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امللخص التنفيذي
لطاملـا شـكل أمـن صـادرات الطاقـة وعبـور الطاقـة مـن منطقـة الشرق األوسـط وشمال أفريقيا مصـدر قلـقٍ نظرا ً
ألهميتـه القصـوى لالقتصـاد العاملـي .حتى وإن مل تتحقق أسـوء السـيناريوهات ،لقد شـهدت املنطقـة تاريخاً طويالً
مـن االضطرابـات ذات صلـة بإنتـاج النفـط والغـاز ونقلـه .وانصـب االهتمام األكبر عىل النقـل عرب الخليـج ومضيق
هرمـز ،ولكـن هنـاك نقـاط ضعـف أخـرى يف ظـل وجـود سـيناريوهات تعطيل محتملـة ترتاوح بين أعمال إرهابية
وتخريبيـة على نطـاقٍ صغري ومسـتوى محلي ورصاعـات كبرية بين الدول.
ظل انخفاض
إ ّن األوضـاع السياسـية الحاليـة غير املسـتقرة إىل حد كبير تجعل هذه التهديـدات أكرث بروزا ً ،حتـى يف ّ
أسـعار الطاقـة العامليـة ،بينما تبـدو األسـواق غير مهتمة كثيرا ً بهذه املخاطـر .لن نأيت يف هـذه الورقة عىل مناقشـة
التطـور الطويـل األمـد لألسـلوب األمنـي يف املنطقـة بالتفصيـل ،إال أن مسـائل مهمـة ،كفهـم تراجـع الـدور األمرييك
وسياسـة أكثر فعاليـة تعتمدهـا القـوى اإلقليميـة وانخراط روسـيا ورمبا الصني بشـكلٍ أكرب ،تترك جميعها آثـارا ً عىل
مـن قـد يشـكل تهديدا ً ألمـن الطاقـة ومن قد تسـتهدفه هـذه التهديدات.
لقيـت هشاشـة نقـل النفـط اهتامماً كبيرا ً نظـرا ً لضخامتهـا ،إال أن املخاطر التي تهـدد أمن صادرات الغـاز الطبيعي
املسـال والـواردات الحيويـة إىل دول الخليـج مل تُعـط االهتمام الـكايف .تطـال تهديـدات أمـن الطاقة مرافـق اإلنتاج
املحليـة وكذلـك طـرق العبـور األخرى غير الخليج ومضيـق هرمز.
ميكـن تقسـيم النهـج املتبعـة للتخفيـف مـن تعطيل اإلمـدادات إىل ثالثة مجـاالت .أوالً ،ميكـن للدول بنـاء أو تطوير
بنيـة تحتيـة لتأمين طرقـات تصديـر بديلـة أو حاميـة الطرقـات املسـتخدمة أو تأمين أماكـن للتخزيـن لتخطـي
التعطيلات املؤقتـة .تـ ّم بنـاء بعـض البنـى التحتيـة الجانبية يف إشـارة إىل أن الـدول اإلقليمية ترى فيهـا قيمة ،إال أن
تقريـرا ً سـابقاً قـد أبـرز تخفيفـاً جديـدا ً يف البنيـة التحتيـة ،رمبا عىل حسـاب السـياق املؤسسـايت األوسـع .أمـا النهج
الثـاين ،فهـو أن تقـوم مجموعـات مـن الدول بتطوير أو تقوية املؤسسـات واآلليـات للتعامل مع تعطيلات إمدادات
الطاقـة ،على غـرار املشـاركة التعاونية .أخيرا ً ،ميكن االعتامد عىل وسـائل األسـواق للتخفيف من النتائـج االقتصادية
لهـذه التعطيالت.
مـن الضروري التأكيـد على رضورة اسـتخدام هذه النهج بعضهـا مع بعضها اآلخـر .فالبنية التحتية لن تقـ ّدم املنافع
كاملـةً ،أو لـن ت ُبنـى أصلاً ،من دون املؤسسـات املناسـبة .إىل ِ
تحل املؤسسـات محـل الحاجة إىل
حـد معني ،ميكن أن ّ
بنيـة تحتيـة مضاعفـة .ويجـب عىل الوسـائل املؤسسـاتية ملعالجـة األزمات أن تعمل مع السـوق بدالً مـن أن تحاول
الحلول مكانه.
صحيـح أ ّن التحالفـات ميكـن أن تكـون مفيـدة لألمـن والتعـاون املتبادلين؛ إال أنهـا تطرح السـؤال الصعـب :ض ّد من
ٌ
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سـتكون هـذه التحالفـات موجهـة؟ قـد تشـكل التحالفات املتبادلـة العدائيـة خطرا ً عىل أمـن الطاقـة اإلقليمية بدالً
مـن أن تكـون الضامن لهـذا األمن.
مل يحقـق مجلـس التعـاون الخليجـي تقدمـاً كبيرا ً عىل صعيد املسـائل املشتركة ذات الصلـة بأمن صـادرات الطاقة.
مالـت دول الشرق األوسـط وشمال أفريقيـا عمومـاً إىل التعامـل مـع أمـن الطاقـة كمسـألة وطنيـة ،وبهـذا كان مثة
افتقـار إىل النهـج املتعـددة األطراف.
يحسـن أمن الطاقـة اإلقليمية .وإن تحسين تقييمات تتناول
مـن شـأن زيـادة الرتكيـز على العديد من املجـاالت أن ّ
قابليـة نجـاح خيـارات متعـددة للبنيـة التحتيـة من أجل تخفيـف إمكانيـة التأثر بالتعطيلات قد يزيد مـن إمكانية
القيـام بأكثر املشـاريع فائـدةً .مـن شـأن تطويـر ترتيبـات مؤسسـاتية عىل مسـتوى منطقة الرشق األوسـط وشمال
يحسـن إدارة االسـتجابات االسـتباقية والتفاعليـة ألزمـات عبـور الطاقـة ،وأن يحـرز
أفريقيـا (أو  )sub-MENAأن ّ
املزيـد مـن التقـدم على صعيـد الرتتيبـات التعاونيـة بين املؤسسـات اإلقليميـة املصـدرة للطاقـة وبين املنظمات
ليحـل الرصاعات التـي تعصف مبنطقة
العامليـة األساسـية .أخيرا ً ،ال بـ ّد أن يواصـل املجتمـع الدويل جهـوده ويكثفها ّ
الشرق األوسـط وشمال أفريقيـا ،حيـث يشـكل تحسين أمـن الطاقة مكسـباً مهامً إمنـا ليس أساسـياً.
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مقدمة
مثانية سفنِ تعرضت للقصف يف الخليج يف غضون  36ساعة .هاجمت سفن مدفعية إيرانية ناقل ًة يابانية تنقل نفطاً
من اإلمارات العربية املتحدة ،واستهدفت غارة جوية عراقية سفينتني .وقال سفري العراق لدى األمم املتحدة“ :ما من
دولة ستخوض حرباً فُرِضت عليها وال يُسمح لها باستخدام أفضل أسلحتها” .وأعلن رئيس الوزراء اإليراين“ :سنكمل
سياسة املقابلة باملثل بشكلٍ مدروس” .وردا ً عىل التصعيد ،قال بنك ليودز إن أقساط التأمني ضد خطر الحرب ازدادت
وس ِئل الرئيس األمرييك إن كان سيط ّبق قانون
مبعدل  50باملئة ،وأرسلت فرنسا ثالثة كاسحات ألغام إىل خليج ُعامنُ ،
سلطات الحرب.
تزايد هذا االقتتال يف العام  ،1987خالل مرحلة “حرب الناقالت” من حرب إيران – العراق .رغم أن ال وجود لحرب
محتدمة حالياً بني دول الرشق األوسط ،إال أن املنطقة تعاين مجموعة من الحروب بالوكالة واملواجهات والرصاعات
املحلية وانهيار الدولة ومجموعات عنيفة غري حكومية .وتشكل هذه العوامل مخاطر تهدد عبور الطاقة من وعرب ما
تبقى من املنطقة األوىل عاملياً إلنتاج وتصدير الهيدروكربون .وتُعترب املنطقة األوسع أيضاً مكاناً مهامً لعبور الطاقة
بفعل موقعها بني أوروبا وأفريقيا وآسيا ،وبالتايل تحكمها بالنقاط األساسية.
إن أسعار النفط والغاز املنخفضة ،واإلنتاج األمرييك الوفري ،وبروز مصادر الطاقة البديلة ،واالتفاق النووي الذي حصل
مؤخرا ً مع إيران؛ كلها عوامل من شأنها أن تشجع التصورات بأن أمن الطاقة بات أقل تزعزعاً من ذي قبل .باستثناء
ليبيا والعراق ،مل تشهد الدول املنتجة للنفط أي اضطراب أو رصاع ،وحتى كربى املناطق العراقية الجنوبية املنتجة
للنفط بقيت مبنأى عن أي تأثري مبارش.
لكن يف السنوات األربعة األخرية ،تركت الثورة يف ليبيا والعقوبات التي فُرِضت عىل إيران آثارا ً مهمة ،وإن مل تكن
كارثية ،عىل أسواق النفط العاملية .وال ميكن استبعاد تكرار تعطيالت مشابهة ،أو أسوأ منها .يهدد فشل الدولة طرق
عبور الطاقة ،كام شهدنا يف الصومال وشبه جزيرة سيناء يف مرص ،مع وجود مخاطر واضحة أيضاً يف اليمن ورمبا يف
إريرتيا .قد يخفف منو إنتاج النفط والغاز األمرييك الخطر الناجم عن تعطيالت إمدادات الطاقة ولكنه ال يلغيها متاماً.
وتبقى دول أوروبا واليابان هشة ،بينام زادت هشاشة الصني والهند يف السنوات املاضية.
يشكّل انخفاض أسعار النفط الحالية خطرا ً عىل االستقرار االقتصادي واالجتامعي يف العديد من الدول املنتجة للنفط
والغاز املهمة ،مع نتائج غري متوقعة عىل إنتاجها .وتضم هذه الدول فنزويال ونيجرييا وأنغوال وروسيا والعراق وليبيا
والجزائر يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .عىل املدى األطول ،قد تضيق أسواق الطاقة العاملية مجددا ً ،وقد
تظهر مصادر تصدير أو نقاط ضعف جديدة.
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مالت دراسة حديثة إىل الرتكيز عىل صادرات الغاز وإصالحات البنية التحتية والسيناريوهات العسكرية للتعطيل.
والحظنا تركيزا ً خاصاً عىل حصارات محتملة عىل مضيق هرمز ،رمبا عىل حساب نقاط ضعف أخرى 1.وانصب اهتامم
أكرب عىل التهديدات التي تطال الدول املستوردة للطاقة ،يف حني كان االهتامم باآلثار املرتتبة عىل الدول املصدرة
للطاقة أقل.
ستناقش هذه الورقة نقاط الضعف األساسية يف إمدادات الطاقة ونقلها يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
وتأثري التعطيالت املحتملة لعبور الطاقة عىل دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا نفسها ،باإلضافة إىل مثن
التعطيالت املحتملة وتأثريها االقتصادي العاملي والوسائل املؤسساتية والسوقية وتلك املتصلة بالبنية التحتية
لتخفيف من حدة هذه التعطيالت.

4

املخاطر الرئيسة التي تواجه نقل الطاقة
تواجه البنية التحتية للطاقة تهديدات من جميع األحجام ،بدءا ً من الجرائم الفردية أو التخريب أو اإلرهاب وصوالً
إىل الحروب اإلقليمية الكربى .ت ُعترب منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مهمة جدا ً بالنسبة لالقتصاد العاملي نظرا ً
لكميات النفط والغاز الضخمة التي تتدفق منها وعربها .رغم أن بعض الكتّاب يشريون إىل أن الطاقة تجذب جزءا ً
صغريا ً من الهجامت اإلرهابية فقط ،إال أن االتجاهات األخرية تشري إىل ارتفاع كبري يف نسبة الهجامت اإلرهابية املتصلة
2
بالنفط والغاز (الرسم البياين .)1
الرسم البياين  :1الهجامت اإلرهابية املتصلة بالنفط والغاز

3

حددت إدارة معلومات الطاقة األمريكية عددا ً من “نقاط االختناق” التي تتحكم بعبور الطاقة العاملية .ونقاط
االختناق هذه هي طرق مقيدة جغرافياً ومعرضة عىل نح ٍو محتمل للتعطيل ،ت ُنقل عربها كميات ضخمة من النفط
أو الغاز أو كالهام (باإلضافة إىل أنواع أخرى من التجارة) .أربعة من نقاط االختناق هذه تقع يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا األوسع :مضيق هرمز عند مخرج الخليج ،باب املندب عند املدخل الجنويب للبحر األحمر،
قناة السويس وخط أنابيب  SUMEDالذي يصل البحر األحمر بالبحر األبيض املتوسط؛ والبوسفور الذي يصل البحر
األسود بالبحر األبيض املتوسط (الرسم البياين  4.)2ومثة طرق أخرى ،ال تُع ّد نقاط اختناق ،تُعترب خطوطاً مهمة لعبور
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الطاقة وهي طريق القوقاز من أذربيجان عرب جورجيا إىل تركيا والبحر األبيض املتوسط؛ والطريق من شامل العراق مبا
يف ذلك املنطقة الكردية املستقلة ذاتياً عرب تركيا إىل البحر األبيض املتوسط؛ ورمبا الطرق عرب إيران من آسيا الوسطى،
ومن إيران إىل باكستان والهند.
الرسم البياين  :2نقاط االختناق لعبور النفط العاملي (إدارة معلومات الطاقة األمريكية )2014

يُعترب مضيق هرمز األهم من بني نقاط االختناق هذه ،إذ يُنقل عربه معظم كميات النفط (ومن املحتمل أن تزيد
هذه الكميات مع تزايد اإلنتاج العراقي واإليراين) ،ويُعترب طريقاً حيوية لنقل الغاز الطبيعي املسال ،ومخرجاً لبعض
الطرق البديلة (الرسم البياين  .)3يبلغ عرض املضيق عند أضيق نقاطه  30ميالً ،ويضم ممرين للمالحة يبلغ عرض
كل منهام ميلني تقريباً .إال أن مياه هذا املضيق عميقة مبا يكفي بحيث ميكن للسفن االنتقال إىل طرق أخرى يف حال
ّ
كان املمران مهددين بالخطر ،كام أن املضيق واسع وعميق كفاية بحيث ال ميكن إغالقه عملياً (خالفاً لقناة السويس
عىل سبيل املثال).
يُنقل عرب البوسفور (املضيق الرتيك) من  2,8إىل  3ماليني برميل يومياً من النفط من روسيا ومنطقة بحر قزوين إىل
األسواق العاملية 5.تلقّى مضيق البوسفور اهتامماً أقل من ذلك الذي تلقّته بعض نقاط االختناق األخرى بسبب
االستقرار السيايس املتص ّور يف تركيا .ونظرا ً للتأخري بسبب الطقس واالزدحام ومشاكل السالمة املحتملة يف القناة
الضيقة واملتعرجة التي مت ّر عرب اسطنبول ،ت ّم اقرتاح خطوط أنابيب جانبية كخط أنابيب بورگاس-ألكسندروپويل (بني
بلغاريا واليونان) أو خط أنابيب سامسون-جيهان (عرب تركيا) ،إال أن هذه الخطوط مل تعرف تقدماً .إ ّن تركيا ملزمة
بالسامح للسفن التجارية أن تعرب مجاناً مبوجب اتفاقية مونرتو يف العام  ،1936إال أن التوترات األخرية بني تركيا
وروسيا أثارت مسألة ما إذا كانت تركيا ستقيّد مرور السفن الروسية.
تحظى خطوط أنابيب نقل الغاز من الرشق األوسط بأهمية أقل بكثري من النفط أو الغاز الطبيعي املسال .تص ّدر
إيران الغاز إىل تركيا (وكميات صغرية إىل أرمينيا وأذربيجان) ،وستز ّود عىل األرجح باكستان ورمبا الهند يف املستقبل.
وسيتم توسيع صادرات الغاز إىل تركيا وأوروبا عرب خطوط األنابيب العابرة لألناضول ( 16مليار مرت مكعب سنوياً)
وخط األنابيب ترانس أدرياتيك ( 10مليار مرت مكعب) .وقد تبدأ صادرات غاز إضافية من إقليم كردستان العراق إىل
تركيا ،ومن إرسائيل وقربص إىل الدول املجاورة ،مبا يف ذلك األردن ومرص.

