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 الؽزن الجيؽبؽلتيكي لمسشتجيؼ الخئيديؼ في خخيطة الشفط العالسية
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 السمخص

بسا أن الشفط الخام مغ أىع مراـجر الصاقـة، وىػ أحج محاور الرخاع العالسي في القخن العذخيغ وبجاية القخن الحادؼ      
ػزيعو فيػ مغ أىع العػامـل السؤثخة عمـى الشسػ والعذخيغ، لحا فسغ الزـخورؼ تتبع كسية إنتاج الشفط الخام ومشاشق ت

في أن  وتتجدج مذكمة البحث، االقترادؼ العالسي، وعمى الجغخافية الدياسية لمجول السشتجة والسدتيمكة عمى حٍج سػاء.
تغيخات التي أن سخعة ال أصبح السحخك الخئيذ لمشداعات والعالقات الجولية عمى الخخيصة الدياسية العالسية، كسا الشفط الخام

تذيجىا خخيصة الشفط العالسية يتصمب البحث والسخاقبة السدتسخة لؤلحجاث والرخاعات التي يكػن الديصخة عمى مشابع الشفط 
أن الفاعميغ الخئيديغ في خخيصة احتياشي وإنتاج الشفط وتػصل البحث إلى جسمة نتائج كان مغ أبخزىا،  الخام أحج ركائدىا.

يغ في خخيصة السشاشق األشػل عسخًا في نزػب الشفط الخام عالسيًا. وىحه األىسية كانت سببًا في العالسية ذاتيع الفاعم
 حرػليع عمى وزن جيػبػليتكي أسيع بذكل مباشخ في إشعال صخاع القػػ الكبخػ لمديصخة عمييا وبكل الػسائل السسكشة

  اقتراديًا. -عدكخياً -سياسياً 

The geopolitical weight of the major producers in the world oil map  
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Abstract 

        Since crude oil is one of the most important sources of energy, and the focus of global 

conflict revolves around it at present, it is necessary to track the production of crude oil, which is 

one of the most important factors affecting global economic growth, and the geopolitics of both 

producing and consuming countries. The research problem was summed up in that crude oil has 

become the main engine of international conflicts on the global political map. The speed of 

changes in the global oil map requires research and continuous monitoring of the events and 

conflicts caused by crude oil. The research reached a number of results, most notably, that the 

main actors in the map of global oil reserves, whether they are regions or countries, are the same 

actors in the map of global crude oil production, and they are the same longest-lived in the global 

depletion of crude oil. This importance was the reason for it to gain geopolitical weight, which 

directly contributed to igniting the struggle of the major powers to control it by all possible means, 

politically, militarily, and economically 
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بالشطخ إلى خخيصة تػزيع إنتاج الشفط الخام عالسيًا، يطيخ ىشاك تػزيعًا متبايشًا ومتخمخاًل لسشاشق السقجمة: 
تػاجج الشفط الخام عمى خخيصة الشفط العالسية، ونطخًا ألىسية الشفط الخام كدمعة جيػإستخاتيجية مشح بجاية 

لعذخيغ وحتى وقشا الحاضخ، إذ ما زال الشفط الخام يترجر األىسية الشدبية لسرادر الصاقة وبشدبة القخن ا
، فيػ ذو أىسية في الجػانب االقترادية واالجتساعية والدياسية لحياة الذعػب، بل أن 2019% عام 33

دتيمكة، وذلظ يؤشخ كسية استيالك الشفط الخام أصبحت احيانًا تعكذ التقجم الحؼ وصمت إليو الجول الس
 مجػ اعتساد دول العالع عميو. 

بسا أن الشفط الخام مغ أىع مراـجر الصاقـة، الحؼ كان وال زال محػر الرخاع العالسي، لحا  أهسية البحث:
فسغ الزـخورؼ تتبع التبايغ السكاني ألىع مشاشق إنتاج الشفط الخام عمى خخيصة الشفط العالسية، إذ يعج 

م مغ أىع العػامـل السؤثخة في الشسػ االقترادؼ العالسي، وعمى الجغخافية الدياسية لمجول إنتاج الشفط الخا
 السشتجة والسدتيمكة معًا. 

إن خخيصة الشفط العالسية تذيج صخاعًا وتشافدًا دوليًا مدتسخًا، فالشفط الخام سمعة محتكخة مذكمة البحث: 
ػ سمعة متذابكة برػرة قػية مع سياسات القػة تػجج في مشاشق قميمة ومداحات صغيخة مغ العالع. وى

العالسية. كسا أن أىسية الشفط الخام تتعاضع بػصفو سمعة جيػبػلتيكية مدؤولة عغ صخاع القػػ العالسية في 
القخن الحادؼ والعذخيغ، وبحلظ أصبح الشفط الخام السحخك الخئيذ لمشداعات الجولية عمى الخخيصة الدياسية 

سخعة التغيخات التي تذيجىا خخيصة الشفط العالسية والتي تتصمب البحث والسخاقبة  فزاًل عغالعالسية. 
 السدتسخة لؤلحجاث والرخاعات التي يتدبب فييا الشفط الخام.

 نطخًا ألىسية البحث فقج أُعجت فخضيات البحث بسا يأتي:فخضية البحث: 

 لمجول والقػة العالسية.  : إن الشفط الخام يحطى بسكانة متسيدة في الفكخ الجيػبػليتيكي1

 : ال زالت الجول السشتجة لمشفط تتستع بأىسية جيػبػلتيكية بعج مخور قخابة قخن مغ الدمغ عمى إنتاج الشفط.2

 : إن فخصة احتسالية لعب الشفط الخام وتجارتو الجولية دورًا في العالقات الجولية ال زالت قائسة. 3

خة مغ العالع السيسا مشصقة الذخق األوسط، وتحجيجًا في مشصقة : إن تخكد الشفط الخام في مداحات صغي4
 الخميج العخبي كان الدبب الخئيذ في تػجو القػػ العطسى لمديصخة عمى ىحه السشصقة.

الكسي أسمػبًا في الكذف أعتسج البحث عمى مشيج تحميل القػة متخحًا مغ مؤشخات الكياس  مشهجية البحث:
وإنتاج الشفط الخام عمى خخيصة الشفط العالسية. وأخيخًا تع استعسال أسمػب  عغ األىسية الشدبية الحتياشي

 .تسثيل البيانات بخخائط وأشكال بيانية
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انقدع البحث إلى ثالث محاور: تشاول السحػر األول الػزن الجيػبػلتيكي الحتياشات الشفط هيكمية البحث: 
كي إلنتاج الشفط الخام عالسيًا. أما السحػر الثالث فقج الخام عالسيًا. وناقر السحػر الثاني بالػزن الجيػبػلتي

    أىتع بالػزن الجيػبػلتيكي ألمج نزػب الشفط الخام عالسيًا.

ُيعبخ االحتياشي الشفصي السؤكج عسا : عالسياً  ()الؽزن الجيؽبؽلتيكي الحتياطات الشفط الخام السؤكجةاواًل: 
مػجػد فعاًل مغ مخدونات نفصية في باشغ األرض، التي يسكغ استثسارىا في الطخوف الصبيعية الستاحة. 
وتعكذ كسية االحتياشي الشفصي السؤكج، أىسية الفتخة الدمشية التي يسكغ مغ خالليا االعتساد عمى الشفط 

رادر الصاقة الشاضبة. كسا تحجد كسية االحتياشي الشفصي معجل اإلنتاج عمى الخام بػصفو مرجرًا مغ م
السدتػػ السحمي والعالسي، فزاًل عغ دور االحتياشي الشفصي في رسع الدياسات الصاقػية لمجول الخئيدة 
 السدتيمكة لمشفط، سػاء مغ خالل إيجاد بجائل لمشفط الخام، أو مغ خالل الديصخة عمى مشابع الشفط، مغ

  وفي ضػء تمظ األىسية انقدع السحػر إلى: قبل الجول السدتيمكة وفي مقجمتيا الػاليات الستحجة االمخيكية.

