
منها صمنها صمنها  ص ترليون قدم مكعب، ب�ص ترليون قدم مكعب، ب� ال بحدود صال بحدود صال بحدود 3.5 صالم�صالم�

ال صال صال  ص تريليون قدم مكعب من الغاز الم�ص تريليون قدم مكعب من الغاز الم� كمية 0.8

كا وت�صدير الكميات المتبقية من موانئ صكا وت�صدير الكميات المتبقية من موانئ صكا وت�صدير الكميات المتبقية من موانئ  ص�ص� من ال

ي وخليج صي وخليج صي وخليج  صاحل الأطل�صاحل الأطل� احل الأطل�صاحل الأطل�ص صالت�صدير الواقعة على ال�صالت�صدير الواقعة على ال�

يوية صيوية صيوية  الآ� الآ�صواق  صواق  الآ�ص الآ�صواق  واق  الأ� تكون  الأ�صأن  تكون  الأ�صأن  تكون  الأ�اأن  تكون  أن  ويتوقع  ويتوقع صيك.  ويتوقع صيك.  يك.  صالمك�صالمك�

�صادرات  من  الأكبر  للجزء  المحتملة  الوجهة 

تحوذة على صتحوذة على صتحوذة على  صال ال�صافية الأمريكية م�صال ال�صافية الأمريكية م� ال ال�صافية الأمريكية م�صال ال�صافية الأمريكية م�ص صالغاز الم�صالغاز الم�

إجمالي الزيادة في ال�صادرات اإجمالي الزيادة في ال�صادرات إجمالي الزيادة في ال�صادرات  إجمالي الزيادة في ال�صادرات  من  إجمالي الزيادة في ال�صادرات  من  حوالي %55

ال�صافية للغاز الأمريكية لغاية عام 2030.

إلى ت�صدير كميات هامة من اإلى ت�صدير كميات هامة من إلى ت�صدير كميات هامة من  افة صافة صافة  صهذا بالإ�صهذا بالإ�

وبخا�صة  الأوروبية  وبخا�صة صواق  الأوروبية  وبخا�صة صواق  الأوروبية  واق  الأ� الأ�صإلى  الأ�صإلى  الأ�اإلى  إلى  ال صال صال  الم� الم�صالغاز  صالغاز 

.
256 بعد عام 2020

بة لنمو ال�صادرات عبر الأنابيب، صبة لنمو ال�صادرات عبر الأنابيب، صبة لنمو ال�صادرات عبر الأنابيب،  أما بالن�اأما بالن�صأما بالن�صأما بالن�

ال�صافية  الغاز  �صادرات  بزيادة  تتمثل  فهي 

وانخفا�ص وانخفا�صيك  صيك  وانخفا�ص وانخفا�صيك  يك  المك� المك�صإل���ى  المك�صإل���ى  المك�اإل���ى  إل���ى  ال��ح��دود  عبر 

ح من صح من صح من  صوارداتها من الغاز من كندا، وكما يت�صوارداتها من الغاز من كندا، وكما يت�

كل التالي:صكل التالي:صكل التالي: صال�صال�

واردات الغاز ال�صافية الأمريكية وفق الحالت المرجعية 

خالل الفترة 2040-1990 

)ترليون متر مكعب(

U.S. Energy Information Administration، Annual Energy Outlook 2014. :الم�صدر
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امللخ�ص التنفيذي 

   

تعتب���ر اأزم���ة اليورو من اأكبر تحديات النظام االقت�ص���ادي العالمي واأي�صا اأكبر تحد لالتحاد االأوروبي منذ 

تاأ�صي�ص���ه لي����س على الجانب االقت�صادي فح�صب بل اأي�صا عل���ى الجانب ال�صيا�صي، فبعد حوالي ع�صر �صنوات 

م���ن ظه���ور اليورو كق�صة نجاح باهرة وكرمز للتكام���ل االإيجابي بين الدول االأوروبية على طريق ازدهار القارة 

و�صعبها، برزت اأزمة الديون ال�صيادية لتدفع باأوروبا اإلى الخو�س في �صراع مرير من اأجل بقاء اليورو والحفاظ 

على تما�صك االإتحاد.

كي���ف و�صل���ت اأوروب���ا اإلى هذه االأزمة؟، وما ه���و ال�صبيل للخروج منها؟، ي�صير التباي���ن بين وجهات النظر 

المتعددة من جميع انحاء اأوروبا اأنه ال توجد اجابات وا�صحة حول ذلك، ولكن الغو�س في تحليل اأعمق، ربما 

ي�صلط ال�صوء لي�س على االأزمة فقط، ولكن على البناء ال�صيا�صي الفريد لالتحاد النقدي االأوروبي ذاته.

تهدف الدرا�صة اإلى بيان الجذور التاريخية لالأزمة واالأ�صباب الكامنة ورائها، وت�صليط ال�صوء على الجهود 

المبذول���ة لمعالجته���ا وانعكا�صاتها الحقيقية على االإقت�ص���اد العالمي، واأ�صواق البت���رول العالمية ب�صكل عام، 

وانعكا�صاتها على اقت�صادات الدول االأع�صاء وقطاع البترول العربي ب�صكل خا�س. 

وتت���وزع الدرا�ص���ة على �صتة اأجزاء رئي�صي���ة، ي�صتعر�س الجزء االأول منها التط���ور التاريخي لقيام االإتحاد 

النقدي االأوروبي ومبررات وجوده، وكر�س الجزء الثاني لتناول حقيقة اأزمة الديون االأوروبية وعالقتها باالأزمة 

المالية العالمية، وتناول الجزء الثالث اأهم الجهود المبذولة لمعالجة اأزمة الديون ال�صيادية االأوروبية، و�صلط 

الج���زء الراب���ع ال�صوء على تداعيات اأزمة منطقة اليورو وانعكا�صاتها عل���ى االقت�صاد العالمي، و تناول الجزء 

الخام����س تداعي���ات اأزمة الديون ال�صيادي���ة االأوروبية على اأ�ص���واق البترول العالمية، وكر����س الجزء ال�صاد�س 

ال�صتعرا����س تداعي���ات اأزمة منطق���ة اليورو على اقت�صادات ال���دول االأع�صاء، واختتم���ت الدرا�صة بالخال�صة 

واال�صتنتاجات.

و من اأهم ما خل�ست اإليه الدرا�سة ما يلي:

• بع���د ان���دالع االأزم���ة المالية ف���ي الواليات 	

المتح���دة االأمريكية ف���ي بداية عام 2007 

وبداأت تطال اأوروبا في عام 2008، �صهدت 

ع���دد من ال���دول االأوروبي���ة ارتفاعات غير 

م�صبوقة ف���ي عجز الموازن���ات الحكومية، 

كما �صه���دت منطقة الي���ورو ت�صاعد وتيرة 

االرتفاع���ات ف���ي ن�صب���ة الدي���ن الع���ام اإلى 

النات���ج المحل���ي االإجمال���ي وخ�صو�صاً في 

اليونان وايطاليا والبرتغال وايرلندا وفرن�صا 

والمانيا وا�صبانيا.

• على الرغم من الجهود المبذولة لكبح جماح 	

اأزم���ة الدي���ون ال�صيادي���ة بمنطق���ة اليورو، 

ظل���ت االأزمة  تنتق���ل بين م���ا ي�صمى بدول 

االقت�ص���ادات الطرفي���ة باأوروب���ا، وتو�صعت 

الكبي���رة  االقت�صادي���ات  عل���ى  بتاأثيراته���ا 

والرئي�صي���ة في اأوروبا مثل األمانيا وفرن�صا، 

وطالت اأي�صاً المملكة المتحدة التي ال تزال 

من الناحية الفنية خارج منطقة اليورو.

• اأثرت اأزمة الديون ال�صيادية ب�صورة مبا�صرة 	

على االقت�صاد العالمي بعد اأن بداأ اأداوؤه في 

التعافي م���ن االأزمة االقت�صادي���ة العالمية، 

وق���د كان لتراجع النمو ف���ي منطقة اليورو 

عام 2011 ثم انكما�صه بحوالي 0.6% عام 
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2012 و بحوال���ي 0.4% ع���ام 2013 م���ن 
اأهم االأ�صباب الكامنة وراء تراجع النمو في 

االقت�صاد العالمي خالل هذه الفترة.

• األقت اأزمة الديون ال�صيادية بمنطقة اليورو 	

بظاللها على اأ�ص���واق البترول العالمية، من 

خ���الل كبح النمو في الطل���ب العالمي على 

النف���ط، بعدم���ا �صهد نم���واً ملحوظاً خالل 

ع���ام 2010 مدعوم���اً بانتعا����س االقت�صاد 

العالمي في اأعقاب االنتكا�صة التي �صهدها 

م���ن ج���راء االأزم���ة المالي���ة العالمي���ة التي 

اندلع���ت في الن�صف الثاني من عام 2008 

في الواليات المتحدة االأمريكية. 

• اأث���رت االأزم���ة ب�ص���ورة مبا�ص���رة على طلب 	

اأوروب���ا الغربية من النفط الذي مثل حوالي 

17.2% م���ن اإجمالي الطل���ب العالمي على 
النفط خالل عام 2008، واأدت الى تراجعه 

بحوال���ي مليون برميل يومي���اً ما بين عامي 

2010 و 2012، واأدى ذل���ك اإل���ى تراج���ع 
ح�ص���ة اإجمالي طلب مجموع���ة دول اأوروبا 

الغربي���ة اإل���ى حوالي 14.8% م���ن اإجمالي 

الطل���ب العالم���ي عل���ى النفط خ���الل عام 

.2012

• �صه���د اإجمال���ي ال���واردات ال�صنوي���ة ل���دول 	

منطق���ة اليورو م���ن النفط الخ���ام و�صوائل 

الغ���از الطبيعي تراجع���اً بحوالي 34 مليون 

ط���ن اأي م���ا يع���ادل حوال���ي 249.2 مليون 

برميل خالل عامي 2011 و2012، م�صكاًل 

�صه���دت  كم���ا   .%7.7 ن�صبت���ه  اإنخفا�ص���اً 

الواردات ال�صنوية ل���دول منطقة اليورو من 

الغ���از الطبيع���ي تراجعاً بحوال���ي 17 مليار 

متر مكعب م���ا بين عامي 2010 و2012 ، 

اأي بن�صبة انخفا�س %4.4.

• ي�صكل الغاز الطبيعي والنفط ومنتجاته اأهم 	

ج���زء في هيكل الميزان التجاري لمجموعة 

دول منطق���ة الي���ورو م���ع مجموع���ة الدول 

االأع�ص���اء ف���ي المنظمة، ويعتب���ر الم�صدر 

مي���زان  ف���ي  الحا�ص���ل  للعج���ز  الرئي�ص���ي 

مجموع���ة دول منطقة الي���ورو مع مجموعة 

الدول االأع�ص���اء في المنظمة خالل الفترة 

م���ن 2003-2012 ، وذل���ك عل���ى الرغ���م 

م���ن تحقي���ق  مجموع���ة دول منطقة اليورو 

فوائ�س في ميزانه���ا التجاري مع مجموعة 

ال���دول االأع�صاء ف���ي المنظمة ف���ي ال�صلع 

االأخرى.

• �صهدت ال�صادرات البترولية للدول االأع�صاء 	

ف���ي المنظمة اإلى منطقة اليورو ب�صكل عام 

تراجع���اً ملحوظاً خالل ع���ام 2011، حيث 

انخف�ص���ت �ص���ادرات ال���دول االأع�صاء في 

المنظم���ة اإل���ى منطق���ة اليورو م���ن النفط 

الخ���ام و�صوائ���ل الغ���از الطبيع���ي بحوال���ي 

20.4 ملي���ون ط���ن اأي م���ا يع���ادل حوال���ي 
149.5 ملي���ون برميل بن�صب���ة تراجع بلغت 
حوالي 16.8% ، بينما انخف�صت �صادرات 

ال���دول االأع�صاء في المنظم���ة اإلى منطقة 

الي���ورو من المنتجات النفطية بحوالي 1.7 

مليون طن اأي ما يعادل حوالي 12.5 مليون 

برمي���ل بن�صبة تراج���ع بلغت حوالي %9.8، 

كم���ا �صه���دت �ص���ادرات ال���دول االأع�ص���اء 

ف���ي المنظمة اإلى منطقة الي���ورو من الغاز 

الطبيع���ي، تراجعاً بحوالي 19.1 مليار متر 

مكع���ب اأو م���ا ن�صبت���ه 19.5% خ���الل عام 

2011 م���ع ب���روز اأزم���ة الدي���ون ال�صيادية 
بمنطقة اليورو، ثم وا�صلت تراجعها بحوالي 

3 ملي���ار مت���ر مكع���ب اأو م���ا ن�صبته %3.8 
خالل عام 2012.
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ف���ي جنوب اأوروبا، ت���رزخ الماليين من العائالت 

تح���ت خط الفقر، حي���ث ارتفعت مع���دالت البطالة 

اإلى اأكث���ر من 25% في اليون���ان واأ�صبانيا، وناهزت 

معدالتها 15% في البرتغ���ال وعلى الجانب الغربي 

م���ن اأوروبا في ايرلن���دا. وتعر�صت مرتب���ات �صرائح 

مختلف���ة من موظف���ي القطاع العام اإل���ى تخفي�صات 

متك���ررة، و�صهد قطاع االأعم���ال موجات اإفال�س غير 

م�صبوقة في ال�صركات. هذا الركود االقت�صادي الذي 

تعاني من���ه اأوروبا بات ي�صغط بق���وة على االقت�صاد 

االألمان���ي المح���رك االأ�صا�صي لالقت�ص���اد االأوروبي، 

حي���ث يتوقع اأن ينكم����س اقت�صاد منطقة اليورو لهذا 

.
(1(

العام )2014)

كي���ف و�صلت اأوروب���ا اإلى هذه االأزم���ة؟، وما هو 

ال�صبي���ل للخروج منه���ا؟، ي�صير التباي���ن بين وجهات 

النظ���ر المتعددة من جميع انحاء اأوروبا اأنه ال توجد 

اجاب���ات وا�صح���ة لذل���ك، ولكن الغو�س ف���ي تحليل 

اأعم���ق، ربما ي�صلط ال�صوء لي�س عل���ى االأزمة فقط، 

ولك���ن على البناء ال�صيا�ص���ي الفريد لالتحاد النقدي 

االأوروبي ذاته.   

النقد  �صندوق   ، العاملي  االقت�صاد  اآف��اق  تقرير  بيانات  قاعدة   1
(IMF( الدويل

اأوًل:التحاد النقدي الأوروبي

محطات تاريخية. 1

تك���ررت المح���اوالت في تاريخ الق���ارة االأوروبية 

لتوحي���د اأم���م اأوروبا، وامتدت جذوره���ا اإلى الحقبة 

الت���ي اأعقبت انهيار االإمبراطوري���ة الرومانية.  وبعد 

ظهور الدولة القومية الحديثة، عادت الجهود لتوحيد 

اأوروب���ا لكنه���ا لم تتع���د الطابع ال�صكل���ي والمرحلي، 

ول���م تنجح بوج���ود مجموعة من اللغ���ات والثقافات 

االأوروبي���ة المتباينة، بالرغم من تعدد اأ�صاليبها حتى 

ذه���ب بع�صهم اإلى مح���اوالت ال�صيط���رة با�صتخدام 

االإخ�ص���اع الع�صكري لالأمم الراف�ص���ة، مما اأدى اإلى 

غي���اب اال�صتقرار وبالتال���ي كان م�صيرها الف�صل في 

النهاية.

وبع���د كوارث الح���رب العالمي���ة االأولى والحرب 

العالمي���ة الثانية، ازدادت ب�صّدة مح���اوالت االإتحاد، 

مدفوع���ا بالرغب���ة في اإع���ادة بناء اأوروب���ا ومن اأجل 

الق�صاء على احتمال وقوع حرب �صاملة اأخرى، حيث 

اأدى ه���ذا ال�صع���ور في النهاية اإل���ى ت�صكيل الجماعة 

 European coal and( االأوروبية للفحم وال�صلب

1951، وتلته���ا  steel community) ف���ي ع���ام 

تطور اأزمة الديون ال�سيادية مبنطقة اليورو

واإنعكا�ساتها على ال�سادرات البرتولية للدول الأع�ساء 

• المقدمة	

بعد حوالي ع�صر �صنوات من ظهور اليورو واإعتباره ق�صة نجاح باهرة ورمزاً للتكامل االإيجابي بين الدول 

االأوروبية و ازدهار القارة و�صعبها، برزت اأزمة الديون ال�صيادية لتدفع باأوروبا اإلى الخو�س في �صراع كبير من 

اأجل بقاء اليورو والحفاظ على تما�صك االإتحاد، والم�صت�صارة االألمانية اأنجيال ميركل لم تبالغ عندما قالت اأن 

»اأزم���ة الي���ورو هي اأ�صعب اختبار واجهته اأوروبا منذ توقي���ع معاهدة روما في عام 1957 لتاأ�صي�س المجموعة 

.(The European Economic Community - EEC( االقت�صادية االأوروبية
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معاهدة روما )Treaty of Rome) في عام 1957 

والت���ي ن�صت على ان�صاء �صوق اوروبية م�صتركة حتى 

يت���م اال�صتفادة م���ن المنتوجات االوربي���ة بين الدول 

االوربية، اأوالً دون غيرها من الدول في اطار تحقيق 

مبداأ االف�صلية، واأ�ص�صت بالتالي الأول وحدة جمركية 

االقت�صادي���ة  المجموع���ة  با�ص���م  باالأ�ص���ل  عرف���ت 

 The European Economic( االأوروبي���ة 

Community - EEC)، وعرف���ت الحقاً بال�صوق 
الم�صترك���ة وطبق���ت مع مطلع ع���ام 1958، و�صكلت 

ه���ذه ال�ص���وق االأوروبي���ة الم�صترك���ة العم���اد االأول 

لالإتح���اد االأوروب���ي، وال���ذي تطور الحق���اً من ج�صم 

للتبادل التجاري اإلى �صراكة اقت�صادية و�صيا�صية.

وف���ي 1 يناير عام 1999، ق���ررت اإحدى ع�صرة 

دول���ة اأوروبي���ة اإدم���اج عمالته���ا النقدية ف���ي عملة 

واح���دة، حيث جاءت التو�صية من قب���ل لجنة تتكون 

اأ�صا�صا من محافظي البنوك المركزية لهذه الدول في 

نهاية عام 1988 وبداية عام 1989 عندما اقترحت 

 European( تاأ�صي����س االتح���اد النقدي االأوروب���ي

Monetary Union- EMU)، وت���م اعتماد هذا 
المقترح كاأه���م نقطة �صمن محتوى معاهدة االتحاد 

االأوروب���ي التي تعرف اأي�صا با�صم اتفاقية اأو معاهدة 

ما�صترخ���ت و ه���ي االتفاقي���ة الموؤ�ص�ص���ة لالتح���اد 

االأوروب���ي واأهم تغيير في تاريخه منذ توقيع معاهدة 

روم���ا، حيث تم االتفاق علي تاأ�صي�س االتحاد النقدي 

االأوروب���ي م���ن قب���ل المجل����س االأوروبي ف���ي مدينة 

ما�صترخت الهولندية في دي�صمبر 1991.

ن�ص���ت المعاهدة عل���ى اإن�صاء اتح���اد اقت�صادي 

ونق���دي بين ال���دول االأع�صاء، عن طري���ق و�صع اآلية 

�صب���ط لقواعد الميزانية والنقدي���ة للبلدان الراغبة 

ف���ي االن�صمام اإلى االتح���اد النق���دي االأوروبي وفق 

 Convergence( م���ا ي�صم���ى بمعايي���ر التق���ارب

Criteria)، وه���ي مجموع���ة معايي���ر ت�صبط حجم 
العج���ز ف���ي الميزانية والدي���ون المحلي���ة ومعدالت 

الت�صخ���م واأ�صع���ار الفائ���دة واأ�صع���ار ال�صرف �صمن 

ح���دود معين���ة ،حي���ث ن�ص���ت معايير التق���ارب على 

الت���زام البلدان االأع�ص���اء على الحف���اظ على ن�صبة 

العج���ز في ميزانياتها الحكومية دون 3% من الناتج 

المحل���ي االإجمال���ي، والدي���ن الع���ام اأقل م���ن ن�صبة 

60%، والحف���اظ عل���ي ا�صتق���رار االأ�صع���ار و�صمان 
اأ�صعار الفائدة في حدود �صنتين كحد ادنى، ك�صروط 

ا�صا�صي���ة للتاأهل لع�صوية االتح���اد النقدي االأوروبي 

EMU، يذك���ر اأن ثالث م���ن ال���دول االأوروبية التي 
كان���ت موؤهل���ة للع�صوي���ة اآن���ذاك وه���ي  الدنم���ارك 

وال�صوي���د  والمملكة المتح���دة قررت عدم االن�صمام 

منذ البداية.

ب���داأ الت���داول بالي���ورو كعملة واح���دة على �صكل 

اأوراق نقدية وعمالت معدنية منذ غرة يناير 2002، 

في اإثنتي ع�صرة دولة اأوروبية وهي: األمانيا و النم�صا 

و بلجي���كا و ا�صباني���ا و فرن�ص���ا و فنلن���دا واليون���ان 

وايرلن���دا وايطاليا ولوك�صمبورغ وهولندا  والبرتغال. 

وان�صمت الحقاً قبر�س وا�صتونيا و مالطا و�صلوفاكيا 

 (Euro Zone( و�صلوفينيا ال���ى دول منطقة اليورو

التي ت�صم حالياً 17 دولة.

 Euro( و�صم���ل البناء الموؤ�ص�صي لنظ���ام اليورو

 The( تاأ�صي����س البنك المركزي االأوروبي (System
European Central Bank- ECB) ، م���ن بين 
البن���وك المركزي���ة للدول االأحدى ع�ص���رة الم�صاركة 

اآن���ذاك )األماني���ا و النم�ص���ا و بلجي���كا و ا�صباني���ا و 

فرن�ص���ا و فنلندا و ايرلندا و ايطاليا و لوك�صمبورغ و 

هولن���دا  والبرتغال) ليتولى م�صوؤولية تخطيط واإدارة 

ال�صيا�ص���ة النقدية بالدول االأع�ص���اء، ولكن مع فارق 

بال���غ االأهمي���ة يتمثل في احتفاظ البل���دان االأع�صاء 

بال�صي���ادة الوطنية ف���ي تخطي���ط واإدارة ال�صيا�صات 

المالية وتحديدا النظم ال�صريبية الخا�صة بها . 

وبع���د م���رور اأكث���ر من عق���د من الزم���ان على 

مي���الد اليورو، نالح���ظ اأن الكثير مم���ن وقفوا مع 

فك���رة تاأ�صي�س االإتحاد النقدي ف���ي اأوروبا، هم من 

ينتقدونها اليوم ، وذلك على الرغم من تمكن اليورو 

م���ن تحقيق بع����س النجاحات ، حي���ث نجح البنك 
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 The European Central( المركزي االأوروبي

Bank- ECB) في ادارة �صيا�صة نقدية ا�صتهدفت 
احت���واء الت�صخ���م عند مع���دل 2% كح���د اأق�صى، 

ونج���ح لحد بعيد في ذلك حيث لم تتجاوز معدالت 

الت�صخ���م ه���ذه الن�صب���ة اإال بمع���دالت �صئيلة، كما 

تمك���ن البنك المركزي االأوروب���ي من الحفاظ على 

معدالت الفائدة االأوروبية اأقل من م�صتوياتها للبنك 

المرك���زي االألماني )البنك المرك���زي المهيمن في 

اأوروب���ا) ، واأحتل اليورو المرتبة الثانية بعد الدوالر 

االأمريك���ي من حيث اال�صتخ���دام و االأهمية عالمياً 

وتداوال في اأ�صواق راأ�س المال الدولية. هذا ويتفق 

الجمي���ع على االأقل في اأن الم�صكل���ة اأ�صا�صاً تكمن 

في الهيكل الموؤ�ص�صي لالتحاد االقت�صادي والنقدي 

 Economic and Monetary Union
)EMU) ال���ذي لم يكن مكتم���اًل بعد. وهنا يتبادر 

اإل���ى االأذهان ت�ص���اوؤل حول االأ�صب���اب الكامنة وراء 

تواف���ق االأوروبي���ون على هذا االتح���اد في معاهدة 

ما�صتريخت لعام 1991؟.