6

إال أن منطقة شامل أفريقيا هي مص ّدر رئييس للغاز إىل أوروبا .ينقل خط أنابيب الدفق األخرض Greenstream
الغاز من ليبيا ،وتشمل خطوط األنابيب من الجزائر خط أنابيب ترانسميد بقدرة  33,5مليار مرت مكعب سنوياً عرب
تونس إىل صقلية وإيطاليا ،وخط أنابيب املغرب – أوروبا بقدرة  11,5مليار مرت مكعب عرب املغرب إىل إسبانيا ،وخط
أنابيب ميدغاز بقدرة  8مليار مرت مكعب مبارشة إىل إسبانيا ،ومن املتوقع أن ينقل خط أنابيب غاليس الذي ُوضع
6
مخططه ومل يُنفذ بعد  8مليار مرت مكعب إىل إيطاليا عرب رسدينيا.
الرسم البياين  :3الجغرافيا واملمرات املالحية يف مضيق هرمز (الرسم البياين عرب ويكيميديا كومنز)
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ال يزال نقل الغاز عرب منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يفتقر إىل التطور ،إال أن مرص قامت بتصدير الغاز عرب
التاريخ من خالل خط أنابيب مر عرب صحراء سيناء إىل األردن وسوريا وإرسائيل ،وقد تعكس خط األنابيب اآلن
السترياد الغاز الطبيعي املسال املعاد تغويزه من األردن أو الغاز من إرسائيل .مت ّد قطر دولة اإلمارات العربية املتحدة
وسلطنة عامن عرب خط أنابيب دولفني ،وستبدأ إيران التصدير قريباً إىل العراق ،مع إمدادات لسلطنة عامن قد تتبع
يف السنوات القليلة املقبلة.
وكذلك ،مثة درجة محدودة من تجارة الكهرباء بني دول املنطقة وبعض الصادرات إىل الخارج ،كالشبكة التي تصل
الدول الستة األعضاء يف مجلس التعاون الخليجي عىل سبيل املثال.

التجربة عرب التاريخ
لقد كانت التعطيالت الفعلية التي طالت الخطوط الرئيسية لعبور الطاقة محدودة عرب التاريخ رغم هشاشتها.
قناة السويس :أُغلِقت القناة خالل العامني  1956و 1957بسبب أزمة السويس ومن العام  1967حتى العام 1975
بسبب الحرب بني مرص وإرسائيل ،إال أنها أصبحت بعد إعادة فتحها خطاً مهامً للتجارة العاملية ،مبا يف ذلك تدفقات
النفط والغاز يف االتجاهني .رغم بعض املخاوف ،عملت القناة بشكلٍ طبيعي أثناء الثورة املرصية يف العام 2011
واالضطرابات التي لحقتها ،علامً أن رضرا ً طفيفاً لحق بسفينتني يف يوليو وأغسطس  2013بعد أن استهدفتهام
7
مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة بقذائف صاروخية.
مضيق هرمز :مل يُغلق هذا املضيق قط ،إال أن الشحن الخليجي قد تأث ّر كثريا ً أثناء مرحلة حرب ناقالت النفط خالل
حرب إيران – العراق بني العامني  1980و ، 1988حني تعرضت  411سفينة لهجوم مبا فيها  239ناقلة نفط ،غرقت
 55سفينة منها أو ترضرت بشكلٍ ال ميكن إصالحه .وأثبتت ناقالت النفط أن إغراقها أصعب من إغراق سفن نقل
8
البضائع وسفن الشحن.
وقد هدد مسؤولون إيرانيون يف مناسبات عدة بإغالق القناة 9.يف العام  ،1984حذر ممثل إيران يف األمم املتحدة،
سعيد رجايئ خرساين“ :يف حال أقدموا [العراق] عىل عملٍ أحمق جدا ً ،فإننا سنغلق مضيق هرمز ونحن مستعدون
لذلك .سيتوقف الشحن من الخليج وإليه” .وقال إن عمالً “أحمقاً” ميكن أن يكون عىل سبيل املثال إقدام العراق
عىل قصف منشآت النفط الساحلية اإليرانية.
تراجعت املخاوف التي أحاطت مبضيق هرمز بعد الحرب ،إال أنها ظهرت مجددا ً خالل عهد الرئيس محمود أحمدي
نجاد .يف العام  ،2008قال قائد الحرس الثوري اللواء محمد عيل جعفري“ :يعرف األعداء أننا قادرون بسهولة عىل
إغالق مضيق هرمز لفرتة غري محدودة .إن أي هجوم عىل إيران سيؤدي إىل ارتفاع يف أسعار النفط ،وهو أمر ال يرغب
أعداء إيران بحدوثه” 10.يف أواخر العام  2011ويف العام  ،2012مع تشديد العقوبات عىل برنامج إيران النووي ،قال
محمد رضا رحيمي الذي كان نائباً للرئيس حينها“ :لن متر نقطة ٍ
نفط واحدة عرب مضيق هرمز” وشدد األمريال حبيب
الله سياري أن إغالق املضيق سيكون “سهالً حقاً ...إال أننا حالياً ال نحتاج إىل إغالقه ال سيام وأننا نسيطر عىل بحر
ُعامن ،ونستطيع التحكم بالعبور”  .وقد درس الربملان اإليراين مرشوع قانون رمزي يف يوليو  2012إلغالق مضيق هرمز
يف حال استمرت العقوبات.
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رغم هذه التهديدات ،مل تحاول إيران يوماً بشكلٍ جدي أن تغلق املضيق ،فوارداتها وصادراتها ستتوقف إن أقدمت
عىل خطوة مامثلة .رغم الخطط املوضوعة منذ فرتة طويلة ،مل تطور إيران خطوط جانبية ممكنة عرب مرفأ جاسك،
األمر الذي قد يبدو استعدادا ً بديهياً .احتجزت إيران يف أبريل  2015سفينة شحن تابعة لرشكة مريسك ،وزعمت بأن
السبب هو نزاع تجاري ،وأرسلت الواليات املتحدة مدمرة ملراقبة الوضع .وقد ت ّم اإلفراج عن السفينة يف  7مايو.
ويف حادثة ال صلة لها بإيران ،تعرضت ناقلة النفط اليابانية “إم ستار” لتفجري يف مضيق هرمز يف يوليو  2010ألحق
الرضر بهيكلها .وتب ّنت مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة يف حينها التفجري.
املحيط الهندي :يف العام  ،2002اصطدمت ناقلة النفط ليمبورغ بقارب انتحاري يف عدن ،فقُتل أحد أفراد طاقم
العمل ،وتعطلت السفينة وترسب بعض النفط إىل املحيط 11.يف العام  ،2008احتجز قراصنة صوماليون ناقلة النفط
“سرييوس ستار” التي متتلكها السعودية والتي كانت تحمل مليوين برميل نفط خام إىل الواليات املتحدة.
السودان :أدت خالفات نشبت حول رسوم تتوجب عىل جنوب السودان بعد انفصاله عن السودان إىل توقف تصدير
النفط عرب أنابيب النفط إىل بورتسودان.
العراق :تكررت الهجامت التي استهدفت الخط الرئييس املستخدم لتصدير النفط من كركوك إىل جيهان يف تركيا،
وتوقف متاماً عن العمل منذ مارس  2014واستيالء الدولة اإلسالمية عىل شامل غرب العراق .واستهدفت األعامل
العدائية أيضاً عامل البناء الذين كانوا يعملون عىل خط األنابيب السترياد الغاز من إيران عرب محافظة دياىل .يف
خالل العام  ،2004استهدف عدد من األعامل العدائية ميناء البرصة النفطي ،وهو نقطة التصدير الرئييس يف العراق.
تركيا :كانت هناك هجامت عىل خط أنابيب باكو – تفليس – جيهان الذي ينقل النفط من أذربيجان إىل جيهان
وخط أنابيب باكو – أرزوروم (جنوب القوقاز) الذي ينقل الغاز من حقل شاه دنيز يف أذربيجان .تب ّنى حزب العامل
الكردستاين االنفصايل بعض هذه الهجامت ،وكان البعض اآلخر نتيجة أعامل عدائية ورسقة محلية .تعرض خط أنابيب
شاه دنيز مرتني للهجوم يف أغسطس  ،2015وتو ّجهت أصابع االتهام نحو حزب العامل الكردستاين.
يهدد الرصاع املستمر أمن الطاقة من خالل إعاقة االستثامر املستقبيل ،تاركاً أثرا ً أوسع ال ميكن تناوله بالكامل يف هذه
الورقة .من دون االطالع عىل املداوالت التي تتم داخل الرشكات ،يصعب تحديد أمثلة واضحة عن غياب االستثامر،
وقد تجد الرشكات طرقاً للتعامل مع التعطيالت يف املناطق حيث لها أصالً رأس مال غارق .إال أن غياب األمن يزيد
من كلفة التشغيل ويح ّد دائرة الرشكات املهتمة مبرشوع معني ،مام يرفع بالتايل أسعار العائدات املطلوبة .عىل سبيل
املثال ،أصبحت أصول حقل النفط يف اليمن تقريباً غري قابلة للبيع حتى قبل الحرب األخرية ،يف حني أن العديد من
الرشكات بدت متحفظة بشأن العراق وباكستان وأفغانستان ،ورمبا عىل نح ٍو غري عادل.
دفعت املظامل والرصاعات املحلية بعض املجموعات إىل التهديد برضب البنى التحتية للطاقة أو إىل رضبها كطريقة
للضغط عىل الحكومات أو الرشكات املشغلة لتأمني الوظائف أو دفع أموال الحامية .ويف بعض األحيان ،ميكن أن
تكون هذه الهجامت مرتبطة ببعض املجموعات اإلرهابية العابرة للحدود أو مستوحاة منها أو مدعومة من قبل
دول أخرى.
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باإلضافة إىل الهجامت املذكورة أعاله ،شهدت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا هجامت أخرى .فقد هاجم
مسلحون مرارا ً وتكرارا ً خطوط أنابيب النفط والغاز يف اليمن وخطوط أنابيب النفط التي متر عرب شبه صحراء سيناء
يف مرص .يف ليبيا ،متّت محارصة املرافئ وحقول النفط بسبب مجموعة من املظامل املتعلقة بتأمني الوظائف ومطالب
بالفدرالية ،وكذلك بسبب هجامت تنفذها مجموعات مسلحة 12.تع ّرضت منشأة عني أميناس للغاز يف الجزائر
إىل هجوم عايل املستوى نفذه مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة يف يناير  13.2013واستوىل تنظيم الدولة اإلسالمية
ومجموعات أخرى عىل بعض حقول النفط يف سوريا .يف العام  ،2006تعرضت منشأة للنفط يف مدينة بقيق السعودية
لهجوم إرهايب فاشل 14.ويُعتقد أن التفجريات التي طالت أنابيب النفط واملصفاة يف إقليم خوزستان اإليراين ت ُعزى إىل
محتجني عرب أو إىل استخبارات أجنبية خارجية 15.وت ّم ربط أعامل تخريب متكررة يف حقول الغاز وأنابيب النفط يف
16
إقليم بلوشستان الباكستانية بانفصاليي بلوشستان وهددت أيضاً أنابيب نفط جديدة محتملة.
يشري تحليل األمناط التاريخية للهجومات أنه من األسهل حامية حقول النفط والغاز ومنشآت التصنيع واملصايف
ومحطات التصدير من الهجامت ،باستثناء حاالت معينة كسوريا وليبيا وشامل العراق التي انهار فيها األمن متاماً.
كام وأ ّن خطوط األنابيب وشبكات الكهرباء والصهاريج والعاملني يف مجال النفط هم أكرث عرضة للخطر .رغم التقدم
الحاصل يف تقنيات املراقبة ،ككامريات األمن والطائرات من دون طيار ،من غري املمكن فعلياً حامية كل هذه األصول.
من شأن تدابري صاممات إغالق الطوارئ وتأمني قطع الغيار االحتياطية ،وتخصيص فرق االستجابة الرسيعة املدعومة
بالحوامات ،أن تجعل خطوط أنابيب النفط وخطوط الكهرباء أكرث صمودا ً ،إال أن الهجامت املستمرة ستجعلها
يف النهاية غري صالحة لالستعامل 17.ومن الجدير بالذكر أن ناقالت النفط الحديثة ذات الهيكل املزدوج قادرة عىل
18
مقاومة قذيفة صاروخية ،كام إن النفط الخام ليس شديد االشتعال.
الرسم البياين  :4تهديدات تطال أمن الطاقة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

مصدر الصورة :املؤلف
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التعطيل :السيناريوهات والتأثريات االقتصادية
مثة مجموعة متنوعة كبرية من سيناريوهات التعطيالت التي قد تطال هذه الطرق .نعرض يف الجدول رقم  1الئحة
غري شاملة بدءا ً من السيناريو األقل حد َة وصوالً إىل األكرث حدةً.
الجدول  :1سيناريوهات التعطيل