إن التػسع في حخكة : الؽزن الجيؽبؽليتيكي الحتياطات الشفط الخام السؤكج عالسيًا طبقًا لألقاليػ: 1
عالسيًا بذكل سخيع. ومغ االسباب  االكتذافات الشفصية ساىع في زيادة كسيات االحتياشي الشفصي السؤكج

السباشخة لتشامي كسية االحتياشات الشفصية العالسية، ىػ التقجم التكشػلػجي الحاصل في وسائل وأجيدة 
البحث والتشقيب عغ الشفط الخام في السكامغ الجيػلػجية. ويمحع عمى تبايغ التػزيع الجغخافي الحتياشات 

 (1والخخيصة  1جول الشفط الخام اقميسيًا ما يأتي: )الج

 .2019-1980( التبايغ السكاني الحتياشات الشفط الخام السؤكج حدب األقاليع العالسية 1ججول )

 انُغثح% يٍ االحرٛاطٙ انؼانًٙ االحرٛاطٙ انًؤكذ يهٛاس تشيٛم 

 2019 2010 2000 1990 1980 2019 2010 2000 1990 1980 ألانٛى انؼانى

 48.1 53.7 61.1 66.3 55.0 833.8 752.5 696.7 659.6 362.4 انؾشق األٔعظ

 أيشٚكا انٕعطٗ 
 ٔانجُٕتٛح

26.7 71.5 97.9 239.4 324.1 4.1 7.2 8.6 17.1 18.7 

 14.1 5.3 6.0 9.7 14 244.4 74.3 68.9 96.3 92.5 أيشٚكا انؾًانٛح

 سٔعٛا ٔانذٔل 

انًغرمهح
)*( 

65 58 121.1 144.8 145.7 9.5 5.7 10.6 10.3 8.4 

 7.2 9.4 8.2 5.9 8.1 125.7 132.1 93.4 58.7 53.4 أفشٚمٛا

 2.6 3.2 3.6 3.6 5.1 45.7 45.2 40.1 36.3 33.9 أعٛا  ٔانٓادا

 0.8 1.0 1.9 1.6 4.2 14.4 14.2 21.4 16.3 27.9 أٔسٔتا

 100 100 100 100 100 1733.9 1402.5 1139.5 995.7 659.8 يجًٕع انؼانى
 انثاحث اػرًاداً ػهٗ:  انًصذس: يٍ ػًم 

BP Statistical Review of World Energy, London, June, 2020, data from1965-2020 

http://www.bp.com/statisticalreview 

                                                           
)  ٍػهٗ أَٓا َفظ خاو، ْٔٙ ذرأنف ي ً كًٛاخ انُفظ انخاو انرٙ ًٚكٍ يٍ خالل ػهٕو ْٕ انكًٛاخ انًمذسج نجًٛغ انغٕائم انًحذدج إحصائٛا

رصادٚح االسض ٔانثٛاَاخ انُٓذعٛح ذحهٛهٓا ٔذمذٚشْا ػهٗ ٔجّ انٛمٍٛ تأَٓا لاتهح نالعرشداد ذجاسٚاً، يٍ ذاسٚخ يحذد إنٗ األياو، ذحد ظشٔف ال

 يحذدج.
OPEC,   Annual Statistical Bulletin 2018, Vienna, Austria, p125 www.opec.org 

http://www.bp.com/statisticalreview
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ع الشفصية، مع سيصخة واضحة التبايغ السكاني لكسيات االحتياشي الشفصي السؤكج عمى مدتػػ األقالي-أ
، فعمى الخغع مغ صغخ مداحتُو الجغخافية عمى خخيصة 2019-1980إلقميع الذخق األوسط في الفتخة 

العالع الدياسية، إال أنُو ولسجة قخابة نرف قخن مغ الدمغ استحػذ عمى اكثخ مغ نرف االحتياشات 
% عام 61.1، و 1990% عام 66.3، و1980% عام 55الشفصية العالسية، إذ بمغت أىسيتُو الشدبية، 

%، عمى الخغع 48.1فقج تخاجعت أىسيتُو الشدبية إلى  2019، اما في عام 2010% عام 53.7، و2000
، وارتفعت إلى 2010مميار/ب عام  752.5مغ الديادة الصخدية الحتياشاتُو الشفصية السؤكجة التي كانت 

يتُو الشدبية يعػد إلى تشامي احتياشات الشفط في ، إن سبب تخاجع أىس2019مميار بخميل عام  833.8
% عام 5.3اقاليع أمخيكا الذسالية وامخيكا الالتيشية، ففي أمخيكا الذسالية ارتفعت األىسية الشدبية مغ 

مميار  74.3، إذ ازدادت احتياشي الشفط مغ 2019% مغ احتياشي العالع عام 14.1إلى ندبة  2010
. حيث ازدادت احتياشات الػاليات الستحجة وكشجا 2019ميار بخميل عام م 244.4، إلى 2010بخميل عام 

مغ الشفط غيخ التقميجؼ، وكحلظ فإن تشامي احتياشات أمخيكا الالتيشية جاء بدبب تشامي احتياشيات الشفط 
 الفشدويمي.

 2019-1980( التبايغ السكاني الحتياشات الشفط السؤكجة حدب األقاليع الشفصية العالسية 1خخيصة )
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 .BP(. )*( تع تقديع األقاليع تػافقًا مع إصجارات نذخات شخكة الشفط البخيصانية 1السرجر: مغ عسل الباحث اعتسادًا عمى: الججول )

شيج االتجاه العام في كسية االحتياشات الشفصية السؤكجة ارتفاعًا عمى السدتػػ العالسي، إذ بمغت كسية -ب
مميار  1733.9، وارتفعت تمظ الكسية إلى 1980مميار بخميل عام  659.8االحتياشي العالسي السؤكج 

، ويخجع ذلظ بدبب 2019-1980% لمفتخة 4.2، وبشدبة تغيخ سشػية وصمت إلى 2019بخميل عام 
االكتذافات الججيجة، في الذخق األوسط وافخيكيا وأمخيكا الجشػبية والػسصى وروسيا والجول السدتقمة. كسا 

الخمال الشفصية دور واضح في زيادة كسيات االحتياشي الشفصي السؤكج، السيسا في كان لمشفط الرخخؼ و 
بمغت احتياشات كشجا السؤكجة  2019أمخيكا الذسالية وتحجيجًا في كشجا والػاليات الستحجة. ففي عام 

مميار  1733.9% مغ مجسػع االحتياشات العالسية السؤكجة البالغة 9.8مميار بخميل وبشدبة  169.7
 ميل. بخ 

مميار بخميل  162.5وتذيخ وكالة الصاقة الكشجية إلى أن حرة احتياشي الخمال الشفصية في كشجا بمغت 
% مغ إنتاج 63% مغ احتياشات الشفط الكشجية، كسا ساىع إنتاج الخمال الشفصية ب 95.7مذكمة ندبة 
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مميػن ب/ؼ مغ الشفط  1.7مميػن ب/ؼ مقارنة ب  2.9الشفط الكشجؼ، حيث بمغ إنتاج الخمال الشفصية 
  (1).2019الخام التقميجؼ في كشجا عام 

ففي أوروبا، انخفس االحتياشي الشفصي السؤكج مغ تخاجع كسيات االحتياشي في بعس األقاليع،  -ت
،كسا تخاجعت معو األىسية الشدبية مغ 2019مميار بخميل عام  14.4إلى  1980مميار بخميل عام  27.9

، وذلظ يخجع إلى قجم حقػل اإلنتاج، وقمة االكتذافات 2019% عام 1إلى اقل مغ  1980عام  4.2%
 ا اإلقميع بجاية الشفاذ الشفصي عمى خخيصة العالع الشفصية.الججيجة، لحلظ فسغ السخجح أن يذيج ىح

عمى الخغع مغ تعاضع أىسية : الؽزن الجيؽبؽلتيكي الحتياطات الشفط الخام السؤكج عالسيًا طبقًا لمجول: 2
الشفط االستخاتيجية في الخبع الخيخ مغ القخن العذخيغ، إال أن معطع احتياشاتو الشفصية تتحكع بيا قخابة 

تا عذخة دولة عمى السدتػػ العالسي تتػزع جغخافيًا في مشاشق الذخق األوسط )أسيا(، وشسال افخيكيا االثش
وغخبيا، وامخيكا الذسالية )كشجا، الػاليات الستحجة(، وامخيكا الجشػبية وتحجيجًا في فشدويال، فزاًل عغ روسيا 

 ( يتزح ما يمي:2لخخيصة ( و)ا2وكازخدتان في إقميع روسيا والجول السدتقمة. ومغ )الججول 

، تخكد في مجسػعة اثشى عذخة 2019-1980الػزن الجيػبػلتيكي لتخكد احتياشات الشفط الخام لمفتخة  -أ
دولة عمى خخيصة العالع الشفصية ويتزح ذلظ الػزن مغ خالل األىسية الشدبية لسجسػع كسية احتياشي ىحه 

مميار بخميل مغ مجسػع االحتياشي  1562.5%، وبكسية احتياشي مؤكج بمغت 90.1الجول والبالغة 
 ، وذلظ يجل عمى األىسية الجيػبػليتيكية لتمظ الجول.2019مميار بخميل عام  1733.9العالسي البالغ 

تتفاوت األىسية الشدبية بيغ دولة وأخخػ، إذ كانت وال زالت بمجان الذخق األوسط وفي مقجمتيا  -ب
 2000و 1990و 1980ن والعخاق والكػيت واالمارات ولؤلعػام الدعػدية، األكثخ احتياشًا تمييا إيخا

% 17.5فقج ترجرت فشدويال األىسية الشدبية في االحتياشي العالسي بشدبة  2019، أما في عام 2010و
% مغ مجسػع االحتياشي العالسي السؤكج. وكحلظ ضيخت كشجا 17.2متفػقة عمى الدعػدية البالغ ندبتيا 

 2010% عام 2.3%، بعج أن كانت حرة كشجا 9.8فشدويال والدعػدية وبشدبة في السخكد الثالث بعج 
ويعػد سبب الديادة في االحتياشي الكشجؼ إلى زيادة اكتذاف الخمال الشفصية، والتي ساىست بكسية 