مبررات قيام التحاد النقدي الأوروبي. 2

والنق���دي  االقت�ص���ادي  االإتح���اد  اُعتُِم���َد  لق���د 

االأوروب���ي الأ�صب���اب �صيا�صي���ة اأكثر منه���ا اقت�صادية، 

حي���ث حفز النجاح الذي حققته خطة مار�صال بع�س 

المنظري���ن م���ن اأمثال ج���ان موني وروب���رت �صومان 

وغيره���م اإلى الدف���ع بمبادرات جدي���دة للتعاون نتج 

عنها مراحل التط���ور التي �صهدها االإتحاد االإوروبي 

منذ تاأ�صي����س المجموعة االأوروبي���ة للفحم وال�صلب 

ف���ي عام 1951 وانتهاء بتوقي���ع االتفاقية الموؤ�ص�صة 

لالتح���اد االأوروبي في مدينة ما�صترخ���ت الهولندية 

ف���ي دي�صمب���ر 1991، حيث نظرت ه���ذه المبادرات 

تباع���اً اإلى العملة الواحدة كرم���ز للتكامل ال�صيا�صي 

واالجتماع���ي الأوروب���ا بعد الح���رب العالمية الثانية، 

وحافزاً للمزيد من التكامل في المجاالت االأخرى.

على م�صت���وى االقت�صاد الجزئي، كان يتوقع اأن 

ا�صتخ���دام العمل���ة الواحدة �صوف يزي���د التناف�صية 

عبر الحدود، ويدعم التكام���ل والكفاءة في اأ�صواق 

ال�صل���ع والخدم���ات وانتق���ال راأ�س الم���ال، كما كان 

متوقع���اً اأن ي�صاه���م ه���ذا التط���ور ف���ي الح���د من 

تكالي���ف المعامالت. وتعود االأ�ص�س الفكرية االأولى 

لنظرية التكامل النقدي لالقت�صادي روبرت ميندل 

ع���ام  ف���ي  ن�ص���ر  ال���ذي   (Robert Mundell(
1961 مق���اال �صهيراً في مجلة االإقت�صاد االأمريكية  
 Theory( مو�صوم���اً بنظرية مناطق العملة المثلى

 (of Optimum Currency Areas-OCA
الت���ي تق���وم عل���ى اأ�صا����س المفا�صل���ة بي���ن اأ�صعار 

ال�ص���رف الثابتة و ا�صع���ار ال�ص���رف المرنة، وفتح 

مج���اال وا�صعا للنقا�س اآن���ذاك بين اأعالم االقت�صاد 

ترك���ز اأ�صا�ص���اً حول ثالث���ة موا�صيع رئي�صي���ة اأولها 

مفه���وم منطق���ة العملة واالأ�صا�س ال���ذي تقوم عليه 

االأمثلي���ة، وثانيه���ا التكاليف والمكا�ص���ب المترتبة 

ع���ن االن�صمام لالتح���اد النقدي، وثالثه���ا العوامل 

الموؤث���رة ف���ي تخفي�س تكاليف معالج���ة الخلل في 

ميزان المدفوعات، وقد و�صعت النظرية مجموعة 

م���ن المعايي���ر للحكم على مدى قابلي���ة اقت�صاد ما 

لالن�صم���ام اإلى اإتحاد نق���دي معين، كان من اأهمها 

حري���ة انتق���ال عنا�ص���ر االنت���اج ودرج���ة االنفت���اح 

التج���اري وطبيع���ة ال�ص���ادرات وال���واردات والبنية 

االنتاجي���ة ومدى التق���ارب في مع���دالت الت�صخم 

وغيرها.

و عل����ى م�صت����وى االقت�ص����اد الكل����ي، فال�صيا�صة 

النقدي����ة الموحدة لمنطق����ة الي����ورو كان متوقعاً اأن 

ت����وؤدي اإلى ا�صتقرار االأ�صع����ار، حيث تركزت اأهداف 

البن����ك المرك����زي االأوروب����ي فيما يتعل����ق بال�صيا�صة 

النقدية بدوله االأع�صاء على محورين، االأول رئي�صي 

ويتمث����ل في ا�صتهداف مع����دالت الت�صخم والحفاظ 

عل����ى ا�صتقرار االأ�صعار، والثاني ثانوي ويتعلق بدعم 

النم����و االقت�صادي بال����دول االأع�ص����اء، حيث ن�صت 

الم����ادة 105 من معاهدة  ما�صترخت  �صراحة على 

اأن “اله����دف االأ�صا�ص����ي للبنك المرك����زي االأوروبي 

يج����ب اأن يكون الحف����اظ على ا�صتق����رار االأ�صعار “ 
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واأن����ه ب����دون الم�صا�س باله����دف االأ�صا�صي ال�صتقرار 

االأ�صعار، يج����ب اأن يدعم  البنك المركزي االأوروبي 

ال�صيا�ص����ات االقت�صادي����ة العامة بال����دول االأع�صاء. 

وبذل����ك وجب التنويه هنا اإل����ى اأوجه االإختالف في 

التفوي�����س الممن����وح للبنك المرك����زي االأوروبي عن 

بنك االحتياط����ي الفيدرالي ف����ي الواليات المتحدة 

االأمريكي����ة ال����ذي �صمل����ت اأهداف����ه باالإ�صاف����ة اإلى 

الحفاظ عل����ى ا�صتقرار االأ�صع����ار، مكافحة البطالة 

و الحف����اظ عل����ى مع����دالت الفائدة عن����د م�صتويات 

معقول����ة ف����ي االأج����ل الطوي����ل . وبينما من����ح البنك 

المرك����زي االأوروب����ي الحق الح�صري ف����ي التفوي�س 

باإ�صدار العمل����ة الورقية والمعدنية، تركت الجوانب 

الفني����ة المتعلق����ة باإ�صدار اليورو للبن����وك المركزية 

بالدول االأع�صاء باالإ�صافة لمهامها االأخرى، واالأهم 

م����ن ذل����ك ان معاه����دة  ما�صترخت ل����م تت�صمن اأي 

ن�����س لتخوي����ل البنك المركزي االأوروب����ي بالت�صرف 

كمقر�����س الم����الذ االأخي����ر عن����د ح����دوث االأزم����ات 

المالي����ة ، ول����م تكن ل����ه اأي����ة �صلط����ة ا�صرافية على 

البن����وك االأوروبية بدوله االأع�صاء، حيث تركت هذه 

ال�صالحي����ات للبن����وك المركزية بال����دول االأع�صاء، 

وبذل����ك يت�صح الخلل الوا�ص����ح في البناء الموؤ�ص�صي 

لهي����كل االإتحاد من حيث كونه، اتح����اداً نقدياً بدون 

 Monetary Union without( اتح����اد مال����ي

Fiscal Union) االأم����ر الذي �صيتبين الحقاً مدى 
تاأثيره في ن�صوء اأزمة الديون ال�صيادية االأوروبية. 

وعل���ى الجان���ب ال�صيا�ص���ي، ل���م تك���ن ال���دول 

االأوروبية االأع�صاء ف���ي االتحاد را�صية عن النظام 

ال�صابق ال���ذي يثبت اأ�صعار �ص���رف عمالتها �صمن 

نطاق���ات �صيق���ة، النظ���ام الذي يحق���ق اال�صتقرار 

النق���دي ولكن���ه تطل���ب مفاو�ص���ات �صاق���ة عندما 

ب���رزت االإختالالت في الح�صاب الجاري بين الدول 

االأع�ص���اء، حي���ث ا�صت���اءت بع����س الحكوم���ات من 

الدور المهيمن الذي لعبه البنك المركزي االألماني 

خ���الل هذه العملية، ومن قبي���ل المفارقات اأنه كان 

ينظر اإلى الم�صي في االإتحاد االقت�صادي والنقدي 

االأوروب���ي �صبي���اًل لتجاوز ه���ذه المفاو�ص���ات عبر 

  (Transnational Negotiations(   الوطني���ة

حول ال�صيا�ص���ات االقت�صادية المحلية، االأمر الذي 

يعزز ال���راأي القائل باأن اعتماد االإتحاد االقت�صادي 

والنق���دي االأوروب���ي كان الأ�صب���اب �صيا�صي���ة اأكث���ر 

منه���ا اقت�صادي���ة. وعل���ى الرغم من وج���ود تبعات 

اقت�صادية لذلك اأي�صاً، فلقد كانت األمانيا �صتك�صب 

اأ�صواق���اً م�صمون���ة في دوالً مج���اورة ال ت�صتطيع اأن 

تعي���د النظر ف���ي اأ�صع���ار �صرف عمالته���ا بغر�س 

دع���م تناف�صية منتجاتها م���ن ال�صلع المحلية مقابل 

ال�صل���ع االألمانية، وبذل���ك كان االإعتقاد ال�صائد في 

اأوروبا اآنذاك اأن قيام االتحاد االقت�صادي والنقدي 

)العملة الم�صتركة) �صوف يزيح خطر تخفي�س قيمة 

العملة وي�صمن ال�صوق الموحدة في اأوروبا، ووقعت 

اأوروبا في خطاأ اأ�صا�صي بافترا�س اأن تقارب اأ�صعار 

الفائ���دة في ال�صوق من �صاأنه اأن يوؤدي اإلى التقارب 

االقت�صادي.

الحقيق���ة الت���ي ت���م تجاهله���ا تماماً ف���ي هذه 

الفر�صي���ة اأن اأي���ة حزمة م���ن ال�صيا�ص���ات النقدية 

مهم���ا بلغ���ت درجة اكتماله���ا لن تنجح ف���ي تحويل 

ايطالي���ا اإلى األمانيا وال العك�س، ب�صبب االختالفات 

القومي���ة  ال���دول  بي���ن  وال�صيا�صي���ة  الموؤ�ص�صي���ة 

)والمناط���ق ) والتي تنتج اأنماط���اً متباينة من النمو 

االقت�صادي وفر�س العم���ل، فاالقت�صاد يمثل دائما 

عالقة معقدة بين موؤ�ص�صات �صوق العمل والدولة و 

ال�صوق، وال يمكن الأي حزمة من ال�صيا�صات النقدية 

وحده���ا اأن توؤدي اإلى التقارب االقت�صادي، بل ربما 

تدف���ع اإلى التهور في االإ�صتثم���ار، وهذا تحديداً ما 

ح���دث في اأوروبا، حيث �صاه���م التقارب في اأ�صعار 

الفائ���دة – اإلى جان���ب عوامل اأخ���رى - في تغدية 

االإ�صتثمارات المتهورة التي اأدت اإلى ن�صوء فقاعات 

االئتمان واالإ�ص���كان في ايرلندا وا�صبانيا والبرتغال 

و ايطاليا، والى �صيا�صات مالية مغامرة في اليونان، 

و�صاهم���ت في حدوث اختالالت اقت�صادية بدالً من 

تحقيق التقارب االإقت�صادي.
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ثانيًا: حقيقة اأزمة الديون الأوروبية 

وعالقتها بالأزمة المالية العالمية

 بالرغم من بروز اليورو اإلى حيز الوجود في عام 

1999، و ب���دء التداول به كعمل���ة واحدة على �صكل 
اأوراق نقدية وعمالت معدنية في عام 2002، ظلت 

ال�صكوك قائمة حول م�صتقبله كعملة موحدة  ب�صبب 

ف�ص���ل بع�س الدول االأع�صاء ف���ي االإتحاد في البقاء 

�صمن المعايير المحددة باتفاقية النمو االإ�صتقرار. 

وبالمقاب���ل �صهدت اأ�صواق النقد والمال االأوروبية 

تط���ورات �صريع���ة بدخ���ول الي���ورو كعمل���ة موح���دة، 

فتكاملت اأ�صواق االإئتمان التي كانت مجزاأة، و�صهدت 

العوائد عل���ى ال�صندات الحكومي���ة تقارباً، وانخف�س 

الت�صت���ت في مع���دالت ا�صعار الفائ���دة طويلة االأجل، 

حيث �صهدت معدالت ا�صعار الفائدة طويلة االأجل في 

فرن�صا وايرلندا واأ�صباني���ا واألمانيا وايطاليا واليونان 

والبرتغال تقارباً كبيراً مع معدل ا�صعار الفائدة طويلة 

االأج���ل لمجموعة الدول ال�صبعة ع�ص���ر االأع�صاء في 

مجموع���ة الي���ورو، وتراجع���ت معدالتها اإل���ى ما دون 

5% من���ذ عام 2002 وحتى عام 2008 عندما برزت 
تداعي���ات االأزمة المالية العالمي���ة على ال�صطح، كما 

هو مبين بال�صكل )1) والجدول )1) التاليين:

الجدول )1(

معدلت اأ�سعار الفائدة طويلة الأجل ببع�ص دول منطقة اليورو  خالل الفترة 2012-1996، %

19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012

6.35.64.64.65.44.94.94.14.13.43.84.34.23.73.13.32.5فرن�صا

6.25.74.64.55.34.84.84.14.03.43.84.24.03.22.72.61.5األمانيا

8.56.36.15.35.14.34.33.64.14.54.85.29.115.822.5----اليونان

7.36.34.84.85.55.05.04.14.13.33.84.34.65.26.09.66.0ايرلندا

9.46.94.94.75.65.25.04.34.33.64.14.54.74.34.05.45.5ايطاليا

8.66.44.94.85.65.25.04.24.13.43.94.44.54.25.410.210.6البرتغال

8.76.44.84.75.55.15.04.14.13.43.84.34.44.04.35.45.9ا�صبانيا

7.26.04.74.75.45.04.94.24.13.43.94.34.44.03.84.33.1منطقة اليورو

 Eurostat - Data Bank /الم�صدر
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وق���د اأدت زي���ادة المناف�ص���ة وتطبي���ق المعايير 

الم�صترك���ة والخف�س في تكاليف المعامالت الناجم 

ع���ن توحي���د العملة، اإل���ى ت�صييق هوام����س العوائد 

عل���ى ال�صندات الحكومية، واأنتجت تقارباً كبيراً بين 

معدالت ا�صعار الفائدة طويلة االأجل في دول االإتحاد 

مع مع���دل ا�صع���ار الفائدة طويلة االأج���ل لمجموعة 

الدول ال�صبعة ع�ص���ر االأع�صاء في مجموعة اليورو، 

وات�صع���ت اأ�صواق ال�صيول���ة العابرة للحدود، مدفوعة 

بنظام الم�صته���دف )TARGET System)، وهو 

نظام مدفوعات عاب���رة للحدود تم تطويره لي�صاعد 

ف���ي دع���م تنفي���ذ ال�صيا�ص���ات النقدي���ة ف���ي نظ���ام 

الي���ورو وزي���ادة كف���اءة المدفوعات العاب���رة للحدود 

بي���ن دول االتح���اد النق���دي و الح���د م���ن المخاطر 

النظامي���ة  والم�ص����اهم���ة في تك�����ام���ل وا�صتق����رار 

اأ�ص���واق الم���ال بمنط��ق���ة الي���ورو، وج���اءت ت�صميته 

Trans-( ����اخت�ص���ارا ل (TARGET System(

 European Automated Real-time Gross
. (settlement Express Transfer system

وقد اأظه���ر التقارب الكبير في مع���دالت اأ�صعار 

الفائ���دة طويلة االأجل خ���الل الفترة 2008-2001، 

الجه���ود المبذولة من قبل اقت�ص���ادات دول االإتحاد 

االأق���ل حجم���اً مث���ل اليون���ان وايرلن���دا والبرتغ���ال 

وا�صباني���ا وايطالي���ا لتخفي�س مع���دالت الفائدة اإلى 

م�صتوياتها الدنيا التي كانت �صائدة باأكبر اقت�صادات 

دول االإتح���اد وهو االقت�صاد االألمان���ي، والتي بداأت 

فعلي���اً خالل الفترة التي �صبق���ت االإعالن عن اليورو 

- كم���ا يو�ص���ح ال�صكل ال�صاب���ق – و كان ينظر حينها 

اإل���ى م�صداقي���ة ال�صيا�ص���ة النقدي���ة و انعكا�صها في 

ا�صتق���رار االأ�صع���ار والنم���و االقت�ص���ادي الم�صاحب 

كنتائج ايجابي���ة لل�صوق الواح���دة والعملة الم�صتركة 

الم�صتقرة.

وكنتيجة النح�ص����ار هام�س مخاطر فرق قيمة 

 -  (Currency Risk Premium( العمل����ة 

وه����و �ص����كل م����ن اأ�ص����كال المخاطر المالي����ة التي 

تن�ص����اأ من التغير في �صع����ر �صرف عملة ما مقابل 

عمل����ة اأخ����رى – بعد بدء الت����داول باليورو  كعملة 

موح����دة ف����ي اأوروبا، �صهدت اأ�ص����واق االإئتمان في 

اأوروب����ا نمواً مط����رداً، و�صاهمت زي����ادة المناف�صة 

بي����ن الموؤ�ص�ص����ات المالي����ة وزي����ادة قدرته����ا عبر 

االقترا�����س العابر للحدود م����ن تحفيز االبتكارات 

المالي����ة ف�صه����د االإئتم����ان الم�صرف����ي نم����واً غير 

م�صب����وق بعد عام 2002 حت����ى بلغ اأعلى معدالته 

ف����ي ع����ام 2005 خ�صو�صاً في ايرلن����دا وا�صبانيا 

واليون����ان التي �صجل����ت اأعلى مع����دالت النمو في 

االإئتمان الم�صرفي بين دول منطقة اليورو خالل 

هذه الفت����رة، ثم بداأت معدالت النمو في التراجع 

في ه����ذه الدول بعد ع����ام 2005، بينم����ا توا�صل 

النم����و في ال����دول االأخرى التي �صه����دت معدالت 

اأقل مثل البرتغال، وايطاليا التي �صجلت قفزة من 

حوالي 8% خ����الل عام 2006 اإلى حوالي %20 

خ����الل ع����ام 2007، بينما تبرز تداعي����ات االأزمة 

المالي����ة العالمية في تغير الم�صار العام للنمو في 

االإئتم����ان الم�صرفي الحقاً ب����دول منطقة اليورو، 

حت����ى انكم�س في ايرلن����دا خالل عام 2009 وبلغ 

اأدن����ى م�صتوياته بالدول االأخ����رى، كما هو مو�صح 

في الجدول )1)  في المرفق وال�صكل )2): 

و ق���د ترك���زت طف���رة النم���و االئتمان���ي بدول 

منطق���ة الي���ورو خ���الل الفت���رة 2002-2007 في 

قط���اع االإ�ص���كان العق���اري، االأم���ر ال���ذي انعك����س 

ف���ي طفرة كبي���رة في اأ�صعار العق���ارات بلغت اأعلى 

م�صتوياته���ا في اأ�صباني���ا وايرلن���دا واليونان، وهي 

ذات ال���دول  الت���ي �صجل���ت اأعل���ى مع���دالت النمو 

ف���ي االإئتم���ان الم�صرف���ي بين دول منطق���ة اليورو 

خالل الفترة 2002-2006 وبدرجة اأقل - ولكنها 

اأعل���ى من المعدل الع���ام لدول منطقة اليورو - في 

ايطاليا، بينما ظلت اأ�صع���ار العقارات في البرتغال 

– التي ظلت معدالت النمو في االإئتمان الم�صرفي 
به���ا �صبه م�صتقرة خالل هذه الفترة - دون المعدل 

الع���ام ب���دول منطقة الي���ورو، كما ه���و مو�صح في 

الجدول )2) في المرفق وال�صكل )3): 
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ال�سكل )2(

الم�صدر/ جدول )1) بالملحق 

ال�سكل )3(

الم�صدر/ جدول )2) بالملحق
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اأدى التو�ص���ع المف���رط ف���ي االئتم���ان اإلى طفرة 

كبي���رة في اأ�صعار العقارات، كما اأدى النمو المت�صارع 

اإلى اخف���اء ال�صعف في النظ���ام المالي الذي اأخفق 

ف���ي ال�صيط���رة عل���ى ن�ص���ب العج���ز ف���ي الموازنات 

الحكومي���ة ون�صب الدي���ن العام اإلى النات���ج المحلي 

االإجمال���ي �صم���ن الحدود الم�صموح به���ا في معايير 

التقارب بدول االإتحاد النقدي.

وق���د �صاح���ب النم���و ارتفاع���اً ف���ي الطلب على 

ال���واردات، وال���ذي اأدى بدوره ال���ى تفاقم العجز في 

الح�صاب���ات الجاري���ة بعد ع���ام 2003، وت���م تمويل 

العج���ز الثنائ���ي بدرجة كبيرة بوا�صط���ة الديون التي 

كان���ت الزمة ل�ص���د العجز في الموازن���ات الحكومية 

والح�صاب���ات الجاري���ة ببع�س دول االإتح���اد وخا�صة 

اليون���ان، مما اأدى اإلى تراكمه���ا، بينما ظل المحرك 

االأ�صا�ص���ي له���ذا النمو القوي والذي بل���غ ذروته عام 

2005 مجه���والً، وكان م���ن ال�صع���ب تحدي���د ما اإذا 
كانت ه���ذه الطفرة ب�صبب تح�صن في االأ�صا�صيات اأو 

مجرد فقاعة.

• اإختالل في معايير التقارب 	

ن�صت معايير التقارب بدول االإتحاد النقدي على 

التزام ال���دول االأع�صاء بالحفاظ عل���ى ن�صبة العجز 

في ميزانياتها الحكومية دون 3% من الناتج المحلي 

االإجمالي، و لم تفلح دول كثيرة اأع�صاء باالإتحاد على 

االإلتزام بذلك، فتراوح���ت ن�صبة العجز في الموازنة 

الحكومي���ة اإل���ى النات���ج المحلي االإجمال���ي باليونان 

بي���ن 5.6% – 7.4% خالل الفت���رة 2007-2003 

، كم���ا تراوحت ه���ذه الن�صبة بالبرتغ���ال بين %3.2 

– 6.5% خ���الل نف����س الفت���رة ، ول���م ت�صتطع حتى 
االإقت�ص���ادات الكبيرة في اأوروبا مثل األمانيا وفرن�صا 

وايطاليا التقيد بهذه الحدود، فتراوحت ن�صبة العجز 

في الموازنة الحكومية اإلى الناتج المحلي االإجمالي 

باألماني���ا بين 3.3% – 4.2% خالل الفترة 2003-

2005، وف���ي فرن�ص���ا بلغت 4.1% ف���ي عام 2003 
وحوال���ي 3.6% في عام 2004، بينما تراوحت هذه 

الن�صبة بايطاليا بي���ن 3.4% – 4.5% خالل الفترة 

 .2006-2003

بالوالي���ات  المالي���ة  االأزم���ة  ان���دالع  كان  وق���د 

المتح���دة االأمريكي���ة بمثاب���ة ال�صغط عل���ى الزناد، 

حي���ث �صهد العام 2008 بداية موجة ارتفاعات غير 

م�صبوق���ة للعجز في الموازنات الحكومية في كل من 

اإيرلندا واليون���ان وا�صبانيا والبرتغال وطالت بدرجة 

اأق���ل فرن�صا وايطالي���ا، حيث تج���اوزت ن�صبة العجز 

في الموازنة الحكومية اإلى الناتج المحلي االإجمالي 

ف���ي اإيرلن���دا 13.9% ف���ي ع���ام 2009 وقفزت اإلى 

30.6% ف���ي عام 2010، بينما قف���زت ن�صبة العجز 
في الموازنة الحكومية اإلى الناتج المحلي االإجمالي 

ف���ي اليون���ان 15.6% في ع���ام 2009، وبلغت هذه 

الن�صب���ة 11.1% ف���ي ا�صباني���ا خالل ع���ام 2009، 

وتج���اوزت 10% في البرتغ���ال، بينما تجاوزت %5 

ف���ي فرن�صا وايطاليا، كما هو مو�صح في ال�صكل )4) 

والجدول )3) بالملحق.

وف����ي المقاب����ل، تمكن����ت دوال اأخ����رى اأع�صاء 

ولوك�صمب����ورغ  فنلن����دا  مث����ل  النق����دي  باالإتح����اد 

وا�صتوني����ا وهولن����دا م����ن تحقي����ق فوائ�����س ف����ي 

موازناتها الحكومية خالل الفترة اإلى ما قبل عام 

2008، بينم����ا نجحت باق����ي الدول مث����ل النم�صا 
وبلجي����كا وقبر�س و مالطا  و �صلوفاكيا و�صلوفينيا 

ف����ي الحف����اظ على ن�ص����ب العجز ف����ي ميزانياتها 

الحكومي����ة اإلى النات����ج المحل����ي االإجمالي �صمن 

ح����دود معايير التق����ارب، اأي دون الح����د االأق�صي 

الم�صم����وح به وه����و ن�صبة 3% خ����الل الفترة اإلى 

م����ا قب����ل 2008، اإال اأن الم�صهد تك����رر مع اندالع 

االأزم����ة المالي����ة بالوالي����ات المتح����دة االأمريكي����ة 

– واإن كان بدرج����ة اأخ����ف في ه����ذه الدول- حيث 
اجتاحت موجة من االرتفاعات غير الم�صبوقة في 

عجز الموازنات الحكومي����ة ب�صلوفاكيا و�صلوفينيا 

وهولندا وقبر�س وبلجيكا وطالت النم�صا ومالطا 

بدرجة اأقل، حيث قفزت ن�صبة العجز في الموازنة 

الحكومية اإلى الناتج المحلي االإجمالي ب�صلوفاكيا 
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اإل����ى 8% ف����ي ع����ام 2009 ، بينم����ا بلغ����ت ن�صبة 

العج����ز في الموازنة الحكومية اإلى الناتج المحلي 

االإجمال����ي ب�صلوفيني����ا 6.3% و بلغت في قبر�س 

6.1% و حوالي 5.6% في هولندا وبلجيكا خالل 
ع����ام 2009، وتجاوزت 4% ف����ي النم�صا، كما هو 

مو�صح بال�صكل )5) والجدول )3) بالملحق.