19
على سبيل المثال ،تبلغ القدرة المستخدمة للجزء التركي من خط أنابيب كركوك – جيهان نحو  044ألف برميل يومياً ،وتبلغ قدرة خط أنابيب باكو
– تبليسي – جيهان مليون برميل يومياً.
20
القدرة التقريبية لمنشأة غاز طبيعي مسال أو خط أنابيب الغاز من إيران إلى تركيا  7مليون طن سنوياً.
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الفترة األطول كانت أثناء الحرب اإليرانية العراقية بين العام  0894و.0899
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ال ب ّد من النظر إىل هذه السيناريوهات يف سياق القدرة العسكرية التقليدية املحدودة نسبياً لتهديدين معقولني
ألمن الطاقة اإلقليمي :إيران والدولة اإلسالمية 28.ال ّ
شك أن انقطاع العالقات الدبلوماسية بني إيران واململكة العربية
السعودية يف يناير  2016قد أثار املخاوف ،إال أنه مل يؤدي إال إىل ارتفاع بسيط ووجيز يف أسعار النفط .وتخلص بعض
الدراسات إىل أن “شبكة النفط السعودية ستصمد أمام هجوم يدبره أحد أكرث الجهات الفاعلة قدرة يف املنطقة ...إن
تهديدات إنتاج النفط اإلقليمي هي تهديدات مبالغ فيها” وأنه “من غري املحتمل أن يسبب االنتقام اإليراين خسائر
حقيقة يف إمدادات النفط” 29.ولكن تشري دراسات أخرى إىل أن “االستخدام املتزامن ملا متلكه إيران من غواصات
ومنصات إطالق الصواريخ املضادة للسفن وزوارق رسيعة الهجوم وأسلوب حشد يف غارة أوىل قد يك ّبد القوات
البحرية األمريكية والشحن التجاري يف القناة خسائر فادحة .إن هذه األصول واألساليب ،باإلضافة إىل ترسانة إيران
30
الضخمة من األلغام البحرية ،من شأنها أن تجعل إيران قادرة عىل إغالق الخليج لفرتة قصرية” .
ترتاوح التأثريات االقتصادية ألي تعطيل بني الطفيفة والخطرية ،وبني اإلقليمية والدولية .تختلف التأثريات باختالف
طبيعة التعطيل ومداه ومدته ومصدر الطاقة املتأثر ومدى رسعة إصالح العبور العادي ،باإلضافة إىل التدابري املضادة
31
والخطوات التخفيفية (استخدام املخزون االسرتاتيجي عىل سبيل املثال).
تنقسم تكاليف التعطيل ما بني مص ّدري الطاقة ،الذين يتم تخفيض شحناتهم أو توقيفها ،ومستوردي الطاقة الذين
يت ّم تخفيض إمداداتهم من الطاقة أو ترتفع أسعارها .نظرا ً للطبيعة العاملية لتجارة النفط خصوصاً ،ومجال الغاز إىل
ٍ
كل مكان .مام ال شك فيه أن مو ّردي الطاقة اآلخرين الذين مل يتأثروا
حد ما ،تؤثر هذه الخسائر عىل املستهلكني يف ّ
بالتعطيل سيستفيدون من األسعار املرتفعة ،وسيع ّوض التأمني عىل األقل الخسائر املبارشة.
ميكن أن تكون الخسائر مبارشة أو غري مبارشة أو متكبدة .الخسائر املبارشة هي كلفة إصالح البنية التحتية املترضرة
أو استبدالها وكلفة الصناعات غري القادرة عىل العمل بسبب توقف إمدادات الطاقة .أما الخسائر غري املبارشة ،فهي
كلفة أقساط التأمني املرتفعة وتدابري األمن اإلضافية ،حتى بالنسبة ألولئك الذين مل يؤثر التعطيل عليهم بشكلٍ
مبارش ،وتأثري أسعار الطاقة املرتفعة عىل املستهلكني عموماً .أخريا ً ،الخسائر املتكبدة هي استخدام املوارد التي أمكن
تخصيصها ملجاالت أخرى (عىل سبيل املثال األصول البحرية وخطوط األنابيب الجانبية ومخزون النفط االسرتاتيجي
وتنويع املوردين ذوي التكلفة األعىل) وخسارة االستثامر املستقبيل ونتاج الطاقة وعائدات التصدير نتيجة مستويات
أعىل ملخاطر متصورة.

النفط
ومن األمثلة املهمة عن تعطيل إمدادات النفط نذكر غزو العراق للكويت يف  2أغسطس  1990والذي أدى إىل
خسارة نحو  3,7مليون برميل يومياً من صادرات النفط العراقية والكويتية ،ونحو  5,8باملئة من إنتاج النفط العاملي.
ارتفعت أسعار نفط الربنت ،من الفرتة التي سبقت الغزو وحتى الذروة يف  27سبتمرب  ،1990مبعدل  108باملئة،
لتعود وتنخفض بعد أن زادت اململكة العربية السعودية وغريها من الدول األعضاء يف منظمة الدول املص ّدرة للبرتول
(أوبك) إنتاجها للتعويض عن النقص وبعد أن سمحت وكالة الطاقة الدولية بعرض مخزون الطوارئ للبيع.
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تق ّدم ثورة العام  2011يف ليبيا مثاالً أكرث حداثة (الرسم البياين  .)6كانت األسعار أصالً تشهد ارتفاعاً ردا ً عىل الثورات
يف تونس ومرص رغم أنه مل يكن لهام تأثري مبارش عىل إمدادات النفط .بعد بدء االحتجاجات الكبرية ض ّد نظام القذايف
يف  15فرباير  ،2011مل يتم إنتاج  1,6مليون برميل يومياً (من أصل اإلنتاج الذي بلغ قبل الحرب نحو  1,8مليون برميل
يومياً) بحلول أبريل – مايو  ،2011أي خسارة بنحو  1,8باملئة من اإلنتاج العاملي .ارتفعت األسعار نحو  24باملئة منذ
بداية االحتجاجات وحتى ذروتها يف  2مايو .زادت اململكة العربية السعودية إنتاجها للتعويض ،إال أن ذلك مل يعطي
نتائج إال بعد يونيو ،ويف  23يونيو سمحت وكالة الطاقة الدولية أيضاً باستخدام مخزون الطوارئ( .مل تكن أحداث
مبي يف الرسم البياين).
الرشق األوسط أو أي عوامل أساسية أخرى وراء االنهيار الشديد يف  5مايو  2011كام هو ّ
ببي الرسم البياين  7التأثري املحتمل الذي قد ينجم عن التعطيل يف مضيق هرمز (أو الخليج عموماً) .فهذا الرسم
ّ
البياين يوضح الصادرات الصافية من النفط الخام والغاز الطبيعي املسال ومختلف منتجات النفط من إيران والعراق
والكويت واململكة العربية السعودية والبحرين وقطر واإلمارات العربية املتحدة 33.استُثنيت سلطنة عامن مبا أن
موانئها تقع خارج الخليج رغم أنها تطل بشكلٍ بسيط عىل شاطئ الخليج .تتألف صادرات الخليج يف معظمها من
النفط الخام رغم أنه يصدر كذلك الغاز الطبيعي املسال والغاز النفطي املسال والنافثا ،باإلضافة إىل وقود البرتول
ووقود الديزل.
يتحول الرشق األوسط كذلك إىل مص ّد ٍر مهم عىل نح ٍو متزايد ملنتجات النفط املكررة ،مع إمتام اإلمارات العربية
املتحدة واململكة العربية السعودية مشاريع جديدة ملصايف كبرية يف خالل السنوات الثالثة املاضية ،ووضع خطط
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ملصايف أخرى يف إيران والكويت وسلطنة عامن 34.ولكن ،نظرا ً لقدرة التكرير العاملية الوفرية نسبياً بالنسبة للطلب،
سيكون للرضر الالحق مبصفاة إقليمية نتائج عاملية أصغر .إال أن مناطق معينة قد تعاين نقصاً يف املنتجات املكررة.
عىل سبيل املثال ،سبب الحصار الذي فرضته الدولة اإلسالمية عىل مصفاة بيجي يف العراق نقصاً واسع النطاق يف
الوقود يف شامل العراق ،ال سيام يف البنزين ووقود الطائرات .ويُقال إ ّن املصفاة قد د ّمرت تقريباً بسبب عمليات
35
النهب.
الرسم البياين  :6تأثري الثورة الليبية عىل أسعار النفط

)Brent oil price ($/barrel
املصدر :بيانات املؤلف

الرسم البياين  :7صادرات الخليج الصافية من النفط الخام ومنتجات النفط
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يبي الرسم البياين  8منط
قد يكون إغالق قناة السويس أو مضيق باب املندب أقل تعقيدا ً من إغالق مضيق هرمزّ .
التدفقات يف السنوات األخرية .عموماً ،يتم نقل النفط الخام والبنزين والوقود النفطي (الديزل) من الجنوب إىل
الشامل ،يف حني يتم نقل الوقود والنافثا من الشامل إىل الجنوب .صحيح أ ّن مجموع شحنات النفط التي تعرب القناة
والتي تبلغ  3,7مليون برميل يومياً يُعترب كبريا ً ،إال أن كمية النفط الصافية املنقولة تبقى صغرية نوعاً ما بنسبة حوايل
مليون برميل يومياً من النفط الخام يف السنوات األخرية ،وتبلغ فقط  500ألف برميل يومياً من إجاميل النفط (من
الجنوب إىل الشامل) ما إن يتم إلغاء منتجات النفط .ترتاجع هذه الكمية مع انخفاض صادرات أمريكا الشاملية من
النفط واستهالك النفط يف أوروبا .تُنقل أغلبية كمية النفط الخام من الجنوب إىل الشامل عرب أنابيب البحر املتوسط
– السويس ( 1,5مليون برميل يومياً يف العام  .)2014ميكن لتعطيالت متزامنة يف خط البحر املتوسط – السويس ويف
قناة السويس أن تشمل إغالق باب املندب أو اضطرابات خطرية يف مرص.
يف حال ت ّم إغالق قناة السويس ،ميكن تغيري مسار ناقالت النفط لتمر حول رأس الرجاء الصالح ،ل ُيضاف بذلك 15
يوماً إىل مدة العبور من الرشق األوسط إىل أوروبا (العبور من رأس تنورة يف اململكة العربية السعودية عرب قناة
السويس إىل روتردام يتطلب  19يوماً) ومن  8إىل  10أيام إىل مدة العبور إىل الواليات املتحدة 37.تتوقف خطورة هذا
الوقت اإلضايف للشحن عىل حالة سوق ناقلة النفط يف حينها .من شأن إعادة إعداد أمناط التكرير وتجارة منتجات
النفط أن تخفف من التأثري أيضاً.
الرسم البياين  :8تدفقات النفط عرب السويس سوميد
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ترفع املخاطر يف الخليج قيمة أقساط التأمني ضد خطر الحرب .بالنسبة لحرب عامة ،قد يصل قسط الخطر بني 2
باملئة من قيمة السفينة لسبعة أيام إقامة 39.فبالنسبة لناقلة نفط خام كبرية جدا ً بقيمة  100مليون دوالر تحمل
مليوين برميل نفط وسعر النفط يصل إىل  50دوالرا ً أمريكياً ،تزيد كلفة التأمني اإلضايف دوالرا ً واحدا ً عىل تكلفة تسليم
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كل برميل (أي  2باملئة من قيمة الحمولة) .وميكن ربط زيادات مشابهة باندالع فعيل للرصاع .يف العام
النفط عن ّ
 ،1987خالل حرب ناقالت النفط ،بلغت قيمة األقساط املتوجبة عىل السفن التي تصل إىل الكويت  0,375باملئة
من قيمة الحمولة ،يف حني أنه خالل حرب الخليج األوىل يف العام  ،1990رفعت رشكة لويدز أوف لندن قسط التأمني
ضد خطر الحرب بنسبة  1باملئة من القيمة املؤمن عليها للسفينة وذلك يف ما يتعلق بكاف ًة السفن التي تصل إىل
املرافئ السعودية 40.يف مايو  ،2008أعلن اتحاد سوق لويدز خليج عدن منطقة معرضة لخطر الحرب بسبب أعامل
القرصنة الصومالية 41.ومثة تكاليف إضافية تنتج عن قسط الخطر للبحارة والتدابري األمنية وتغيري املسار أو اإلبحار
الرسيع يف املناطق الخطرية.

الغاز
كان الرتكيز األكرب عىل انقطاع إمدادات النفط من الرشق األوسط .ولكن استنادا ً إىل طبيعة التعطيل ،ميكن أن نقع
ولعل أهمها هو أ ّن إغالق مضيق هرمز قد يعرقل صادرات الغاز الطبيعي املسال .وفقاً ألرقام العام
عىل نتائج أخرىّ .
 ،2014كان باإلمكان تعطيل  103,4مليار مرت مكعب من قطر و 8مليار مرت مكعب من اإلمارات العربية املتحدة،
ناقص  5,4مليار مرت مكعب إىل الكويت وديب (داخل الخليج) .وكانت صادرات الغاز الطبيعي املسال من اليمن (8,9
مليار مرت مكعب يف العام  )2014قد توقفت بفعل الحرب األهلية التي تشهدها البالد.
باملقارنة ،بلغت قيمة السوق العاملية كاملة من الغاز الطبيعي املسال  333,3مليار مرت مكعب يف العام  2014وكانت
اليابان يف حينها أكرب املصدرين مستحوذة عىل  120,6مليار مرت مكعب ،يف حني استوردت أوروبا  52,1ميار مرت
مكعب .بإمكان أوروبا أن تعوض خسارتها من روسيا ،ولكن يف أماكن أخرى يستحيل تعويض خسارة صادرات الخليج
من الغاز الطبيعي املسال من أي مصادر أخرى .وقد يُفاقم ذلك أكرث فأكرث خسارة صادرات النفط مع سعي العديد
من الدول إىل استبدال النفط بالغاز الطبيعي املسال .من شأن تعطيل مامثل أن يكون أقىس يف حال تزامن مع ارتفاع
الطلب يف النصف الشاميل من الكرة األرضية يف فصل الشتاء.
ال ت ُعترب منطقة الرشق األوسط حالياً مص ّدرا ً مهامً للغاز عرب خطوط األنابيب ،مبعز ٍل عن إيران التي أرسلت 8,9
مليار مرت مكعب إىل تركيا يف العام  18( 2014باملئة من االستهالك الرتيك) .ولكن مثة خطط يف إيران وإقليم كردستان
العراق خصوصاً لتوسيع الصادرات إىل تركيا ،يف حني أ ّن إيران تعمل أيضاً عىل خ ّط أنابيب يصل إىل باكستان .وكام
سبق وذكرنا أعاله ،إن خطوط األنابيب الرتكية مع ّرضة للهجوم ،وكذلك األمر بالنسبة لخط أنابيب ينطلق من إيران
عرب بلوشستان .وقد ثبتت كذلك هشاشة خطوط أنابيب الغاز الداخلية واإلقليمية يف اليمن وصحراء سيناء.
يبي الرسم البياين  9تدفقات الغاز الطبيعي املسال عرب قناة السويس .غالباً ما يتجه الغاز الطبيعي املسال من
ّ
الجنوب إىل الشامل (الغاز الطبيعي املسال القطري إىل أوروبا بشكلٍ رئييس) .تراجعت تدفقات الغاز الطبيعي
املسال بهذا االتجاه منذ العام  2011بسبب انخفاض الطلب األورويب عىل الغاز وتحول الشحنات إىل اليابان بعد
حادثة فوكوشيام النووية .ميكن أن نقارن التدفقات الصافية من الغاز الطبيعي املسال باتجاه الشامل التي بلغت 13
مليون طن يف العام ( 2014نحو  17,7مليار مرت مكعب سنوياً من الغاز) بإجاميل الصادرات الروسية إىل أوروبا التي
تبلغ  148مليار مرت مكعب ،واالستهالك األورويب اإلجاميل الذي وصل إىل نحو  437مليار مرت مكعب يف العام .2014
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إ ّن تأمني ناقلة الغاز الطبيعي املسال ضد مخاطر الحرب يفوق نسبياً تأمني ناقلة النفط .ميكن أن تصل تكلفة ناقلة
تحمل  3,1مليار قدم مكعب إىل نحو  200مليون دوالر ،زد عىل ذلك قسط التأمني ضد مخاطر الحرب بنسبة  2باملئة
(أي  4ماليني دوالر) نحو  1,3دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إىل تكلفة التسليم ،أي حوايل  18باملئة من
تكلفة الحمولة يف حال كان سعر الغاز الطبيعي املسال  7دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (باملقارنة مع 2
43
باملئة لناقلة النفط).