 169.7% مغ احتياشات الشفط الكشجية البالغة 95.7مميار بخميل مذكمة ندبة  162.5احتياشي بمغت 
قدسًا كبيخًا مغ نفصيا ثقيل ججًا ما يجعل عسمية أٌ  . أما فشدويال فعمى الخغع مغ2019ام مميار بخميل ع

 األولى:بحدب تقاريخ وكالة الصاقة الجولية، إال أن ارتفاع احتياشاتيا يعػد إلى حكيقتيغ:  استخخاجو باىطة
مميار  19.5الفشدويمي مغ اتداع رقعة االكتذافات الجغخافية الشفصية، إذ ارتفعت كسية احتياشات الشفط 

مميار  659.8% مغ مجسػع احتياشات الشفط السؤكج عالسيًا البالغة 2.9، وبشدبة 1980بخميل عام 
%. أما الحكيقة الثانية؛ فتعػد 17.5، وبأىسية ندبية بمغت 2019مميار بخميل عام  303.8بخميل، إلى 

                                                           
1
) Canadian Energy Agency, 2020-10-06 https://www.nrcan.gc.ca/crude-oil-facts/20064#L5/   

https://www.nrcan.gc.ca/crude-oil-facts/20064#L5/
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السيسا القار، والديت الرخخؼ، والتي  إلى اكتذاف كسيات كبيخة مغ احتياشات الشفط غيخ التقميجؼ
 ساىست في زيادة كسيات االحتياشي الشفصي السؤكج الفشدويمي. 

 2019-1980( الػزن الجيػبػلتيكي الحتياشات الشفط الخام السؤكج عالسيًا شبقًا لمجول لمسجة 2ججول )

 انىسبت% مه االحتياطي انعانمي االحتياطي انمؤكد مهيار برميم 

 0108 0101 0111 0881 0891 0108 0101 0111 0881 0891 اندول

 17.5 15.0 6.7 6.1 2.9 303.8 211.2 76.8 60.1 19.5 فىسويال

 17.2 18.9 23.1 26.1 25.5 297.6 264.5 262.8 260.3 168 انسعىديت

 9.8 2.3 1.6 1.1 1.3 169.7 32.1 18.3 11.2 8.7 كىدا )*(

 9.0 9.8 8.7 9.3 8.8 155.6 137 99.5 92.9 58.3 إيران

 8.4 8.2 9.9 10 4.5 145 115 112.5 100 30 انعراق

 5.9 7.2 8.5 9.7 10.3 101.5 101.5 96.5 97 67.9 انكىيج

 5.6 7.0 8.6 9.8 4.6 97.8 97.8 97.8 98.1 30.4 اإلماراث

 6.2 5.5 5.2 - - 107.2 77.4 59 - - روسيا

 4 2.2 2.7 3.4 5.5 68.9 30.9 30.4 33.8 36.5 انىالياث انمتحدة

 2.8 3.3 3.1 2.3 3.1 48.4 46.4 36 22.8 20.3 نيبيا

 2.1 2.7 2.5 1.7 2.5 37 37.2 29 17.1 16.7 ويجيريا

 1.7 2.1 2.2 - - 30 30 25 - - كازخستان

 8150 9350 9059 .385 6851 .0.605 0090 83456 38454 3.654 مجمىع اندول

      034458 .03105 .00485 88.53 6.859 مجمىع انعانم
  BP Statistical Review of World Energy, op.cit, data 1965-2020انًصذس: يٍ ػًم انثاحث اػرًاداً ػهٗ: 

 ( تٛاَاخ غٛش يرٕفشج-)

تخكد الػزن الجيػبػلتيكي لمسخدون االحتياشي الشفصي السؤكج في إقميع الذخق األوسط في خسذ دول  -ت
% 5.9%، والكػيت 8.4%، والعخاق 9%، وإيخان 17.2وبأىسية ندبية بمغت، الدعػدية ، 2019عام 

% مغ مجسػع 46.1%، محققة في مجسػعيا أىسية ندبية بمغت 5.6واالمارات العخبية الستحجة 
االحتياشي العالسي، وفي ىحه األىسية الشدبية داللة واضحة عمى صخاع القػػ العالسية مغ اجل الديصخة 

السشصقة، وتأتي الػاليات الستحجة االمخيكية في مقجمة الجول التي تدعى لحلظ، فزاًل عغ التػاجج  عمى ىحه
الخوسي في السشصقة في العقج الثاني مغ القخن الحادؼ والعذخيغ، وقج تدبب ذلظ الرخاع في زعدعة 

تل والتذخيج، كسا استقخار دول مشصقة الذخق األوسط الشفصية، وتعخض شعػبيا إلى الحخمان والفقخ والق
، والرخاع الجاخمي في سػريا 2003حجث في العخاق بعج احتاللو مغ قبل الػاليات الستحجة في نيدان 

   واليسغ، فزاًل عغ الرخاع في بمجان نفصية أخخػ مجاورة لسشصقة الذخق األوسط، ليبيا مثاًل.

  .2019شبقًا لمجول لعام  ( التػزيع الجغخافي الحتياشات الشفط الخام السؤكج عالسياً 2خخيصة )
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 (2السرجر: مغ عسل الباحث اعتسادًا عمى: ججول ) 

ومغ الججيخ بالحكخ أن تكمفة انتاج بخميل الشفط الخام يتحكع في مجػ الججوػ االقترادية الشاجسة عغ 
مكانيًا  وجػد احتياشات الشفط الخام في التكػيشات الجيػلػجية، حيث تتبايغ كمفة انتاج بخميل الشفط الخام

بيغ الجول، فكمسا انخفزت كمفة إنتاج بخميل الشفط الخام، كمسا حقق ذلظ مخونة أكبخ في تحسُّل مخاشخة 
تحبحب اسعار اسػاق الشفط العالسية، ومغ ثَع إمكانية تدػقيُو إلى أبعج نقصة عمى خخيصة العالع، إن 

التحخكات الجيػبػلتيكية لمجول السدتيمكة انخفاض تكمفة انتاج بخميل الشفط كان وال زال عشرخًا ميسًا في 
 الفاعمة في خخيصة الشفط العالسية مغ أجل الديصخة عمى مشابع الشفط األقل تكمفة في انتاج بخميل الشفط.

وتذيخ السرادر إلى أن اقل الجول تكمفة مغ حيث انتاج بخميل الشفط عمى الرعيج العالسي ىي دول إقميع 
الخميج العخبي، مسا جعميا مغ أكثخ مشاشق العالع التي يجور حػليا صخاع  الذخق االوسط، وتحجيجًا دول

القػػ العالسية الكبخػ لقخابة القخن مغ الدمغ، كسا يتػقع ليا أن تبقى كحلظ مدتكباًل. وقج بمغت تكمفة انتاج 
دوالر، أما العخاق فقج جاء ثانيًا  9 ()دوالر، في حيغ بمغت التكمفة اإلجسالية 1.9بخميل الشفط في إيخان 

دوالر، وحمت الدعػدية في  10.2دوالر، وتكمفة اجسالية  2.1عمى السدتػػ العالسي بتكمفة انتاج بمغت 
دوالرات. في حيغ وصمت اعمى تكمفة النتاج بخميل  9ت، وتكمفة إجسالية دوالرا 3السختبة الثالثة عالسيًا ب 

                                                           
)  اإلجمالٌة: تشمل تكلفة اإلنتاج، واإلنفاق الرأسمالً، والضرائب اإلجمالٌة، وتكالٌف المشرف/النقل.التكلفة 
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 44دوالر لمبخميل الػاحج، وتكمفة اجسالية بمغت  17.4الشفط عمى الرعيج العالسي في السسمكة الستحجة ب 
    (2)دوالر.

، ىػ الدبب الخئيذ لؤلىسية االستخاتيجية ليحه دول الخميجإن تػفخ احتياشي نفصي زىيج التكاليف في 
لػاليات الستحجة السشصقة. وبالشدبة لتكاليف اإلنتاج فأنيا مشخفزة ججًا في دول الخميج ومختفعة ججًا في ا

واوروبا، وخرػصًا في االسكا وبحخ الذسال. ومع صعػبة التعسيع نطخًا لالختالف بيغ حقل وحقل، فأن 
ووصمت الكمفة دوالر واحج لمبخميل الؽاحج، لع تتعج في عقج الثسانيشات  دول الخميجمعجل كمفة إنتاج حقػل 

فتخاوحت كمفة اإلنتاج ما  الؽاليات الستحجةا في لمبخميل الػاحج، ام سشتاً  60-30في بعس الحقػل ما بيغ 
تخاوحت  بخيطانيادوالر لمبخميل الػاحج في االسكا، وفي  15دوالرات في الػاليات الجشػبية، و 10-5بيغ 

دوالر. وزادت ىحه الكمفة في القصاع التابع  20-15كمفة إنتاج البخميل الػاحج في بحخ الذسال ما بيغ 
الشفصي حػل أىسية نفط الذخق وحدب رأؼ دانييل يخغغ الباحث في الذأن  (3).لمشخويج مغ بحخ الذسال