ال�سكل )4(

الم�صدر/ جدول )3) بالملحق

ال�سكل )5(

الم�صدر/ جدول )3) بالملحق
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وق����د اأدى التو�ص����ع المف����رط في االئتم����ان اإلى 

ارتف����اع في الطلب على الواردات، والذي اأدى بدوره 

ال����ى تفاقم العجز في الح�صاب����ات الجارية بعد عام 

2003، حي����ث ارتفع����ت ن�صبة العجز ف����ي الح�صاب 
الج����اري اإلى الناتج المحل����ي االإجمالي باليونان من 

حوال����ي 6.5% في عام 2003 اإلى حوالي %14.9 

ف����ي ع����ام 2008، كم����ا ارتفع����ت ن�صب����ة العجز في 

الح�ص����اب الج����اري اإل����ى الناتج المحل����ي االإجمالي 

بالبرتغ����ال م����ن حوالي 6.4% في ع����ام 2003 اإلى 

حوال����ي 12.6% في ع����ام 2008 ، بينم����ا ارتفعت 

ن�صب����ة العج����ز في الح�ص����اب الج����اري اإل����ى الناتج 

المحل����ي االإجمالي با�صباني����ا من حوالي 3.5% في 

عام 2003 اإلى حوالي 10% في عام 2007، بينما 

حقق����ت األمانيا فوائ�س معتبرة في ح�صابها الجاري 

خالل كامل الفت����رة 2002-2012، كما هو مو�صح 

بال�صكل )6) والجدول )4) بالملحق.

وفي المقاب���ل، تمكنت دوال اأخ���رى اأع�صاء باالإتحاد 

النقدي مث���ل لوك�صمبورغ وفنلن���دا وهولندا والنم�صا 

م���ن تحقيق فوائ����س متباينة ف���ي ح�صاباتها الجارية 

خ���الل الفترة 2003-2012، بينم���ا نجحت بلجيكا 

ف���ي تحقيق فوائ�س في ح�صاباتها الجارية حتى عام 

2007 اإال اأن ن�ص���ب العج���ز ف���ي الح�صابات الجارية 
اإلى الناتج المحلي االإجمالي ارتفعت في دول اأخرى 

اأع�صاء ف���ي االإتحاد، مثل ا�صتوني���ا التي بلغت ن�صبة 

العج���ز في ح�صابه���ا الج���اري الى اجمال���ي ناتجها 

المحل���ي حوالي 16% في عام 2007، وقبر�س التي 

بلغ���ت ن�صبة العجز في ح�صابها الجاري الى اجمالي 

ناتجه���ا المحلي حوال���ي 15.6% في ع���ام 2008، 

و�صلوفاكي���ا ومالط���ا اللت���ان بلغت ن�صب���ة العجز في 

ح�صاباتهم���ا الجارية الى اجمالي الناتج المحلي بكل 

منهما حوالي 9.7% في عام 2006، كما هو مو�صح 

بال�صكل )7) والجدول )5) بالملحق.

ال�سكل )6(

الم�صدر/ جدول )4) بالملحق
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ال�سكل )7(

الم�صدر/ جدول )5) بالملحق

وبينم���ا ن�ص���ت معايير التق���ارب ب���دول االإتحاد 

النق���دي على التزام الدول االأع�ص���اء بالحفاظ على 

ن�صب���ة الدين العام اإلى الناتج المحلي االإجمالي دون 

ن�صب���ة 60%، لم تفل���ح دول كثيرة اأع�ص���اء باالإتحاد 

على االإلتزام بذلك، فتراوحت ن�صبة الدين العام اإلى 

النات���ج المحل���ي االإجمالي باليون���ان بين %97.4 – 

107.4% خالل الفترة 2003-2007 ، كما تراوحت 
ه���ذه الن�صب���ة بايطاليا بي���ن %104.1 – %106.3 

خ���الل نف�س الفترة ، ول���م ت�صتطع حتى االإقت�صادات 

الكبي���رة في اأوروبا مث���ل األمانيا وفرن�صا التقيد بهذه 

الحدود فتجاوزتها بمعدالت متباينة.

وم���ع اندالع االأزم���ة المالية بالوالي���ات المتحدة 

االأمريكية عام 2008، �صهدت منطقة اليورو ت�صاعد 

وثي���رة االرتفاعات في ن�صبة الدي���ن العام اإلى الناتج 

المحل���ي االإجمال���ي باليون���ان وايطالي���ا والبرتغ���ال 

وايرلن���دا و فرن�صا و المانيا وا�صبانيا، حيث تجاوزت 

ن�صب���ة الدي���ن الع���ام اإلى النات���ج المحل���ي االإجمالي 

باليون���ان 129.7% ف���ي ع���ام 2009 وقف���زت اإل���ى 

170.3% ف���ي ع���ام 2011، بينما بلغت ن�صبة الدين 
الع���ام اإلى الناتج المحلي االإجمالي بايطاليا %127 

في ع���ام 2012، وبلغت ه���ذه الن�صبة 124.1% في 

البرتغال خالل عام 2012، و 117.4% في ايرلندا، 

بينم���ا تجاوزت 80% في فرن�صا وا�صبانيا والمانيا ، 

كما هو مو�صح بال�صكل )8) والجدول )6) بالملحق.

 وعان���ت  بلجي���كا اأي�صاً من ارتف���اع ن�صبة الدين 

الع���ام اإل���ى الناتج المحل���ي االإجمال���ي، وبالرغم من 

تراج���ع ه���ذه الن�صبة م���ن حوال���ي 98.4% في عام 

2003 اإل���ى حوال���ي 84% في ع���ام 2007، اإال اأنها 
ارتفعت مجدداً تح���ت تاأثير تداعيات االأزمة المالية 

الت���ي اندلع���ت بالوالي���ات المتح���دة االأمريكي���ة عام 

2008، حتى بلغت حوالي 99.8% في عام 2012.

وبالرغ���م من تمكن دول اأخ���رى اأع�صاء باالإتحاد 

النقدي مثل لوك�صمبورغ وا�صتونيا و�صلوفاكيا وفنلندا 

وهولندا الحفاظ عل���ى ن�صبة الدين العام اإلى الناتج 
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المحلي االإجمالي دون الح���دود العليا الم�صموح بها 

�صم���ن معايير التق���ارب، و البع�س االأخ���ر قريبا من 

هذه الحدود، اإال اأن تداعيات االأزمة المالية بعد عام 

2008 على هذه ال���دول قد برزت في ارتفاع وا�صح 
لن�ص���ب الدين العام اإلى النات���ج المحلي بهذه الدول، 

كما هو مو�صح بال�صكل )9) والجدول )6) بالملحق.

ال�سكل )8(

الم�صدر/ جدول )6) بالملحق

ال�سكل )9(

الم�صدر/ جدول )6) بالملحق
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وقد كانت االأزمة المالي���ة العالمية التي اندلعت 

ع���ام 2008 بمثاب���ة ا�صب���ع الزناد ال���ذي اأطلق كرة 

الثل���ج  للديون المتداولة في منطقة اليورو، فبعد اأن 

�صاهم���ت اأ�صعار الفائدة المنخف�صة منذ عام 2003 

اإل���ى جانب تحفي���ز االبتكارات المالي���ة نتيجة تزايد 

المناف�صة بين الموؤ�ص�صات المالية وزيادة قدرتها عبر 

االقترا�س العابر للحدود ب�صبب اطالق اليورو كعملة 

موح���دة، في نمو طفرة االإئتم���ان الم�صرفي، و التي 

اأنتجت طفرة غير م�صبوقة في اأ�صعار العقارات بلغت 

ذروته���ا في 2007. وعندما ب���رزت تداعيات االأزمة 

المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 في الواليات 

المتحدة االأمريكية، وما �صاحبها من ا�صطرابات في 

الو�صاط���ة المالية وت�صدد في اأ�ص���واق االإئتمان، مما 

اأدى التراج���ع ف���ي اأ�صع���ار العقارات وارتف���اع اأ�صعار 

الفائ���دة و ارتفاع ح�صيلة الديون ل���دى البنوك التي 

تراكم���ت خالل الفترة ال�صابقة، اإلى تراكم العجز في 

الميزاني���ات الحكومية وارتف���اع ح�صيلة الدين العام 

في اأغلب دول منطقة اليورو بدرجات متفاوتة، وفي 

اليون���ان وايرلندا وا�صبانيا والبرتغال وايطاليا ب�صكل 

خا����س، حي���ث تراجع النم���و ب�صكل ح���اد خالل عام 

2008، وانكم����س الناتج المحل���ي االجمالي باأ�صعاره 
الثابت���ة خالل ع���ام 2009 كما هو مو�ص���ح بال�صكل 

)10) والجدول )7) بالملحق.

و م���ن اأجل معالجة م�صكلة ال�صيولة الناجمة عن 

االأزم���ة المالي���ة العالمي���ة ، عقد االتح���اد االأوروبي 

قم���ة ا�صتثنائية في باري�س بتاريخ 11 اأكتوبر 2008، 

لو�ص���ع خطة عمل م�صترك���ة لمنطقة الي���ورو، حيث 

وافق���ت القمة عل���ى تدابير الط���وارئ التي ت�صمنت 

خطة اإنقاذ البن���وك لتعزيز مواردها المالية و�صمان 

االقرا����س بين البن���وك، واعتب���رت اأن التن�صيق �صد 

االأزم���ة يعتبر م�صاألة حيوي���ة للحد من تفاقم المالءة 

الم�صرفية ونق�س االئتم���ان، و لتفادي ت�صرف دولة 

واحدة ينتج عنه اإلحاق االأذى بدول اأخرى.

ال�سكل )10(

الم�صدر/ جدول )7) بالملحق
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وبالرغ���م من نجاح تدابير الط���وارئ التي اأقرها 

االتح���اد االأوروبي لمواجهة االأزم���ة المالية العالمية 

خ���الل الفت���رة 2008-2009، على االأم���د الق�صير 

ف���ي تجن���ب االأزم���ة المالي���ة ودعم الطل���ب المحلي 

لكب���ح جم���اح الرك���ود، اإال اأنه���ا �صاهمت ف���ي تفاقم 

العج���ز المالي والديون، مما دفع باليونان في اأواخر 

ع���ام 2009، اإل���ى االعت���راف بعدم �صح���ة البيانات 

الت���ي قدمتها في وقت �صابق ح���ول ن�صبة العجز في 

ميزانيته���ا الحكومية اإلى النات���ج المحلي االإجمالي، 

واأعلن���ت اأن���ه بل���غ 12.7% بدالً ع���ن 3.7% المعلن 

عنه���ا �صابق���اً ) هذه الن�صب���ة يفتر����س اأن ال تتجاوز 

3.0% وفقاً لمعايي���ر التقارب بدول االإتحاد النقدي 
االأوروب���ي)، ف�صارعت وكالة الت�صنيف الدولية فيت�س 

 ، -A اإلى A لتخفي�س التقييم االئتماني لليونان من

كم���ا تبين اأن اليون���ان قد �صلل المفو�صي���ة االأوربية 

وق���دم لها بيانات غير دقيقة اأي�ص���اً عن الدين العام 

ول���م يلتزم بالمعايير المطلوبة للتقارب، والذي بلغت 

ن�صبت���ه اإلى الناتج المحل���ي االإجمالي في اأواخر عام 

2009 اأكث���ر م���ن 113 % )اأكث���ر بكثي���ر م���ن الحد 
االأق�ص���ى الم�صموح به في معايي���ر التقارب لمنطقة 

الي���ورو وه���و 60 %) مم���ا اأك���د وج���ود ال�صعف في 

�صفافي���ة الحكوم���ة اليوناني���ة، وظهرت ب���وادر اأزمة 

الثقة ب�صبب ارتفاع العجز المالي والديون من خالل 

تو�صي���ع عوائد ال�صن���دات و التاأمين �ص���د المخاطر 

على مقاي�صة العجز عن �صداد االئتمان. و في اأوائل 

ع���ام 2010 ، رفع���ت الحكوم���ة اليوناني���ة توقعاتها 

لن�صب���ة الدين العام اإلى الناتج المحلي االإجمالي اإلى 

121 % ف���ي ع���ام 2010، في حالة ع���دم اتخاذ اأي 
تدابي���ر اإ�صالحي���ة من اأجل تح�صي���ن اأو�صاع المالية 

العام���ة، و بداأت الموؤ�صرات االقت�صادية اأكثر ت�صاوؤما 

اأم���ام �صعف ق���دره الحكومة على التغل���ب على تلك 

االأزمة، فقامت وكالة الت�صنيف الدولية فيت�س للمرة 

الثاني���ة بتخفي����س م�صداقي���ة اليون���ان فيم���ا يتعلق 

باالأطر ال�صيا�صي���ة والموؤ�ص�صية اإلى درجة منخف�صة 

ج���دا، وخف�ص���ت ت�صني���ف اليون���ان االئتمان���ي اإلى 

»BBB+«، كم���ا خف�صت التقييم االئتماني لل�صندات 

ال�صيادية اليونانية اإل���ى م�صتوى غير ا�صتثماري وهو 

اق���ل م�صتوى للتقييم وينذر باإع���الن اإفال�س اليونان، 

وحذت حذو وكالة فيت�س عدداً من وكاالت الت�صنيف 

الدولي���ة االأخرى حي���ث خف�صت �صتان���درد اأند بورز 

الت�صني���ف االئتمان���ي ال�صن���دات الم�ص���درة من قبل 

اليون���ان م���ن »A« اإل���ى » BBB+«، وكذل���ك قام���ت 

وكال���ة موديز بتخفي�س الت�صني���ف االئتماني لليونان 

م���ن »A2« اإلى »A1«  مما اأث���ار الفزع في االأ�صواق 

المالي���ة، وبذلك برزت بوادر اأزم���ة الديون ال�صيادية 

في منطقة اليورو ب�صكل وا�صح مع وقوع اليونان في 

و�ص���ط العا�صفة، بينما كان���ت الم�صاكل تتفاقم اأي�صاً 

ف���ي ايرلن���دا والبرتغ���ال و ا�صبانيا وايطالي���ا، ولكن 

بدرجات متفاوتة.

 

ثالثًا: الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة

م���ع ب���روز ب���وادر اأزم���ة الدي���ون ال�صيادي���ة في 

اليون���ان، و�صع���ود موؤ�ص���رات ات�صاعه���ا لت�صمل دول 

اأخ���رى في منطق���ة اليورو، ب���ادر االإتح���اد االأوروبي 

بمعي���ة �صندوق النق���د الدولي بعق���د اجتماع طارئ 

بتاري���خ 2 مايو 2010، في محاول���ة ال�صتعادة الثقة 

ف���ي االأ�صواق واإر�صال ر�صال���ة تطمينية للم�صتثمرين، 

وت���م اقرار حزم���ة انقاد طارئة لليون���ان بقيمة 110 

مليار ي���ورو م�صروطة بالتزام اليون���ان بتنفيذ حزمة 

م���ن التدابي���ر التق�صفي���ة. و بع���د اأ�صبوع م���ن اقرار 

حزمة االنقاد الطارئة لليونان قررت 27 دولة ع�صو 

ف���ي االتح���اد االأوروبي بتاريخ 9 ماي���و 2010 اإن�صاء 

 European( و�صيل���ة اال�صتقرار المالي االأوروبي���ة

Financial Stability Facility – EFSF ) وهي 
�صن���دوق ذو اأغرا�س خا�ص���ة، و تهدف هذه الو�صيلة 

ال���ى الحفاظ على اال�صتق���رار المالي في اأوروبا عن 

طري���ق تقدي���م الم�صاع���دات المالي���ة ل���دول منطقة 

اليورو الت���ي تواجه ظروفاً �صعبة. وتم تمكين و�صيلة 

اال�صتقرار المالي االأوروبية  )EFSF) من بيع �صندات 
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وا�صتخدام عوائدها لتقديم قرو�س بحد اأق�صى يبلغ 

440 ملي���ار يورو لدول منطق���ة اليورو، بحيث تتمتع 
ه���ذه ال�صندات ب�صمان���ة المفو�صي���ة االأوروبية التي 

تمثل االتحاد االأوروبي ودول منطقة اليورو و�صندوق 

النق���د الدولي. وقد جمعت و�صيلة اال�صتقرار المالي 

االأوروبي���ة  )EFSF) قر�ص���اً بحوالي 60 مليار يورو 

ال���ذي اأت���ى م���ن اآلي���ة اال�صتق���رار المال���ي االأوروبي 

 European financial stabilization(

mechanism) المعتم���دة عل���ى ال�صمان���ات الت���ي 
قدمته���ا المفو�صي���ة االأوروبي���ة با�صتخ���دام ميزانية 

االتح���اد االأوروب���ي ك�صمان، و قر�ص���اً بحوالي 250 

مليار يورو م�صمون من �صندوق النقد الدولي بغر�س 

الح�صول على �صالمة مالية �صافية تبلغ حوالي 750 

ملي���ار يورو. وقد �صمح���ت االتفاقية للبنك المركزي 

االأوروب���ي لمبا�صرة �صراء الدي���ون الحكومية بغر�س 

تقليل عوائد ال�صندات. وبناء على ال�صروط كان على 

اليون���ان اأن تح�صد حوال���ي 70 مليار يورو عن طريق 

خ�صخ�صة ال�ص���ركات المملوكة للدولة. وفي نوفمبر 

2010 قرر االتحاد االأوروبي و�صندوق النقد الدولي 
الموافق���ة على حزمة انقاد بحوال���ي 85 مليار يورو 

لم�صاع���دة الحكوم���ة االيرلندي���ة على تخط���ي اأزمة 

اأ�صعب ميزانية في تاريخ ايرلندا.

وبالرغ���م من �صرعة ا�صتجاب���ة االتحاد االأوروبي 

و�صن���دوق النق���د الدول���ي لتداعي���ات اأزم���ة الديون 

ال�صيادية بمنطقة الي���ورو، ظلت المبادرات المتخدة 

ف���ي ماي���و 2010 ال تعدو عن كونه���ا م�صكنات اآنية، 

حي���ث توا�صلت ال�صك���وك والمخ���اوف الجدية حول 

ق���درة اليون���ان عل���ى خدم���ة ديونها، وب���داأت عوائد 

ال�صن���دات ف���ي االرتفاع م���رة اأخرى، فقام���ت وكالة 

مودي���ز للت�صني���ف االئتمان���ي بتخفي����س الت�صني���ف 

االئتمان���ي لليون���ان م���ن »B1« اإل���ى«Caa1« ، حيث 

 junk( تعن���ي حال���ة غي���ر مرغ���وب فيه���ا Caa1
status). و ف���ي اأبري���ل 2011 ب���رزت ب���وادر االأزمة 
في البرتغال، عندما �صرحت حكومتها بعدم قدرتها 

على التعام���ل مع ازمتها المالي���ة وطلبت الم�صاعدة 

م���ن االتحاد االأوروبي، فوافق وزراء المالية باالإتحاد 

االأوروب���ي على منح البرتغ���ال قر�س انقاد بقيمة 78 

مليار يورو.

وبع���د ت�صاعد المخاوف ح���ول م�صتقبل االإتحاد 

النق���دي و الو�ص���ع المت���اأزم في اليون���ان، عقد قادة 

االتح���اد االأوروبي قمة ا�صتثنائية في بروك�صل بتاريخ 

21 يولي���و 2011، وق���رروا اتخاذ التدابي���ر الالزمة 
لوق���ف خطر الع���دوى، واقروا حزمة انق���اد ا�صافية 

لليون���ان بقيم���ة 109 مليار ي���ورو بم�صاركة �صندوق 

النق���د الدول���ي و م�صاهم���ة طوعي���ة م���ن القط���اع 

الخا����س من اأجل تغطي���ة الفج���وة التمويلية، بحيث 

 (EFSF(  تق���وم و�صيلة اال�صتقرار المال���ي االأوروبية

ب�صرف التمويل مع مراقبة دورية من قبل المفو�صية 

االأوروبية بالتعاون م���ع الم�صرف المركزي االأوروبي 

و�صندوق النقد الدولي.

اتف���ق قادة االتح���اد االأوروبي في قم���ة بروك�صل 

اال�صتثنائي���ة عل���ى تمدي���د فت���رات �ص���داد القرو�س 

وخف����س اأ�صع���ار الفائدة لمن���ع الع���دوى المحتملة ، 

كم���ا وافق ق���ادة االتحاد االأوروبي عل���ى زيادة مرونة 

و�صيلة اال�صتقرار المالي االأوروبية  )EFSF) لتقديم 

قرو����س تحوطية �صم���ن برامج وقائي���ة، وتم تمكين  

و�صيل���ة اال�صتقرار المالي االأوروبية من اعادة ر�صملة 

الموؤ�ص�ص���ات المالية من خ���الل القرو�س للحكومات 

حت���ى في تلك البلدان التي لم تكن تحت اأي برنامج، 

واأطلق���ت يد و�صيلة اال�صتق���رار المالي االأوروبية في 

التدخ���ل ف���ي االأ�ص���واق الثانوية للتعام���ل مع ظروف 

ال�ص���وق المالي���ة اال�صتثنائية وف���ي حالة وجود خطر 

على اال�صتقرار المالي. 

وبهدف دعم او�صاع المالية العامة وتحفيز النمو 

بمنطقة اليورو، تعهد قادة االتحاد االأوروبي في قمة 

بروك�ص���ل اال�صتثنائية، موا�صلة دعم الدول التي تنفد 

برامجها بنجاح، وتم االتفاق على اأن تخ�صع البرتغال 

وايرلندا لنف����س �صروط االإقرا����س المتعلقة بو�صيلة 

اال�صتق���رار المال���ي االأوروبية التي ت���م اقرارها على 
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اليونان ، اأي تمديد اآجال ا�صتحقاق الديون بحد اأدنى 

15 عاما، وخف�س اأ�صعار الفائدة اإلى نحو 3.5٪. كما 
ت���م االتفاق على اأن تلت���زم جميع الدول االأع�صاء في 

منطق���ة اليورو بدقة االأهداف المالية المتفق عليها، 

واأن ت�صع���ى اإلى حل االخت���الالت االقت�صادية الكلية 

في نهاية المطاف، و اأن تلتزم جميع الدول االأع�صاء 

)با�صتثن���اء تلك التي في اإط���ار برنامج الم�صاعدات) 

لخف����س ن�صبة العجز ف���ي موازناته���ا الحكومية اإلى 

النات���ج المحلي االجمال���ي اإلى م���ا دون 3% بحلول 

ع���ام 2013، ووج���ه قادة االتح���اد االأوروبي في قمة 

بروك�ص���ل اال�صتثنائية بدعوة بنك اال�صتثمار االأوروبي 

)European Investment Bank) ال���ى دع���م 

ال���دول الم�صتفيدة من م�صاع���دات االتحاد االأوروبي 

و�صندوق النقد الدولي في ا�صتيعاب هذه االأموال.

رابعًا: تداعيات اأزمة منطقة اليورو 

و انعكا�ساتها على القت�ساد العالمي:

تم�س التداعيات المحتملة لالأزمة منطقة اليورو 

ب�صكل خا�س واأوروبا ب�صكل عام اأكثر من اأي جزء اآخر 

من العالم، حيث اأن ان�صاء االتحاد االأوروبي ومنطقة 

اليورو يعد انجازاً للحلم االأوروبي نحو التكامل، اأكثر 

م���ن اأي جزء اآخر من العالم، ومن �صاأن انهيار اليورو 

اأن ينج���م عنه تداعي���ات موؤثرة الأوروب���ا من الناحية 

ال�صيا�صية واالقت�صادية على حد ال�صواء.

ظل���ت اأزمة منطقة الي���ورو ومند بداي���ة بروزها 

عل���ى ال�صطح، تنتقل من دول���ة الأخرى بين ما ي�صمى 

ب���دول االقت�صادي���ات الطرفية باأوروب���ا، ولكنها بعد 

ذلك تو�صع���ت بتاأثيراتها عل���ى االقت�صاديات الكبيرة 

والرئي�صي���ة في اأوروبا مثل األماني���ا وفرن�صا، وطالت 

حت���ى المملك���ة المتحدة الت���ي ال تزال م���ن الناحية 

الفني���ة خ���ارج منطق���ة اليورو،  لكنه���ا ال تملك خيار 

البقاء ف���ي موقف المتفرج ال�صلب���ي ب�صبب التعر�س 

الكبير للبن���وك البريطانية على الدي���ون في البلدان 

الم�صطربة منطقة اليورو.