نتائج أخرى مرتتبة عىل التعطيل
يتوقف تأثري التعطيل يف دول الرشق األوسط بح ّد ذاتها عىل عدة عوامل :هل يؤثر التعطيل عىل تدفقات الطاقة
كل دولة كمص ّد ٍر أو مور ٍد ٍ
صاف لسلع الطاقة وغريها من السلع (ال سيام املأكوالت)؛
فقط أو عىل أمور أخرى؛ حالة ّ
لكل دولة.
وهل تأثرت صادرات الطاقة لهذا البلد ،وحجم االحتياطي املايل ّ
بدورها ،ميكن أن ترتك التعطيالت التي تطال السري الطبيعي القتصاد ٍ
بلد معني آثارا ً قصرية وطويلة األمد عىل قطاع
الطاقة فيها ،رغم أن عددا ً مخترصا ً من املوظفني قد يكونوا قادرين عىل املحافظة عىل سري املرافق حتى يف حاالت
اإلخالء واسعة النطاق.
حتى بعد انتهاء أزمة معينة ،قد يستمر قسط الخطر ( )risk premiumعىل الصادرات من الدول املتأثرة ،ال سيام
يف ما يتعلق بالغاز ،حيث يُعترب أمن اإلمداد وانعدام املرونة يف البنية التحتية مسائل مهمة .قد يظهر ذلك يف
تكاليف التأمني ومعدالت التمويل املرتفعة وال سيام يف ما يتعلق بالغاز الطبيعي املسال ،وعدم رغبة الباعة يف عقد
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التزامات طويلة األمد لتأمني إمداد من دول متأثرة .إن هذه العوامل ذات الصلة بالسمعة ميكن أن تظهر حتى إذا
كان التعطيل سخيفاً نسبياً .وجاءت الجهود املضنية التي بذلتها رشكة أرامكو السعودية للمحافظة عىل خدمة عادية
44
بهدف حامية سمعتها تبعاً للهجوم اإللكرتوين “شامون” يف أغسطس  2012لتكون جهودا ً تعليمية.

18

تخفيف الخطر
أمامنا ثالث مجموعات واسعة من النهج لتخفيف خطر تعطيالت عبور الطاقة :البنية التحتية واملؤسسات والسوق.
من شأن بنية تحتية جديدة أو مطورة أن تؤمن طرق تصدير بديلة أو تحمي الطرق املوجودة أو تؤمن مخزوناً
لتجاوز التعطيالت املؤقتة .وبإمكان املؤسسات أيضاً أن تتعامل مع التعطيالت ،عرب املشاركة التعاونية عىل سبيل
املثال .وكذلك ،ميكن أن تخفف األسواق من الخسارة االقتصادية الناجمة عن التعطيالت.
من الرضوري التأكيد عىل رضورة استخدام هذه النهج بعضها مع بعضها اآلخر .فالبنية التحتية لن تق ّدم املنافع
كاملةً ،أو لن تُبنى أصالً ،من دون املؤسسات املناسبة .إىل ِ
تحل املؤسسات محل الحاجة إىل بنية
حد معني ،ميكن أن ّ
تحتية مضاعفة .ويجب عىل الوسائل املؤسساتية ملعالجة األزمات أن تعمل مع السوق بدالً من أن تحاول الحلول
مكانه.
ومثة عوامل أخرى من شأنها أن تخفف من الخطر (أو الرضر املحتمل) لتعطيالت عبور الطاقة ،كسياسات للطاقة
حل الرصاعات يف منطقة الرشق األوسط وشامل
يعتمدها املستوردون أو اتخاذ املزيد من التدابري العسكرية أو ّ
أفريقيا ،إال أنها تتخطى نطاق هذه الورقة.

البنية التحتية
تلقّت البنية التحتية اإلضافية أكرب قدر من االهتامم كطريقة للتخفيف من تعطيالت اإلمدادات .وخطوط األنابيب
هي املعنية الكربى يف هذا املجال إال أن القنوات والطرق وسكك الحديد والتخزين االسرتاتيجي تبقى خيارات أخرى.
إن بنية تحتية مامثلة هي مفيدة للتخفيف من تعطيالت عبور الطاقة ،لكن طبعاً لن تكون مفيدة يف حال التخفيف
الكامل للواردات (كام حصل خالل األزمة الليبية يف العام  2011عىل سبيل املثال).
البنية التحتية املوجودة حالياً
يعرب عدد من خطوط األنابيب املوجودة حالياً نقاط االختناق يف املنطقة .ت ّم افتتاح خط سوميد – السويس يف العام
ليحل محل االعتامد عىل قناة السويس ،وهو ينقل النفط من الشامل من العني السخنة عىل البحر األحمر
ّ 1977
إىل سريي كرير عىل البحر األبيض املتوسط .وتصل قدرة خطيه املتوازنني إىل  2,5مليون برميل يومياً .وافتتحت مرص
رسع
مرشوع توسعة قناة السويس يف أغسطس .2015
ٌ
صحيح أنه مل يتم بناء هذه التوسعة ألسباب أمنية ،إال أنها ت ّ
من مدة العبور وتخفف من خطر تعرض بعض أقسام القناة لخطر الحصار .ولكنها ال تزال غري قادرة أن تحمل ناقالت
نفط خام مح ّملة بالكامل أو كربى ناقالت الغاز الطبيعي املسال .يف إرسائيل ،مي ّر خط أنابيب بطول  254كيلومرت
وعرض  42بوصة بني إيالت عىل البحر األحمر وعسقالن عىل البحر األبيض املتوسط ،وتصل قدرته إىل  600ألف برميل
يومياً جنوباً و 1,2مليون برميل شامالً 45.وهناك أيضاً خط أنابيب للمنتجات النفطية ميكن أن ينقل البنزين ووقود
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الطائرات والديزل يف كال االتجاهني .يرتبط خط أنابيب خرومال – فيشخابور بقسم من خط أنابيب كركوك – جيهان
الذي مير عرب تركيا وصوالً إىل البحر األبيض املتوسط .ويتألف من خطي أنابيب توأمية بقدرة إسمية تصل إىل 1,6
مليون برميل يومياً .ولكن ،يفتقر هذا الخط إىل الصيانة ويتعرض للتخريب والرسقة ،ويف بعض األماكن ال ب ّد من
تحويل النفط من خط أنابيب إىل آخر ،مام يقلّص قدرته الفعلية إىل حوايل  4آالف برميل يومياً.
الرسم البياين  :10خطوط األنابيب االلتفافية السعودية الخليجية

Not operational

Shaybah field

Ras Markaz

مصدر الصورة :املؤلف

يف اململكة العربية السعودية ،مير خط أنابيب بيتورالين (خطان متوازنان بقدرة إجاملية تصل إىل  4,8مليون برميل
يومياً) وخط أنابيب بقيق –ينبع للغاز الطبيعي املسال (بقدرة تصل إىل  270مليون برميل يومياً) من رشق البالد إىل
ينبع عىل البحر األحمر .وتؤمن طريقاً جانبياً ملضيق هرمز والخليج ،إال أنها تبقى عرضة لتعطيالت قناة السويس وباب
املندب .يؤمن خط أنابيب الغاز الطبيعي املسال املواد الخام ملحطة ينبع وهو بالتايل ال يُستخدم للصادرات املبارشة .أما
خط أنابيب برتوالين ،فال يُستخدم بكرثة لصادرات النفط الخام ،إذ ينقل نحو  2مليون برميل يومياً ،ال سيام وأن العمالء
يفضلون التحميل يف الخليج للتصدير إىل آسيا 46.تستهلك مصفايت ينبع ويارسف  625ألف برميل يومياً أيضاً من النفط
الخام ،علامً أنها تصدر جزءا ً من منتجاتها املكررة .بالنسبة لخط األنابيب العراقية السعودية ،بسعة  1,65مليون برميل
يومياً ،والذي كان ينقل النفط يف األساس من العراق عرب اململكة العربية السعودية ،قد متت مصادرته بعد حرب الخليج
يف العامني  1990و 1991وت ّم تحويله ليُستخدم للغاز الطبيعي ،تلبي ًة لحاجة محطات الطاقة يف غرب اململكة العربية
47
السعودية .إال أنّه يف العام  ،2012قيل إن خطوط األنابيب العراقية السعودية أعيد تأهيلها لتُستخدم للنفط.
أخريا ً ،نذكر خ ّط أنابيب حبشان – الفجرية يف اإلمارات العربية املتحدة وتبلغ سعته  1,8مليون برميل يومياً ،باإلضافة إىل
 62,9مليون برميل من تخزين النفط الخام واملنتجات (منذ أواخر العام  )2014يف الفجرية .ميكّن خ ّط األنابيب ،الذي
بدأ تشغيله يف يونيو  ،2012معظم صادرات اإلمارات العربية املتحدة من النفط الخام من تخطي مضيق هرمز ،إال أنه
ال يبعد كثريا ً عن املضيق مام يجعله عرض ًة للخطر أثناء االعتداءات.
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البنية التحتية املقرتحة
ُصممت معظم البنية التحتية املقرتحة لتخفيف خطر التعطيالت عرب الخليج وهرمز ،نظرا ً ألهميتها الكبرية وهشاشتها
الواضحة .وقد غطت دراسة أجريت يف العام  2007عددا ً من الخيارات ،رغم أن الطرق عرب اليمن كانت غري واقعية حتى
48
حني ُو ِضعت هذه الدراسة.
يف سلطنة عامن ،ميكن أن يوفر خ ّط أنابيب رأس مركز ومحطة التصدير ومستودعات تخزين النفط عىل مقربة من ميناء
الدقم مخرجاً عىل املحيط الهندي بعيدا ً عن مضيق هرمز ،باإلضافة إىل ِسع ِة ال َّد ْرء 49.من املقدر أن تصل السعة األولية
لصهاريج التخزين إىل  25مليون برميل ،إال أنها قد تتخطى ذلك لتصل إىل  200مليون ،وهي السعة األكرب عاملياً .وال ب ّد
من اإلشارة إىل أن الحافز الكامن وراء صهاريج التخزين واملحطة هو عىل األقل تجاري بقدر ما هو اسرتاتيجي .كذلك يف
الدقم ،يت ّم إنشاء مصفاة بقدرة  230ألف برميل يومياً ،وستنطلق يف املستقبل صادرات النفط العامنية من رأس مركز
(بدالً من ميناء الفحل عىل مقربة من مسقط شاميل السلطنة) عرب خط أنابيب بطول  440كلم وسعة  700ألف برميل
يومياً من سيح نهيدة وسط السلطنة.
يبي الرسم البياين  11شبكة
ميكن وصل محطة رأس مركز بدول خليجية أخرى ،وقد أجريت مناقشات بهذا الصددّ .
تخمينية لخط أنابيب مجلس التعاون الخليجي ،التي قد تربط الكويت ببرتوالين السعودية (سناقشها يف ما ييل)،
والكويت واململكة العربية السعودية وقطر بخط أنابيب يتجه جنوباً عرب سلطنة عامن وصوالً إىل رأس مركز .وميكن
ربط هذا الخط بخ ّط أنابيب حبشان – الفجرية يف اإلمارات العربية املتحدة (الذي ،رغم ذلك ،قد يتطلب عىل األرجح
توأمة ليستوعب الكميات املتزايدة) .ويقع حقل شيبة يف اململكة العربية السعودية عىل مقربة من الحدود مع اإلمارات
العربية املتحدة.
بدالً من ذلك ،ميكن لناقالت النفط اآلتية من دول الخليج األخرى تفريغ حمولتها يف جبل الظنة غريب أبو ظبي ،إلرسال
نفطها الخام عرب الطرق ال ُعامنية .من شأن إدراج دول مجلس التعاون الخليجي جميعها أن مينع وضع أي دولة وحدها
تحت الضغط (حالياً ميكن للكويت وقطر فقط التصدير عرب الخليج ،بينام تستخدم اململكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتحدة وسلطنة عامن طرقاً بديلة) .ميتد خط الكويت – رأس مركز عىل نحو  1500كلم ،ويف حال ُصمم
ليستوعب جميع صادرات الكويت ( 2,5مليون برميل يومياً) وقطر ( 1,7مليون برميل يومياً ،مبا يف ذلك الغاز الطبيعي
املكثف واملسال) باإلضافة إىل  2مليون برميل يومياً للمملكة العربية السعودية التي تفيض عن سعة خطوط برتوالين،
50
ستصل كلفة هذا الخط إىل نحو  11مليارات دوالر تقريباً.
يف العراق ،من شأن خط أنابيب حديثة – األردن ،املقدر أن تكون سعته مليون برميل يومياً وأن ميتد عىل  680كلم وأن
يكلّف  4,5مليار دوالر ،أن يقلّص اعتامد العراق عىل محطات البرصة والخليج ومضيق هرمز .لكن ،من غري املحتمل
أن تبدأ أعامل هذا الخط يف القريب العاجل نظرا ً لسيطرة الدولة اإلسالمية عىل معظم املناطق الغربية يف العراق.
متهد املحطة األخرية لخط األنابيب يف العقبة الطريق أمام اعتامد جديد عىل قناة السويس أو البحر األحمر .يف منطقة
كردستان ،مثة خطط لتوسيع سعة خط أنابيب خورمال – فشخابور لتصبح مليون برميل يومياً وبناء خط أنابيب للنفط
الثقيل بسعة  500ألف برميل يومياً .قد يتطلب ذلك تصليحاً متوازياً للقسم الرتيك من خط أنابيب كركوك – جيهان.
وقد ت ّم النظر أيضاً يف استخدام مواد تخفيف إعاقة تدفق النفط ( )drag-reducing agentsيف أنابيب بيرتوالين
السعودية ،باإلضافة إىل قدرة ضخ إضافية .راجعت دراسة أجراها معهد بيكر يف العام  1997خيارات متنوعة العتامد
لكل غالون من مواد تخفيف إعاقة تدفق النفط ،يف حني أن ورقة ُو ِضعت يف العام  2013اقرتحت 28
 30دوالرا ً ككلفة ّ
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دوالرا ً للغالون 51.وسريفع الخيار األكرث تحفظاَ من ضمن الخيارات املطروحة سعة أنابيب برتوالين من  5مليون برميل
يومياً (وفقاً ملا ورد يف الدراسة) إىل  6,8مليون برميل يومياً ،بكلفة رأساملية تصل إىل  100مليون دوالر التي بتقدير بسيط
قد تكون اليوم ضعف هذه التكلفة .ويرفع الخيار األكرب سعة أنابيب برتوالين وخطوط األنابيب العراقية السعودية
معاً من  6,65مليون برميل يومياً إىل  11مليون برميل يومياً بكلفة  600مليون دوالر (رمبا  1,2مليار دوالرا ً اليوم) .وإذ
تصل الصادرات السعودية حالياً إىل نحو  7مليون برميل يومياً ،فإن هذا التدبري سيكون أكرث من الالزم ،إال إذا أرادت
اململكة العربية السعودية أيضاً أن تنقل النفط من منتجني خليجيني آخرين (األمر الذي سيتطلب وصالت بينية إضافية).
وسيتطلب األمر حوايل  50مليون دوالر سنوياً لتأمني مخزون احتياطي من مواد تخفيف إعاقة تدفق النفط .يف حال ت ّم
تشغيل الخطوط الجانبية ،فإن كلفة االستخدام املتواصل ملواد تخفيف إعاقة تدفق النفط ستكون أقل من دوالر واحد
للربميل.
ومن املقرر أيضاَ إنشاء خط أنابيب يف إيران ،ميتد من مدينة نيكا عىل بحر قزوين وصوالً إىل جاسك عىل بحر العرب
بسعة تصل إىل مليون برميل يومياً ليسهل صادرات منتجي منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى .من املتوقع أن تصل قدرة
التخزين يف محطة جاسك إىل  10مليون برميل وسعة الحمولة فيها إىل  3مليون برميل يومياً 52.هذا وميكن إقامة روابط،
حتى وإن مل يتم تحديدها ،للسامح بتغيري مسار جز ٍء من صادرات إيران من النفط الخام حول مضيق هرمز.
ستضم شبكة مقرتحة للسكك الحديدية ضمن مجلس التعاون الخليجي وصلة من أبو ظبي إىل مرفأ صحار يف سلطنة
عامن ،وصوالً إىل ميناء الدقم وميناء صاللة يف الجنوب .ومتت اإلشارة إىل أن هذه الشبكة ميكنها أن تؤمن طريقاً بديلة
لتصدير النفط ،من دون املرور عرب هرمز ،إال أن تصدير كميات كبرية عن طريق السكك الحديدية لن يكون ممكناً إال
يف حالة الطوارئ املط ّولة ،ال سيام وأن ذلك يتطلب محطات تحميل وتفريغ باإلضافة إىل عربات الصهريج 53.رغم ذلك،
ميكن أن تساعد السكك الحديدية بالتأكيد يف إدخال اإلمدادات الحيوية إىل الخليج .وت ّم اقرتاح البنية التحتية للتخفيف
من نقاط الضعف األخرى التي يعانيها نقل النفط ،وال سيام يف البوسفور ،مبا يف ذلك قناة وخط أنابيب بوركاس-
ألكسندروپويل (الذي لن مير عرب األرايض الرتكية) ،وخط أنابيب سامسون – جيهان لنقل النفط من البحر األسود إىل
54
املتوسط ،رغم أنه يبدو أن هذا املرشوع قد ُو ِضع عىل الرف لعدم اهتامم روسيا.
الرسم البياين  :11شبكة مقرتحة لخطوط أنابيب يف مجلس التعاون الخليجي (يشري اللون األخرض إىل خطوط
األنابيب املوجودة واألحمر إىل الخطوط املقرتحة الجديدة)
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التخزين االسرتاتيجي
يُطلب من كافة أعضاء وكالة الطاقة الدولية االحتفاظ مبا يعادل  90يوماً من وارداتها يف التخزين االسرتاتيجي .بعض
الدول تبقي عليها لفرتة أطول – كاليابان ،التي اعتربت نفسها تاريخياً ضعيفة بشكل خاص ،تلزِم نفسها باالحتفاظ
يبي الجدول
مبخزون من النفط الخام واملنتجات النفطية لـ  197يوماً يف مخازنها االسرتاتيجية الوطنية والخاصةّ 55.
رقم  2التخزين االسرتاتيجي لبعض أبرز الدول غري األعضاء يف وكالة الطاقة الدولية.
جدول  :2أمثلة عن التخزين االسرتاتيجي لبعض الدول غري األعضاء يف وكالة الطاقة الدولية