(4)"إن نفط الذخق األوسط كان أكبخ جائدة في العالع". األوسط، قػلو
 

: إن عجم التػازن في تػزيع الشفط الخام جغخافيًا، السياً ثانيًا: الؽزن الجيؽبؽلتيكي إلنتاج الشفط الخام ع
وتدايج اعتساد الجول السدتيمكة عميو، أوجج حالة مغ الرخاع بيغ الجول السشتجة لمشفط وبيغ الجول السدتيمكة 

كانت أولى تجمياته سيطخة لو. ومشح قخابة قخن وربع مغ الدمغ تكخس ذلظ الرخاع برػر وأشكال عجة، 
التي غالبًا ما  عمى نفط الجول السشتجة حتاارية الابخ(( التاععة لمجول السدتهماة الابخ( )الذخكات اال

تكػن دواًل نامية ضعيفة، وتسثمت ىحه الديصخة بسشح امتياز لتمظ الذخكات السحتكخة تخاوحت مجة تمظ 
بل ان عام، واستسخت سيصخة ىحه الذخكات ألكثخ مغ نرف قخن مغ الدمغ، ق 100-75االمتيازات مغ

تبجأ حخكات التحخر لذعػب البمجان السشتجة بصخد تمظ الذخكات وتأميسيا وششيًا، وبخغع شخد معطع تمظ 
الذخكات عمى مدتػػ العالع، إال أنيا سخعان ما عادت إلى الداحة الشفصية العالسية في أواخخ القخن 

ثَل الذكل الثاني لحلغ الرخاع وتسالعذخيغ وبجاية القخن الحادؼ والعذخيغ بصخق وتحت مدسيات مختمفة. 
بتشافس القؽ( العالسية الابخ( عمى الشفط الخام لمجول السشتجة، السيسا خالل الحخبيؼ العالسيتيؼ األولى 

وكانت الرؽرة ، إذ تدبب ذلظ بتجىػر الحياة االقترادية واالجتساعية لذعػب البمجان السشتجة. والثانية
سي، السيسا مشح مشترف القخن العذخيؼ، متسثمًة بثؽرات البمجان الثالثة ألشكال الرخاع الشفطي العال

والتي تكممت بتأميع الشفط الػششي وشخد  السشتجة ضج االستعسار وشخكاته االحتاارية الشفطية الابخ( 
الذخكات االحتكارية، ونتج عغ حخكات التأميع تمظ، حجوث حجث نفصي عالسي كبيخ وىػ إنذاء )مشطسة 

                                                           
2
() Jeff Desjardins, Map: The Countries with the Most Oil Reserves, Published on 25 March, 2019 

 https://www.visualcapitalist.com/map-countries-most-oil-reserves. 
3

، تحث يُؾٕس ػهٗ يٕلغ 13. ؿ1998(( اَذسّٚ عٛثاعرٍٛ، انصشاػاخ انذٔنٛح ػهٗ ترشٔل انؾشق األٔعظ، ذشجًح ػثذهللا تٍ ػثذانحك، 

 ، www.arabgeographer.comانًُرذٖ االنكرشَٔٙ. 
4
) Dainel Yergin, The Prize: the epic quest for oil, money, and power, Simon & Schuster, New York, USA, 

1991. p.498   

http://www.arabgeographer.com/
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شفط( )أوبظ(، إذ بجأت الجول السشتجة وألول مخة تتحكع في أسعار نفصيا الخام، وتدتفاد الجول السرجرة لم
أما وجه الرخاع االخخ إلى درجة ما مغ إيخاداتيا الشفصية في معالجة اختالالت مػازيشيا االقترادية. 

نؽن األول/ كا 14فتسثل في ظهؽر)مشعسة التعاون االقترادي والتشسية( السسثمة لمجول السدتهماة، في 
أيمؽل/سبتسبخ  14-10، أي ععج ثالثة أشهخ عمى تأسيس مشعسة األوبغ في 1690ديدسبخ عام 

وكان تأسيديا ردًا عمى تكتل الجول السرجرة لمشفط )أوبظ(. وكان تذكيل ىحا التكتل في ضاىخه ، 1690
ى التيجيج بالتجخل اقتراديًا، لكشو في الحكيقة يخفي وراءه أىجاف سياسية، وصمت وألكثخ مغ مخة إل

  العدكخؼ السباشخ مغ قبل الجول الكبيخة السدتيمكة لمشفط الحتالل مشابع الشفط الخام لمبمجان الشامية السشتجة.

استسخ الرخاع بيغ الجول السشتجة والجول السدتيمكة لمشفط الخام حتى القخن الحادؼ والعذخيغ عشجما وصل 
الشفصية كسا حجث عشج احتالل العخاق في نيدان/ابخيل عام إلى التجخل العدكخؼ واحتالل بعس الجول 

األمخيكي في سػريا، وزعدعة االستقخار  -البخيصاني، والتجخل الخوسي -، مغ قبل التحالف األمخيكي2003
في ليبيا الشفصية، والرخاع اليسشي الجاخمي، والخارجي مع بمجان الخميج، والحرار االقترادؼ األمخيكي 

خان، وفخض العقػبات االقترادية األمخيكية عمى فشدويال مغ اجل تغييخ نطام الحكع فييا والغخبي عمى إي
إلى نطام حكع أكثخ والًء لمدمصة االمخيكية وسياستيا، السيسا إذا عمسشا ان فشدويال تحتل السخكد األول في 

لعالسي السؤكج % مغ مجسػع االحتياشي ا17.5مميار بخميل وبشدبة  303.8كسية االحتياشي الشفصي ب 
. وفي الػقت الحؼ يطيخ لمػاليات الستحجة مشاصخيغ وحمفاء مغ جسيع انحاء العالع بذأن 2019لعام 

سياستيا الشفصية، السيسا في الجول األوروبية، إال أن ىشاك دواًل ضيخت مشافدة لمػاليات الستحجة مغ اجل 
يغ وربسا اليشج في السدتقبل القخيب، إذ الحرػل عمى مرادر الصاقة وتحجيجًا الشفط الخام، ومشيا الر

غالبًا ما تدتغل ىحه الجول أؼ وضع مذػش بيغ الػاليات الستحجة وبيغ الجول السشتجة الفاعمة في خخيصة 
 الشفط العالسية لرالحيا، كسا يحجث في افخيكيا وفي الذخق األوسط وفي أمخيكا الجشػبية في فشدويال. 

مميػن/ب/ؼ مغ الشفط الفشدويمي  2.3ألف/ب/ؼ مغ مجسػع  460ت وتذيخ السرادر أن اليشج استػرد
ألف/ب/ؼ مغ مجسػع  390بمغت الكسية  2017، وفي عام 2016% في عام 19.7وبشدبة وصمت إلى 

ألف/ب/ؼ  400%. اما الريغ فقج استػردت 18.6مميػن بخميل وبشدبة  2.1إنتاج فشدويال البالغ 
 2017ألف/ب/ؼ عام  450، واستػردت 2016فشدويمي عام % مغ مجسػع إنتاج الشفط ال17وبشدبة 
% مغ مجسػع 40% مغ مجسػع اإلنتاج. وقج شكمت مجسػع ندبة استيخاد اليشج والريغ 21.4وبشدبة 

  (5)إنتاج الشفط الفشدويمي.

                                                           
5
) Hari Seshasayee, India-Venezuela Relations: A Case Study in Oil Diplomacy, Wilson center, Latin 

American Program,  Asia Program,  February, 2019, P.2-3 www.wilsoncenter.org  
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ىشاك تصابق بيغ خخيصة  : الؽزن الجيؽبؽليتيكي إلنتاج الشفط الخام السؤكج عالسيًا طبقًا لألقاليػ:1
األكبخ لمشفط الخام  األقاليع الخئيدة السشتجة لمشفط الخام وبيغ خخيصة األقاليع ذات السخدونات االحتياشية

عالسيًا، باستثشاء إقميع أمخيكا الػسصى والجشػبية الحؼ جاء في السخكد الثاني في االحتياشي الشفصي السؤكج، 
، وذلظ بفعل الػضع الخاص التي تذيجه فشدويال 2019وتخاجع في اإلنتاج إلى السخكد ما قبل األخيخ عام 

% 93.7مميار بخميل وبشدبة  303.8بمغ االحتياشي الفشدويمي ذات االحتياشي االكبخ في ىحا اإلقميع، إذ 
. وعمى الخغع مغ 2019مميار بخميل لعام  324.1مغ مجسػع احتياشي أمخيكا الػسصى والجشػبية البالغ 

الحجع الكبيخ لالحتياشي الفشدويمي إال ان كسيات اإلنتاج الفشدويمي قميمة وفي تخاجع، إذ بمغ إنتاجيا لعام 
% مغ مجسػع إنتاج الشفط الخام في أمخيكا الػسصى والجشػبية 23مميػن بخميل يػميًا وبشدبة  1.5، 2018
، 2019ألف/ب/ؼ عام  900، وأنخفس اإلنتاج الفشدويمي إلى 2018مميػن/ب/ؼ لعام  6.5البالغ 