ومن الناحية االقت�صادية، تكمن خطورة تداعيات 

اأزم���ة منطق���ة الي���ورو وانعكا�صاتها عل���ى االقت�صاد 

العالمي، اأوال في مدى تاأثر االقت�صاد االأوروبي الذي 

يمث���ل اأكبر كتل���ة اقت�صادي���ة عالمية، ت�ص���كل حوالي 

رب���ع حجم االقت�صاد العالم���ي، وثانياً في ال�صيا�صات 

المالية التق�صفية التي اتبعتها دول اأوروبا التي تعاني 

م���ن اأزمة الدي���ون ال�صيادية ، والت���ي اأ�صعفت فر�س 

النم���و والتوظف لي�س فقط ف���ي منطقة اليورو ولكن 

ف���ي اقت�ص���ادات الدول المتقدم���ة والنامية على حد 

�صواء من خالل تاأثيرها ال�صلبي على الطلب العالمي، 

ب�صب���ب الحج���م الكبير لل�ص���وق االأوروبي���ة واأهميتها 

لدول العالم االأخرى الم�صدرة لل�صلع والخدمات.

تراجع معدلت النمو القت�سادي. 1

تلع���ب منطقة الي���ورو دوراً مهماً ف���ي االقت�صاد 

العالم���ي، فه���ي تنتج حوال���ي خم�س اجمال���ي الناتج 

العالمي، وتمثل بذلك ثاني اأكبر اقت�صاد بعد الواليات 

المتح���دة االأمريكية، وت�صتح���وذ على اأكبر ح�صة في 

التج���ارة العالمي���ة، وتمتل���ك اأح���د اأكب���ر القطاعات 

المالي���ة ف���ي العالم، باالإ�صافة اإلى ك���ون اليورو ثاني 

اأكب���ر عملة احتياطيات في العالم بعد الدوالر، وهذه 

االأم���ور مجتمع���ة تعك����س بدون �ص���ك التاأثي���ر المهم 

القت�صاد منطقة اليورو على االقت�صاد العالمي. 

ولقد اأث���رت اأزمة الديون ال�صيادية التي تعر�صت 

له���ا منطقة اليورو ب�ص���ورة مبا�صرة عل���ى االقت�صاد 

العالمي، فبعد اأن بداأ االقت�صاد العالمي في التعافي 

م���ن االأزمة االقت�صادية العالمي���ة التي اعترته عامي 

2008 و 2009 وب���داأ في تحقي���ق معدل نمو مرتفع 
بلغ حوالي 5.2% في عام 2010 ، عاد ليحقق معدل 

نمو اأقل بلغ حوالي 3.9% في عام 2011 ، وا�صتمر 

ف���ي تراجعه حت���ى بلغ 2.9% في عام 2013 ، حيث 

كان لتراج���ع النمو في منطق���ة اليورو عام 2011 ثم 
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انكما�صه بحوالي 0.6% عام 2012 و حوالي %0.4 

ع���ام 2013 من اأه���م االأ�صباب الكامن���ة وراء تراجع 

النمو في االقت�ص���اد العالمي خالل هذه الفترة، كما 

يو�صح ال�صكل )11) والجدول التالي:  

ويب���رز بو�ص���وح التوافق في االتج���اه العام للنمو 

االقت�ص���ادي بي���ن االقت�صادات الخم����س الكبرى في 

العالم، كما يبرز اأي�ص���اً التقارب الكبير بين معدالت 

النم���و في ه���ذه المجموعة با�صتثن���اء ال�صين، حيث 

والوالي���ات  الي���ورو،  منطق���ة  اقت�ص���ادات  �صه���دت 

المتح���دة، والمملك���ة المتح���دة، و الياب���ان انكما�صاً 

خ���الل عامي 2008 و 2009 متاأثرة باالأزمة المالية 

العالمية، ثم �صهدت تعافياً خالل عام 2010، ولكنها 

�صرع���ان ما �صه���دت تراجعاً بعد ذل���ك متاأثرة باأزمة 

الدي���ون ال�صيادي���ة بمنطق���ة الي���ورو، بينم���ا �صهدت 

ال�صي���ن مع���دالت نم���و اأعلى خالل الفت���رة 2002-

2013، ولكنه���ا �ص���ارت في نف�س اتج���اه حركة النمو 

ال�سكل )11(

معدلت النمو القت�سادي 2013-2005،%

 200520062007200820092010201120122013

0.45.23.93.22.9-4.75.25.32.7العالم

0.4-0.6-4.42.01.5-1.73.33.00.4منطقة اليورو

0.30.0-4.42.01.7-2.43.63.40.6االتحاد االأوروبي

IMF،2013 The World Economic Outlook (WEO( database، October /الم�صدر
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في باقي المجموعة، كما يو�صح ال�صكل )12):

وت�صي���ر تقدي���رات �صن���دوق النق���د الدول���ي اإلى 

اعتدال النتائج غير المبا�صرة الناجمة عن ال�صدمات 

الت���ي تتعر����س له���ا مجموع���ة االقت�ص���ادات الخم�س 

االأكب���ر في العالم الناجمة م���ن منطقة اليورو مقارنة 

بمثيالتها الناجمة م���ن ال�صدمات االآتية من الواليات 

المتح���دة االأمريكية عموماً، واإل���ى اأن اأكبر تاأثير على 

المجموعة ياأتي من منطقة اليورو يحدث في اقت�صاد 

المملكة المتحدة ثم ال�صين بعك�س التاأثيرات القادمة 

من الوالي���ات المتحدة التي ت�صي���ب ال�صين بالدرجة 

االأول���ى، يليه���ا المملك���ة المتح���دة ثم منطق���ة اليورو 

والياب���ان التي يكون تاأثرها اأكبر م���ن ال�صدمات التي 

تتعر����س له���ا الوالي���ات المتحدة مقارن���ة بال�صدمات 

القادمة من منطقة اليورو، كما يو�صح ال�صكل )13):

ال�سكل )12(

200220032004200520062007200820092010201120122013

9.110.010.111.312.714.29.69.210.49.37.77.6ال�صين

0.62.02.0-5.54.7-1.0-0.31.72.41.31.72.2اليابان

5.21.71.10.21.4-0.8-2.33.93.23.22.83.4المملكة المتحدة

2.82.51.82.81.6-0.3-1.82.83.83.42.71.8الواليات المتحدة

0.4-0.6-4.42.01.5-0.90.72.21.73.33.00.4منطقة اليورو

IMF،2013 The World Economic Outlook (WEO( database، October /الم�صدر



تطور أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو وانعكاساتها على الصادرات البترولية للدول األعضاء

121

ال�سكل )13(

SPILLOVER REPORT،IMF 2011 EURO AREA POLICIES/الم�صدر

التجارة اخلارجية. 2

وعل���ى �صعي���د التج���ارة الخارجية، تعتب���ر الدول 

االأق���رب جغرافياً لمنطقة اليورو – وخا�صة تلك التي 

له���ا عالقات تجاري���ة اأو�صع مع منطق���ة اليورو- اأكثر 

عر�صة من غيرها تاأث���راً باأزمة اليورو، وفي مقدمتها 

دول اأوروبا االأخرى باالإ�صافة اإلى بع�س دول اأفريقيا، 

وبالن�صب���ة لل���دول العربي���ة تقع دول المغ���رب العربي 

وهي تون�س والجزائر والمغرب �صمن مجموعة الدول 

التي تتجاوز ح�صة �صادراتها اإلى منطقة اليورو ن�صبة 

50% من اإجمال���ي �صادراتها، بينما تقع ليبيا وم�صر 
�صم���ن مجموعة الدول التي تت���راوح ح�صة �صادراتها 

اإل���ى منطقة اليورو ما بي���ن )35-50)% من اإجمالي 

�صادراته���ا باالإ�صاف���ة اإل���ى رو�صيا االتحادي���ة وايران 

وبع�س دول اأفريقيا، كما يو�صح ال�صكل )14): 

ال�سكل )14(

SPILLOVER REPORT،IMF 2011 EURO AREA POLICIES/الم�صدر
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و تق���ع الياب���ان �صم���ن مجموعة ال���دول التي ال 

تتج���اوز ح�صة �صادراته���ا اإلى منطقة الي���ورو ن�صبة 

20% من اإجمالي �صادراتها، و هو ما يف�صر انخفا�س 
تاأثره���ا بال�صدمات التي يتعر�س لها اقت�صاد منطقة 

الي���ورو مقارن���ة بال�صدم���ات القادمة م���ن ال�صين و 

الواليات المتحدة االأمريكية 

1.2 التجارة البينية بين دول منطقة اليورو
ب���رزت تداعي���ات االأزم���ة المالي���ة العالمية على 

التج���ارة البينية بي���ن دول منطقة الي���ورو في تراجع 

مق���دار التغير ف���ي حجم ال���واردات ال�صلعية ال�صنوية 

بين دول المنطقة اإلى حوالي 28.7 مليار يورو خالل 

عام 2008 مقارنة بالزيادات المرتفعة التي حققتها 

التب���ادالت البينية خالل ال�صن���وات ال�صابقة، وتراجع 

اإجمال���ي حجم ال���واردات ال�صلعي���ة ال�صنوية بين دول 

المنطق���ة اإل���ى حوال���ي 1266.6 ملي���ار ي���ورو خالل 

ع���ام 2009، منخف�صاً بحوال���ي 281 مليار يورو عن 

م�صتوياته في عام 2008.

وعندما ب���رزت بوادر التعافي م���ن االأزمة خالل 

ع���ام 2010، وظهور الموؤ�صرات المتفائلة حول اآفاق 

االقت�ص���اد العالم���ي، �صهد حجم ال���واردات ال�صلعية 

ال�صنوي���ة بين دول منطق���ة اليورو تح�صن���اً ملحوظاً، 

حيث ارتفع بحوالي 172.3 مليار يورو، ليبلغ حوالي 

1439 ملي���ار ي���ورو خالل ع���ام 2010، كم���ا يو�صح 
ال�صكل )15) والجدول )8) في الملحق:

ال�سكل )15(

التجارة البينية بين دول منطقة اليورو خالل الفترة 2000-2013 حجم الواردات ال�سنوية لل�سلع ، مليار يورو

2000200120022003200420052006

1037.61072.71063.91101.41196.71269.91403.4حجم الواردات

37.44895.31973.229133.5-35.1028.724--مقدار التغير

2007200820092010201120122013

1518.81547.51266.61438.91578.21565.11556.8حجم الواردات

-8.307-172.33139.2513.09-115.3428.752280.9مقدار التغير

الم�صدر/ جدول )8) بالملحق 
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وف���ي ع���ام 2012 برزت تداعي���ات اأزمة الديون 

ال�صيادي���ة بدول منطقة اليورو عل���ى التجارة البينية 

بين دول المنطقة في تراجع حجم الواردات ال�صلعية 

ال�صنوي���ة بين دول المنطقة بحوال���ي 13 مليار يورو 

خالل عام 2012 ووا�صل تراجعه بحوالي 8.3 مليار 

ي���ورو خالل عام 2013، بع���د اأن حقق زيادات هامة 

خالل عامي 2010 و2011.

2-2 التجارة الخارجية لدول منطقة اليورو 
مع دول العالم الأخرى

وعل���ى �صعيد التج���ارة الخارجية ل���دول منطقة 

اليورو مع دول العالم االأخرى، برزت تداعيات االأزمة 

المالية العالمية ف���ي تراجع اإجمالي حجم الواردات 

ال�صلعية ال�صنوية لدول المنطقة من خارجها بحوالي 

349.4 ملي���ار يورو خ���الل ع���ام 2009، اإلى حوالي 
1269 ملي���ار يورو مقارنة بحوالي 1619 مليار يورو 

خالل عام 2008.

وم���ع بروز ب���وادر التعافي م���ن االأزمة خالل عام 

2010، وظه���ور الموؤ�ص���رات المتفائل���ة ح���ول اآفاق 
االقت�ص���اد العالم���ي، �صهد حجم ال���واردات ال�صلعية 

ال�صنوي���ة لدول منطق���ة اليورو من خارجه���ا تح�صناً 

ملحوظاً، حيث ارتفع بحوالي 284 مليار يورو، ليبلغ 

حوال���ي 1553 مليار ي���ورو خالل ع���ام 2010، كما 

يو�صح ال�صكل )16) والجدول )9) في الملحق:

ال�سكل )16(

التجارة الخارجية لدول منطقة اليورو )مع دول العالم الأخرى( خالل الفترة 2000-2013 حجم الواردات ال�سنوية لل�سلع ، مليار يورو

2000200120022003200420052006

1023.01016.1984.7988.01082.41231.11404.8حجم الواردات

31.43.394.4148.7173.7-6.9---مقدار التغير

2007200820092010201120122013

1497.21618.61269.21553.01759.01792.81743.1حجم الواردات

49.7-349.4283.8206.033.8-92.4121.4مقدار التغير

الم�صدر/ جدول )9) بالملحق 
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وق���د برزت تداعيات اأزمة الدي���ون ال�صيادية بدول 

منطق���ة اليورو عل���ى التجارة الخارجية ل���دول منطقة 

اليورو مع دول العالم االأخرى، في تراجع مقدار التغير 

ف���ي حجم ال���واردات ال�صلعية ال�صنوية ل���دول المنطقة 

م���ن خارجه���ا اإلى حوالي 33.8 ملي���ار يورو خالل عام 

2012 مقارن���ة بزيادة قدرها حوال���ي 206 مليار يورو 
لع���ام 2011 وزي���ادة قدره���ا حوال���ي 284 مليار يورو 

لعام 2010، وتراج���ع اإجمالي حجم الواردات ال�صلعية 

ال�صنوي���ة بي���ن دول المنطقة اإلى حوال���ي 1743 مليار 

ي���ورو خالل ع���ام 2013، منخف�ص���اً بحوالي 50 مليار 

يورو عن م�صتوياته في العام 2012.

3.2 تجارة منطقة اليورو مع المملكة المتحدة
وف���ي تج���ارة دول منطق���ة الي���ورو م���ع المملكة 

المتح���دة، برزت تداعي���ات االأزمة المالي���ة العالمية 

ف���ي تراجع اإجمالي حجم الواردات ال�صلعية ال�صنوية 

ل���دول المنطقة م���ن المملكة المتح���دة بحوالي 4.7 

ملي���ار ي���ورو خالل ع���ام 2008، ووا�صل���ت تراجعها 

بحوال���ي 36.7 ملي���ار ي���ورو خالل ع���ام 2009 اإلى 

حوالي 128.6 مليار يورو مقارنة بحوالي 170 مليار 

يورو خالل عام 2007.

وم���ع بروز ب���وادر التعافي م���ن االأزمة خالل عام 

2010، وظه���ور الموؤ�ص���رات المتفائل���ة ح���ول اآفاق 
االقت�ص���اد العالم���ي، �صهد حجم ال���واردات ال�صلعية 

ال�صنوي���ة لدول منطقة اليورو م���ن المملكة المتحدة 

تح�صن���اً ملحوظ���اً، حيث ارتفع بحوال���ي 20.4 مليار 

ي���ورو، ليبل���غ حوال���ي 149 ملي���ار يورو خ���الل عام 

2010، ووا�ص���ل ارتفاع���ه بحوال���ي 18 ملي���ار يورو، 
ليبلغ حوالي 167 مليار يورو خالل عام 2011، كما 

يو�صح ال�صكل )17) والجدول )10) في الملحق:

ال�سكل )17(

حجم الواردات ال�سلعية ال�سنوية لمنطقة اليورو من المملكة المتحدة خالل الفترة 2000-2013 ، مليار يورو

 2000200120022003200420052006
160.3156.3151.1140.0146.6154.3168.0حجم الواردات

6.67.713.6-11.0-5.2-4.0--مقدار التغير

 2007200820092010201120122013

170.0165.3128.6149.0167.0167.0164.8حجم الواردات

-20.417.90.02.1-36.7-2.04.7مقدار التغير

الم�صدر/ جدول )10) بالملحق 
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وقد برزت تداعيات اأزمة الديون ال�صيادية بدول 

منطق���ة الي���ورو على تج���ارة دول منطق���ة اليورو مع 

المملك���ة المتحدة، في ثبات حجم الواردات ال�صلعية 

ال�صنوية ل���دول المنطقة من المملكة المتحدة خالل 

ع���ام 2012 عن���د نف����س م�صتويات���ه لع���ام 2011 ، 

وتراجعه بحوال���ي 2.1 مليار يورو خالل عام 2013 

عن  م�صتوياته الم�صجلة في عام 2012.

4.2 تجارة منطقة اليورو مع رو�سيا
وف���ي تجارة دول منطقة اليورو مع رو�صيا، برزت 

تداعي���ات االأزمة المالية العالمية في تراجع اإجمالي 

حجم ال���واردات ال�صلعية ال�صنوية لدول المنطقة من 

رو�صيا بحوالي 39 مليار يورو خالل عام 2009 اإلى 

حوال���ي 84.4 مليار يورو مقارنة بحوالي 123 مليار 

يورو خالل عام 2008.

و خ���الل عام 2010 مع ب���روز بوادر التعافي 

م���ن االأزم���ة، �صه���د حج���م ال���واردات ال�صلعي���ة 

ال�صنوي���ة لدول منطقة اليورو م���ن رو�صيا تح�صناً 

ملحوظ���اً، حيث ارتفع بحوالي 28.3 مليار يورو، 

ليبل���غ حوال���ي 112.7 ملي���ار ي���ورو خ���الل عام 

2010، ووا�ص���ل ارتفاع���ه بحوال���ي 26.4 مليار 
ي���ورو، ليبل���غ حوالي 139 ملي���ار يورو خالل عام 

2011، كما يو�صح ال�صكل )18) والجدول )11) 
في الملحق.

ال�سكل )18(

حجم الواردات ال�سلعية ال�سنوية لمنطقة اليورو من رو�سيا خالل الفترة 2000-2013 ، مليار يورو

2000200120022003200420052006

44.246.045.150.559.680.0101.1حجم الواردات

0.95.49.120.421.1-1.8--مقدار التغير

2007200820092010201120122013

103.8123.284.4112.7139.1144.0142.7حجم الواردات

1.3-38.928.326.44.9-2.819.4مقدار التغير

الم�صدر/ جدول )11) بالملحق 
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وق���د برزت تداعي���ات اأزمة الدي���ون ال�صيادية بدول 

منطق���ة اليورو على تجارة دول منطقة اليورو مع رو�صيا 

، ف���ي تراجع مقدار التغير في حج���م الواردات ال�صلعية 

ال�صنوية لدول المنطقة من رو�صيا اإلى حوالي 4.9 مليار 

يورو خ���الل ع���ام 2012 مقارنة بزي���ادة قدرها حوالي 

26.4 ملي���ار ي���ورو لع���ام 2011 وزي���ادة قدره���ا حوالي 
28.3 ملي���ار يورو لع���ام 2010، وتراج���ع اإجمالي حجم 
الواردات ال�صلعية ال�صنوية لدول المنطقة من رو�صيا اإلى 

حوال���ي 142.7 مليار يورو خالل عام 2013، منخف�صاً 

بحوالي 1.3 مليار يورو عن م�صتوياته في العام 2012.

5.2 تجارة منطقة اليورو مع اأفريقيا
تعتب���ر منطقة اليورو م���ن اأهم ال�ص���ركاء التجاريين 

لق���ارة اأفريقي���ا، التي ت�ص���م ع���دد 6 دول تتجاوز ح�صة 

�صادراته���ا اإلى منطقة اليورو ن�صب���ة 50% من اإجمالي 

�صادراته���ا م���ن بينه���ا دول المغ���رب العرب���ي )تون����س 

والجزائ���ر والمغرب)، بينما تتراوح ح�صة �صادرات باقي 

دول الق���ارة اإل���ى منطقة اليورو مابي���ن ن�صبة 20% اإلى 

ن�صبة 50% من اإجمالي �صادراتها.

وفي تجارة دول منطقة اليورو مع دول اأفريقيا، برزت 

تداعي���ات االأزمة المالي���ة العالمية في تراج���ع اإجمالي 

حجم الواردات ال�صلعية ال�صنوية لدول المنطقة من دول 

اأفريقيا بحوالي 46.5 مليار يورو خالل عام 2009 اإلى 

حوال���ي 94.8 مليار يورو مقارن���ة بحوالي 141.3 مليار 

ي���ورو خالل ع���ام 2008. و خالل ع���ام 2010 مع بروز 

ب���وادر التعافي من االأزمة، �صهد حجم الواردات ال�صلعية 

ال�صنوي���ة لدول منطق���ة اليورو م���ن دول اأفريقيا تح�صناً 

ملحوظ���اً، حيث ارتفع بحوالي 24.7 ملي���ار يورو، ليبلغ 

حوالي 119.5 مليار يورو خالل عام 2010، كما يو�صح 

ال�صكل )19) والجدول )12) في الملحق:

ال�سكل )19(

حجم الواردات ال�سلعية ال�سنوية لمنطقة اليورو من اأفريقيا خالل الفترة 2000-2013 ، مليار يورو

2000200120022003200420052006
73.474.268.169.273.596.1110.2حجم الواردات

6.11.14.322.614.1-0.8مقدار التغير

2007200820092010201120122013
113.5141.394.8119.5129.2157.4140.8حجم الواردات

16.6-46.524.79.728.2-3.327.8مقدار التغير

الم�صدر/ جدول )12) بالملحق 
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وقد ارتفع حجم الواردات ال�صلعية ال�صنوية لدول 

منطق���ة اليورو م���ن دول اأفريقيا بحوال���ي 9.7 مليار 

ي���ورو، ليبل���غ حوال���ي 129.2 مليار ي���ورو خالل عام 

2011، وعل���ى خالف باقي النه���ج الملحوظ بالن�صبة 
لبقية ال�صركاء التجاريين لمنطقة اليورو، وا�صل حجم 

ال���واردات ال�صلعي���ة ال�صنوية ل���دول منطقة اليورو من 

دول اأفريقي���ا ارتفاعه بحوالي 28.2 مليار يورو، ليبلغ 

حوال���ي 157.4 مليار يورو خ���الل عام 2012، ولكنه 

عاد ليتراجع بحوال���ي 16.6 مليار يورو، ليبلغ حوالي 

140.8 مليار يورو خالل عام 2012.
وقد تداخلت عوامل اأخرى، تزامنت مع تداعيات 

اأزمة الديون ال�صيادية في التاأثير على حجم التبادالت 

التجارية لمنطقة الي���ورو مع دول افريقيا، تمثلت في 

االأحداث الجيو�صيا�صية الت���ي �صهدتها منطقة �صمال 

افريقي���ا، وترك���زت في ث���الث دول ه���ي، تون�س التي 

تتج���اوز ح�ص���ة �صادراتها اإلى 

منطق���ة الي���ورو ن�صب���ة %50 

، وليبي���ا وم�ص���ر اللتان تتراوح  

ح�ص���ة �صادراتهما اإلى منطقة 

 %35 ن�صب���ة  مابي���ن  الي���ورو 

اإل���ى ن�صبة 50% م���ن اإجمالي 

�صادراتهما.

منطق�������ة  تج�������ارة   6.2
اليورو مع ال�سين

وف���ي تج���ارة دول منطقة 

الي���ورو م���ع ال�صي���ن، ب���رزت 

المالي���ة  االأزم���ة  تداعي���ات 

العالمي���ة في تراجع مقدار التغي���ر في حجم الواردات 

ال�صلعية ال�صنوية لدول المنطقة من ال�صين اإلى حوالي 

12.5 ملي���ار يورو خالل عام 2008، مقارنة بالزيادات 
المرتفع���ة التي �صهدتها خ���الل الفترة 2007-2003، 

كم���ا برزت تداعيات االأزم���ة المالية العالمية اأي�صاً في 

تراجع حجم الواردات ال�صلعية ال�صنوية لدول المنطقة 

من ال�صين بحوالي 27.2 مليار يورو خالل عام 2009 

اإل���ى حوالي 158.4 مليار يورو مقارنة بحوالي 185.6 

مليار يورو خالل عام 2008.