أقيم عند نهاية خطوط األنابيب الجانبية بعض مستودعات التخزين لالستخدامات التجارية أو االسرتاتيجية .يتسع
الطاقة الدولية،
ات وكالة
(باريس:
Security
الطاقة الدولية،
وكالة
.)4102نهاية خط أنابيب حبشان لـ 49مليون برميل
املتحدة عند
العربية
Energyلإلمار
Supplyالرشقي
الساحل
الفجرية عىل
مستودع
 ،Press TV - Iran to Build More Oil Storage as Sanctions Biteرويترز 42 ،نوفمبر ،4104
71
متوفر لإليجار للمساهمني االسرتاتيجيني.
لالستخدامات التجارية ،رغم أنه
النفطية
واملنتجات
من النفط الخام
.http://uk.reuters.com/article/uk
-iran-oil
-storage
-idUKBRE8AP06F20121126

56

57

 ،رويترز“Iran Leases Oil Storage in China, Ships Crude to India from There –Sources” 02 ،نيدهي فيرما وتشين أيزهو،

58

يف ،0202
نوفمبر
مرحلته األوىل .من شأن هذه
http://www.reuters.com/article/us-iran-china-storage-idUSKCN0J40VI20141120.خام
من املقرر أن يتسع رأس مركز يف سلطنة عامن لتخزين  25مليون برميل نفط

59

وكالة أنباء جمهورية إيران اإلسالمية42 ،Alexander’s Oil and Gas Connection ،India to Build Up Storage of Crude Oil ،
أغسطس http://www.gasandoil.com/news/south_east_asia/0ad7400fc055a05545cfe16664663cc5 ،4112؛ ريشا ميشرا،
 4 ،The Hindu Business Line ،Strategic Oil Reserves to Come Directly under Govtأبريل ،4112
India to Form ،PTI ،http://www.thehindubusinessline.com/todays-paper/tp-others/tp-states/article1729649.ece
 41 ،The Economic Times ،Crude Oil Reserve of 5 Mmtيونيو ،4112
طرق محفوفة باملخاطر:
-06-20/news/28489019_1_oil-reserve-petroleum-sectorhttp://articles.economictimes.indiatimes.com/2007األوسط
عبور الطاقة يف الرشق
 ،indian-strategic-petroleum-reservesراكيش شارما40 ،Wall Street Journal ،India Unveils Strategic Oil Stockpile Plans ،
ديسمبر .http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204464404577111893998225190 ،4100
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الرتتيبات أن توفّر املرونة وأن تساعد عىل التخفيف من وطأة فرتة التعطيل بينام يت ّم تغيري مسار تدفقات النفط.
ميكن أن تسعى ٌ
دول ،عىل غرار الكويت والعراق ،لإلبقاء عىل املخزون االسرتاتيجي يف مواقع مامثلة ،خارج مضيق
هرمز بينام متنحها بعض املرونة لتلبي أياً من العمالء املعتادين.
يضع بعض املص ّدرين ترتيبات لإلبقاء عىل املخزون االسرتاتيجي يف الدول املستهلكة الكربى أو عىل مقربة منها .وكام
سبق وأرشنا أعاله ،تضع اململكة العربية السعودية وأبو ظبي مخزوناً من النفط يف اليابان ،وهو متوفّر يف الدرجة
األوىل للدول املضيفة 72.ومن شأن ذلك أن يخفف من التكلفة املرتتبة عىل تخزين االحتياطات االسرتاتيجية ،ال سيام
وأنه سيكون عىل اليابان ،يف هذه الحالة ،دفع كلفة املرافق فقط ومتويل النفط عندما تحتاج إليه ليس إال .وتكون
التكلفة عىل املصدرين صغرية إذ باستطاعتهم إنتاج ِ
نفط يفوق مستوى نتاجهم املستهدف ،من دون خفض األسعار
نتيجة طرحه فورا ً يف األسواق (أي أنهم ال يتكبدون إال التكاليف الصغرية واملتغرية لإلنتاج والشحن) .يساعد تخزين
النفط عىل مقربة من السوق يف حال تع ّرضت نقاط االختناق الوسطية إىل انقطاع (مضيق ماالكا عىل سبيل املثال)،
وميكّن االستجابة بشكل أرسع من إعادة توجيه مسار ناقالت النفط األمر الذي قد يستلزم شهرا ً قبل الوصول إىل
رشقي آسيا.
ولكن الكميات ،أي ما يعادل ثالثة أيام من إجاميل االستهالك الياباين بني مخزون اململكة العربية السعودية ومخزون
أبو ظبي ،تعني أن هذا الرتتيب ميكن أن يساعد فقط عىل التخفيف من حدة التعطيل القصري األمد .مبا أ ّن النفط
مقيّ ٌد باليابان (يف هذه الحالة) ،فهو بالتايل ال يساعد املستوردين اآلخرين الذين مل يضعوا ترتيبات مشابهة والذين
قد يتسببوا بارتفاع األسعار الفورية من خالل السعي إىل تأمني إمدادات شحيحة يف وقت األزمة (كام شهدنا يف الفرتة
املمتدة بني العامني  1978و.)1980
ناقشت اإلمارات العربية املتحدة إنشاء مستودع اسرتاتيجي يف الهند ،وهي فكرة منطقية نظرا ً لقرب الهند الجغرايف.
يف العام  1976ويف العام  ،1989تم اقرتاح ترتيبات مامثلة لتخزين النفط السعودي يف الواليات املتحدة .ولكن يف
العام  ،1989مل تكن الحكومة األمريكية متحمسة عىل ما يبدو ،وفشلت املحادثات بسبب النقاط العالقة بشأن
74
األولوية وتقاسم األرباح والرضائب.
73

تختلف كلفة تخزين النفط بشكلٍ كبري ،إال أن األرقام النموذجية ميكن أن تكون  0,25دوالر شهرياً للربميل الواحد يف
القباب امللحية (االحتياطي النفطي االسرتاتيجي األمرييك) ،وبني  0,5و 0,75دوالر شهرياً للربميل الواحد يف الصهاريج،
وبني  0,75و 1,4دوالر شهرياً للربميل الواحد يف ناقلة نفط عامئة .باإلضافة إىل ذلك ،يُضاف إىل الكلفة الرأساملية
75
لكل برميل.
للنفط نحو  0,2دوالر شهرياً ّ
إن كلفة التخزين االسرتاتيجي للغاز أعىل بكثري .ميتلك العديد من البلدان احتياطات غاز تحت األرض لتلبية الطلبات
عند بلوغها الذروة (عادة يف فصل الشتاء) .متتلك كوريا الجنوبية كميات كبرية من الغاز الطبيعي املسال املخزن.
وبالتايل ،ميكن االستجابة ألي أزمة تحدث يف الصيف من خالل سحب احتياطي الغاز عىل أمل تجديد ما ت ّم سحبه
قبل حلول فصل الشتاء .وهناك بدائل أخرى ،رمبا أرخص وأسهل من تخزين كميات كبرية من الغاز ،وهي تقوم عىل
تحويل الوقود إىل نفط (لو كان النفط أكرث توفرا ً) أو عىل القدرة اإلنتاجية االحتياطية عن طريق استخدام الفحم.
استخدمت اليابان هذين النهجني (وكذلك استحداث اجراءات الكفاءة يف استخدام الطاقة ومضاعفة واردات الغاز
الطبيعي املسال) عندما تم إغالق محطة توليد الطاقة النووية بشكل غري متوقع بعد حادثة فوكوشيام.
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القدرة اإلنتاجية االحتياطية
تع ّرف إدارة معلومات الطاقة األمريكية القدرة االحتياطية عىل أنها إنتاج النفط الذي ميكن استخراجه يف خالل 30
يوماً وإبقاؤه ملدة  90يوماً ،مبا يتفق مع املامرسات التجارية السليمة .ملا كان تطوير الحقل بشكلٍ طبيعي يتطلب
سنوات عديدة ،ال ميكن للرشكات أن تحتفظ بالقدرة االحتياطية ،ولكنها تنتج وفقاً للمعدل االقتصادي الحكيم
األقىص ،ما مل تقيّد سياسة الحكومة ذلك.
خالل فرتة ما بعد العام  ،1971وحدها اململكة العربية السعودية ،ولدرجة أقل الكويت وأبو ظبي ،احتفظت
مبلء إرادتها بكميات كبرية من القدرة اإلنتاجية االحتياطية لفرتات طويلة .واحتفظت بعض الدول ال إرادياً بقدرة
احتياطية أثناء فرتات االضطرابات السياسية أو العقوبات ،إال أن ذلك مل يكن متوفر عملياً للسوق .امتلكت دول
أخرى أعضاء يف أوبك قدرة احتياطية لفرتات قصرية حني خفضت املنظمة اإلنتاج إلدارة السوق .وصلت القدرة
االحتياطية إىل  6مليون برميل يومياً يف العام  ،2002و 4مليون برميل يومياً يف أعقاب األزمة املالية يف العامني 2008
و .2009ابتدا ًء من ديسمرب  ،2015كانت القدرة االحتياطية ألوبك منخفض ًة بشكلٍ استثنايئ ووصلت إىل حوايل 15
مليون برميل يومياً وكان من املتوقع أن تنخفض قليالً فقط لتصل إىل  2,13مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام
 76.2016وكانت كل هذه القدرة االحتياطية تقريباً بيد اململكة العربية السعودية تقريباً.
بالطبع ،ميكن استخدام القدرة االحتياطية يف الدول الخليجية املنتجة للتخفيف من التعطيل الذي يطال أي منتج
آخر ،كام حصل خالل األزمة الليبية يف العام  .2011من الواضح أن ذلك لن يكون مفيدا ً يف حال حدوث تعطيل يف
الخليج أو مضيق هرمز ،حني يت ّم تقييد إجاميل الصادرات .وميكن أن تعرتض بعض املشاكل تغيري مسار السفن ،وأن
ال تتطابق نوعية النفط ،كام حصل يف العام  2011حني تم استبدال النفط الخام الليبي الالكربيتي الخفيف بنفط
خام سعودي كربيتي ثقيل.
معظم الدول الرئيسية املص ّدرة للنفط تعلّمت من األزمات السابقة أنه ليس من مصلحتها استخراج أعىل سعر ممكن
طلب طويل األمد عىل نفطها ،ومنع جهود املستوردين الكبرية
من عمالئها أثناء التعطيل .فهي ترغب باملحافظة عىل ِ
“لتخفيف االعتامد عىل نفط الرشق األوسط” (عىل سبيل املثال من خالل الرتويج لرضائب عالية ومعايري الفعالية
والنفط غري التقليدي عايل الكلفة والوقود الصناعي والوقود الحيوي) ،وتجنب التسبب بركود عاملي ،باإلضافة إىل
املحافظة عىل أهميتها السياسية كمز ّودين موثوقني.
إ ّن معظم البلدان ال متلك كميات كبرية من القدرة االحتياطية ألنها مكلفة جدا ً .بلغت تكلفة املشاريع الضخمة
كل من خريص ومنيفة بني  8,300و10,000
لتوسيع حقول النفط التي قامت بها مؤخرا ً اململكة العربية السعودية يف ّ
دوالر للربميل الواحد يومياً ،وستكون مشاريع التوسيع املستقبلية مكلفة أكرث عىل األرجح .وبالتايل ،ويف تقدير
تقريبي ،ستتكلف اململكة العربية السعودية  10مليار دوالر عىل األقل إلضافة مليون برميل يومياً 77.وستكون
تكاليف القدرة للمنتجني اآلخرين أعىل.
أدى بروز إنتاج النفط الصخري يف الواليات املتحدة إىل نظريات تفيد أنه بسبب فرتات االستخراج القصرية واإلنتاج
األويل العايل ومعدالت االنخفاض الرسيع ،ميكن أن تشكل نوعاً من “القدرة املفاجئة” التي ميكن أن تزيد رسيعاً يف

طرق محفوفة باملخاطر:
عبور الطاقة يف الرشق األوسط
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حال حصول أي تعطيل يف اإلنتاج يف أي مكان آخر (مفرتضني أ ّن الزيادات يف األسعار املستقبلية ستسمح ملستخرجي
صحيح أنها نظرية معقولة ،إال أنه ال ب ّد من اختبارها أكرث ،وقد تحتاج
النفط الصخري الثبات عىل مردود مناسب).
ٌ
الواليات املتحدة (وغريها من الدول املنتجة للنفط الصخري) بضعة أشهر لتوسيع إنتاجها بهدف التعويض عن أي
تعطيل كبري .صحيح أنه من املمكن جعل اآلبار املرتاكمة املحفورة ولكن غري املكتملة تبدأ باإلنتاج رسيعاً  ،إال أن
ذلك ليس ظاهر ًة دامئة.