 مميػن/ب/ؼ عام 6.2% مغ مجسػع إنتاج أمخيكا الػسصى والجشػبية البالغ 14.5وبأىسية ندبية بمغت 
. وتمظ الكسية ال تتشاسب تسامًا مع حجع وندبة االحتياشي الفشدويمي مغ االحتياشي العالسي. فمػ 2019

قارنا فشدويال مع الدعػدية لػججنا الفجػة كبيخة بيغ البمجيغ في العالقة بيغ كسيات اإلنتاج عمى الخغع مغ 
يار بخميل مغ االحتياشي الشفصي مم 297.6تقارب كسية االحتياشي بيغ الجولتيغ، إذ تستمظ الدعػدية 

مميػن/ب/ؼ مغ الشفط الخام لشفذ العام، أؼ ما يعادل )عذخة أضعاف  11.8، وتشتج 2019السؤكج عام 
أو أكثخ( مغ إنتاج الشفط الفشدويمي. في حيغ أن ىشاك دواًل احتياشاتيا الشفصية اقل بكثيخ عغ االحتياشي 

( لكشيا تشتج اكثخ بكثيخ مسا تشتجو فشدويال صاحبة االحتياشي الشفصي الفشدويمي )بثالثة أو أربعة اضعاف
مميار بخميل عام  68.9الشفصي األكبخ عالسيًا، فالػاليات الستحجة عمى سبيل السثال، بمغ احتياشيا الشفصي 

. وكحلظ 2019مميػن/ب/ؼ محتمة السخكد األول في اإلنتاج العالسي عام  17، إال أن إنتاجيا بمغ 2019
 11.5، فقج بمغ إنتاجيا الشفصي 2019مميار بخميل عام  107.2لبالغ احتياشييا الشفصي روسيا ا

 مميػن/ب/ؼ وحمت بالسخكد الثالث بعج الػاليات الستحجة والدعػدية مغ حيث اإلنتاج.  

( يتزح حجوث تغيخات عمى مدتػػ حجع اإلنتاج بحدب األقاليع 3( والخخيصة )3وبسالحطة الججول )
، ويسكغ تمخيز خرائز الػزن الجيػبػليتيكي لؤلقاليع السشتجة 2019-1965لسية لمفتخة الشفصية العا

 لمشفط عمى خخيصة الشفط العالسية بسا يمي:

، سيصخ إقميع الذخق األوسط عمى كسيات 2019وحتى عام  1970 قخابة الشرف قخن وتحجيجًا مشح عام -أ
 30.3، وأنتج 1970% عام 28.9وبشدبة مميػن/ب/ؼ  13.9 انتاجو إذ بمغ، اإلنتاج العالسية

. مسا زاد مغ حجة الرخع 2019% مغ مجسػع إنتاج الشفط لخام العالسي عام 31.8مميػن/ب/ؼ وبشدبة 
مغ قبل الجول الكبخػ عمى ىحه السشصقة الحيػية مغ العالع، ومغ الستػقع ان تدداد حجة الرخاعات بيغ 
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فط الخام، السيسا مع تدايج أىسية الشفط، واحتسالية نزػب القػػ العطسى مغ اجل الديصخة عمى مشابع الش
 الشفط مغ بعس مشاشق العالع في السدتقبل القخيب كاإلقميع األوروبي في السجػ القخيب. 

السكديظ( عػدتيا إلى السخاكد األولى في اإلنتاج -الػاليات الستحجة-شيجت قارة أمخيكا الذسالية )كشجا -ب
مميػن/ب/ؼ،  17الديادة الكبيخة في إنتاج الػاليات الستحجة لمشفط الخام، الحؼ بمغ العالسي، ويخجع ذلظ إلى 

% بيغ ىحه 14.1وبشدبة تغيخ سشػية مختفعة وصمت إلى  2010مميػن/ب/ؼ عام  7.5بعج أن كان 
مميػن/ب/ؼ عام  5.5، إلى 2010مميػن/ب/ؼ عام  3.3السجة. كسا ارتفع إنتاج الشفط الكشجؼ مغ 

2019. 

الفزل في زيادة إنتاج إقميع أمخيكا الذسالية إلى إنتاج الشفط الرخخؼ الحؼ بمغ انتاجو وبحدب  ويعػد
% مغ مجسػع اإلنتاج األمخيكي 30وبشدبة وصمت إلى قخابة ( 6)مالييغ/ب/ؼ. 5مرادر الصاقة االمخيكية 

مميػن/ب/ؼ مغ الشفط غيخ التقميجؼ )الخمال  2.9. فزاًل عغ اإلنتاج الكشجؼ الحؼ وصل إلى 2019عام 
 الشفصية( والحؼ تع التصخق اليو أنفًا.

 )مميػن/ب/ؼ(. 2019-1965لتيكي لؤلقاليع العالسية السشتجة لمشفط لمفتخة ( الػزن الجيػبػ 3ججول )
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     BP Statistical Review of World Energy, op.cit, data 1965-2020 انًصذس: يٍ ػًم انثاحث اػرًاداً ػهٗ:

وعمى الخغع مغ الجور الحؼ لعبو الشفط الرخخؼ في زيادة اإلنتاج العالسي واالمخيكي بذكل خاص في 
زيادة السعخوض الشفصي وانخفاض األسعار، إال أن مدتقبل الدشػات األخيخة، والحؼ انعكذ بجوره عمى 

( إن استغالل آبار الشفط الرخخؼ 1الشفط الرخخؼ ال يعج مشافدًا قػيًا لمشفط التقميجؼ. ألسباب مشيا: 
( تكمفة اإلنتاج عالية تفػق تكمفة إنتاج 2بذكل مكثف يجعميا تشزب بفتخة قريخة خالل عام أو عاميغ. 
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(( نهاد إسماعٌل، ماذا ٌحصل فً موازٌن القوى النفطٌة وسعر البرمٌل إلى أٌن، مقالة على شبكة المعلومات الدولٌة، موقع 

Banking Files   0/2/7717لندن، نشرت بتارٌخ ،https://bankingfiles.com 
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ميجؼ، إذ تحتاج صشاعة الشفط الرخخؼ إلى سيػلة مالية كبيخة، وأشارت "الػول ستخيت الشفط الخام التق
، حػل استخاتيجية حفخ آالف اآلبار قخيبة ججًا مغ بعزيا البعس 2019جػرنال" أوائل مارس/اذار 

ة الغشية واعتبختيا استخاتيجية خاشئة ستقػد إلى اإلفالس ألنيا تؤذؼ وتعخقل االستغالل الجيج لآلبار الشاضج
(7)بالسخدونات الشفصية.

 

 )مميػن/ب/ؼ( 2019-1990( التػزيع الجغخافي لؤلقاليع العالسية السشتجة لمشفط 3خخيصة )

 (3السرجر: مغ عسل الباحث اعتسادًا عمى: الججول )   

تبعًا لمتػزيع الجغخافي لؤلقاليع السشتجة : الؽزن الجيؽبؽلتيكي لمجول الخئيدة السشتجة لمشفط الخام عالسيًا: 2
ة لمشفط الخام عالسيًا مع لمشفط الخام عالسيًا، يطيخ ىشاك تصابق بيغ التػزيع الجغخافي لمجول الخئيدة السشتج

االقاليع السشتجة الخئيدة عمى خخيصة الشفط العالسية. إن الخرائز التي وردت في األىسية الشدبية 
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لندن، نشرت   Banking Files(( نهاد إسماعٌل، أزمات النفط الصخري األمرٌكً تتفاقم، مقالة على شبكة المعلومات الدولٌة، موقع 

 https://bankingfiles.com، 77/7/7717بتارٌخ 
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الحتياشي الشفط الخام السؤكج دوليًا، ىي في معطسيا الخرائز ذاتيا في إنتاج الشفط الخام حدب الجول 
( يمحع ان خخيصة الجول 4( و)الخخيصة 4ة )الججول الخئيدة السشتجة لمشفط الخام عالسيًا. ومغ مالحط

، ويسكغ إدراج ىحه الخرائز بسا 2019-1980السشتجة لمشفط عالسيًا شخأ عمييا بعس التغيخات لمفتخة 
 يأتي:

دولة انتجت مجتسعة  15بمغ عجد الجول السؤثخة في الػزن الجيػبػلتيكي إلنتاج الشفط الخام عالسيًا  -1
% مغ 77.2مميػن/ب/ؼ، وبأىسية ندبية بمغت  95.2اإلنتاج العالسي البالغ مميػن/ب/ؼ مغ  73.5

. ومغ السالحع انُو ال يػجج تصابق بيغ عجد الجول الخئيدة ذات 2019مجسػع اإلنتاج الشفصي العالسي عام 
السيًا، دولة، مع عجد الجول الخئيدة السشتجة لمشفط الخام ع 15االحتياشي الشفصي السؤكج عالسيًا التي بمغت 

إذ ىشاك دواًل تستمظ احتياشًا كبيخا لكشيا لع تشتج مميػن/ب/ؼ مثال ذلظ كازخدتان. في حيغ ضيخت دواًل 
مؤثخة في خخيصة اإلنتاج العالسي لمشفط الخام لكشيا صاحبة احتياشي نفصي مؤكج قميل، وىي )الريغ، 

ذ الشفط الخام فييا قبل غيخىا مغ دول السكديظ، الجدائخ، والسسمكة الستحجة( مسا يذيخ إلى احتسالية نفا
اإلنتاج الشفصي، السيسا الجول التي أصبحت فييا االكتذافات الشفصية محجودة والتي انتجت الشفط مبكخًا 

 كالسسمكة الستحجة عمى سبيل السثال. 