وم���ع ب���روز ب���وادر التعافي م���ن االأزمة خ���الل عام 

2010، وظهور الموؤ�صرات المتفائلة حول اآفاق االقت�صاد 
العالم���ي، قفز حجم ال���واردات ال�صلعي���ة ال�صنوية لدول 

منطق���ة اليورو من ال�صي���ن بحوال���ي 51.8 مليار يورو، 

ليبل���غ حوالي 210.2 مليار يورو خالل عام 2010، كما 

يو�صح ال�صكل )20) والجدول )13) في الملحق:

حجم الواردات ال�سلعية ال�سنوية لمنطقة اليورو من ال�سين خالل الفترة 2000-2013 ، مليار يورو

2000200120022003200420052006

53.658.262.975.894.0119.2145.4حجم الواردات

4.64.712.918.225.226.1--مقدار التغير

2007200820092010201120122013

173.1185.6158.4210.2218.4213.3204.2حجم الواردات

9.1-5.1-27.251.88.2-27.712.5مقدار التغير

الم�صدر/ جدول )13) بالملحق

ال�سكل )20(
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 وق���د ب���رزت تداعيات اأزم���ة الدي���ون ال�صيادية 

ب���دول منطقة اليورو على تج���ارة دول منطقة اليورو 

م���ع ال�صي���ن ، ف���ي تراجع مق���دار التغي���ر في حجم 

الواردات ال�صلعية ال�صنوية لدول المنطقة من ال�صين 

اإلى حوالي 8.2 مليار يورو خالل عام 2011 مقارنة 

بزي���ادة قدرها حوالي 51.8 مليار يورو لعام 2010، 

وتراج���ع اإجمالي حج���م الواردات ال�صلعي���ة ال�صنوية 

ل���دول المنطقة من ال�صين اإلى حوالي 204.2 مليار 

يورو خالل عام 2013، منخف�صاً بحوالي 5.1 مليار 

ي���ورو في العام 2012، وحوال���ي 9.1 مليار يورو في 

العام 2013.

ارتفاع معدلت البطالة. 3

كان من اأح���د اأهم تداعيات اأزمة الديون ال�صيادية 

ف���ي منطقة اليورو، هو اإرتفاع مع���دالت البطالة بدول 

المنطق���ة، ال�صيم���ا في تلك التي كانت �ص���رارة االأزمة، 

وه���ي اليونان وا�صباني���ا والبرتغال وايرلن���دا، وبدرجة 

اأقل ايطاليا. قفز معدل البطالة في اليونان من حوالي 

7.7% خ���الل عام 2008 اإلى حوالي 27% خالل عام 
2013، بينما قفز معدل البطالة في ا�صبانيا من حوالي 
8.3% خ���الل ع���ام 2007 اإلى حوال���ي 26.9% خالل 
ع���ام 2013، وبلغ ف���ي البرتغال حوال���ي 17.4% عام 

2013 مقارنة بحوالي 7.6% عام 2008، كما مو�صح 
في ال�صكل )21) والجدول التالي:

ال�سكل )21(

 200520062007200820092010201120122013

9.28.57.67.69.610.110.211.412.3منطقة اليورو

9.98.98.37.79.512.517.724.227.0اليونان

4.44.54.76.412.013.914.614.713.7ايرلندا

7.76.86.16.87.88.48.410.712.5ايطاليا

7.67.78.07.69.510.812.715.717.4البرتغال

9.28.58.311.318.020.121.725.026.9ا�صبانيا

IMF،2013 The World Economic Outlook (WEO( database، October /الم�صدر
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وف���ي ايرلندا وايطالي���ا بلغت مع���دالت البطالة 

مقارن���ة   2013 ع���ام   %12.5 و   %13.7 حوال���ي 

بحوال���ي 4.7% و 6.1% ع���ام 2007 على التوالي، 

ف���ي حي���ن ارتفع المع���دل العام للبطال���ة في منطقة 

الي���ورو م���ن حوال���ي 7.6% ع���ام 2008 اإلى حوالي 

12.3% عام 2013.

ال�ستثمار. 4

وكنتيج���ة لل�صغ���وط الت���ي تعر�صت له���ا منطقة 

الي���ورو ب�صب���ب اأزم���ة الدي���ون ال�صيادي���ة، كان م���ن 

البديه���ي اأن يتاأث���ر اال�صتثمار، فبع���د التعافي الذي 

�صهدته ح�صة مخ�ص�س اال�صتثمار في الناتج المحلي 

االجمال���ي خالل الفترة التي اأعقبت التراجع الناجم 

ع���ن االأزم���ة المالية العالمية وال���ذي كان ي�صير على 

وتيرة المع���دل العالمي، اأخذت ح�صة اال�صتثمار في 

الناتج المحلي االجمالي بمنطقة اليورو منحاً مغايراً 

للمنحن���ى العالم���ي بع���د ع���ام 2011  ب�صب���ب اأزمة 

الديون ال�صيادية، حي���ث انخف�صت ن�صبة  اال�صتثمار 

ف���ي الناتج المحل���ي االجمالي م���ن حوالي %19.6 

خ���الل ع���ام 2011 اإلى حوال���ي 17.9% خالل عام 

2013، كما يو�صح ال�صكل )22) والجدول التالي:

ال�سكل )22(

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013

23.422.522.022.222.923.324.024.624.522.523.624.124.524.7العالم

22.121.320.320.320.620.921.922.722.218.819.219.618.417.9منطقة اليورو

Database  Eurostat/الم�صدر
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خام�سًا: تداعيات اأزمة الديون ال�سيادية 

الأوروبية على اأ�سواق البترول العالمية

األق���ت اأزمة الدي���ون ال�صيادية بمنطق���ة اليورو 

بظالله���ا على اأ�صواق البت���رول العالمية، عن طريق 

كب���ح النمو في الطلب العالمي على النفط ، بعدما 

�صه���د نم���واً ملحوظاً خ���الل ع���ام 2010 مدعوماً 

بع���ودة التفاوؤل الآفاق االقت�صاد العالمي في اأعقاب 

االنتكا�ص���ة الت���ي �صهدها من ج���راء االأزمة المالية 

العالمي���ة التي اندلعت ف���ي الن�صف الثاني من عام 

2008 في الواليات المتحدة االأمريكية، حيث اأثرت 

االأزم���ة ب�ص���ورة مبا�صرة على طل���ب اأوروبا الغربية 

م���ن النفط الذي مث���ل حوالي 17.2% من اإجمالي 

الطل���ب العالم���ي عل���ى النفط خالل ع���ام 2008، 

واأدت اإل���ى تراجع���ه بحوال���ي مليون برمي���ل يومياً، 

اأي م���ن حوالي 14 مليون برمي���ل يومياً خالل عام 

2010 اإلى حوالي 13.1 مليون برميل يومياً خالل 
ع���ام 2012، واأدى ذلك اإل���ى تراجع ح�صة اإجمالي 

طل���ب مجموعة دول اأوروب���ا الغربية من النفط اإلى 

حوال���ي 14.8% من اإجمال���ي الطلب العالمي على 

النف���ط خالل عام 2012، كما يو�صح ال�صكل )23) 

والجدول التالي:

ال�سكل )23(

الطلب العالمي على النفط خال الفترة 2003-2012               مليون برميل / اليوم

2003200420052006200720082009201020112012

79.582.784.185.386.686.184.887.288.188.9اإجمالي الطلب العالمي

15.015.115.215.214.914.814.114.013.613.1طلب اأوروبا الغربية

1.32.40.90.8-0.5-1.73.21.41.11.3التغير في الطلب العالمي

0.5-0.4-0.1-0.7-0.1-0.2-0.10.10.10.0التغير في طلب اأوروبا الغربية

ح�صة اأوروبا الغربية 

من العالم  %

18.918.318.017.817.217.216.616.115.514.8

الم�صدر / التقرير االإح�صائي لمنظمة الدول الم�صدرة للبترول اأوبك ،2013
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وبالن�صب���ة للطلب العالم���ي على النفط، فبعد اأن 

�صه���د انتعا�صاً ملحوظاً مدعوماً بعودة التفاوؤل الآفاق 

االقت�صاد العالمي في اأعقاب االنتكا�صة التي �صهدها 

من ج���راء االأزمة المالية العالمي���ة التي اندلعت في 

الن�صف الثاني من عام 2008 في الواليات المتحدة 

االأمريكي���ة، حي���ث ارتفع بحوال���ي 2.4 مليون برميل 

يومي���اً خالل عام 2010، اأدت اأزمة الديون ال�صيادية 

بمنطق���ة اليورو اإلى تراجع وثي���رة نموه خالل عامي 

2011 و 2012، حي���ث ل���م يتج���اوز ارتفاع���ه 0.9 
ملي���ون برميل يومياً خالل عام 2011، ب�صبب تراجع 

طلب دول اأوروب���ا الغربية بحوالي 0.4 مليون برميل 

يومياً بينما ارتفع طل���ب دول العالم االأخرى بحوالي 

1.3 ملي���ون برمي���ل يومياً، لم يتج���اوز ارتفاع الطلب 
العالم���ي على النف���ط 0.8 مليون برميل يومياً خالل 

عام 2012، ب�صب���ب تراجع طلب دول اأوروبا الغربية 

بحوال���ي 0.5 ملي���ون برميل يومي���اً بينما ارتفع طلب 

دول العالم االأخرى بحوالي 1.3 مليون برميل يومياً. 

وتعتب���ر مجموع���ة دول منطق���ة الي���ورو ال�صبعة 

ع�ص���ر، الم�ص���در الرئي�ص���ي لتراج���ع الطل���ب عل���ى 

النف���ط ب���دول اأوروبا خالل عام���ي 2011 و 2012 

الت���ي �صه���دت تراجع���اً ملمو�صا في طلبه���ا الداخلي 

عل���ى ال�صلع ب�صكل عام والبترول ب�صكل خا�س ب�صبب 

ظ���روف اأزمة الدي���ون ال�صيادية الت���ي �صربت ب�صكل 

مبا�صر اقت�صاديات بع�س دول هذه المجموعة واأثرت 

على اقت�صاديات الدول االأخرى.  فقد �صهد اإجمالي 

ال���واردات ال�صنوي���ة لدول منطقة الي���ورو من النفط 

الخ���ام و�صوائ���ل الغاز الطبيعي تراجع���اً بحوالي 34 

ملي���ون ط���ن اأي ما يعادل )249.2 ملي���ون برميل) اأو 

ما ن�صبته 7.7%) خالل عامي 2011 و2012 حيث 

انخف�ص���ت من حوال���ي 440 مليون ط���ن خالل عام 

2010 اإلى حوالي 406 مليون طن خالل عام 2012، 
كما يو�صح ال�صكل )24) والجدول )14) في الملحق:

ال�سكل )24(

    الم�صدر/ جدول )14) بالملحق
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وعن���د مقارنة تاأثي���رات ازمة الدي���ون ال�صيادية 

بمنطق���ة الي���ورو باالأثر الذي خلفت���ه االأزمة المالية 

العالمي���ة عل���ى اإجمال���ي ال���واردات ال�صنوي���ة لدول 

منطق���ة الي���ورو م���ن النف���ط الخ���ام و�صوائ���ل الغاز 

الطبيع���ي، يت�صح اأنه وبرغم �ص���دة االنخفا�س الذي 

لحق بحجم ال���واردات ال�صنوية لدول منطقة اليورو 

م���ن النفط الخام و�صوائل الغ���از الطبيعي من جراء 

االأزم���ة المالية العالمية اإال اأنه تركز في عام 2009 

اأ�ص���وة ب���دول العالم االأخ���رى، واأن تاأثي���رات االأزمة 

المالي���ة العالمي���ة قد ب���داأت بالتال�ص���ي خالل عام 

2010 بع���ودة التف���اوؤل الأداء االقت�صاد العالمي، فلم 
يك���ن االنخفا����س الذي �صهدت���ه اإجمال���ي الواردات 

ال�صنوي���ة ل���دول منطق���ة الي���ورو من النف���ط الخام 

و�صوائ���ل الغاز الطبيعي خالل عام 2010 ذو اأهمية 

تذك���ر، بينم���ا خ���الل عام���ي 2011 و2012 ع���اود 

االنخفا�س في حج���م الواردات بوثيرة اأقل حدة من 

تل���ك التي �صهدها ف���ي 2009، حيث انخف�س حجم 

ال���واردات ال�صنوي���ة لدول منطقة الي���ورو من النفط 

الخام و�صوائل الغاز الطبيعي بحوالي 19 مليون طن 

)139.3 ملي���ون برمي���ل) خالل ع���ام 2011 ووا�صل 

انخفا�ص���ه بحوال���ي 15 ملي���ون ط���ن )110 مليون 

برمي���ل) خالل عام 2012، مما يثير المخاوف حول 

االأم���د ال���ذي قد ت�صتم���ر فيه هذه االأزم���ة بتاأثيرها 

عل���ى االأ�ص���واق واالأج���ل الذي م���ن المتوق���ع تاأخذه 

اقت�صاديات المجموعة للخروج منها.  

ولم تكن اأ�صواق الغاز الطبيعي في اوروبا باأح�صن 

حاال من ا�صواق النفط، حيث �صهد اإجمالي الواردات 

ال�صنوي���ة ل���دول منطقة الي���ورو من الغ���از الطبيعي 

 اأي ما 
(1(

تراجع���اً بحوال���ي 572،321 ترليون ج���ول

يع���ادل )17 ملي���ار متر مكعب) اأو م���ا ن�صبته %4.4 

خالل عام���ي 2011 و2012 فانخف�صت من حوالي 

13،111،946 ترلي���ون ج���ول خ���الل ع���ام 2010 
اإل���ى حوال���ي 12،539،625 ترليون جول خالل عام 

2012، كما يو�صح ال�صكل )25):

ال�سكل )25(

الم�صدر/ جدول )15) بالملحق

)1)  ترليون جول = 0.2954168 مليون مرت مكعب 
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ويب���دو اأن انعكا�ص���ات اأزم���ة الدي���ون ال�صيادية 

بمنطق���ة الي���ورو على اأ�صواق الغ���از الطبيعي كانت 

اأ�صد وطاأة من انعكا�ص���ات االأزمة المالية العالمية، 

ففي حي���ن لم يتجاوز انخفا����س اإجمالي الواردات 

ال�صنوي���ة لدول منطق���ة اليورو من الغ���از الطبيعي 

ب�صب���ب تداعيات االأزمة المالية العالمية 279851 

ترلي���ون جول اأي ما يعادل ) 8.3 مليار متر مكعب) 

ولم تتجاوز عام 2009، ف�صرعان ما عاد االنتعا�س 

اإل���ى اإجمالي ال���واردات ال�صنوية من الغاز الطبيعي 

بارتفاعه���ا بحوالي 393668 ترلي���ون جول اأي ما 

يع���ادل )11.6 مليار متر مكعب) خالل عام 2010 

بع���ودة التعاف���ي لالقت�صاد العالمي، بل���غ انخفا�س 

اإجمال���ي ال���واردات ال�صنوي���ة لدول منطق���ة اليورو 

م���ن الغاز الطبيع���ي ب�صبب تداعي���ات ازمة الديون 

ال�صيادي���ة 442574 ترلي���ون ج���ول اأي م���ا يعادل 

)13.1 ملي���ار مت���ر مكع���ب) خ���الل ع���ام 2011، 

ووا�صل انخفا�ص���ه بحوالي 129747 ترليون جول 

اأي م���ا يع���ادل )3.8 مليار متر مكع���ب) خالل عام 

.2012

ونورد فيما يلي انعكا�صات اأزمة الديون ال�صيادية 

على اأ�صواق البترول في بع�س دول منطقة اليورو:

اأملانيا. 1

�صه���د اإجمال���ي ال���واردات ال�صنوي���ة الألمانيا من 

النفط الخام و�صوائ���ل الغاز الطبيعي تراجعاً بحوالي 

7.6 مليون طن اأي ما يعادل 55.7 مليون برميل اأو ما 
ن�صبته 8.1% خالل عامي 2011 و2012 فانخف�صت 

م���ن حوال���ي 93.3 مليون طن خالل ع���ام 2010 اإلى 

حوالي 85.7 مليون طن خالل عام 2012.

والجدي���ر بالذك���ر اأن حج���م ال���واردات ال�صنوية 

الألماني���ا من النفط الخ���ام و�صوائل الغ���از الطبيعي 

بداأ ف���ي التراجع التدريجي منذ ع���ام 2006، بينما 

ارتفع���ت حدة هذا التراجع بعد عام 2009 من جراء 

ال�صرر الذي اأ�صاب االأ�صواق نتيجة تداعيات االأزمة 

المالية العالمية، فبلغت حوالي 7.3 مليون طن خالل 

ع���ام 2009، ثم وا�صل تراجع���ه بحوالي 4.8 مليون 

ط���ن خالل ع���ام 2010، اإلى اأن األق���ت اأزمة الديون 

ال�صيادي���ة بمنطقة اليورو بظالله���ا على اقت�صاديات 

المنطق���ة فتراجع حجم ال���واردات ال�صنوية الألمانيا 

م���ن النف���ط الخام و�صوائ���ل الغاز الطبيع���ي بحوالي 

2.7 ملي���ون طن خالل عام 2011، ثم وا�صل تراجعه 
بحوال���ي 4.9 ملي���ون ط���ن خ���الل ع���ام 2012، كما 

يو�صح ال�صكل )26):

ال�سكل )26(

الم�صدر/ جدول )14) بالملحق
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وف���ي المقابل �صه���د اإجمالي ال���واردات ال�صنوية 

الألمانيا من الغاز الطبيعي تراجعاً بحوالي 145،636 

ترلي���ون جول اأي ما يع���ادل )4.3 مليار متر مكعب اأو 

ما ن�صبته حوالي 4.1%) خالل عامي 2010 و2011 

فانخف�ص���ت م���ن حوال���ي 3،551،278 ترليون جول 

خ���الل عام 2009 اإلى حوال���ي 3،405،642 ترليون 

ج���ول خالل عام 2011، بينما قفز اإجمالي الواردات 

ال�صنوية بحوالي 153836 ترليون جول اأي ما يعادل 

4.5 ملي���ار متر مكعب خ���الل عام 2012، كما يو�صح 
ال�صكل )27):

فرن�سا. 2

�صهد اإجمالي الواردات ال�صنوية من النفط الخام 

و�صوائ���ل الغاز الطبيعي في فرن�ص���ا تراجعاً بحوالي 

12.1 ملي���ون طن اأي ما يع���ادل حوالي 88.7 مليون 

برميل اأو ما ن�صبته حوالي 18.8% خالل عام 2012، 

حي���ث انخف�س م���ن حوالي 64.2 ملي���ون طن خالل 

عام 2011 اإلى حوالي 52.1  مليون طن خالل عام 

2012، مقارن���ة بانخفا�س بل���غ حوالي 11.3 مليون 
ط���ن اأي ما يعادل حوال���ي 82.8 مليون برميل خالل 

ع���ام 2009 ب�صبب تداعيات االأزمة المالية العالمية 

اآنذاك، كما يو�صح ال�صكل )28):

وفي المقابل �صه���د اإجمالي الواردات ال�صنوية 

لفرن�ص���ا م���ن الغ���از الطبيع���ي تراجع���اً بحوال���ي 

377357 ترلي���ون ج���ول اأي م���ا يع���ادل حوال���ي 
11.1 ملي���ار مت���ر مكع���ب اأو م���ا ن�صبت���ه حوال���ي 
19.5% خالل ع���ام 2012 فانخف�صت من حوالي 
1،937،315 ترلي���ون جول خ���الل عام 2011 اإلى 
حوال���ي 1،559،958 ترلي���ون ج���ول خ���الل ع���ام 

2012، كما يو�صح ال�صكل )29):

ال�سكل )27(

الم�صدر/ جدول )15) بالملحق
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ال�سكل )28(

الم�صدر/ جدول )14) بالملحق

ال�سكل )29(

 

ايطاليا. 3

�صه���د اإجمالي ال���واردات ال�صنوي���ة الأيطاليا من 

النفط الخام و�صوائل الغاز الطبيعي تراجعاً بحوالي 

14.6 ملي���ون ط���ن اأي ما يعادل حوال���ي 107 مليون 
برمي���ل اأو م���ا ن�صبت���ه حوال���ي 18.6% خالل عامي 

2011 و2012، حي���ث انخف����س م���ن حوالي 78.6 
مليون طن خالل عام 2010 اإلى حوالي 64.0 مليون 

طن خالل عام 2012.

والجدي���ر بالذك���ر اأن حج���م ال���واردات ال�صنوية 

الأيطالي���ا من النف���ط الخام و�صوائل الغ���از الطبيعي 

�صه���د اإنتعا�صًة وا�صحة بعد عودة التعافي لالقت�صاد 

العالم���ي خالل ع���ام 2010 باإرتفاع���ه بحوالي 2.3  

ملي���ون طن، مقارنة باالإنخفا����س الذي �صهده عامي 

2008 و 2009 م���ن جراء تداعي���ات االأزمة المالية 
العالمي���ة وال���ذي بلغ حوال���ي  5.7 مليون طن خالل 

ع���ام 2008 و 6.1 مليون طن خالل عام 2009، اإال 

اأن���ه عاود م���رة اأخرى التراجع بعد ب���روز بوادر اأزمة 

الدي���ون ال�صيادية بايطاليا فتراج���ع حجم الواردات 

ال�صنوي���ة من النف���ط الخام و�صوائل الغ���از الطبيعي 

بحوالي 6.4 مليون طن خالل عام 2011، ثم وا�صل 

تراجعه بحوال���ي 8.2 مليون طن خالل عام 2012، 

كما يو�صح ال�صكل )30):

الم�صدر/ جدول )15) بالملحق
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ويب���دو اأن انعكا�ص���ات اأزم���ة الدي���ون ال�صيادية على 

اأ�ص���واق الغاز الطبيع���ي بايطاليا �صتك���ون اأ�صد وطاأة من 

انعكا�ص���ات االأزم���ة المالي���ة العالمي���ة، فبالرغ���م من اأن 

انخفا����س اإجمالي الواردات ال�صنوي���ة الإيطاليا من الغاز 

الطبيع���ي ب�صبب تداعي���ات االأزمة المالي���ة العالمية بلغ 

حوال���ي 290201 ترلي���ون ج���ول اأي م���ا يع���ادل حوالي 

8.6 ملي���ار مت���ر مكعب اأو ما ن�صبت���ه 9.9%، اإال اأن هذا 
االنخفا����س ل���م يتجاوز ع���ام 2009، حي���ث �صرعان ما 

ع���اد االنتعا�س اإلى اإجمالي ال���واردات ال�صنوية من الغاز 

الطبيع���ي بارتفاعها بحوالي 232،554 ترليون جول اأي 

م���ا يعادل حوالي 6.9 مليار متر مكعب اأو بن�صبة %8.8 

خالل ع���ام 2010 بع���ودة التعافي لالقت�ص���اد العالمي، 

بينم���ا ا�صتم���ر انخفا����س اإجمال���ي ال���واردات ال�صنوي���ة 

الإيطاليا من الغاز الطبيعي ب�صبب تداعيات اأزمة الديون 

ال�صيادي���ة لعامي���ن حت���ى االآن، حي���ث انخف����س اإجمالي 

ال���واردات ال�صنوية بحوال���ي 189،928 ترليون جول اأي 

م���ا يعادل 5.6 مليار متر مكع���ب اأو بن�صبة 6.6% خالل 

عام 2011، ووا�صل انخفا�صه بحوالي 100698 ترليون 

ج���ول اأي ما يعادل حوالي 3 ملي���ار متر مكعب اأو بن�صبة 

3.7% خالل عام 2012، كما يو�صح ال�صكل )31):

ال�سكل )30(

الم�صدر/ جدول )14) بالملحق 

ال�سكل )31(

الم�صدر/ جدول )15) بالملحق
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اليونان. 4

وف���ي اليونان حيث كانت �صرارة انطالق االأزمة،  

�صهد اإجمال���ي الواردات ال�صنوية م���ن النفط الخام 

و�صوائ���ل الغاز الطبيع���ي تراجعاً بحوالي 3.6 مليون 

ط���ن اأي م���ا يع���ادل 26.4 ملي���ون برمي���ل اأو بن�صبة 

17.9% خ���الل ع���ام 2011، حي���ث انخف����س م���ن 
حوال���ي 20.1 ملي���ون طن خ���الل ع���ام 2010 اإلى 

حوال���ي 16.5 مليون طن خالل عام 2011، مقارنة 

بانخفا����س بلغ حوال���ي 1.5 مليون ط���ن خالل عام 

2009 ب�صب���ب تداعي���ات االأزم���ة المالي���ة العالمية 

اآنذاك، كما يو�صح ال�صكل )32):

وفي المقابل، �صه����د اإجمالي الواردات ال�صنوية 

لليون����ان من الغاز الطبيعي تراجعاً بحوالي 13617 

ترليون جول اأي ما يعادل 402.3 مليون متر مكعب 

اأو بن�صبة 7.3% خالل عام 2012، فانخف�صت من 

حوالي 184847 ترليون جول خالل عام 2011 اإلى 

حوال����ي 171230 ترليون ج����ول خالل عام 2012، 

مقارن����ة بانخفا�س بلغ حوالي 25287 ترليون جول 

خالل ع����ام 2009 ب�صبب تداعي����ات االأزمة المالية 

العالمية اآنذاك، كما يو�صح ال�صكل )33):

ال�سكل )32(

الم�صدر/ جدول )14) بالملحق

ال�سكل )33(

الم�صدر/ جدول )15) بالملحق
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الربتغال. 5

�صه���د اإجمال���ي ال���واردات ال�صنوي���ة للبرتغال من 

النفط الخام و�صوائ���ل الغاز الطبيعي تراجعاً بحوالي 

1.1 مليون طن اأي ما يعادل حوالي 8 مليون برميل اأو 
م���ا ن�صبته حوالي 9.7% خالل عامي 2011 و2012 

فانخف����س م���ن حوال���ي 11.3 مليون ط���ن خالل عام 

2010 اإلى حوالي 10.2 مليون طن خالل عام 2012.