قيمة التخفيف
تُحدد قيمة االستثامر يف البنية التحتية كتدبري لتخفيف تعطيالت عبور النفط بحسب احتامل حصول التعطيل
وحجمه ومدته؛ تأثري أزمة معينة عىل أسعار النفط العاملية ،مع أو من دون البنية التحتية املخففة ،والقدرة األساسية،
القدرة الجديدة وكلفة البنية التحتية املخففة .كام وأ ّن قدرة الدولة أو مجموعة الدول عىل التصدير وأي فوائد
جانبية للبنية التحتية املخففة أثناء الفرتات الخالية من األزمات هي أيضاً عوامل تؤخذ بعني االعتبار.
معي يستضيف بنية تحتية جانبية لدول مصدرة أخرى ،وكان هذا البلد مص ّدرا ً للنفط أيضاً ،تكون
يف حال كان بلد ّ
الحسابات أكرث تعقيدا ً (عىل سبيل املثال ،خط أنابيب سعودي افرتايض مي ّر عرب سلطنة عامن أو اإلمارات العربية
املتحدة) .ال ب ّد من وضع ترتيبات مسبقة لضامن أن بلد العبور لن يجعل من امل ُص ّدر رهينة يف حال حدوث أي
تعطيل ،عىل أن يت ّم التعويض عنه عىل نح ٍو منطقي .سيكون من شأن تسهيل زيادة الصادرات الضغط باستمرار عىل
أسعار النفط العاملية ومينع بالتايل بلد العبور من تحقيق القيمة الكاملة لألسعار املرتفعة عىل إنتاجها الخاص من
النفط .طبعاً ،ستؤخذ االعتبارات االسرتاتيجية والسياسية األوسع بعني االعتبار ،بعيدا ً عن االعتبارات املالية البحتة.
كمثال عىل ذلك ،تخيل دولة افرتاضية تص ّدر  2مليون برميل يومياً .وملا كانت الطريق التي تعتمدها للتصدير معرضة
78
لخطر اإلغالق ،أمامها خيار بناء خط أنابيب بكلفة  1,5مليار دوالر بسعة  2مليون برميل يومياً عىل طريق بديلة.
يف حال ت ّم إغالق الطريق الذي تعتمده هذه الدولة لتصدير نفطها ملدة شهر واحد ،فإنها ستخرس عائدات بقيمة 3
مليارات دوالر عىل اعتبار أن سعر برميل النفط يبلغ  50دوالرا ً .يف حال وصلت نسبة إمكانية التعطيل إىل  5باملئة
سنوياً (أي احتامل حصول تعطيل واحد خالل  20عام) ،فإن الدولة ستتجنب خسارة عائدات بقيمة  150مليون
دوالر سنوياً ( 3مليارات دوالر *  5باملئة) عرب بناء خط األنابيب .وتصل النسبة السنوية التي ستحققها هذه الدولة
من عائدات االستثامر يف خط األنابيب هذا ،مع احتامل التعطيل ،إىل  8باملئة تقريباً.
يف هذه الحالة ،ملا كانت الطريق البديلة قادرة عىل نقل صادرات الدول كافةً ،لن يكون للتعطيل أي أثر عىل أسعار
تبي
النفط العاملية( .يف الحقيقة ،قد يرفع “قسط الخوف” األسعار حتى يف غياب التعطيل املادي لإلمدادات ،كام ّ
يف مناسبات عديدة) .باإلضافة إىل ذلك ،لهذه البنية التحتية منفعة اسرتاتيجية حتى إن مل تُستخدم أبدا ً .فمن خالل
جعل مص ّدري النفط ومستهلكيه أقل عرضة للتهديدات ،سيكون من غري املحتمل تنفيذ هذه التهديدات.
يبي الجدول  3بعض التقديرات الداللية لتكاليف (الرأساملية والتشغيلية) مختلف خيارات التخفيف ذات الصلة
ّ
بالبنية التحتية وفائدتها .األرقام الواردة يف الجدول هي مباليني الدوالرات األمريكية ،بخصم بنسبة  3باملئة (عىل
اعتبار أنها مبادرات اسرتاتيجية مدعومة من الحكومة) .إ ّن مختلف سيناريوهات التعطيل متوقعة أن تحدث خالل
لكل مجموعة من البنى التحتية ،وقد ت ّم بنا ًء عليه خصمها بالقيمة الحالية .إن احتساب الفوائد يتيح
فرتة  20عاماً ّ
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إمكانية تصدير كميات إضافية من النفط بأعىل سع ٍر أثناء األزمة ،ولكن ت ّم تعديله ألن تلك الصادرات اإلضافية
خففت من ارتفاع األسعار .يُفرتض أن مرونة السعر عىل املدى القصري هي ( 0,1يؤدي انخفاض إمدادات النفط
لكل برميل من النفط .إ ّن
العاملي بنسبة  1باملئة إىل زيادة يف السعر بقيمة  10باملئة) ،مع  50دوالر كسعر أسايس ّ
ارتفاع األسعار األساسية يجعل خيارات التخفيف أكرث جاذبية.
الجدول  :3التكاليف والفوائد املقدرة ملختلف خيارات التخفيف

بالمئة.الدالليـة .ال تسـاعد القـدرة االحتياطيـة للمملكـة العربيـة
الحسـابات
ميكـن اسـتخالص بعـض النتائـج مـن هـذه
القيمة الراهنة للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية ،مخصومة بنسبة 3
ً
كقدرة
برميل
مليون
6
أصل
من
ا
يومي
برميل
مليون
2
تبلغ
لحصة
اإلجمالية
الخسارة
من
3
السعودية تتحمل
العربية
المملكة
افتراض
على
منتجـة/1أخـرى) على التخفيـف مـن التعطيلات يف الخليـج وهرمـز ،ألنـه ال ميكن
خليجيـة
دولـة
(أوأنألي
السـعودية
تدريجية.
األنابيـب الجانبية حول هرمز يف تخفيف الخسـارة عىل
خطوط
املقابل ،ال
اإلضـايف .يف
اإلنتـاج
تصديـر
نظاما ً موحّداً
المتصلين.
طـرقالخليجي
تسـاعد التعاون
أعضاء مجلس
يستخدمه جميع
لنفترض أن
منتـ ٍج كبير؛ وحدهـا القـدرة االحتياطيـة (أو املخزون االستراتيجي) ميكن أن تسـاعد عىل ذلك .هـذه التقديرات هي
مـن وجهـة نظـر اململكـة العربية السـعودية ،التي متتلك أصالً قـدرة جانبية من خلال برتوالين .إن القـدرة الجانبية
هـي أكثر جاذبيـة بالنسـبة للعـراق وإيـران والكويـت وقطر التـي ال ميكـن لصادراتهـا أن تتجنب الخليـج وهرمز إال
بنسـبة ضئيلـة؛ هـذا إن أمكنها ذلـك أصالً.
79
80
81

إن مشروع توسـيع قـدرة برتواليـن لتصـل إىل  6,8مليـون برميـل يوميـاً ،والتـي سـتتيح ملعظـم صـادرات السـعودية
ظل احتامل إغلاق مضيق هرمز بنسـبة  40باملئة
العبـور عبر البحـر األحمـر ،يبـدو مغرياً .عىل مـدى  20عامـاً ،ويف ّ
ظـل تعطيلات تراكميـة أصغـر عىل مدى  5أشـهر ( 25باملئة مـن التدفقات) ،سـيكون املرشوع قد
ملـدة شـهر ،أو يف ّ
سـدد تكلفتـه .ال يبـدو مشروع توسـيع خطـوط برتواليـن لتصل قدرتهـا إىل  11مليـون برميل يوميـاً مغرياً بالنسـبة

طرق محفوفة باملخاطر:
عبور الطاقة يف الرشق األوسط

27

اململكـة العربيـة السـعودية بحـ ّد ذاتها يف ظـل قدرتها اإلنتاجية الحالية ،ال سـيام وأن معظم صادرتها تسـتطيع أصالً
أن متـر يف طـرق جانبيـة ملضيـق هرمـز .مـن شـأن قـدرة جانبيـة إضافيـة ،تُسـتخدم مـن قبـل دول منتجـة أخرى يف
مجلـس التعـاون الخليجـي ،أن تحـد مـن ارتفاع األسـعار أثنـاء أزمة ما وتحـد بالتايل األربـاح غري املتوقعـة للمملكة
العربيـة السـعودية .ولكـن ،وعىل أسـاس مجلـس التعاون الخليجـي ،فإن القـدرة الجانبية اإلضافية قـد تكون جذابة
ومبررة اقتصاديـاً باحتمال إغلاق تـام ملـدة شـهر بنسـبة  40باملئة .سـتكون قيمة هذا التوسـيع سـلبية يف حـال ت ّم
تعطيـل صـادرات الخليـج بنسـبة  25باملئـة ،ألن اململكة العربية السـعودية تخسر جراء األسـعار املنخفضة أكرث مام
82
تربـح الـدول األخـرى يف مجلـس التعاون الخليجـي من الصادرات املوسـعة.
إن صيانـة القـدرة االحتياطيـة أمـر مكلـف ،إال أن التعطيلات التـي قـد تطال املنتجني هـي أكرث شـيوعاً من تخفيضات
العبـور عبر الخليـج أو هرمـز .إن خسـارة  3مليـون برميـل يوميـاً أثنـاء فترة  27شـهرا ً تراكمية على مـدى  20عاماً قد
تجعـل اإلبقـاء على قـدرة احتياطيـة تبلـغ مليـون برميل يوميـاً أمـرا ً مغرياً مـن الناحيـة االقتصادية بالنسـبة للمملكة
العربيـة السـعودية .إن التعطيلات التـي طالت عرب التاريخ اإلنتـاج يف إيران والعراق وليبيا ونيجرييـا وفنزويال ويف دول
أخـرى تصـل إىل هذا املسـتوى.
املسـتهدفون مـن هـذه الحسـابات هـم مصـ ّدرو النفـط ،ألنهـم هـم الذيـن مـن املحتمـل أن يقيمـوا هـذه البنيـة
التحتيـة على أرضهـم ويبنوهـا وميولوهـا .إال أ ّن القيمـة الرئيسـة تعـود بطبيعـة الحال إىل الـدول املسـتوردة للنفط
مـن خلال كبـح ارتفـاع األسـعار وتخفيـض كميـة صـادرات النفـط التـي ضاعـت خلال التعطيل.
مسـتوى معينـاً مـن التخزيـن
يف موضـوع البنيـة التحتيـة املشـار إليهـا أعلاه ،مثـة عـدد مـن املالحظـات .بـات
ً
االستراتيجي شـبه عاملـي ملسـتوردي النفـط الرئيسـيني ،وللعديـد مـن املصدريـن .باإلضافـة إىل ذلـك ،بُنـي عدد من
الخيـارات الجانبيـة ،يف إشـار ٍة إىل أن دول املنطقـة تـرى قيمـة فيهـا .ولكـن ،بعـض الخيـارات التـي تبـدو حيوية من
الناحيـة التقنيـة واالقتصاديـة مل يتـم بناؤهـا ،خصوصـاً تلك التـي تتطلب تعاوناً عابـرا ً للحدود وحيـث قيمة الطريق
الجانبـي الكاملـة ال تعـود لدولـة العبـور .يف الواقـع ،نظـرا ً أل ّن الجـزء األكرب مـن قيمة البنيـة التحتيـة الجانبية تعود
إىل املسـتهلكني ،مـن املتوقـع بالتـايل وعلى نح ٍو منطقـي أن يسـاهموا يف تكاليف هـذه البنية التحتية .أخيرا ً ،يكمن
جـز ٌء (ورمبـا جـزء كبير) مـن القيمة االستراتيجية للخطـوط الجانبيـة يف االختيارية .ليـس من الرضوري اسـتخدامها:
فمجـرد وجودهـا يُطمئن املسـتهلكني ويـردع أي طرف قـد يحاول تعطيل طريـق التصدير الرئييس .غير ذلك ،يحمي
إنشـاء البنيـة التحتيـة الجانبيـة البلـدان األصغـر جحامً مـن محـاوالت تهديدها بشـكل انتقايئ.
الغاز
إن عبـور الغـاز أكثر تعقيـدا ً مـن عبـور النفط ألن كلفة نقـل الغاز املرتفعة تجعل مـن بناء الطرق البديلـة أكرث تكلفةً.
ال ميكـن نقـل الغـاز الطبيعـي املسـال إال بالناقلات ،وبالتـايل مـا من طريقـة معقولة لتجنـب اعتامد قطـر عىل مضيق
هرمـز على سـبيل املثـال .عالو ًة على ذلك ،إ ّن محطـات الغاز الطبيعي املسـال اإليرانيـة املقرتحة سـتُبنى عىل الخليج.
إن احتمال تصديـر الغـاز اإليـراين إىل سـلطنة عمان لتحويلـه إىل غـاز طبيعـي مسـال عبر محطـات التسـييل التـي ال
تسـتخدمها السـلطنة على نح ٍو كامل هو مجرد اسـتثناء بسـيط.