 2019-1980( الػزن الجيػبػلتيكي لمجول الخئيدة األكثخ انتاجًا لمشفط الخام عالسيًا 4ججول )

ً ا   انُغثح% يٍ اإلَراج انؼانًٙ إلَراج/ يهٌٕٛ تشيٛم ٕٚيٛا
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  BP Statistical Review of World Energy, data 1965-2020السرجر: مغ عسل الباحث اعتسادًا عمى:       

، مع حفاظ الػاليات الستحجة والدعػدية 2019-1980تحبحب اإلنتاج الشفصي حدب الجول لمفتخة  -2
وروسيا عمى السخاكد االولى في إنتاج الشفط الخام عالسيًا شػال ىحه الفتخة. ويعػد سبب التحبحب في كسية 

انخفاض االحتياشات الشفصية لمحقػل التي بجأت اإلنتاج مبكخًا كسا  األولى:اإلنتاج الشفصي إلى حكيقتيغ: 
 8.9انخفزت إلى  1980مميػن/ب/ؼ عام  10.2حجث في الػاليات الستحجة، فبعج أن انتجت 

، ثع سخعان ما عادت إلى مخكدىا الصبيعي في 2010مميػن/ب/ؼ عام  7.5، و1990مميػن/ب/ؼ عام 
% 17.8، وبشدبة 2019مميػن/ب/ؼ عام  17خام عالسيًا، إذ انتجت صجارة دول العالع إلنتاج الشفط ال

مميػن/ب/ؼ وذلظ عائج إلى ازدىار صشاعة الشفط غيخ التقميجؼ في  95.2مغ اإلنتاج العالسي البالغ 
الػاليات الستحجة. اما الحكيقة الثانية فيي االضصخابات الدياسية والحخوب العدكخية واالقترادية التي 

الجول السشتجة والتي ساىست في تحبحب إنتاج الشفط الخام لبعس الجول السشتجة،  تفخض عمى بعس
 كالعخاق وإيخان وفشدويال.

 )مميػن/ب/ؼ(  2019( الجول الخئيدة السشتجة لمشفط الخام عالسيًا 4الخخيصة )

 (4السرجر: مغ عسل الباحث اعتسادًا عمى: الججول )
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الخئيدة السشتجة لمشفط، ان بعس الجول التي تسممظ احتياشات ومغ السالحع ايزًا عمى خخيصة الجول  -3
كبيخة مغ الشفط الخام )فشدويال، العخاق، وإيخان( لع تأخح مكانيا الحكيقي في خخيصة اإلنتاج العالسي، وذلظ 
يعػد إلى التجخل الخارجي لمجول الكبخػ وفي مقجمتيا الػاليات الستحجة، في سياسة تمظ الجول السشتجة 

االيخانية، مخورًا بفخض العقػبات االقترادية عمى جسيع ىحه الجول، -ًء مغ اشعال الحخب العخاقيةابتجا
وتجبيخ االنقالبات في الحكػمات الفيشدويمية الستعاقبة بيجف الديصخة عمى مشابع نفصيا الخام. والزالت ىحه 

 الجول ومشح عقػد مغ الدمغ تعاني مغ نقسة الشفط!!. 

، تخاجع 2000مميػن بخميل يػميًا عام  3.2في حجع اإلنتاج الفشدويمي، فبعج ان كان االنخفاض الحاد -4
ألف/ب/ؼ عام  900، والى 2018مميػن بخميل عام  1.5، وإلى 2010مميػن بخميل يػميًا عام  2.4إلى 

(8) ، ويعػد التخاجع الكبيخ في كسية إنتاج الشفط الفشدويمي إلى عجة أسباب أبخزىا:2019
 

مميػن  1.2أ: خفس اإلنتاج الحؼ وافقت عميو "أوبظ" وبعس الجول غيخ األعزاء فييا، والحؼ يبمغ 
 بخميل يػمًيا.

لػكالة الصاقة ب: التباشؤ في االقتراد العالسي والحؼ قج يؤدؼ إلى خفس الصمب عمى الشفط، وفًقا 
 الجولية، كسا أن اتجاه )كشجا والػاليات الستحجة( لمتػسع في صادرات الشفط قج يدج جدًء مغ الفجػة السحتسمة. 

ت: وفي محاولة إلجبار الخئيذ الفشدويمي )مادورو( عمى تخك مشربو، فخضت الػاليات الستحجة عقػبات 
، مسا حال دون ترجيخ نفصيا إلى 2019الثاني  عمى فشدويال، وصشاعة الشفط الػششية في يشايخ/كانػن 

 عسالئيا في الػاليات الستحجة. 

ث: العقػبات ليا تأثيخ آخخ عمى صشاعة الشفط الفشدويمية، التي تحرل عمى معطع احتياجاتيا مغ "الشافتا" 
فط الخام، مغ الػاليات الستحجة، وكحلظ إمجاداتيا مغ خميط الييجروكخبػن الدائل، الحؼ يدتخجم تخفيف الش

 وبجون ىحه العشاصخ، ال يسكغ نقل خام فشدويال الثقيل بديػلة.  

كان إنتاج الشفط غيخ التقميجؼ )الشفط الرخخؼ والخمال الشفصية( سببًا في ضيػر كشجا في الدشػات  -5
فط غيخ االخيخة عمى ساحة السشتجيغ الكبار، وعػدة الػاليات الستحجة في مقجمة السشتجيغ الكبار، كسا أن الش

التقميجؼ كان سببًا في زيادة السعخوض مغ الشفط الخام ومغ َثَع انخفاض اسعار الشفط الخام، فبعج أن 
، بحدب 2019دوالر عام  64.2انخفزت إلى  2011دوالر عام  106وصل سعخ بخميل الشفط الخام 
 . 2020بيانات نذخة بختر بتخوليػم عام 
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 ))CNN  ًالعربٌة، مقالة حول )وكالة الطاقة الدولٌة: صناعة النفط فً فنزوٌال تواجه خطر االنهٌار(، نٌوٌورك، الوالٌات المتحدة، نشر ف

  7717/اذار/مارس/17السبت،
https://arabic.cnn.com/business/article/2019/03/16/bmar19-usa-venezuela-economic-oil  

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/03/16/bmar19-usa-venezuela-economic-oil
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، فبعج ان انتجت الػاليات 2019و  2010ف بيغ عامي ىشاك دواًل تزاعف إنتاجيا إلى الزع -6
مميػن/ب/ؼ عام  17، ارتفع إنتاجيا إلى اكثخ مغ الزعف ب 2010مميػن/ب/ؼ عام  7.5الستحجة 
، ويعػد ذلظ بفعل ارتفاع إنتاج صشاعة الشفط الرخخؼ بالجرجة األساس وكسا أسمفشا سابقًا، أما 2019

، وتزاعف 2010مميػن/ب/ؼ عام  2.4، إذ بمغ 2019و 2010العخاق فقج تزاعف إنتاجو بيغ عامي 
، وذلظ بفعل التحدغ الشدبي في الػضع األمشي الحؼ اتاح إعادة تذغيل 2019مميػن/ب/ؼ عام  4.8إلى 

 أغمب آبار حقػل السشصقة الجشػبية وكحلظ حقػل كخكػك.             

سجة مغ السرادر األحفػرية نطخًا ألن جسيع مرادر الشفط السدتعالسيًا:  ()ثالثًا: أمج الشزؽب لمشفط الخام
غيخ قابمة لمتججيج، إذ ال يسكغ الحفاظ عمى إنتاج الشفط إلى أجل غيخ مدسى، ىحه الحكيقة البديصة لجييا 
الكثيخ مغ الشاس الحيغ يجعػن أن اإلنتاج العالسي مغ الشفط قج وصل أو عمى وشظ الػصػل إلى الشقصة 

لمشفط، إلى أقرى حج أو ذروتو وسػف يبجأ في  التي يرل فييا اإلنتاج مغ مشصقة معيشة مشتجة
كبيخة، ألنيا ستدسح القترادات إن القجرة عمى التشبؤ بحروة إنتاج الشفط ستكػن ذات قيسة  (9)االنخفاض.

العالع بالتأىب لسا يسكغ أن يكػن عميو تحػل انتقالي ومكمف. لقج قممت العجيج مغ التحميالت الدابقة لمشفط 
مغ حجع السػارد الشفصية في العالع، وإلى أؼ مجػ يسكغ لمتكشػلػجيا تػسيع قاعجة السػارد والتأثيخات التي 

عخض والصمب. إن مذكمة التشبؤ بحروة ونفاذ الشفط صعبة، ذلظ أن ستحجثيا األسػاق عمى كل مغ ال
احتياشيات الشفط محجودة بال شظ، كسا أن مػارد الشفط ليدت كسية ثابتة ومتغيخة وتعتسج عمى حاالت عمػم 
األرض والتكشػلػجيا واالقتراد. يجب اإلقخار بإمكانية أن يؤدؼ التغيخ التكشػلػجي إلى تػسيع قاعجة 

الييجروكخبػنية القابمة لالستغالل إلى حج كبيخ، كسا يجب أن تتصػر إمكانية استخجام أنطسة األحجاث 
. وىشا البج مغ اإلشارة إلى ان ذروة الشفط تعشي (10)الصاقة التي تفزل مرادر الصاقة األخخػ عمى الشفط.