والجدي���ر بالذك���ر اأن حج���م ال���واردات ال�صنوية 

للبرتغ���ال من النف���ط الخام و�صوائل الغ���از الطبيعي 

�صهد انتعا�صاً بعد ع���ودة التعافي لالقت�صاد العالمي 

خ���الل ع���ام 2010 بارتفاع���ه بحوالي ملي���ون طن، 

مقارن���ة باالإنخفا����س ال���ذي �صهده عام���ي 2008 و 

2009 م���ن ج���راء تداعيات االأزمة المالي���ة العالمية 
والذي بلغ حوالي  0.3 مليون طن خالل عام 2008 

و 1.8 ملي���ون ط���ن خ���الل ع���ام 2009، اإال اأنه عاود 

تراجع���ه مرة اأخ���رى بعد ب���روز بوادر اأزم���ة الديون 

ال�صيادي���ة بالبرتغال فتراجع حجم الواردات ال�صنوية 

م���ن النف���ط الخام و�صوائ���ل الغاز الطبيع���ي بحوالي 

0.8 ملي���ون طن خالل عام 2011، ثم وا�صل تراجعه 

بحوالي 0.3 مليون طن خالل عام 2012، كما يو�صح 

ال�صكل )34):

وف���ي المقابل، �صهد اإجمال���ي الواردات ال�صنوية 

للبرتغال من الغاز الطبيعي تراجعاً بحوالي 25785 

ترلي���ون ج���ول اأي ما يع���ادل حوال���ي 761.7 مليون 

متر مكع���ب اأو ما ن�صبته حوالي 12.2% خالل عام 

2012، فانخف�ص���ت م���ن حوال���ي 210887 ترليون 
جول خالل عام 2011 اإلى حوالي 185102 ترليون 

جول خالل عام 2012، كما يو�صح ال�صكل )35):

ايرلندا. 6

وف���ي ايرلندا �صه���د اإجمالي ال���واردات ال�صنوية 

م���ن النفط الخ���ام و�صوائ���ل الغاز الطبيع���ي تراجعاً 

بحوال���ي 207 األ���ف ط���ن اأي ما يع���ادل حوالي 1.5 

مليون برمي���ل اأو ما ن�صبته حوالي 6.7% خالل عام 

2012 فانخف����س من حوال���ي 3.1 مليون طن خالل 
ع���ام 2011 اإلى حوال���ي 2.9  مليون طن خالل عام 

2012، مقارن���ة بانخفا�س بلغ حوالي 596 األف طن 
خ���الل ع���ام 2009 ب�صبب تداعيات االأزم���ة المالية 

العالمية اآنذاك، كما يو�صح ال�صكل )36):

ال�سكل )34(

الم�صدر/ جدول )14) بالملحق
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وق���د �صهد حج���م ال���واردات ال�صنوي���ة لليونان من 

النفط الخام و�صوائل الغاز الطبيعي انتعا�صه بعد عودة 

التعافي لالقت�صاد العالمي خالل عام 2010 بارتفاعه 

بحوالي 366 األف طن، مقارنة باالإنخفا�س الذي �صهده 

عامي 2008 و 2009 من جراء تداعيات االأزمة المالية 

العالمي���ة والذي بلغ حوال���ي  137 األف طن خالل عام 

2008 و 596 األ���ف طن خالل عام 2009، اإال اأنه عاود 
التراج���ع ثانية بعد ب���روز بوادر اأزمة الدي���ون ال�صيادية 

بالبرتغ���ال فتوق���ف ع���ن النم���و خالل ع���ام 2011، ثم 

تراجع بحوالي 207 األف طن خالل عام 2012.

من الوا�صح اأن انعكا�صات ازمة الديون ال�صيادية 

عل���ى اأ�ص���واق الغ���از الطبيع���ي بايرلندا كان���ت اأ�صد 

وط���اأة م���ن انعكا�صات االأزمة المالي���ة العالمية، ففي 

حي���ن لم يتجاوز انخفا�س اإجمالي الواردات ال�صنوية 

الإيرلن���دا من الغاز الطبيع���ي ب�صبب تداعيات االأزمة 

المالي���ة العالمي���ة 7571 ترليون ج���ول اأي ما يعادل 

حوال���ي 223.6 مليون متر مكع���ب اأو بن�صبة حوالي 

3.9% ولم تتجاوز عام 2009، حيث �صرعان ما عاد 
االنتعا����س اإل���ى اإجمالي ال���واردات ال�صنوية من الغاز 

الطبيعي بارتفاعها بحوالي 19625 ترليون جول اأي 

م���ا يعادل حوالي 579.7 مليون متر مكعب اأو بن�صبة 

حوال���ي 10.6% خ���الل عام 2010 بع���ودة التعافي 

ال�سكل )35(

الم�صدر/ جدول )15) بالملحق

ال�سكل )36(

الم�صدر/ جدول )14) بالملحق
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لالقت�صاد العالمي، بل���غ انخفا�س اإجمالي الواردات 

ال�صنوي���ة ل���دول منطقة الي���ورو من الغ���از الطبيعي 

ب�صب���ب تداعي���ات ازمة الدي���ون ال�صيادي���ة 25788 

ترلي���ون جول اأي ما يعادل حوالي 761.8 مليون متر 

مكع���ب اأو بن�صبة 12.6% خالل عام 2011، ووا�صل 

انخفا�صه بحوال���ي 5387 ترليون جول اأي ما يعادل 

حوالي 159.1 مليون متر مكعب اأو بن�صبة 3% خالل 

عام 2012 كما يو�صح ال�صكل )37):

والجدولي���ن )14) و )15) ف���ي الملحق تو�صحا 

تطور اإجمالي الواردات ال�صنوية لدول منطقة اليورو 

م���ن النفط و�صوائل الغاز، وتط���ور اإجمالي الواردات 

ال�صنوية من الغاز الطبيعي.

�ساد�سًا: تداعيات اأزمة منطقة اليورو على 

اقت�سادات الدول الأع�ساء

ن�صتعر����س فيم���ا يل���ي انعكا�ص���ات اأزم���ة اليورو 

عل���ى اقت�صادات الدول االأع�صاء ف���ي منظمة اوابك 

وذلك عل���ى كل من جانب التب���ادل التجاري، وجانب 

ال�صادرات البترولية )النفط والغاز) للدول االأع�صاء:

ال��ي��ورو . 1 منطقة  ب��ن  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 

والدول الأع�ساء

 اإلى 
(1(

»Eurostat« ت�صير اإح�صاءات يورو�صتات

حدوث تطور ملحوظ في التبادل التجاري بين الدول 

العربي���ة ب�ص���كل عام وال���دول العربي���ة االأع�صاء في 

منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول )االأوابك) 

ب�ص���كل خا�س، وذلك خالل العق���د االأول من االألفية 

الثالث���ة، واإل���ى وج���ود فجوة ف���ي المي���زان التجاري 

لمجم�����وعة دول منطق���ة اليورو مع مجموعة الدول 

الع�ص���ر االأع�ص���اء في منظم���ة االأواب���ك )با�صت�����ثناء 

تون����س)، وذلك على امت��������داد كامل الف���ترة 2003-

2012 با�صتثناء عام 2009، عندما حققت مجموعة 
دول منطقة اليورو فائ�صاً بلغ حوالي 7.2 مليار يورو 

في ميزانه���ا التجاري مع مجموعة ال���دول االأع�صاء 

في المنظمة.  

وقد �صجل العجز في الميزان التجاري لمجموعة 

دول منطق���ة اليورو مع مجموعة الدول االأع�صاء في 

االأوابك اأعلى قيم���ة له خالل عام 2006 عندما بلغ 

ال�سكل )37(

الم�صدر/ جدول )15) بالملحق

على  االإح�صائية  بالمعلومات  االأوروب��ي  االتحاد  تزويد  م�صئولية  تتولي  االأوروبية  للمفو�صية  عامة  مديرية  وهي  يورو�صتات:   (1(

الم�صتوى االأوروبي، و تعزيز المواءمة بين االأ�صاليب االإح�صائية في دول االإتحاد والدول المر�صحة لع�صويته. 
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حوالي 30.4 مليار ي���ورو، ولكنه انح�صر وتحول اإلى 

فائ�س في ميزان  مجموعة دول منطقة اليورو خالل 

عام 2009 ب�صبب االنكما�س في واردات دول منطقة 

الي���ورو الناجم عن تداعيات االأزمة المالية العالمية، 

ولكن���ه �صرع���ان ما ع���اد الفائ�س م���رة اأخرى خالل 

الفت���رة 2010 -2012 ليبل���غ حوالي 29 مليار يورو 

خالل عام 2012، كما يو�صح ال�صكل )38):

وي�ص���كل الغ���از الطبيع���ي والنف���ط ومنتجات���ه 

اأهم ج���زء في هيكل المي���زان التجاري لمجموعة 

دول منطق���ة اليورو مع مجموع���ة الدول االأع�صاء 

ف���ي االأواب���ك، ويعتب���ر الم�صدر الرئي�ص���ي للعجز 

الحا�ص���ل في ميزان مجموع���ة دول منطقة اليورو 

مع مجموع���ة الدول االأع�صاء ف���ي االأوابك خالل 

الفت���رة )2003-2012)، عل���ى الرغم من تحقيق  

مجموعة دول منطق���ة اليورو فوائ�س في ميزانها 

التجاري مع مجموعة الدول االأع�صاء في االأوابك 

في ال�صلع االأخ���رى وفي مقدمتها االآالت ومعدات 

النق���ل وال�صل���ع الغذائي���ة و الم�صنع���ة. لقد ارتفع 

العجز في الميزان التجاري لمجموعة دول منطقة 

الي���ورو مع مجموعة ال���دول االأع�صاء في االأوابك  

في الغ���از الطبيعي والنف���ط ومنتجاته من حوالي 

37 مليار يورو عام 2003 اإلى حوالي 87.4 مليار 
يورو عام 2008 ثم تراجع اإلى حوالي 58.2 مليار 

ي���ورو ع���ام 2009 ولكنه ع���اود ارتفاع���ه ليتجاوز 

108 ملي���ار يورو عام 2012، كم���ا يو�صح ال�صكل 
 :(39(

وعلى م�صتوى الدول االأع�صاء فرادى، تعتبر ليبيا 

وال�صعودي���ة والجزائر م���ن اأهم ال�ص���ركاء التجاريين 

لمجموعة دول منطقة اليورو في مجال النفط والغاز 

�صمن مجموعة الدول االأع�صاء في اأوابك، حيث بلغ 

حج���م العجز ف���ي الميزان التج���اري لمجموعة دول 

منطق���ة اليورو مع ليبيا حوالي 28.2 مليار يورو عام 

2012،  بينما بلغ حجم العجز في الميزان التجاري 
لمجموع���ة دول منطقة اليورو م���ع ال�صعودية حوالي 

27.6 مليار يورو، وم���ع الجزائر حوالي 26.8  مليار 
يورو خالل عام 2012، كما يو�صح ال�صكل )40):

ال�سكل )38(

Eurostat Database / الم�صدر
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ال�سكل )39(

ال�سكل )40(

النعكا�س��ات عل��ى ال�س��ادرات البرتولي��ة . 2

للدول الأع�ساء

�صهدت ال�صادرات البترولية للدول االأع�صاء في 

منظمة اأوابك اإل���ى منطقة اليورو ب�صكل عام تراجعاً 

ملحوظاً خالل عام 2011، حيث انخف�صت �صادرات 

الدول االأع�ص���اء اإلى منطقة اليورو من النفط الخام 

و�صوائ���ل الغاز الطبيعي بحوالي 20.4 مليون طن اأي 

م���ا يعادل )149.5 مليون برميل) اأو بن�صبة %16.8، 

بينما انخف�صت �صادرات الدول االأع�صاء اإلى منطقة 

اليورو من المنتجات النفطية بحوالي 1.7 مليون طن 
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اأي م���ا يعادل 12.5 مليون برمي���ل اأو بن�صبة %9.8، 

كم���ا �صهدت �ص���ادرات الدول االأع�ص���اء اإلى منطقة 

اليورو من الغاز الطبيعي، تراجعاً بحوالي 646،519 

تريلي���ون جول اأي ما يعادل حوال���ي 19.1 مليار متر 

مكعب اأو بن�صبة 19.5% خالل عام 2011 مع بروز 

اأزم���ة الدي���ون ال�صيادية بمنطقة الي���ورو، ثم وا�صلت 

تراجعه���ا بحوال���ي 102763 تريلي���ون ج���ول اأي ما 

يع���ادل حوالي 3 مليار متر مكع���ب اأو بن�صبة %3.8 

خالل عام 2012. وفيما يلي تف�صياًل لذلك:

1.2  �س�������ادرات النف�������ط الخ�������ام و�سوائ�������ل الغ�������از 
الطبيعي

�صه���دت �صادرات ال���دول االأع�ص���اء اإلى منطقة 

الي���ورو م���ن النفط الخ���ام و�صوائل الغ���از الطبيعي، 

تراجعاً بحوال���ي 23.8 مليون طن خالل عام 2009 

ب�صب���ب تداعيات االأزمة المالي���ة العالمية من حوالي 

145.4 ملي���ون ط���ن خالل ع���ام 2008 اإل���ى حوالي 
121.6 ملي���ون ط���ن خالل ع���ام 2009، ثم ا�صتقرت 
عن���د نف����س م�صتوياتها تقريب���اً خالل ع���ام 2010، 

ولكنه���ا ع���اودت التراجع بحوال���ي 20.4 مليون طن 

خالل عام 2011 اأي اإلى حوالي 100.6 مليون طن. 

وخ���الل عام 2012، ارتفعت مجدداً وقفزت بحوالي 

34 مليون طن اإلى حوالي 134.6 مليون طن.

ومن ال�صعب تحديد اأ�صباب هذا التراجع ، فعلى 

الرغ���م من تزامنه مع ب���روز اأزمة الدي���ون ال�صيادية 

بمنطقة اليورو وظهور تداعياتها على ال�صطح، والتي 

قد يك���ون تاأثيرها م���ن ناحية ال�صغ���ط على الطلب 

هبوط���اً، اإال  اأن  اأحداث���اً �صيا�صي���ة ب���ارزة �صهدته���ا 

بع����س دول منطق���ة �صم���ال اأفريقي���ا، وم���ن �صمنها 

ليبي���ا - ال�صريك التجاري االأكبر لمنطقة اليورو بين 

دول المنطقة- قد اأث���رت ب�صكل مبا�صر في انح�صار 

االإمدادات النفطية وتراجعها ب�صكل كبير خالل عام 

2011، كما يو�صح ال�صكل )41):

وعلى م�صتوى الدول االأع�صاء نالحظ على �صبيل 

المثال: تراجعت �سادرات النفط الخام و�سوائل الغاز 

الطبيع�������ي الليبية اإلى منطقة الي�������ورو بحوالي 9.1 

مليون طن خالل عام 2009 ب�صبب تداعيات االأزمة 

المالية العالمية م���ن حوالي 55.1 مليون طن خالل 

ع���ام 2008 اإلى حوالي 46.0 مليون طن خالل عام 

2009، ث���م ارتفع���ت بحوال���ي 5.0 مليون طن خالل 
عام 2010 لتبل���غ 51.0 مليون طن. و �صهدت خالل 

عام 2011 انح�صاراً كبيراً بحوالي 37.1 مليون طن 

لت�ص���ل 13.8 مليون ط���ن، و ارتفعت مجدداً بحوالي 

27 ملي���ون طن خالل ع���ام 2012 لت�صل اإلى حوالي 
40.8 مليون طن، كما يو�صح ال�صكل )42):

وعل���ى الرغم من تزام���ن التراج���ع الكبير الذي 

�صهدته �صادرات النفط الخام و�صوائل الغاز الطبيعي 

ال�سكل )41(
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الليبي���ة اإل���ى منطقة الي���ورو خالل ع���ام 2011 مع 

ب���روز اأزمة الديون ال�صيادية وظه���ور تداعياتها على 

ال�صط���ح، اإال  اأن االأح���داث ال�صيا�صي���ة التي �صهدتها 

ليبي���ا قد اأثرت ب�صكل مبا�صر في انح�صار االإمدادات 

النفطي���ة القادم���ة من ليبي���ا وتراجعها ب�ص���كل كبير 

خالل عام 2011.

كما �سهدت �س�������ادرات النفط الخام و�سوائل الغاز 

الطبيع�������ي ال�سعودية اإل�������ى منطقة الي�������ورو تراجعات 

متتالي���ة منذ ع���ام 2005، بلغت ذروته���ا عام 2007 

عندما تراجعت بحوالي 11.4 مليون طن، وخالل عام 

2009 تراجع���ت �صادرات النفط الخام و�صوائل الغاز 

الطبيع���ي ال�صعودية اإلى منطقة الي���ورو بحوالي 9.1 

ملي���ون طن ب�صب���ب تداعيات االأزم���ة المالية العالمية 

م���ن حوال���ي 38.9 مليون طن خالل ع���ام 2008 اإلى 

حوال���ي 29.8 مليون طن خالل عام 2009، ثم بداأت 

�صادراتها من النفط الخام و�صوائل الغاز الطبيعي اإلى 

منطقة الي���ورو في االإرتفاع بعد ذل���ك، حيث ارتفعت 

بحوالي مليون طن خالل عام 2010، وقفزت بحوالي 

10.2 ملي���ون طن خ���الل عام 2011 لتغطية جزء من 
االنقط���اع المفاجئ لالإمدادات الليبية لمنطقة اليورو 

ووا�صل���ت ارتفاعه���ا بحوالي 8.5  ملي���ون طن خالل 

ع���ام 2012 حتى بلغت حوالي 49.6 مليون طن، كما 

يو�صح ال�صكل )43):

ال�سكل )42(

ال�سكل )43(
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اأم�������ا �س�������ادرات النف�������ط الخ�������ام و�سوائ�������ل الغ�������از 

الطبيع�������ي الجزائري�������ة اإل�������ى منطق�������ة الي�������ورو، فقد  

تراجعت خالل عامي 2006 و 2007 ، بحوالي 6.2 

و 3.9 ملي���ون ط���ن على التوالي حي���ث بلغت حوالي 

10.8 ملي���ون طن ع���ام 2007، ثم ارتفع���ت مجدداً 
بحوال���ي 4.0 ملي���ون ط���ن ع���ام 2008، وخالل عام 

2009 تراجعت �صادرات النفط الخام و�صوائل الغاز 
الطبيع���ي الجزائرية اإلى منطقة اليورو بحوالي 5.2 

ملي���ون طن ب�صبب تداعيات االأزم���ة المالية العالمية 

م���ن حوالي 14.8 مليون ط���ن خالل عام 2008 اإلى 

حوالي 9.6 ملي���ون طن خالل عام 2009، ووا�صلت 

انخفا�صها اإلى 3 مليون طن عام 2010. ثم ارتفعت 

مج���دداً عام 2011 اإلى 5.3 مليون طن لتغطي جزء 

من االنقط���اع المفاجئ لالإم���دادات الليبية لمنطقة 

الي���ورو، ووا�صلت ارتفاعها خالل ع���ام 2012 حتى 

بلغ���ت حوال���ي 13.2 مليون طن، كم���ا يو�صح ال�صكل 

:(44(

2.2 �سادرات المنتجات النفطية

�صه���دت �صادرات الدول االأع�ص���اء في المنظمة 

اإلى منطق���ة اليورو من المنتج���ات النفطية، تراجعاً 

بحوال���ي 1.3 مليون ط���ن اأي ما يع���ادل حوالي 9.5 

مليون برمي���ل اأو ما ن�صبته حوالي 7.5% خالل عام 

2009 ب�صب���ب تداعيات االأزم���ة المالية العالمية من 
حوال���ي 17.3 ملي���ون ط���ن خ���الل ع���ام 2008 اإلى 

حوال���ي 16.0 ملي���ون ط���ن خ���الل ع���ام 2009، ثم 

ارتفع���ت بحوالي 1.3 خالل عام 2010 لتعود لنف�س 

م�صتوياته���ا للع���ام ال�صابق، ولكنه���ا تراجعت بحوالي 

1.7 ملي���ون طن اأي م���ا يعادل حوال���ي 12.5 مليون 
برمي���ل اأو ما ن�صبته حوالي 9.8% خالل عام 2011 

اإلى حوال���ي 15.6 مليون طن، نتيج���ة الأزمة الديون 

ال�صيادي���ة بمنطقة اليورو واالأح���داث الجيو�صيا�صية 

الت���ي �صهدته���ا ليبيا خ�صو�صاً وباق���ي المنطقة على 

وجه العموم، كما يو�صح ال�صكل )45): 

وعل����ى م�صتوى الدول االأع�ص����اء نالحظ اأنه قد 

تراجع����ت �سادرات المنتج�������ات النفطية الجزائرية 

اإل�������ى منطقة اليورو بحوال����ي 1.6 مليون طن خالل 

ع����ام 2004، ووا�صلت تراجعها بحوالي 0.9 مليون 

طن خ����الل ع����ام 2005 و�ص����ل اإجمال����ي �صادرات 

المنتج����ات النفطي����ة الجزائرية اإل����ى منطقة اليورو 

حت����ى بلغت حوال����ي 4.7 مليون طن، ث����م بداأت في 

االرتف����اع  خالل عامي 2006 و 2007، حيث بلغت 

ح�صيل����ة الزي����ادة حوال����ي 1.1 مليون ط����ن للعامين 

ال�سكل )44(
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حت����ى و�صل اإجمال����ي �صادرات المنتج����ات النفطية 

الجزائرية اإلى منطقة اليورو اإلى حوالي 5.8 مليون 

طن خالل عام 2007.

وق���د ا�صتق���رت �ص���ادرات المنتج���ات النفطي���ة 

الجزائري���ة اإلى منطقة اليورو خالل عام 2009 عند 

نف����س م�صتوياتها للعام ال�صابق تقريب���اً اأي عند 5.5 

مليون طن، ثم ارتفعت بحوالي 1.1 مليون طن خالل 

عام 2010، ولكنها تراجعت بحوالي 1.5 مليون طن 

خالل عام 2011، لت�صتقر عند 5.1 مليون طن، كما 

يو�صح ال�صكل )46):

ال�سكل )45(

ال�سكل )46(
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النفطي�������ة  المنتج�������ات  �س�������ادرات  و�صه���دت 

الليبية اإلى منطقة اليورو تراجعات متتالية منذ 

ع���ام 2006، بلغ���ت في مجملها حت���ى عام 2011 
حوالي 4.2 مليون طن، اأي من حوالي 5.0 مليون 

ط���ن خالل عام 2005 اإلى حوالي 0.8 مليون طن 

خالل ع���ام 2008، وق���د بلغت ه���ذه التراجعات 

ذروته���ا عام 2011 عندم���ا تراجعت بحوالي 2.1 

ملي���ون طن، حي���ث اأث���رت االأح���داث ال�صيا�صية 

الت���ي �صهدتها ليبي���ا ب�صكل مبا�صر ف���ي انح�صار 

االإمدادات النفطي���ة القادمة من ليبيا وتراجعها 

ب�صكل كبير خالل عام 2011، كما يو�صح ال�صكل 

.(47(

3.2 �سادرات الغاز الطبيعي
�صه���دت �ص���ادرات ال���دول االأع�ص���اء اإل���ى منطقة 

الي���ورو من الغاز الطبيع���ي، تراجعاً بحوالي 646،519 

تريلي���ون ج���ول اأي ما يع���ادل حوال���ي 19.1 مليار متر 

مكع���ب اأو بن�صب���ة 19.5% خالل ع���ام 2011 مع بروز 

اأزم���ة الدي���ون ال�صيادي���ة بمنطق���ة الي���ورو م���ن حوالي 

3,306,943 تريلي���ون ج���ول خ���الل ع���ام 2010 اإلى 

حوالي 2,660,424 تريليون جول خالل عام 2011 ، 

ثم وا�صلت تراجعها بحوال���ي 102,763 تريليون جول 

اأي ما يعادل حوالي 3 مليار متر مكعب اأو بن�صبة حوالي 

3.8% خ���الل عام 2012 لتبلغ حوال���ي 2,557,661 
تريلي���ون ج���ول خالل ع���ام 2012، كما يو�ص���ح ال�صكل 

:(48(

لذل���ك نالحظ اأنه قد تراجع���ت �سادرات الغاز 

الطبيعي من الجزائ�������ر - ال�صريك التجاري االأكبر 

لمنطق���ة الي���ورو بين الدول االأع�ص���اء في اأوابك -  

اإل���ى منطق���ة الي���ورو بحوال���ي 187,386 تريليون 

ج���ول اأي ما يع���ادل حوالي 5.5 ملي���ار متر مكعب 

اأو م���ا ن�صبته حوالي 9.6% خ���الل عام 2011 مع 

ب���روز اأزم���ة الدي���ون ال�صيادية بمنطق���ة اليورو من 

حوال���ي 1,944,865 تريلي���ون ج���ول خ���الل عام 

2010 اإل���ى حوال���ي 1,757,479 تريلي���ون ج���ول 
خ���الل ع���ام 2011 ، ثم وا�صل���ت تراجعها بحوالي 

76627 تريلي���ون ج���ول اأي ما يع���ادل حوالي 2.3 
ملي���ار متر مكعب اأو ما ن�صبته حوالي 4.4% خالل 

ع���ام 2012 لتبل���غ حوال���ي 1,680,852 تريليون 

جول خالل عام 2012.