28

الرسم البياين  :12الوقت الرضوري لإلبحار مرافق التخزين يف رأس مركز (سلطنة عامن)
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تعتمد الدول املستهلكة للغاز الطبيعي املسال الكبرية ،أي اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ،بالكامل عىل الغاز
الطبيعي املستورد إلمدادات الغاز ،واشرتت  57باملئة من الغاز الطبيعي املسال العاملي يف العام  .2014إن مرافق
حل جزيئ ،إمنا مكلف مجددا ً ،ويُستخدم أكرب مخزن يف كوريا الجنوبية للتخفيف
تخزين الغاز الطبيعي املسال هي ّ
من تقلبات الطلب املوسمية .إ ّن تخزين الغاز تحت األرض ممك ٌن بالنسبة للدول التي تتمتع بجيولوجيا مناسبة،
ولكنه أيضاً يُستخدم يف أغلب األحيان عىل أساس موسمي.
قد تكون طرق إضافية لخطوط األنابيب عرضة للخطر عىل نحو منفرد ،ولكنها عىل األقل تنوع اإلمدادات واألسواق.
لكن ،الدول غري املتطورة التي تضم خطوط األنابيب الدولية يف منطقة الرشق األوسط األوسع ال تعطي مجاالً واسعاً
للتنوع أو البدائل ،خالفاً ألوروبا الرشقية عىل سبيل املثال .حتى ضمن مجلس التعاون الخليجي ،مثة خط غاز مهم
واحد :خط دولفني من قطر إىل اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عامن.
من شأن العديد من خطوط األنابيب املقرتحة ،أغلبها من إيران إىل الدول املجاورة (العراق وسلطنة عامن وتركيا
ورمبا مستقبالً اإلمارات العربية املتحدة والكويت) تنويع الطرق وتعميق االعتامد البيني املتبادل الذي يُعترب الضامن
األفضل ألمن الطاقة .مل يبدأ العمل بخط أنابيب إيران – باكستان – الهند املقرتح ،ولكن يبدو أن العمل انطلق إلمتام
الجزء اإليراين – الباكستاين ،يف حني أن الهند قد تبني خط أنابيب تحت البحر (رشكة  )SAGEمن إيران عرب سلطنة
يحسن أمن الهند الفردي ،إال أنه ال يستخدم الطاقة كعنرص أسايس للتعاون مع إسالم أباد.
عامن .ومن شأن ذلك أن ّ
يف حال تعطيل إمدادات الغاز من شامل أفريقيا ،ألوروبا الخيار أن تستخدم املزيد من خطوط األنابيب للحصول
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عىل الغاز من روسيا ،أو املزيد من الغاز الطبيعي املسال من السوق العاملية عرب محطات الغاز الطبيعي املسال غري
املستخدمة بشكلٍ كامل .تسعى تركيا إىل تنويع إمدادات الغاز ،لتشمل أذربيجان وكردستان العراق وخط أنابيب
جديد محتمل من روسيا .لكن ،قد تعتمد مساعدة روسيا أثناء أزمة ما أيضاً عىل السوق وعىل السياق السيايس.
يف الدول ذات القدرة غري املستخدمة عىل نح ٍو كامل ،ميكن تعويض نقص الغاز من خالل استخدام أكرب للفحم لتوليد
كل من الغاز الطبيعي
الطاقة .ميكن أيضاً استخدام النفط ،رغم كلفته األعىل ،وطبعاً يف حال تعطيل الخليج ،سيتأثر ّ
املسال والنفط.