وال تحجث ذروة إنتاج الشفط الخام عمى خخيصة العالع الشفصية السخحمة التي تدبق نزػب الشفط الخام بقميل، 
بػقت واحج، إذ تحجث بيغ مشصقة وأخخػ بفتخات زمشية متفاوتة، تبعًا لكسيات االحتياشي وعالقتو بسجسػع 
كسيات اإلنتاج الدشػؼ، وىحا ما ُيعطع مغ الرخاع عمى الشفط الخام، السيسا في السشاشق االبعج زمشيًا مغ 

 وث الحروة الشفصية، ومشصقة الذخق األوسط ىي السخسخة في ذلظ الرخاع. حيث حج

ونطخًا الستعساالت الشفط الستعجدة في مجاالت األنذصة االقترادية، ومع كل السدايا التي يتستع بيا بػصفو 
ب مرجرًا لمػقػد ومادة أولية في تجخل في كثيخ مغ الرشاعات. وبسا أن الشفط الخام سمعة معخضة لمشزػ 

                                                           

()  انُضٕب كاٜذٙ: أيذ انُضٕب=ٚحغة لإٌَ أيذ
 

 
ٕٚو(  365= يجًٕع اإلَراج انغُٕ٘ ل )P= االحرٛاطٙ انًؤكذ )يهٛاس تشيٛم(.Rحٛث أٌ  

 , www.eni . World Oil and Gas Review 2006  June 2006,, Rome Eni, P.249انًصذس 
9
) Larry Hughes and Jacinda Rudolph, Future world oil production: growth, plateau, or peak?, Elsevier B.V, May 

2011. p.228. www.sciencedirect.com  
10

) David L. Greene, Janet L. Hopson, Running out Of and Into Oil: Analyzing Global Oil Depletion and Transition 

Through 2050, The University of Tennessee, Knoxville, National Transportation Research Center, U.S. Department 

of Energy, October, 2003, p.1. http://www.osti.gov/contact.html  

http://www.eni/
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لحا تعج مذكمة احتسالية نزػب الشفط الخام مغ السذكالت التي تيجد جػانب كبيخة مغ متصمبات الحياة 
االقترادية والتكشػلػجية واالجتساعية لسدتقبل الدكان عمى ىحا الكػكب، والتي عمى الخغع مغ التفاؤل 

خ التقميجية السكتذفة يػميًا لفتخة السفخط لبعس الباحثيغ في إمكانية بقاء الشفط الخام التقميجؼ ووسائمو غي
شػيمة مغ الدمغ، إال أن الكثيخ مغ الستذائسيغ يخون أنو ال محالة مغ نزػبو عاجاًل أم أجاًل تبعًا 
لحكيقتيغ األولى؛ مزى قخابة قخن مغ الدمغ عمة انتاج الشفط تجاريًا، والحكيقة الثانية؛ الديادة الدخيعة التي 

نتيجة الصمب السدتسخ عميو عالسيًا، بدبب الشسػ السصخد لعجد سكان العالع، الحؼ يذيجىا انتاج الشفط الخام 
 يراحبو نسػ األنذصة االقترادية السعتسجة عمى الشفط وأبخزىا نسػ قصاع الشقل. 

: "...إن أنػاع الػقػد االحفػرؼ سػف تشفح 1957( في ترخيح ادلى بو عام ()قال )األميخال ليسغ ريكػفيخ
. الدؤال الحؼ شخحو األميخال ىػ: "ىل في 2050، وعمى األرجح قبل العام 2000في وقت ما بعج العام 

ذعخ عمى وجو اليقيغ أنو عشجما يغجو استخخاج الػقػد االحفػرؼ غيخ ُمجٍج اقتراديًا، سيكػن وسعشا أن ن
العالع قج تػفخ عمى شخق كفيمة بالسحافطة عمى "مدتػػ معيذي راٍق اعتسادًا عمى مػارد الصاقة الستججدة؟" 

الخياح وضػء -لستججدةكان األميخال متذككًا في إمكانية تحقيق ذلظ. إذ كان يعتقج ان مػارد الصاقة ا
% مغ الصاقة اإلجسالية. ويخػ 15ال يسكشيا في كل األحػل تأميغ أكثخ مغ  -الذسذ والكتمة االحيائية

ريكػفيخ أن الديارات التي تعسل بالصاقة الحرية غيخ مخشحة ألن تربح حكيقة واقعة. ويقػل في ىحا 
شيائي لمديارات". وقج أدرج ريكػفخ كل ىحا السزسار:" سػف يكػن مغ الحكسة مػاجية احتسال االختفاء ال

في سياق استخاتيجي: " إن االستيالك الفائق لمصاقة كان دومًا شخشًا سابقًا لمدمصة الدياسية". وكان دومًا 
 .(11)يخذى االخصار التي ستشجع عغ نقز مػارد الصاقة

األميخال ليسغ ريكػفيخ( إال أن إنتاج الشفط ) وعمى الخغع مغ مخور اكثخ مغ نرف قخن عمى تػقعات
تزاعف إلى  1950مميػن بخميل يػميًا عام  10.4تزاعف قخابة عذخة اضعاف، فبعج ان كان انتاجو 

ساىع الػقػد االحفػرؼ ب  2019. وفي عام 2019مميػن بخميل عام  95.2قخابة عذخة اضعاف، إذ بمغ 
. وعمى (12)%(27% والفحع 24.2%، والغاز 33% مغ االستيالك العالسي مغ الصاقة، )الشفط 84.2

الخغع مغ أن إمجادات مػارد الصاقة اليػم ىي أكثخ بكثيخ مسا كانت عميو في زمغ ريكػفيخ، إال أن التحجؼ 
اليػم أكبخ بكثيخ مسا مزى، وبتعبيخ أخخ، ىل سيكػن الشفط الخام كافيًا لتمبية احتياجات االقتراد 

فيو اعجاد البذخ بالسميارات، ويخافقو أيزًا زيادة مصخدة في نسػ قصاع  العالسي في السدتقبل؟ الحؼ تتدايج
 الشقل القصاع األكثخ استيالكًا لمشفط الخام.

                                                           
ٛظ األيشٚكٙ )جًٛٙ كاسذش( لال ػُّ راخ ٕٚو "أَّ أػظى ( ٔٚطهك ػهّٛ )أتٕ انثحشٚح انُٕٔٚح( ٔ)أتٕ صُاػح انطالح انُٕٔٚح( انز٘ كاٌ انشئ*

 يُٓذط ػهٗ اإلطالق ػهٗ يش انؼصٕس".   
11

ً ػٍ انطالح ٔاأليٍ ٔإػادج ذؾكٛم انؼانى انحذ(   ٚث، ذشجًح ْٛثى َؾٕاذٙ، ؽكش٘ يجاْذ، يُرذٖ داَٛٛم ٚشغٍ، انغؼٙ تحثا

 17-16. ؿ2015، 1انؼاللاخ انؼشتٛح ٔانذٔنٛح، انذٔحح، ط
12

( BP Statistical Review of World Energy, op.cit, data 1965-2020  http://www.bp.com/statisticalreview   
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يختبط أمج نزػب الشفط الخام بالعالقة بيغ كسيات االحتياشي السؤكجة وبيغ كسيات اإلنتاج. وبسا أن 
ًا مغ الشفط الخام يقابمو تدايجًا ضئياًل بكسيات خخيصة العالع الشفصية تذيج ومشح عقػد خمت انتاجًا متدايج

االحتياشي السؤكج، فإن الجراسات والتػقعات أصبحت أكثخ تخػفًا بذأن قخب نزػب الشفط الخام، إذ وصل 
اإلنتاج الشفصي التقميجؼ ذروتو في بعس مشاشق العالع. والحروة ىي مخحمة تدبق الشزػب، إال أن ما يعيج 

الشفط الخام، يخجع إلى ان بعس عمساء الجيػلػجيا وعمساء الشفط الخام يخفزػن  االمل بصػل فتخة نزػب
فكخة تحجيج عسخ زمشي النتياء وجػد الشفط، وىحا لو قشاعات جاءت مغ؛ أواًل الشسػ السدتسخ لالحتياشات 

الخاصة باكتذاف الشفصية السؤكجة التقميجية وغيخ التقميجية عمى السدتػػ العالسي. وثانيًا؛ تصػر التكشػلػجيا 
الشفط الخام وتشقيبو سػاء كان مغ البحار او مغ اليابدة. وثالثًا ضيػر أنػاع مغ الشفط الخام غيخ التقميجؼ 
والحؼ ساىع في رفع مدتػػ االحتياشي الشفصي العالسي. ورابعًا ىشاك مداحات مغ األراضي لع يتع التشقيب 