ال�سكل )47(
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وعل���ى الرغم م���ن اأن �صادرات الغ���از الطبيعي 

الجزائرية اإلى منطقة اليورو قد بداأت في التراجع 

الملحوظ من���ذ عام 2005، اإال اأنها �صهدت زيادات 

هام���ة خ���الل عام���ي 2008 و 2010 ، وقد تاأثرت 

ب�ص���كل ملحوظ خالل ع���ام 2009 ب�صبب تداعيات 

االأزم���ة المالي���ة العالمية، وخالل عام���ي 2011 و 

2012 م���ع ب���روز اأزمة الدي���ون ال�صيادي���ة بمنطقة 
اليورو، كما يو�صح ال�صكل )49):

ال�سكل )49(

ال�سكل )48(

�سادرات الدول الأع�ساء في الأوابك اإلى منطقة اليورو من الغاز الطبيعي

1015 جول
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و�صه���دت �س�������ادرات الغاز الطبيع�������ي الليبية اإلى 

منطق�������ة الي�������ورو ، هبوطاً حاداً بحوال���ي 289،063 

تريلي���ون جول اأي م���ا يعادل حوال���ي 8.5 مليار متر 

مكع���ب اأو ما ن�صبت���ه حوالي 75.7% عام 2011 مع 

بروز اأزمة الديون ال�صيادية بمنطقة اليورو واالأحداث 

الجيو�صيا�صي���ة الت���ي �صهدته���ا ليبي���ا م���ن حوال���ي 

381660 تريلي���ون ج���ول ع���ام 2010 اإل���ى حوالي 
92597 تريلي���ون ج���ول ع���ام 2011 ، ث���م ارتفع���ت 
بحوالي 153،418 تريليون جول اأي ما يعادل حوالي 

4.5 مليار متر مكعب اأو ما ن�صبته حوالي %165.7 
ع���ام 2012 لتبل���غ حوال���ي 246015 تريليون جول 

ع���ام 2012، وه���و م�صت���وى ال ي���زال منخف�ص���اً عن 

الم�صتويات الم�صجلة خالل عام 2010 ، كما يو�صح 

ال�صكل )50):

وتراجعت اأي�صاً �سادرات الغاز الطبيعي القطرية 

اإل�������ى منطق�������ة الي�������ورو بحوال���ي 143،310 تريليون 

ج���ول اأي م���ا يع���ادل حوال���ي 4.2 ملي���ار متر مكعب 

اأو م���ا ن�صبت���ه حوالي 17.9% ع���ام 2011 مع بروز 

اأزم���ة الديون ال�صيادي���ة بمنطقة الي���ورو من حوالي 

798،681 تريلي���ون ج���ول ع���ام 2010 اإل���ى حوالي 
655،371 تريلي���ون ج���ول ع���ام 2011 ، ثم وا�صلت 
تراجعها بحوالي 88،172 تريليون جول اأي ما يعادل 

حوال���ي 2.6 مليار مت���ر مكعب اأو م���ا ن�صبته حوالي 

13.4% خالل ع���ام 2012 لتبلغ حوالي 567،199 
تريليون جول خالل ع���ام 2012، كما يو�صح ال�صكل 

:(51(

و�صهدت �سادرات الغ�������از الطبيعي الم�سرية اإلى 

منطق�������ة اليورو ، تراجع���ات متتالية منذ عام 2010 

بلغ���ت في مجملها حوال���ي 193،309 تريليون جول 

اأي م���ا يع���ادل حوال���ي 5.7 مليار متر مكع���ب اأو ما 

ن�صبته حوال���ي 75.2% حتى عام 2012 من حوالي 

256،905 تريلي���ون ج���ول خ���الل ع���ام 2009 اإلى 
حوال���ي 63،596 تريلي���ون جول خ���الل عام 2012، 

كما يو�صح ال�صكل )52):

ال�سكل )50(



ي
ثان

ث ال
بح

ال

150

ال�سكل )51(

ال�سكل )52(



تطور أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو وانعكاساتها على الصادرات البترولية للدول األعضاء

151

الخال�سة وال�ستنتاجات:

من اأهم ما خل�صت اإليه الدرا�صة ما يلي:

• لالتح���اد 	 الموؤ�ص�ص���ي  البن���اء  هي���كل  يعتب���ر 

االقت�ص���ادي والنق���دي االأوروبي ال���ذي لم يكن 

مكتم���اًل، من حيث كون���ه، اتح���اداً نقدياً بدون 

اتح���اد مال���ي، م���ن اأه���م االأ�صب���اب الرئي�صي���ة 

الموؤدية لالأزمة 

• ن�ص���ت معايي���ر التقارب بدول االإتح���اد النقدي 	

على التزام الدول االأع�صاء بالحفاظ على ن�صبة 

العج���ز في ميزانياته���ا الحكومية دون 3% من 

النات���ج المحل���ي االإجمالي، بينما ل���م تفلح دول 

كثي���رة اأع�ص���اء باالإتح���اد على االإلت���زام بذلك، 

كما ن�ص���ت معايير التقارب عل���ى التزام الدول 

االأع�صاء بالحف���اظ على ن�صبة الدين العام اإلى 

الناتج المحلي االإجمال���ي دون 60%، بينما لم 

تفل���ح دول كثيرة اأع�ص���اء باالإتح���اد اأي�صاً على 

االإلتزام بذلك، من �صمنها االإقت�صادات الكبيرة 

في اأوروبا مثل األمانيا وفرن�صا. 

• اإن ان���دالع االأزم���ة المالية بالوالي���ات المتحدة 	

االأمريكي���ة كان بمثاب���ة ال�صغ���ط عل���ى الزناد، 

حي���ث �صهد العام 2008 بداية موجة ارتفاعات 

غي���ر م�صبوقة للعجز ف���ي الموازنات الحكومية 

بايرلن���دا واليونان وا�صباني���ا والبرتغال وطالت 

بدرج���ة اأقل فرن�صا وايطاليا، كما �صهدت بع�س 

دول منطق���ة اليورو ت�صاع���د وثيرة االرتفاعات 

ف���ي ن�صب���ة الدي���ن الع���ام اإل���ى النات���ج المحلي 

االإجمالي كاليونان وايطاليا والبرتغال وايرلندا 

و فرن�صا و المانيا وا�صبانيا.

• مع بداي���ة ظهور اأزمة الديون ال�صيادية بمنطقة 	

الي���ورو على ال�صطح، ظلت االأزمة - بالرغم من 

الجه���ود المبذولة لكب���ح جماحه���ا- تنتقل من 

دول���ة الأخرى بين ما ي�صم���ى بدول االقت�صادات 

الطرفي���ة باأوروب���ا، وتو�صع���ت بتاأثيراته���ا على 

االقت�صاديات الكبيرة والرئي�صية في اأوروبا مثل 

األمانيا وفرن�صا، وطالت حتى المملكة المتحدة 

الت���ي ال تزال من الناحي���ة الفنية خارج منطقة 

الي���ورو،  لكنه���ا ال تملك خيار البقاء في موقف 

المتفرج ال�صلبي ب�صبب التعر�س الكبير البنوك 

البريطانية على الديون في البلدان الم�صطربة 

منطقة اليورو.

• اأث���رت اأزمة الدي���ون ال�صيادية التي تعر�صت لها 	

منطق���ة اليورو ب�صورة مبا�ص���رة على االقت�صاد 

العالم���ي، فبعد اأن ب���داأ اأداء االقت�صاد العالمي 

ف���ي التعافي م���ن االأزمة االقت�صادي���ة العالمية 

الت���ي اإعترت���ه عام���ي 2008 و 2009 وبداأ في 

تحقي���ق معدالت نمو مرتفع���ة بلغت 5.2% في 

ع���ام 2010 ، ع���اد ليحقق معدل نم���و اأقل اأي 

3.9% ف���ي ع���ام 2011 ، وا�صتم���ر في تراجعه 
ليبل���غ 2.9% في عام 2013 ، وقد كان لتراجع 

النمو في منطقة اليورو عام 2011 ثم انكما�صه 

بحوال���ي 0.6% ع���ام 2012 و بحوالي %0.4 

عام 2013 من اأهم االأ�صباب وراء تراجع النمو 

في االقت�صاد العالمي خالل هذه الفترة.

• ب���رزت تداعيات اأزم���ة الدي���ون ال�صيادية بدول 	

منطق���ة اليورو عل���ى التجارة البيني���ة بين دول 

المنطق���ة في تراج���ع حجم ال���واردات ال�صلعية 

ال�صنوي���ة بين دول المنطق���ة بحوالي 13 مليار 

يورو خالل عام 2012 ووا�صل تراجعه بحوالي 

8.3 مليار يورو خالل عام 2013.
• انعك�ص���ت اأزمة الديون ال�صيادي���ة بدول منطقة 	

الي���ورو عل���ى التج���ارة الخارجي���ة ل���دول هذه 

المنطق���ة مع دول العال���م االأخرى، حيث تراجع 

مق���دار التغي���ر ف���ي حج���م ال���واردات ال�صلعية 

ال�صنوية لدول المنطقة من خارجها اإلى حوالي 

33.8 ملي���ار يورو ع���ام 2012 مقارن���ة بزيادة 
قدره���ا حوال���ي 206 و 204 مليار ي���ورو لعام 

2011 وع���ام 2010 عل���ى التوال���ي، وتراج���ع 
اإجمال���ي حجم الواردات ال�صلعي���ة ال�صنوية بين 

دول المنطق���ة اإل���ى حوال���ي 1743 مليار يورو 

خالل ع���ام 2013، م�ص���كاًل انخفا�صاً بحوالي 
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50 مليار يورو عن م�صتوياته في العام 2012.
• من اأح���د اأهم تداعيات اأزم���ة الديون ال�صيادية 	

في منطقة الي���ورو، هو اإرتفاع معدالت البطالة 

ب���دول المنطق���ة، ال�صيما في تلك ال���دول التي 

اأنطلق���ت �صرارة االزمة منه���ا كاليونان وا�صبانيا 

والبرتغال وايرلندا، وبدرجة اأقل ايطاليا.

• نتيجة لل�صغوط التي تعر�صت لها منطقة اليورو 	

ب�صب���ب اأزمة الديون ال�صيادية، كان من البديهي 

اأن يتاأث���ر جان���ب اال�صتثم���ار، حي���ث انخف�صت 

ن�صب���ة  اال�صتثمار ف���ي الناتج المحلي االجمالي 

م���ن حوال���ي 19.6% خ���الل ع���ام 2011 اإلى 

حوالي 17.9% خالل عام 2013.

• األق���ت اأزم���ة الدي���ون ال�صيادية بمنطق���ة اليورو 	

بظالله���ا عل���ى اأ�ص���واق البت���رول العالمية، عن 

طريق كبح النمو في الطلب العالمي على النفط 

، بعدم���ا �صهد نم���واً ملحوظاً خالل عام 2010 

مدعوماً بانتعا�س االقت�صاد العالمي في اأعقاب 

االنتكا�صة التي �صهدها من جراء االأزمة المالية 

العالمي���ة الت���ي اندلعت في الن�ص���ف الثاني من 

عام 2008 في الواليات المتحدة االأمريكية. 

• اأث���رت االأزمة ب�صورة مبا�ص���رة على طلب اأوروبا 	

الغربية من النفط الذي مثل حوالي 17.2% من 

اإجمال���ي الطلب العالمي على النفط خالل عام 

2008، واأدت الى تراجعه بحوالي مليون برميل 
يومياً ما بين عامي 2010 و 2012، واأدى ذلك 

اإل���ى تراجع ح�صة اإجمال���ي طلب مجموعة دول 

اأوروب���ا الغربية اإلى حوالي 14.8% من اإجمالي 

الطلب العالمي على النفط خالل عام 2012.

• �صه���د اإجمالي ال���واردات ال�صنوية لدول منطقة 	

الي���ورو من النفط الخام و�صوائل الغاز الطبيعي 

تراجع���اً بحوال���ي 34 مليون ط���ن اأي ما يعادل 

حوال���ي 249.2 ملي���ون برمي���ل خ���الل عام���ي 

2011 و2012، حي���ث انخف�ص���ت م���ن حوالي 
440 ملي���ون طن خالل ع���ام 2010 اإلى حوالي 
406 ملي���ون ط���ن خ���الل ع���ام 2012، م�صكاًل 

اأنخفا�صاً ن�صبته %7.7.

• �صه���د اإجمالي ال���واردات ال�صنوية لدول منطقة 	

الي���ورو م���ن الغ���از الطبيع���ي تراجع���اً بحوالي 

572321 ترلي���ون ج���ول ما بي���ن عامي 2010 
ملي���ار   17 حوال���ي  يع���ادل  م���ا  اأي  و2012 

مت���ر مكع���ب، حي���ث انخف�ص���ت م���ن حوال���ي 

13,111,946 ترلي���ون جول خالل عام 2010 
اإلى حوال���ي 12,539,625 ترليون جول خالل 

عام 2012، اأي بن�صبة انخفا�س %4.4.

• ي�ص���كل الغاز الطبيع���ي والنف���ط ومنتجاته اأهم 	

جزء في هيكل الميزان التجاري لمجموعة دول 

منطق���ة اليورو م���ع مجموعة ال���دول االأع�صاء 

ف���ي االأوابك، ويعتبر الم�ص���در الرئي�صي للعجز 

الحا�ص���ل ف���ي مي���زان مجموع���ة دول منطق���ة 

اليورو مع مجموعة الدول االأع�صاء في االأوابك 

خ���الل الفترة م���ن 2003-2012 ، وذلك على 

الرغم من تحقيق  مجموعة دول منطقة اليورو 

فوائ����س ف���ي ميزانها التج���اري م���ع مجموعة 

الدول االأع�صاء في االأوابك في ال�صلع االأخرى.

• �صهدت ال�صادرات البترولية للدول االأع�صاء في 	

االأواب���ك اإلى منطقة الي���ورو ب�صكل عام تراجعاً 

ملحوظ���اً خالل ع���ام 2011، حي���ث انخف�صت 

�ص���ادرات ال���دول االأع�ص���اء ف���ي االأواب���ك اإلى 

منطق���ة اليورو من النفط الخ���ام و�صوائل الغاز 

الطبيعي بحوالي 20.4 مليون طن اأي ما يعادل 

حوالي 149.5 مليون برميل بن�صبة تراجع بلغت 

حوال���ي 16.8% ، بينم���ا انخف�ص���ت �صادرات 

ال���دول االأع�صاء في االأوابك اإلى منطقة اليورو 

م���ن المنتجات النفطية بحوالي 1.7 مليون طن 

اأي م���ا يعادل حوالي 12.5 مليون برميل بن�صبة 

تراجع بلغت حوالي 9.8%، كما �صهدت �صادرات 

ال���دول االأع�صاء في االأوابك اإلى منطقة اليورو 

من الغ���از الطبيعي، تراجعاً بحوالي 646،519 

تريلي���ون جول اأي ما يع���ادل حوالي 19.1 مليار 

مت���ر مكعب اأو م���ا ن�صبت���ه 19.5% خالل عام 

2011 مع بروز اأزم���ة الديون ال�صيادية بمنطقة 
اليورو، ثم وا�صلت تراجعها بحوالي 102,763 

تريليون ج���ول اأي ما يعادل حوالي 3 مليار متر 

مكعب اأو ما ن�صبته 3.8% خالل عام 2012.
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الجدول )1(

 النمو في الئتمان الم�سرفي ببع�ص دول اليورو خالل الفترة 2010-2000، %

20002001200220032004200520062007200820092010

4.02.0-20.018.012.013.524.530.023.016.01.0ايرلندا

12.012.310.114.914.123.020.319.212.53.83.0ا�صبانيا

7.14.09.517.510.611.76.20.023.9//اليونان

8.95.73.99.05.07.48.119.84.64.012.0ايطاليا

24.013.15.02.85.07.012.612.08.77.510.0البرتغال

 International Financial Statistics، IMF /الم�صدر

الجدول )2(

موؤ�سر اأ�سعار العقارات ببع�ص دول منطقة اليورو، 2000=100 

البرتغالايطاليااليونانا�سبانياايرلندا منطقة اليورو )17 دولة(

2000100100100100100100

2001105112110114106105

2002112120127130118106

2003119137150137126107

2004128153176140133108

2005137164200156144110

2006146186221176152113

2007152185234187159114

2008155168235190164119

2009150145218183163119

2010152123209174161121

2011153198165162121

2012151180146158118

Statistical Data Warehouse /   European Central Bank، Euro-system /الم�صدر
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الجدول )3(

         ن�سبة العجز في الميزانيات الحكومية اإلى الناتج المحلي الإجمالي بدول  منطقة اليورو  

خالل الفترة 2012-2003 ،%

2003200420052006200720082009201020112012

0.80.1-4.2-3.1-0.1-1.70.2-3.3-3.8-4.2-األمانيا

2.5-2.4-4.5-4.1-1.7-1.8-4.6-1.7-النم�صا

4.1-3.9-3.9-5.6-1.1-0.1-2.60.3-0.2-0.2-بلجيكا

10.6-9.6-9.6-11.1-4.5-0.11.32.42.0-0.3-ا�صبانيا

4.8-5.3-7.1-7.6-3.3-2.8-2.4-3.0-3.6-4.1-فرن�صا

2.2-2.8-2.7-2.52.32.74.15.34.3فنلندا

9.0-9.6-10.8-15.6-9.9-6.8-6.0-5.6-7.4-5.7-اليونان

8.1-13.1-30.6-13.7-7.4-0.41.41.62.90.2ايرلندا

2.9-3.7-4.3-5.4-2.7-1.6-3.4-4.5-3.6-3.6-ايطاليا

0.6-0.80.1-0.7-1.10.01.43.73.2-0.5لوك�صمبورغ

4.0-4.3-5.0-5.6-0.30.50.20.5-1.8-3.2-هولندا

6.5-4.3-9.9-10.2-3.7-3.2-4.6-6.5-4.0-3.7-البرتغال

6.4-6.3-5.3-6.1-1.23.50.9-2.4-4.1-6.6-قبر�س 

0.2-2.00.21.1-2.9-1.71.61.62.52.4ا�صتونيا

3.3-2.8-3.5-3.7-4.6-2.3-2.7-2.9-4.6-9.0-مالطا

4.5-5.1-7.7-8.0-2.1-1.8-3.2-2.8-2.4-2.8-�صلوفاكيا

3.8-6.3-5.9-6.3-1.9-1.40.0-1.5-2.3-2.7-�صولفينيا

منطقة اليورو 

)17 دولة )

-3.2-2.9-2.5-1.4-0.7-2.1-6.4-6.2-4.1-3.7

Statistical Data Warehouse /   European Central Bank، Euro-system /الم�صدر
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الجدول )5(

ن�سبة العجز في الح�ساب الجاري اإلى الناتج المحلي الجمالي بباقي دول منطقة اليورو

% ،2012-2003 

2003200420052006200720082009201020112012

1.682.0622.83.514.872.713.421.641.61النم�صا

2.01-1.12-0.641.93-1.64-3.423.181.971.861.62بلجيكا

6.8-3.34-9.83-10.73-15.61-قبر�س

1.79-9.152.732.841.79-15.95-15.33-9.97-11.31-ا�صتونيا

1.66-1.5-4.836.23.354.164.262.611.771.52فنلندا

8.1411.8611.5410.3710.095.367.267.76.656.6لوك�صمبورج

0.62.12-7-8.34-5.18-5.2-9.68-8.52-5.7-2.94-مالطا

5.547.637.49.346.724.295.187.389.499.43هولندا

3.762.19-3.72-2.59-6.24-5.91-9.7-10.88-10.39-�صلوفاكيا

0.140.43.28-0.49-5.45-4.16-1.75-�صلوفينيا

Statistical Data Warehouse /   European Central Bank، Euro-system /الم�صدر
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الجدول )6(

              ن�سبة الدين العام اإلى الناتج المحلي الإجمالي بدول منطقة اليورو

 خالل الفترة 2012-2003 ،%

2003200420052006200720082009201020112012

64.466.268.668.065.266.874.582.580.081.0األمانيا

65.364.764.262.360.263.869.272.372.874.0النم�صا

98.494.092.087.984.089.295.795.798.099.8بلجيكا

48.846.343.239.736.340.254.061.770.586.0ا�صبانيا

62.964.966.463.764.268.279.282.485.890.2فرن�صا

44.544.441.739.635.233.943.548.749.253.6فنلندا

97.498.6100.0106.1107.4112.9129.7148.3170.3156.9اليونان

31.029.427.224.624.944.264.491.2104.1117.4ايرلندا

104.1103.7105.7106.3103.3106.1116.4119.3120.7127.0ايطاليا

6.26.36.16.76.714.415.519.518.721.7لوك�صمبورغ

52.052.451.847.445.358.560.863.465.771.3هولندا

59.461.967.769.468.471.783.794.0108.2124.1البرتغال

69.770.969.464.758.848.958.561.371.586.6قبر�س 

5.65.04.64.43.74.57.16.76.19.8ا�صتونيا

66.069.868.062.560.760.966.566.869.571.3مالطا

42.441.534.230.529.627.935.641.043.452.4�صلوفاكيا

27.227.326.726.423.122.035.238.747.154.4�صولفينيا

منطقة اليورو 

)17 دولة )

69.269.670.368.666.470.280.085.487.390.6

Statistical Data Warehouse /   European Central Bank، Euro-system /الم�صدر
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اإعداد

عمر كرامة عطيفة

اإدارة الإعالم واملكتبة

التي  بالموا�ضيع  بيليوغرافيا  الق�ضم  ه��ذا  ي�ضمل 

وم��ق��الت  وال��وث��ائ��ق  الكتب  اأح���دث  اإل��ي��ه��ا  تطرقت 

الدوريات العربية الواردة اإلى مكتبة اأوابك، مدرجة 

تحت روؤو�س المو�ضوعات التالية:

االقت�صاد والتنمية

البتروكيماويات

البترول )النفط والغاز(

التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية

ق�صايا حماية البيئة

الطاقة  

المالية والمالية العامة

نقل التكنولوجيا

مو�صوعات اأخرى
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االقت�صاد والتنمية

اأ�ضرار ال�ضركات العائلية.-- االأهرام االقت�صادي.-- 

ع. 2374 )2014/11(.-- �س. 35-34. 

 الأ�ض���رج، ح�ضي���ن عب���د المطل���ب. الغ�������از الطبيعي 

االإ�صرائيلي بين تقلي�ص التبعية واالنعكا�صات 

االإقليمية، 2000-2013.-- اأبو ظبي: مركز 

الإمارات للدرا�ض���ات والبحوث الإ�ضتراتيجية، 

116.2013-- �س.
الأ�ضرج، ح�ضين عبد المطلب. تفعيل دور الم�صروعات 

االقت�صادي�������ة الم�صترك�������ة في تحقي�������ق االأمن 

الغذائي العرب�������ي.-- اأبوظبي: مركز الإمارات 

للدرا�ضات والبحوث ال�ضتراتيجية، 2013. 

اإ�ض���الح اأنظمة الدع���م الحكومي ملج���اأ اقت�ضادات 

ال���دول العربي���ة لتر�ضي���د الإنف���اق الع���ام.-- 

 48 ع.  واالأعم�������ال.--  االقت�ص�������اد  تقري�������ر 

)2014/12/6(.-- �س. 33-24.  

القت�ض���اد العمان���ي نمو ق���وي رغ���م التحديات.-- 

 519 ع.  الكويت�������ي.--   االقت�ص�������ادي 

)2014/12(.-- �س. 47-43.  

القت�ض���اد الكويت���ي ورف���ع الحظ���ر ع���ن الم�ضتقات 

المالي���ة.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 

46 )2014/11/25(.-- �س. 16-6.  

التوج���ه  ذات  التنمي���ة  طري���ق  �ضمي���ر.  اأمي���ن، 

ال�ضتراك���ي.-- الم�صتقب�������ل العرب�������ي.-- مج. 