املؤسسات والدبلوماسية
حل الرصاعات املحلية
ّ
كام أرشنا ،تُعترب املظامل والرصاعات املحلية مح ّركاً الستمرار التعطيالت الصغرية لعبور الطاقة يف بعض املناطق .وميكن
شل القطاع ،كام حصل يف اليمن وليبيا وسيناء يف السنوات األخرية،
أن تزيد حدة هذه التعطيالت لتصل إىل ح ّد ّ
حل هذه التعطيالت لعد ٍد من األسباب .فمن الصعب حراسة خطوط األنابيب
وكذلك يف دول أخرى كنيجرييا .يصعب ّ
يف املناطق النائية بفعالية ،كام مت ّر خطوط األنابيب الطويلة يف أرايض عدة مجموعات قبلية وإثنية ومجتمعات
محلية ،مام يص ّعب تحديد مرتكبي الهجامت 83.ميكن إضفاء الطابع املؤسسايت عىل ما يُسمى مال الحامية ،األمر الذي
84
قد يجذب هجامت إضافية أو يتسبب برصاعات مع مجموعات أخرى ال تحصل عىل املال.
ميكن أن يكون من الصعب التمييز بني املظامل الحقيقية واالبتزاز ورسقة النفط بهدف كسب املال والهجامت
اإلرهابية ألسباب سياسية .هذا وال يُعترب قطاع النفط مش ّغالً كبريا ً وال يستطيع تلبية مطالب التوظيف لعدد كبري من
السكان املحليني .وذلك صحيح يف شكلٍ خاص يف املناطق غري املتطورة ،حيث ال ميلك السكان املهارات الرضورية مللء
حل الرصاعات املحلية ومعالجة أسباب السخط
معظم الوظائف التي يتطلبها هذا القطاع .رغم ذلك ،ال غنى عن ّ
السيايس وتحفيز التنمية االقتصادية الحقيقية .من شأن الحلول التي تركز عىل األمن أن تحمي املرافق املنفردة فقط،
إمنا من غري املرجح أن تنجح يف حامية طرق العبور الطويلة.
االستجابات التعاونية
إ ّن االستجابات التعاونية بني مختلف الدول املص ّدرة وبني املصدرين واملستوردين هي رضورية من أجل معالجة
تعطيالت إمدادات الطاقة وعبورها .من شأن هذه االستجابات أن تساعد مص ّدري الطاقة يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا عىل املحافظة عىل سمعتهم كمزودين موثوقني .أما يف الحاالت القصوى ،فتخفف هذه االستجابات
من خطر لجوء مستوردي الطاقة الكبار إىل استخدام أساليب قرسية (دبلوماسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية )
للمنافسة من أجل إمدادات محدودة .ستعتمد االستجابات املناسبة ألي أزمة عىل ما إذا كانت هذه األزمة خسارة يف
ٍ
اإلمدادات أو تعطيل العبور أو نوع آخر من التعطيل .سيكون للتعطيل الناتج عن ٍ
حادث أو كارثة طبيعية
حدث أو
خارج نطاق املنطقة تأثريات مختلفة عن تلك التي يخلّفها تعطيل أمني داخل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
حيث ميكن أن تقف الشؤون السياسية يف وجه أي استجابة تعاونية شاملة.
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تحتاج الدول املستوردة واملص ّدرة (وخصوصاً ،الدول األعضاء يف وكالة الطاقة الدولية وأوبك) أن تفهم أي استجابات
ستستخدمها املجموعة األخرى يف أزمة ما ،ليك تخطط هي أيضاً الستجابتها وتتج ّنب ّ
الشك املتبادل .ال ب ّد أيضاً من
التمييز بني األزمات وصدمات السوق العادية التي يف ظلها ترتفع األسعار أو تنخفض ويخرس املص ّدرون بينام يكسب
املستوردون بالرضورة أو العكس.
تضع وكالة الطاقة الدولية موضع التنفيذ آليات تشارك تعاونية بني أعضائها ترمي إىل ضامن تقاسم اإلمدادات
املتوفرة واملخزون االسرتاتيجي بشكلٍ عادل يف حالة التعطيل .من شأن هذه اآلليات أيضاً أن متنع االحتكار وحظر
التصدير .كام متنع هذه اآلليات من حيث املبدأ بعض العمالء من “االستفادة” من املخزون االسرتاتيجي امل ُكلف
الذي يحتفظ به آخرون.
لكن ،تع َرضت آليات وكالة الطاقة الدولية ،وآليات احتياطي النفط االسرتاتيجي الخاص بالواليات املتحدة ،للنقد
لكونها مس ّيسة واعتامدها بشكلٍ كبري عىل آراء قدمية عن سوق النفط وتعريفات التعطيل القامئة عىل النقص املادي
بدالً من األسعار .وقد أشري إىل أن إجراءات وكالة الطاقة الدولية كانت مفيدة يف األزمات الصغرية إال أنها أظهرت
85
خلالً يف األزمات الخطرية.
إحدى أهم نقاط ضعف آليات وكالة الطاقة الدولية هي أن الصني ،أكرب مستهلك يف آسيا ،والهند ،ثالث أكرب مستهلك
يف آسيا (وقريباً ثاين أكرب مستهلك) ليستا عضوتان فيها .ميكن أن تكون رابطة دول جنوب رشق آسيا هيئة تعاونية
محتملة لدول جنوب رشق آسيا .أما بالنسبة ألوراسيا ،فيمكن أن تؤدي منظمة شنغهاي للتعاون دورا ً ،وتضم “نادي
الطاقة” ،إال أنها مالت ألن تُعترب يف وجه املؤسسات الغربية كوكالة الطاقة الدولية أو أقلّه بديالً لها .وهي تضم دول
مستوردة للطاقة رئيسية (الصني ،والهند وباكستان اللتان ستنضامن قريباً) ودول مص ّدرة (روسيا وكازاخستان وإيران
كمراقب) ودول عبور أساسية ،إال أن ذلك ميكن أن يعيق االستجابات الفعالة يف وقت األزمات.
يشدد جون ميتشل عىل األهمية الكربى إلعداد تعاون بني الدول اآلسيوية قبل وقوع األزمات ،مع احتامل تعطيل
قصري األمد ال سيام وأن األسواق والحكومات تتخذ تدابري قد يكون لها نتائج عكسية 86.عىل سبيل املثال ،يف حال
هل ستخصص الدول املنتجة الرئيسية إمدادات محدودة تتناسب ومستويات ما قبل
انخفاض صادرات الخليجّ ،
األزمة؟ وهل ستفاوض عىل ِ
أساس ثنايئ الجانبني أم أنها ستفضل بعض العمالء ومصافيهم يف الخارج التي متلك حصصاَ
منها؟ هل سيمنع بعض العمالء اآلسيويني الكبار صادرات املنتجات النفطية ،فيرضون بالتايل بالدول التي ال تتمتع
بالقدرة التكريرية املالمئة؟
قام فاتح بريول بأول رحلة له إىل الخارج كرئيس وكالة الطاقة الدولية يف سبتمرب  2015إىل الصني بدالً من أن يقصد
إحدى الدول األعضاء يف الوكالة ،قائالً إنه “سيبذل قصارى جهده” لتوطيد التعاون مع الصني 87.إن ض ّم الصني إىل آلية
استجابة وكالة الطاقة الدولية يف حاالت الطوارئ قد تكون خطوة كبرية نحو التحضري ألزمة .كخطو ٍة إيجابية ،ا ُعلِن يف
أكتوبر  2015أن إندونيسيا ،باإلضافة إىل الصني واملكسيك ،ستنضم إىل وكالة الطاقة الدولية كأعضاء مساهمني ،األمر
الذي سيفتح املجال أمام املزيد من التعاون يف ما يتعلق بتبادل البيانات والتنسيق يف ما يتعلق باملخزون االسرتاتيجي.
ميكن اتخاذ خطوات أخرى لتحسني وضوح بيانات النفط وتوقيتها– يف ما يتعلق باإلمدادات والطلب وكذلك مخزون
النفط الخام ،ومختلف املنتجات النفطية املكررة والغاز .وسيكون ذلك أساسياً للتخطيط لالستجابات يف حاالت
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التعطيل ولتجنب ذعر االحتكار .لقد قام املنتدى الدويل للطاقة الذي يأخذ من الرياض مقرا ً له ،عرب املبادرة املشرتكة
بني املنظامت لنرش البيانات ،بتحسني توفّر البيانات عىل أساس شهري بشكلٍ كبري .إال أن الغموض يحيط باألرقام
الصينية بشكلٍ خاص وميكن فقط تخمني الطلب .كام وأ ّن البيانات حول املخزونات خارج منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية محدودة جدا ً.
من نقاط الضعف األخرى التي تشوب الهيكلية املؤسساتية الحالية للطاقة الدولية هو أ ّن العديد من الدول املنتجة
واملستهلكة للنفط والغاز الكبرية – ليس الصني والهند فحسب ،بل روسيا واملكسيك والربازيل بشكلٍ خاص – ليست
أعضا ًء يف وكالة الطاقة الدولية أو منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .ومبا أ ّن أكرب الدول املنتجة للنفط يف الرشق
األوسط ليست طبعاً أعضاء يف وكالة الطاقة الدولية ،تربز أه ّمية املنتدى الدويل للطاقة كمنرب ف ّعال لجمع أعضاء
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ووكالة الطاقة الدولية.
ال ب ّد أن تخطط الدول املصدرة ودول العبور الفردية لحاالت الطوارئ وتعطيالت اإلمدادات ،مبا يف ذلك تحديد
األطراف املسؤولة .إال أن االستجابات التعاونية من قبل املصدرين من شأنها أيضاً أن تساهم يف االستجابة لحالة
الطوارئ .قد يؤدي مجلس التعاون الخليجي أو منظمة أوبك دورا ً مامثالً ،رغم محدودية مجلس التعاون الخليجي
بفعل عضويته املحدودة ،ومحدودية منظمة أوبك بجغرافيات أعضائها ومصالحهم املتباينة .إن منظمة الدول
العربية املصدرة للنفط (أوابك) أكرث تجانساً من منظمة أوبك ،إال أنها أقل نشاطاً ،كام أنها ال تضم إيران وال سلطنة
عامن 88.وبطبيعة الحال ،وافقت أوبك (عادة تحت القيادة السعودية) عىل زيادة اإلنتاج يف عدة مناسبات عندما تم
تعطيل اإلمدادات ،وخالل الغزو العراقي للكويت يف العامني  1990و 1991وخالل الثورة الليبية يف العام  .2011ميكن
إقامة مامرسات مشرتكة و“ألعاب الحرب” من أجل محاكاة تعطيل ما.
يف مجال الغاز ،يضم منتدى الدول املص ّدرة للغاز ،ومقره الدوحة ،الدول األساسية املصدرة للغاز  ،مبا يف ذلك إيران
وقطر وروسيا والجزائر ومرص وليبيا واإلمارات العربية املتحدة ودول أخرى .وهو بالتايل ميثل مصالح الدول املصدرة
للغاز ،إال أنه بإمكانه أيضاً أن يشكل منربا ً التخاذ تدابري يف حاالت الطوارئ .ولكن ،إ ّن التعطيل الذي يطال روسيا ،عىل
سبيل املثال ،لن يؤث ّر عىل األرجح عىل قطر والعكس صحيح .لذلك ،ميكن أن تكون مصالح الدول األعضاء متباينة.
بعض هذه الدول األعضاء هي بشكلٍ رئييس مصدرة عرب خطوط األنابيب ،يف حني أن بعضها اآلخر يهتم أكرث بالغاز
الطبيعي املسال.
تتفاوت مستويات املشاركة يف معاهدة ميثاق الطاقة التي تضم  54بلدا ً ،يأيت عىل رأسها االتحاد األورويب وجميع
دول االتحاد السوفيتي سابقاً ،باإلضافة إىل أسرتاليا واليابان ومنغوليا والرنويج وتركيا .تغطي التزامات هذه املعاهدة
إىل حد كبري تجارة الطاقة واالستثامر وتسوية النزاعات ،ولكنها وضعت مرشوع بروتوكول بشأن عبور الطاقة ،تلزم
مبوجبه الدول بتسهيل عبور الطاقة عرب أراضيها .ال تستفيد دول العبور كثريا ً من بناء خطوط األنابيب عرب أراضيها،
فترتاوح الرسوم عادة بني دوالرا ً واحدا ً أو دوالرين للربميل أو أقل ،بينام تتحمل مختلف املخاطر األمنية والبيئية.
وهنا يأيت دور املؤسسات التعاونية املهم لتشجع هذه الدول عىل املوافقة عىل إنشاء هذه املشاريع 89.باستثناء تركيا،
ال تغطي معاهدة ميثاق الطاقة معظم دول العبور الرئيسية التي تشكل محور هذه الورقة .ميكن أن تشكل أحكام
املعاهدة دليالً لرتتيبات مامثلة يف منطقة الرشق األوسط ،ولكن الصعوبة التي اعرتضت االتحاد األورويب وروسيا يف
التوصل إىل اتفاق تشري إىل حجم التحدي الذي يشكّله هذا األمر.
ّ
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التحالفات
للتحالفات الدبلوماسية واألمنية دو ٌر يف تحسني أمن الطاقة اإلقليمي .طبعاً ،كان للواليات املتحدة ومن قبلها اململكة
املتحدة ،وجودا ً عسكرياً طويالً يف الخليج (ويف السويس ،يف حالة اململكة املتحدة).
تأسس مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عامن وقطر واململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة يف مايو  ،1981يف أعقاب الثورة اإليرانية واندالع الحرب اإليرانية – العراقية .وقد اتخذ
هذا املجلس مؤخرا ً دورا ً أمنياً إقليمياً أكرث فعالية .إال أ ّن الدول األعضاء قد اختلفت يف النهج التي اعتمدتها بشأن
بعض التحديات األمنية الرئيسية.
فسلطنة عامن ،التي تسيطر عىل مصندم وبالتايل عىل الجانب العريب من مضيق هرمز ،لها موقع مم ّيز .كام تطل
بامتداد واسع عىل شاطئ الخليج الهندي ،مع إمكانية جغرافية لطرق تصدير بديلة .صحيح أن ُعامن هي دولة
90
موالية للغرب وعضو يف مجلس التعاون الخليجي ،إال أنها حافظت عىل عالقات جيدة مع إيران وأدت دور املحاور.
مل يحقق مجلس التعاون الخليجي تقدماً كبريا ً يف ما يتعلق بالقضايا املشرتكة بشأن أمن تصدير الطاقة ،كشبكة غاز
مشرتكة أو خطوط أنابيب نفط جانبية مشرتكة عىل سبيل املثال .إال أن الربط الكهربايئ يظهر إمكانية التعاون .مالت
دول يف مجلس التعاون الخليجي ،عىل غرار دول يف أوروبا الرشقية وشامل رشق آسيا ،إىل التعامل مع أمن الطاقة
كمسألة وطنية ،وبهذا كان مثة افتقار إىل النهج املتعددة األطراف.
ولكن التحالفات تطرح السؤال الصعب :ضد من ستكون هذه التحالفات موجهة؟ من الواضح أن مجلس التعاون
الخليجي يرى يف إيران حالياً التهديد األمني الخارجي األبرز ،ال سيام بعد انهيار العالقات الدبلوماسية السعودية –
اإليرانية يف يناير  2016واملواجهات بالوكالة يف سوريا واليمن .قد تشكل التحالفات املتبادلة العدائية خطرا ً عىل أمن
الطاقة اإلقليمي بدالً من أن تكون الضامن لهذا األمن.
إن التطور املحتمل لبنية املنطقة األمنية موضوع واسع جدا ً ال ميكن لهذه الورقة أن تغطيه إال إيجازا ً .لقد أدت
الواليات املتحدة األمريكية دورا ً لضامن التدفق الح ّر إلمدادات النفط من املنطقة أقله منذ سبعينيات القرن املايض.
من املمكن أن يكون وجود الواليات املتحدة قد ساهم يف زعزعة االستقرار وكذلك يف تحقيقه ،إال أنها تعاملت مع
التهديدات لتحرير املالحة يف الخليج ،وكذلك إلقصاء االتحاد السوفيايت ومنع قيام هيمنة إقليمية .إن األدوار عىل
مستوى أمن الطاقة التي قد تؤ ّديها يف املستقبل الواليات املتحدة األمريكية وروسيا والقوى اإلقليمية كإيران واململكة
السعودية وتركيا والدول املستوردة املتنامية يف الخليج (ال سيام الصني والهند) كلها غري مؤكدة ولكنها مهمة.
لقد اقرتح روبرت كابالن إنشاء حلف يشبه حلف الناتو للمحيط الهندي ،يضم سلطنة عامن وجنوب أفريقيا والهند
وباكستان وسنغافورة وأسرتاليا ،عىل أن تؤمن الواليات املتحدة األمريكية الدعم البحري واللوجستي .إال أنه أشار إىل
91
وجود تهديدات وجهات فاعلة خاصة مبناطق املحيط الثانوية – األهم بالنسبة لهذه الورقة الخليج وخليج عدن.
من حيث املبدأ ال ب ّد أن يساعد الرتابط االقتصادي ،خارج نطاق املؤسسات الرسمية ،عىل بناء أمن الطاقة .ال يرغب
أي بلد أن يكون رهينة دولة مجاورة ميكن أن تكون عدائية ،إال أن املشاريع املصممة إلرساء “استقالل الطاقة” قد
يكون يف الواقع مرضا ً ألمن الطاقة املتعدد األطراف.
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متويل البنية التحتية
غالباً ما تتطلب مشاريع أمن الطاقة أموال طائلة وآفاقها الزمنية طويلة جدا ً وفوائدها غري أكيدة كذلك (ال سيام
يف حني تعمل كنو ٍع من الضامن الوطني ض ّد أحداث غري مرجحة إمنا مدمرة) .يشري ذلك إىل الدور الحاسم للتمويل
الحكومي ،مع التزام الحذر من مخاطر الرعاية وتأثري املصالح الخاصة والفساد.
كام سبق وناقشنا أعاله ،إ ّن قيمة البنية التحتية املخففة ليست دامئاً إيجابية بالنسبة للدول املصدرة للنفط ،ال سيام
عند أخذ تكلفتها الضخمة بعني االعتبار .يعود الجزء األكرب من القيمة إىل الدول املستوردة للنفط ،يف إشارة إىل أنه
يتعني عىل هذه الدول املشاركة يف التمويل .لكن ذلك يطرح السؤال الصعب بشأن التنسيق والحصص بني مختلف
الدول املستوردة للنفط (ملاذا تستثمر الصني يف بنية تحتية تستفيد منها أيضاً اليابان والهند؟) وبني املستوردين
واملصدرين (ملاذا تسمح اململكة العربية السعودية للصني عىل سبيل املثال أن تستثمر يف خط أنابيب جانبي مي ّر عرب
أراضيها من شأنه أن يحد من أرباحها املفاجئة يف وقت األزمة؟)
لقد ركّزت مبادرة “حزام واحد طريق واحد” الصينية عىل االتصال الداخيل البحري عرب املحيط الهندي واالتصال
الربي عرب آسيا الوسطى .وإذ يشكل أمن الطاقة مكوناً رئيساً ،سيكون بناء خطوط األنابيب واملرافئ ومرافق التخزين
مالمئاً لهذه املهمة .وتحظى املبادرة بدعمٍ بقيمة  100مليار دوالر من قبل البنك اآلسيوي لالستثامر يف البنى التحتية
الذي أسسته الصني ،والذي رغم التهكم األمرييك ،قد ض ّم العديد من دول الرشق األوسط وحلفاء أمريكيني آخرين
(أملانيا واململكة املتحدة وفرنسا) باإلضافة إىل قوى آسيوية (الهند وكوريا الجنوبية) 92.ومن املقرر أن يستثمر صندوق
طريق الحرير ،بـ 40مليار دوالر ،يف مشاريع مبادرة “حزام واحد طريق واحد”.
ولكن ،يبقى أن نرى كم من هذه املشاريع سيثمر ،إذ مل يتضح بعد أي من مشاريع أمن الطاقة يف الرشق األوسط
سيتالءم مع اسرتاتيجية مبادرة “حزام واحد طريق واحد” ،غري الروابط املحتملة بني غوادار وشينجيانغ وخط
أنابيب حبشان-الفجرية ،التي بنتها رشكة صينية 93.باإلضافة إىل أمن الطاقة ،ال ب ّد أن تتسم املشاريع مبنطق تجاري
واسرتاتيجي قوي ،وأن ال تكون فقط سبباً إلغراق القدرة الصناعية الصينية الفائضة .يجب أن توافق املجتمعات
املضيفة عىل االستثامرات وأن ترى فيها الدول األخرى استثامرات تعاونية أكرث منها إقصائية .تحتاج الدول املضيفة أن
تكون عىل ثقة أن وجود بنية تحتية اسرتاتيجية رئيسية بنتها ورمبا متلكها دول أخرى لن يضعها يف مرمى رصاعات
مستقبلية قد ال يكون لها بها أية صلة .البنية التحتية وحدها ال تكفي؛ ال بد أن تكون جز ًء ال يتج ّزأ من نظام مناسب
وترشيعات (وطنية ودولية) ودبلوماسية ومؤسسات متعددة أطراف.
لطاملا كان التمويل من دول أخرى ،عىل غرار الواليات املتحدة واليابان ،محدودا ً وتدريجياً .تحدثت روسيا وإيران
بشكلٍ مبالغ فيه عن األمر إال أ ّن القليل من املشاريع امللموسة قد ت ُرجم عىل األرض .وكان غياب االتحاد األورويب
والهند واضحاً .مع انخفاض أسعار الطاقة ،سيكون لدول الرشق األوسط ماالً أقل لتمويل هذه البنية التحتية ،إال أن
بعض املشاريع ذات األهمية االسرتاتيجية الحيوية ستستمر .قد تحتاج مشاريع متعددة األطراف يف دول غنية مهمة
جغرافياً إمنا أقل ثرا ًء ،كسلطنة عامن واألردن ،إىل دعمٍ من الدول املجاورة اإلقليمية األكرث ثرا ًء.
يتعب تجنيد االستثامرات الخاصة ،مبا يف ذلك االستثامر األجنبي املبارش ،بيد أ ّن ذلك يتطلب تصميم
وإال ،سوف ّ
مشاريع قابلة للتطبيق عىل الصعيد التجاري.
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السوق
ظل وجود بيانات أفضل .من شأن ذلك أن يقلل من احتامل
كام سبق وذكرنا أعاله ،يصبح عمل األسواق أكرث سالس ًة يف ّ
الذعر الذي ال أساس له وأن يؤمن التحذير املناسب املبكر من أي مصدر ٍ
خوف حقيقي وأن يسهل مهمة إعادة توزيع
اإلمدادات يف حال أي تعطيل.
ميكن للرشكات الفردية ،إىل ح ّد ما ،أن تحمي نفسها ضد القفزات يف أسعار النفط والغاز من خالل التح ّوط يف األسواق
املالية .ونادرا ً جدا ً ما تعتمد الدول هذه االسرتاتيجية 94.إ ّن صناديق الرثوة السيادية للدول الكربى املنتجة للنفط
وحيازاتها من العمالت األجنبية تعطيها القدرة ملواجهة التعطيالت التي تطال مصادر إيراداتها .كانت حيازات هيئة
االستثامر الكويتي ،عىل سبيل املثال ،رضورية لعملية إعادة اإلعامر يف أعقاب الغزو العراقي يف العامني  1990و.1991
إال أن صناديق املنطقة مستنفدة أصالً من أجل التصدي ألسعار النفط املنخفضة والعجز يف امليزانيات.
عموماً ،تتعامل األسواق جيدا ً مع مهمة توزيع اإلمدادات الشحيحة .للحكومات دور بالفعل يف حامية املستهلكني
األكرث ضعفاً وتأمني الطاقة الرضورية للخدمات الحساسة ،إال أن التحكم بالسعر والتقنني وحظر الصادرات لطاملا كان
له نتائج عكسية ،كام وأ ّن أسوء نتائج ما يسمى بأزمات الطاقة أتت من تدخل الحكومة بحسن نية يف عملية تنظيم
السوق العادية .إذا افرتضنا أن حكومة ما ستستجيب لتعطيل يف اإلمدادات من خالل فرض ح ّد أقىص لألسعار ،فلن
يكون هناك أي حافز لالحتفاظ مبخزونات احتياطية أو رشاء تأمني من خالل التح ّوط.
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الخامتة والتوصيات
صحيح أن أسعار النفط املنخفضة حالياً والفائض يف العرض قد خففا من املخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة ،إال
ٌ
أ ّن الرصاعات والنزاعات العديدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا األوسع تطرح مجموعة من التهديدات
الخطرية .وتحصل هذه التهديدات عىل مستويات ونطاقات زمنية متنوعة ،بدءا ً من تعطيالت محلية ،سوا ًء أكانت
قصرية األمد أم دامئة ،وصوالً إىل الرصاعات اإلقليمية الكبرية .تُطرح التهديدات عىل مستويات ترتاوح بني األعامل
الفردية ،عرب الجهات الفاعلة غري الحكومية أو ما دون الحكومية ،واألعامل التي تقودها الحكومات بشكل رسي أو
علني عىل حد سواء.
تلقّت هشاشة نقل النفط عرب الخليج الجزء األكرب من االهتامم نظرا ً لحجمها ولالفتقار إىل الطرق البديلة ،إال أن
املخاطر التي تهدد أمن صادرات الغاز الطبيعي املسال والواردات الحيوية إىل دول الخليج مل تُعط االهتامم الكايف.
كثرية هي التدابري التي ميكن اتخاذها لتحسني أمن الطاقة اإلقليمي.
أوالً ،عىل الصعيد الدويل ،من الرضوري تقييم جدوى خيارات البنية التحتية املتنوعة للحد من ضعفها إزاء التعطيالت
وذلك استنادا ً إىل تحليل اقتصادي وهنديس أكرث تطورا ً .وال ب ّد أن يركز ذلك ليس عىل النفط فحسب ،إمنا أيضاً عىل
الغاز واإلمدادات األساسية األخرى.
أما بالنسبة ألصحاب املصلحة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فال ب ّد من الرتكيز أيضاً عىل وضع ترتيبات
مؤسساتية إقليمية إلدارة االستجابات االستباقية والتفاعلية إزاء أزمات عبور الطاقة ،مبا يف ذلك التعاون مع العمالء،
ال سيام اآلسيويني منهم .ميكن أن تضم تلك الرتتيبات محاكاة األزمات ،وجمع املعلومات بطريقة فضىل ويف الوقت
املناسب ،ومتويل مشرتك لبنية تحتية جديدة ،وتخزين اسرتاتيجي يف الدول املستوردة ،باإلضافة إىل استجابات تعاونية
للتعطيل .يبدو ذلك أكرث فعالية ضمن مجموعات ضمن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وكذلك ،هناك حاجة
إىل املزيد من العمل عىل ترتيبات تعاونية بني منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا الحالية واملؤسسات املستوردة
للطاقة واملنظامت الدولية األساسية.
ليحل الرصاعات التي تعصف مبنطقة الرشق األوسط وشامل
أخريا ً ،ال ب ّد أن يواصل املجتمع الدويل جهوده ويكثفها ّ
أفريقيا ،ال سيام يف ليبيا واليمن وسوريا والعراق ،حيث يشكل تحسني أمن الطاقة مكسباً مهامً إمنا ليس أساسياً إلرساء
االستقرار يف هذه الدول.
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واقتصادياتها ،ووصفته مجلة فورين بولييس بأنه “واحد من أعظم العقول يف عامل الطاقة” .خالل العامني  2011و ،2015قاد
مشاريع استشارية كربى لالتحاد األورويب يف العراق وملجموعة متنوعة من رشكات النفط العاملية يف مجال تطوير األعامل يف
الرشق األوسط والغاز املتكامل وتوليد الطاقة والطاقة املتجددة.
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يش ّجع مركز بروكنجز الدوحة ،الذي يفتح املجال أمام كافة وجهات النظر مهام اختلفت ،عىل التبادل الق ّيم لآلراء بني منطقة
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قام املركز بنرش سلسلة من موجزات السياسة واألوراق التحليلية.
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