37، ع. 430 )2014/12(.-- �س. 21-7.  

الندماج في القت�ضاد العالمي بين الحتمية والتريث: 

اإ�ض���ارة اإل���ى حال���ة الجزائ���ر.-- الم�صتقب�������ل 

العرب�������ي.--  ع.  429 )2014/11(.-- �س. 

  .46-35

تحدي���ات ا�ضتدامة نم���و القت�ضاد التركي خالل عام 

2014.-- تقري�������ر االقت�صاد واالأعمال.-- ع.  
37 )2014/9/15(.-- �س. 38-27.  

التنمي���ة الب�ضري���ة ف���ي الإم���ارات طري�������ق �ضع���ب 

ونج�������اح باه���ر.-- التج�����ارة.-- مج. 43، ع. 

10)2014/10(.-- �س. 25-16 . 

ال�ضامل���ة.--  التنمي���ة  ه���ي  الب�ضري���ة  التنمي���ة 

التجارة.-- مج. 43 ع.  12 )2014/12(.-

- �س. -38 40.  

جامعة الدول العربية. اجتماع المجل�ص االقت�صادي 

واالجتماعي لمجل��������ص جامعة الدول العربية 

القم�������ة -ال�������دورة الخام�ص�������ه  عل�������ى م�صت�������وى 

 :2014 مار��������ص   20 الكوي�������ت،  والع�ص�������رون،  

المذك�������رات ال�صارح�������ة.-- القاه���رة: جامع���ة 

الدول العربية، 2014.--د:ت �س.

االقت�ص�������ادي  المجل��������ص  العربي���ة.  ال���دول  جامع���ة 

واالجتماع�������ي - الدورة العادي�������ة 94 : القاهرة 

�صبتمب�������ر 2014.-- القاه���رة: جامعة الدول 

العربية، 2014.--د: ت �س.

جامعة الدول العربية. المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي 

عل�������ى الم�صتوى ال�������وزاري - ال�������دورة العادية  93 : 

القاهرة، 13 فبراي�������ر 2014.-- القاهرة: جامعة 

الدول العربية، 2014.--د:ت �س.

اأ�ص�������واق  ف�������ي  اال�صتثم�������ار  مب�������ادئ  ناج���ي.  جم���ال، 

الموؤ�ض�ض���ة  مج���دي  بي���روت:  التموي�������ل.-- 

والتوزي���ع،  والن�ض���ر  للدرا�ض���ات  الجامعي���ة  

266.2012-- �س. 

الحم�س، مني���ر. التنمية الإن�ضانية العربية في القرن 

التمكي���ن.--  اأولوي���ة  والع�ضري���ن:  الح���ادي 

الم�صتقب�������ل العرب�������ي.-- م���ج. 37، ع. 430 

)2014/12(.-- �س. 119-90.  

الخوري، كابي. مظاهر الإق�ضاء في البلدان العربية: 

موؤ�ض���رات مخت���ارة.-- الم�صتقبل العربي.--  

428 )2014/10(.-- ����س.  م���ج.  38، ع. 

  .205-185

ال�ضياب���ي، اأحمد بن نا�ض���ر بن علي. اإ�ضه���ام المراأة 

العماني���ة في التنمي���ة.-- المجلة الجغرافية 

العربي�������ة.-- م���ج. 46 ، ع. 64 )2014(.-- 

�س. 59-31.  

القت�ض���ادي:  التعاف���ي  ثالث���ة  ربي���ع.  �ضاهي���ن، 

ال�ضتقرار والأم���ن والإ�ض���الح الت�ضريعي.-- 



البيبليوغرافيا

171

  2376 ع.  االقت�ص�������ادي.--  االأه�������رام 

)2014/11/30(.-- �س. 21-20.  

�ضابة، بوبكر. الإ�ضالم والتنمية الم�ضتدامة: روؤى كونية 

جدي���دة.-- الم�صتقبل العربي.-- مج. 37، ع. 

430 )2014/12(.-- �س. 163-159. 

ال�ضفتي، محمد فوزي: وم�ضطفى، دعاء اأحمد. نحو 

اإ�ضتراتيجي���ة تنموية م�ضتدامة لإنتاجية العمل 

في دول مجل����س التعاون.-- التعاون.-- مج. 

29، ع.. 83 )2014/4(.-- �س. 41-17.  

الطاه���ر، قادري محم���د. التنمي�������ة الم�صتدامة في 

البل�������دان العربية: بين النظرية والتطبيق.-- 

بي���روت: مكتب���ة ح�ضن الع�ضري���ة، 2013.--

376 �س.

بال�ض���كك  الخليج���ي  الرب���ط  ع���ام   2018 ع���ام 

الحديدي���ة.-- االقت�ص�������ادي الكويت�������ي.-- ع. 

519 )2014/12(.-- �س. 49--48.  

عايب، وليد عبدالحمي���د. االآثار االقت�صادية الكلية 

ل�صيا�صة االإنفاق الحكوم�������ي: درا�صة تطبيقية 

قيا�صي�������ة لنم�������اذج التنمي�������ة االقت�صادي�������ة.-- 

بي���روت: مكتب���ة ح�ضن الع�ضري���ة، 2010.--

400 �س.

عبدالعظيم، محمود. ثالث مفاجاآت في نتائج التعداد 

القت�ض���ادي.-- االأهرام االقت�ص�������ادي.-- ع. 

2373  )2014/11/9(.-- �س. 45-44.  

عبدالغن���ي، عبدالحمي���د محم���د. العم���ل الخليجي 

الإح�ضائ���ي الم�ض���رك.-- التعاون.-- ع. 84 

)2014/8(.-- �س. 29-17.  

عل���ى �ضوء قم���ة مجموع���ة الع�ضرين... ه���ل تتمكن 

القت�ضاديات الكبرى من مواجهة عوامل ركود 

تقري�������ر االقت�صاد  العالم���ي؟؟.--  القت�ض���اد 

 --.)2014/11/17(  45 ع.  واالأعم�������ال.-- 

�س. 35-25. 

قرن���ي، بهجت. التنمي���ة الإن�ضانية العربية في القرن 

التمكي���ن.--  اأولوي���ة  والع�ضري���ن:  الح���ادي 

الم�صتقب�������ل العرب�������ي.-- م���ج.  38، ع. 428 

)2014/10(.-- �س. 30-7.  

قناة ال�ضوي����س الجديدة تحفي���ز القت�ضاد وتح�ضين 

م�ضتوى المعي�ضة.-- االقت�صادي الكويتي.-- 

ع. 518 )2014/11(.-- �س. 47-45.  

ل تنمي���ة اقت�ضادي���ة ب���دون تنمي���ة اجتماعي�������ة.-- 

التج�����ارة.-- م���ج. 43، ع. 9 )2014/9(.-- 

�س.36-34. 

لماذا تزايدت معدلت البطالة في الدول العربية في 

عام 2014.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- 

ع. 46 )2014/11/25(.-- �س. 35-25. 

المبادرات الحكومية وال�ضتقرار الأمني والبنية 

الت�ضريعية المحفزة في مقدمة عوامل النمو 

القت�ضادي بالإمارات.-- التجارة.-- مج. 

43، ع. 9  )2014/9(.-- �س. 27-22.  

متطلبات تفعي���ل الجهود ال�ضعودية لمواجهة مع�ضلة 

البطال���ة: التجرب���ة الأيرلندي���ة نموذج���ا.-- 

ع.41  واالأعم�������ال.--  االقت�ص�������اد  تقري�������ر 

)2014/10/20(.-- �س. 21-5.  

مجل����س التع���اون ل���دول الخلي���ج العربي���ة. االأرق�������ام 

دول  ف�������ي  الم�صتهلكي�������ن  الأ�صع�������ار  القيا�صي�������ة 

مجل�ص التعاون، 2014.-- الريا�س: مجل�س 

التع���اون لدول الخليج العربية، 2014.-- 70 

�س. 

مجل����س التع���اون ل���دول الخلي���ج العربي���ة. الن�ص�������رة 

االإح�صائية للت�صخم في دول مجل�ص التعاون 

لدول  الخليج العربي�������ة.-- الريا�س: مجل�س 

التع���اون لدول الخليج العربية، 2014.-- 19 

�س.

مجل����س التع���اون ل���دول الخلي���ج العربي���ة. لمح�������ة 

اإح�صائي�������ة.-- الريا�س: مجل�س التعاون لدول 

الخليج العربية، 86.2014-- �س.

الم�ضروع���ات القومي���ة الكب���رى وتكلف���ة الفر�ض���ة 

البديل���ة: قن���اة ال�ضوي����س الثاني���ة نموذجا.-- 
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 39 ع.  واالأعم�������ال.--  االقت�ص�������اد  تقري�������ر 

)2014/9/28(.-- �س. 36-27.  

م�ضر تحتاج ثورة اإدارية لتحطيم الروتين ومحاربة 

الف�ضاد.-- االأهرام االقت�صادي.--  ع. 

2374  )2014/11(.-- �س. 25-24.  

عبدالرحم���ن.  �ضاني���ة،  عبدالطي���ف؛  م�ضطيف���ى، 

درا�صات في التنمي�������ة االقت�صادية.-- بيروت: 

مكتبة ح�ضن الع�ضرية، 359.2014-- �س.

الريعي���ة.--  والدول���ة  الريع���ي  القت�ض���اد  مفه���وم 

التج�������ارة.-- م���ج. 43، ع. 9 )2014/9(.-- 

�س. -32 33. 

المواني الكويتية بين �ضرورة التطوير وتنويع القاعدة 

القت�ضادية.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- 

ع.  48 )2014/12/6(.-- �س. 16-6.  

هل يخ���رج اليمن م���ن اأزمته القت�ضادي���ة بم�ضاعدة 

الدول���ي؟.--  النق���د  �ضن���دوق  قرو����س 

 49 ع.   واالأعم�������ال.--  االقت�ص�������اد  تقري�������ر 

)2014/12/15(.-- �س. 35-27.  

الإ�ض���الم.--  ف���ي  القت�ضادي���ة  الدول���ة  وظيف���ة 

التج�������ارة.-- مج. 43، ع. 10 )2014/10(.-

- �س. 31-28 . 

البتروكيماويات

 التحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات يعقد 

موؤتم���ره ال�ضنوي الخام�س تح���ت عنوان : دور 

ال�ضم���دة في الأمن الغذائ���ي.-- االقت�صادي 

الكويت�������ي.-- ع. 518 )2014/11(.-- �س. 

  .44-43

لمواجه���ة  الخلي���ج  دول  �ض���الح  البتروكيماوي���ات 

تراج���ع اأ�ضع���ار النف���ط.-- تقري�������ر الخلي�������ج    

اال�صتراتيجي.-- ع. 41 )2014/10/19(.-

- �س. 18-17  

جعف���ر، عبدالر�ض���ول. �ضرك���ة �ضناع���ة الكيماويات 

البترولي���ة تفخ���ر بتحقي���ق المرك���ز الأول في 

اأرب���اح ال�ض���ركات التابعة للموؤ�ض�ض���ة.-- عالم 

الموؤ�ص�ص�������ة.-- ع. 70 )2014/10( .-- �س. 

 .11-8

البترول

الجتماع ال 33 للجنة التعاون البترولي الخليجي.-- 

اأوابك.-- مج. 40، ع. 8-9 )2014(.-- �س. 

  .9-6

الع�ض���ر البترول���ي الجدي���د اأ�ضد فتكا م���ن الحروب 

ع.  االقت�ص�������ادي.--  االأه�������رام  العالمي���ة.-- 

2374 )2014/11(.-- �س. 41-40.  

العقيل، خالد بن من�ض���ور. رحلة في  عالم البترول: 

ق�صاي�������ا بترولية دولي�������ة.-- الريا����س: مكتبة 

الملك فهد الوطنية، 154.2003-- �س. 

منظمة الأقطار العربية الم�ض���درة للبترول. متابعة 

دور المخزون النفطي ف�������ي االأ�صواق العالمية 

ف�������ي  ال�������دول االأع�ص�������اء  واالنعكا�ص�������ات عل�������ى 

اأواب�������ك.-- الكويت: منظمة القط���ار العربية 

الم�ضدرة للبترول، 62.2014-- �س.

النف���ط رخي�س.....ولكن لي�س ل�ضن���وات.-- االأهرام 

االقت�صادي.-- ع. 2376 )2014/11/30(.-

- �س. 33-32.  

وكال���ة الطاق���ة تخف����س توقعاتها لنم���و الطلب على 

النف���ط خ���الل 2015.-- تقري�������ر االقت�ص�������اد 

 --.)2014/12/15(  49 ع.  واالأعم�������ال.-- 

�س. 52-51.  

التع���اون  مجل����س  خليف���ة.  يو�ض���ف  اليو�ض���ف، 

الخليج���ي في مثل���ث الوراثة والنف���ط والقوى 

الأجنبية.-- الم�صتقبل العربي.--  ع.  429 

)2014/11(.-- �س. 53-47.  

البترول - اأ�صعار 

اأثر تراجع اأ�ضعار النف���ط على الدول الم�ضتهلكة.-- 

 48 ع.  واالأعم�������ال.--  االقت�ص�������اد  تقري�������ر 

)2014/12/6(.-- �س. 50-40. 
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تاأثي���ر انخفا����س اأ�ضعار النفط عل���ى موازنات الدول 

المنتج���ة.-- تقرير االقت�ص�������اد واالأعمال.--  

ع. 33 )2014/8/18(.-- �س. 51-42.  

 تاأثي���ر تراجع اأ�ضع���ار النفط العالمية على القت�ضاد 

ال�ضعودي.-- تقري�������ر االقت�صاد واالأعمال.-- 

ع. 47 )2014/12/1(.-- �س. 18-6.  

تراجع اأ�ضعار النفط العالمية: الأ�ضباب 

والتداعيات.-- تقرير االقت�صاد 

واالأعمال.-- ع. 40 )2014/10/14(.-- 

�س. 51-37 .

دور الإعالم في اإدارة الأزمات في قطاع البترول.-- 

البترول.-- مج. 51، ع. 10-9 )2014(.-- 

�س. 30-28.  

كيف يمكن لال قت�ضادات الخليجية ال�ضعيفة تفادي 

تحقي���ق عجز مالي محتوم ف���ي ظل انخفا�س 

اأ�ضعار النفط العالمي���ة؟.-- تقرير االقت�صاد 

 --.)2014/10/28(  42 ع.  واالأعم�������ال.-- 

�س. 19-6.  

م�ضتقب���ل المديونية العامة ف���ي دول مجل�س التعاون 

الخليجي على �ضوء اأ�ضعار النفط العالمية.--  

 49 ع.  واالأعم�������ال.--  االقت�ص�������اد  تقري�������ر 

)2014/12/15(.-- �س. 16-6.  

وف���رة المعرو����س ترج���ح ا�ضتم���رار النخفا����س في 

اأ�ضعار النف���ط.-- االأهرام االقت�صادي.-- ع. 

2372 )2014/11/2(.-- �س. 31-30.

  البترول -- الجوانب االقت�صادية 

اإلى  اي مدى نجحت دول الخليج في تنويع 

اقت�ضادياتها بعيدا عن القطاع النفطي؟.-- 

تقرير الخليج اال�صتراتيجي.--  ع. 34 

)2014/8/23(.-- �س. 69-50.  

القت�ض���اد  لم�ضتقب���ل  المحتمل���ة  ال�ضيناريوه���ات 

الخليج���ي في ظل التراج���ع الم�ضتمر لأ�ضعار 

النف���ط.-- تقرير الخلي�������ج اال�صتراتيجي.-- 

ع. 45 )2014/11/15(.-- �س. 64-47.  

عثم���ان، ت���وات. اأث���ر النف���ط ف���ي التج���ارة البيني���ة 

الحقائ���ق.--  بع����س  العربي���ة:  لالأقط���ار 

الم�صتقب�������ل العربي.-- م���ج.  38، ع.. 428 

)2014/10(.-- �س. 73-54.  

الكوي���ت تب���داأ خف����س الدع���م الحكوم���ي وتر�ضي���د 

الإنفاق.-- تقري�������ر الخليج اال�صتراتيجي.-- 

ع. 41 )2014/10/19(.-- �س. 8-6.  

ه���ل يق�ض���ى التف���اق بي���ن بغ���داد واربي���ل اإلى حل 

م�ضكالت النفط العراقي؟.-- تقرير االقت�صاد 

 --.)2014/11/17(  45 ع.  واالأعم�������ال.-- 

�س. 53-42.  

البترول - اإنتاج

اأثر تثبيت مع���دل انتاج اأوبك النفطي على ميزانيات 

االقت�ص�������اد  تقري�������ر  الأع�ض���اء.--  ال���دول 

 --.)2014/12/1(  47 ع.  واالأعم�������ال.-- 

�س. 63-50.  

ه���دف  الثقي���ل  النف���ط  اإنت���اج  ولي���د.  الخمي����س، 

ا�ضتراتيج���ي مه���م للقطاع النفط���ي.-- عالم 

الموؤ�ص�ص�������ة.--  ع. 70 )2014/10(.-- �س. 

 .33-32

ه���ل تتخذ اأوبك ق���رار بخف�س ح�ض�ضه���ا الإنتاجية 

ف���ي اجتماعها المقب���ل؟.-- تقرير االقت�صاد 

 --.)2014/10/20(  41 ع.  واالأعم�������ال.-- 

�س. 53-45. 

البترول - تكرير

الإ�ضتراتيجي���ة الخليجي���ة لتوطين �ضناع���ة التكرير 

لديها.-- تقرير الخليج اال�صتراتيجي.--  ع. 

38 )21 / 2014/9(.-- �س. 68-54.  

البترول - �صركات

ال�ض���ركات العربي���ة المنبثق���ة ع���ن منظم���ة الأوابك 

ودوره���ا في تعزيز التع���اون العربي الم�ضترك 
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في مجال الطاقة.-- اأوابك.-- مج. 40، ع.. 

8-9  )8-2014/9(.-- �س. 5-4. 

 البترول - �صناعة

منظم���ة الأقطار العربية الم�ض���درة للبترول. تطوير 

م�ص�������ادر زي�������ت ال�صجي�������ل عربي�������ا وعالميا.-- 

الكوي���ت: منظم���ة الأقطار العربي���ة الم�ضدرة 

للبترول، 136.2014-- �س. 

البترول  والعالقات الدولية

النعكا�ض���ات العالمية على قط���اع النفط الليبي.-- 

 37 ع.  واالأعم�������ال.--  االقت�ص�������اد  تقري�������ر 

)2014/9/15(.-- �س. 53-43.  

بالنف���ط  الرئي����س  الم���زود  �ضتبق���ى  الخلي���ج  دول 

لل�ضين.-- تقرير الخلي�������ج اال�صتراتيجي.-- 

ع. 36  )2014/9/6(.-- �س. 22-19.  

ف�ض���ل الدين، داني���ا ظافر. النف�������ط العراقي تحول 

محتمل في الهيمن�������ة االإقليمية.-- اأبوظبي: 

والبح���وث  للدرا�ض���ات  الإم���ارات  مرك���ز 

الإ�ضتراتيجية، 76.2013-- �س.

ه���ل ي�ض���كل النف���ط عائق���ا اأم���ام ا�ضتق���الل اإقلي���م 

كرد�ضتان.-- تقرير الخليج اال�صتراتيجي.-- 

ع. 36 )2014/9/6(.-- �س. 74-72.

التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية

اأبرز موؤ�ضرات الأن�ضط���ة التجارية في الكويت خالل 

ع���ام 2014.-- االقت�ص�������ادي الكويتي.-- ع. 

511  )2014/10(.-- �س. 40-32.  

التجاه���ات العام���ة لتج���ارة الق���ارة الإفريقي���ة.-- 

 123 9، ع.  م���ج.  الن�ص�������رة االقت�صادي�������ة.-- 

)2014/9(.-- �س. 6-1.  

الأو�ض���اع القت�ضادية ال�ضائدة في المنطقة العربية، 

الكويتي.--  االقت�ص�������ادي   --.2014-2013
ع. 516 )2014/7(.-- �س. 49-44.  

عبدالرحي���م، خلي���ل علي���ان. المعوق���ات والحل���ول 

المقترح���ة لتوطي���ن وظائ���ف تج���ارة التجزئة 

ف���ي مدين���ة الطائف.-- التع�������اون.--  ع. 84 

)2014/8(.-- �س. 111-66.  

موؤتم���ر الأم���م المتح���دة للتج���ارة والتنمي���ة. تقرير 

التجارة والتنمية، 2013.-- نيويورك: الأمم 

المتحدة، 159.2013-- �س. 

الطاقة

التوج���ه القت�ض���ادي نح���و اأفريقي���ا: روؤي���ة تقييمية 

للتو�ضع الأمريكي مقاب���ل التو�ضع ال�ضيني في 

الق���ارة.-- تقرير االقت�ص�������اد واالأعمال.-- ع. 

41 )2014/10/20(.-- �س. 38-28.  

داغ���ر، محمود محم���د. اأو�ض���اع الطاق���ة العالمية، 

2013.-- البت�������رول.-- م���ج.  51، ع. 10-9 
)2014(.-- �س. 42-40.  

�ضال���م، وف���اء محم���د م�ضطف���ى. النظائ���ر الثابت���ة 

والم�ضع���ة في اإدارة المي���اه الجوفية.-- الذرة 

والتنمي�������ة.--  م���ج. 26، ع. 2 )2014(.-- 

�س. 12-3.  

�ضلمان، هيثم عبداهلل. اأثر �ضيا�ضات الطاقة العالمية 

عل���ى اقت�ضادات بع����س دول مجل����س التعاون 

لدول الخليج العربي���ة.-- التعاون.-- ع. 84 

)2014/8(.-- �س. 65-30.  

ال�ض���ركات العربي���ة المنبثق���ة ع���ن منظم���ة الأوابك 

ودوره���ا في تعزيز التع���اون العربي الم�ضترك 

ف���ي مجال الطاق���ة.-- اأوابك.-- مج. 40،ع. 

8-9 )2014(.-- �س. 5-4.  

�ض���الح، محمد محمد. اإدخال نظام تحليل المخاطر 

ونق���اط التحك���م الحرج���ة ل�ضم���ان �ضالم���ة 

ال�������ذرة  بالإ�ضع���اع.--  المعالج���ة  الأغذي���ة 

والتنمية.-- مج. 26، ع. 2 )2014(.-- �س. 

  .26-13

الج���زرة  الطاق���ة:  اإم���دادات  اأحم���د.  عبدالفت���اح، 

ب���دول  الغرب���ي  النف���وذ  لمواجه���ة  الرو�ضي���ة 
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ع.  االقت�ص�������ادي.--   االأه�������رام  الج���وار.--  

2382 )2015/1(.-- �س. 41-40.  

الطاقة - الم�صادر

واإخفاق���ات  اإيراني���ة  نجاح���ات  الن���ووي  التف���اق 

اأمريكي���ة.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 

46 )2014/11/25(.-- �س. 51-42.  
�ض���رورة  المتج���ددة...  الطاق���ة  ف���ي  ال�ضتثم���ار 

عربية.-- تقرير االقت�ص�������اد واالأعمال.-- ع. 

44  )2014/11/11(.-- �س. 52-46.  

خ���دوري، عماد. م�ضتقبل الطاقة النووية في البلدان 

العربية المطلب الرئي�س: المالك الوطني.-- 

الم�صتقب�������ل العرب�������ي.-- م���ج. 37، ع. 430 

)2014/12(.-- �س. 58-51.  

الطاقة المتجددة ف���ي القت�ضاد الإماراتي: وتحقيق 

الخلي�������ج  تقري�������ر  الم�ضتدام���ة.--  التنمي���ة 

اال�صتراتيج�������ي.-- ع. 36 )2014/9/6(.-- 

�س. 71-53.  

وم�ضتدام��������ة  نظيف�������ة  المحي��ط������ات:  ط�����اق�������ة 

وواع������دة 1.-- ن�ص���رة البيئ��ة البحرية.-- ع. 

101 )7-2014/9(.-- �س. 10-4.

غال���ي، ابراهيم عبدالحمي���د. �صيا�صة الهند النووية 

ف�������ي ن�ص�������ف ق�������رن: الم�ص�������ار والموؤث�������رات.-- 

اأبوظب���ي: مركز الإمارات للدرا�ضات والبحوث 

ال�ضتراتيجية، 307.2013-- �س. 

الغامدي، محمد خلف. اآفاق النقل الال�ضلكي للطاقة 

الكهربائي���ة.-- القافل�������ة.--  مج. 63 ، ع. 6 

11 )2014/12(.-- �س. 40-35.  

الغاي����س، عزم���ي محمد. الوقود الحي�������وي بين اأزمة 

الغ�������ذاء واأزم�������ة الطاق�������ة.-- اأبوظب���ي: مركز 

الإم���ارات للدرا�ضات والبحوث الإ�ضتراتيجية، 

96.2013-- �س.
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