، فزاًل عغ إمكانية ضيػر وسائل بجيمة تقمل مغ االعتساد فييا عغ الشفط الخام، السيسا في افخيكيا واسيا
عمى الشفط الخام مدتكباًل. وىحا يعشي عسخًا أشػل لمشفط الخام. أما خامدًا فسع التقجم التكشػلػجي تدداد 
فخص احتسالية ضيػر بجائل لمشفط تقمل مغ ندبة االعتساد عميو. وفيسا يأتي عخض لمػزن الجيػبػلتيكي 

 :2019خ لمشفط الخام اقميسيًا ودوليًا عام لمعسخ السشتط

( 5( والخخيصة )5يتزح مغ الججول ) اواًل: الؽزن الجيؽبؽلتيكي لألقاليػ الشفطية األطؽل عسخًا عالسيًا:
، بحدب األقاليع العالسية ويبخز 2019يتزح التػزيع الجغخافي لدشػات الشزػب الستػقعة لمشفط الخام لعام 

 عمييا ما يمي:

 2019( الػزن الجيػبػلتيكي لؤلقاليع ذات العسخ األشػل في أمج نزػب الشفط الخام عام 5الججول)

 اإللهٛى
 االحرٛاطٙ

 يهٛاس تشيٛم

 يؼذل اإلَراج

 انغُٕ٘/يهٌٕٛ/ب/٘

 كًٛح اإلَراج

 انغُٕ٘/يهٛاس تشيٛم

 عُٕاخ

 أيذ انُضٕب 

 72 11.6 30.3 833.8 انؾشق األٔعظ

 141 2.3 6.2 324.1 أيشٚكا انٕعطٗ ٔانجُٕتٛح

 27 9 24.6 244.4 أيشٚكا انؾًانٛح

 27 5.3 14.6 145.7 سٔعٛا ٔانذٔل انًغرمهح

 42 3 8.4 125.7 أفشٚمٛا

 16 2.8 7.6 45.7 اعٛا ٔانًحٛظ انٓادا

 11 1.3 3.5 14.4 أٔسٔتا

 50 34.7 95.2 1733.9 يجًٕع انؼانى

 (3) ( و1السرجر: مغ عسل الباحث اعتسادًا عمى: الججوليغ )
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تػجج عالقة شخدية بيغ كسيات اإلنتاج الشفصي وبيغ كسيات االحتياشي السثبت، فكمسا ارتفعت كسيات -1
اإلنتاج كمسا نقز االحتياشي السؤكج، وقرخ عسخ الشفط الخام. فعمى الخغع مغ أن الذخق األوسط ىػ 

عامًا،  72شفط السشتطخ بمغ ، إال أن عسخ ال2019مميار بخميل عام  833.8األكثخ احتياشًا بكسيات بمغت 
 11.6مميػن/ب/ؼ، وبكسية إنتاج سشػية بمغت  30.3وذلظ بفعل كسيات اإلنتاج الكبيخة التي ترل إلى 

مميار بخميل. في حيغ سجل إقميع أمخيكا الػسصى والجشػبية عسخًا مشتطخًا أشػل لمشفط الخام وصل إلى 
شي الشفصي السؤكج مغ إقميع الذخق األوسط، إذ بمغ عامًا، عمى الخغع مغ أنو أقل في كسية االحتيا 141

مميار، والدبب في ىحا التفػق يخجع باألساس إلى قمة كسية إنتاج  325احتياشي أمخيكا الػسصى والجشػبية 
 .2019مميػن/ب/ؼ، عام  6.2أمخيكا الػسصى والجشػبية البالغة 

 2019أمج نزػب الشفط الخام عام ( التػزيع الجغخافي لؤلقاليع األشػل عسخًا في 5الخخيصة )

 (5انًصذس: يٍ ػًم انثاحث اػرًاداً ػهٗ: انجذٔل )  

عامًا وىػ  11ىشاك أقاليع قج وصمت ذروة اإلنتاج الشفصي، إذ بمغ أمج نزػب الشفط في إقميع أوروبا -2
مغ حيث عسخ البقاء  األقل بيغ األقاليع الشفصية العالسي، وجاء إقميع أسيا والسحيط اليادغ بعج قارة أوروبا

عامًا، أما إقميع أمخيكا الذسالية وإقميع روسيا والجول السدتقمة فيتػقع أن  17السشتطخ لمشفط الخام، حيث بمغ 
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يرل العسخ الشفط الخام السشتطخ ليسا قخابة )الثالثة عقػد(. ويتزح أن ىحه األقاليع ىي ميجدة بالشفاذ 
ىحه األقاليع تزع دواًل عطسى تعتسج قػتيا االقترادية والعدكخية الشفصي قبل األقاليع األخخػ، عمسًا أن 

 بالجرجة األساس عمى استيالك الشفط الخام. 

السعادلة الحدابية البديصة التي تذيخ إلى تبايغ مشاشق أمج نزػب الشفط الخام عالسيًا، ىي الدبب -3
صية ذات العسخ األشػل الستػقع عالسيًا السباشخ في ارتفاع وتيخة الرخاع عمى مشاشق تخكد االحتياشات الشف

لشفاذ الشفط الخام، وأبخز ىحه السشاشق ىي مشصقة الذخق األوسط وإقميع أمخيكا الػسصى والجشػبية متسثاًل 
، ويأتي إقميع افخيكيا بجانب اقل مغ 2019تحجيجًا بفشدويال صاحبة االحتياشي الشفصي االضخع عالسيًا عام 

 األىسية.

( نمحع ما 6والخخيصة  6مغ )الججول  الجيؽبؽلتيكي لمجول الخئيدة األطؽل عسخًا عالسيًا:ثانيًا: الؽزن 
 يأتي:

ىشاك تصابق واضح بيغ خخيصة األقاليع األشػل عسخًا في إنتاج الشفط الخام، وبيغ خخيصة الجول األشػل -1
ًا في أمج نزػب الشفط الخام، عسخًا في إنتاج الشفط، فإقميع أمخيكا الػسصى والجشػبية الحؼ كان األشػل عسخ 

ضيخت فيو فشدويال في السختبة األولى في الجول األشػل بقاًء في العسخ السشتطخ لمشفط الخام، وإقميع الذخق 
األوسط الحؼ كان ثانيًا في تػقع مجة بقاء الشفط الخام، كانت دولُو إيخان والكػيت والعخاق واالمارات 

ليًا، في العسخ السشتطخ لمشفط الخام دوليًا. مع مالحطة تقاسع كشجا تػا 7-3والدعػدية، في السخاتب مغ 
لمسخكد الخامذ مع العخاق مغ حيث الجول األشػل عسخًا في مجة بقاء الشفط الخام. أما إقميع افخيكيا الحؼ 

ػاليًا، في في امج نزػب الشفط الخام، فقج ضيخت دولتا ليبيا ونيجيخيا في السخكدان الثاني والثامغ ت حَل ثالثاً 
 وزن الجول األشػل عسخًا لبقاء الشفط الخام.

 2019( الػزن الجيػبػلتيكي لمجول الخئيدة األشػل في العسخ السشتطخ الشفط الخام عالسيًا 6ججول )

 انذٔل
 االحرٛاطٙ انًؤكذ/

 يهٛاس تشيٛم
 يؼذل اإلَراج انغُٕ٘ 

 يهٌٕٛ تشيٛم ٕٚيٛاً 
يجًٕع كًٛح اإلَراج 

 مانغُٕ٘/يهٛاس تشيٛ
 عُٕاخ أيذ انُضٕب 

 )انؼًش انًُرظش(

 757 0.4 0.9 303.8 فُضٔٚال)*(

 69 4.3 11.8 297.6 انغؼٕدٚح

 85 2 5.5 169.7 كُذا

 119 1.3 3.5 155.6 إٚشاٌ

 85 1.7 4.8 145 انؼشاق

 92 1.1 3 101.5 انكٕٚد

 70 1.4 4 97.8 اإلياساخ

 25 4.2 11.5 107.2 سٔعٛا

 11 6.2 17 68.9 انٕالٚاخ انًرحذج

 121 0.4 1.2 48.4 نٛثٛا

 53 0.7 2 37 َٛجٛشٚا

 43 0.7 1.9 30 كاصخغراٌ
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 65 24   67.1 1562.5 يجًٕع انذٔل

 49 35 95.2  1733.9 يجًٕع انؼانى
 (. 4( ٔ )2انًصذس: يٍ ػًم انثاحث اػرًاداً ػهٗ: انجذٔنٍٛ ) 

فٙ انثٛاَاخ انًُؾٕسج ػهٗ يٕلغ ؽشكح تشذؼ ترشٔنٕٛو  2010، تؼاو 2019)*( نٕ لاسَا انؼًش انًُرظش نهُفظ انفُضٔٚهٙ ػاو 

 2.8يهٛاس تشيٛم، ٔيؼذل اإلَراج انغُٕ٘  296.5تهغ  2010. نٕجذَا أٌ االحرٛاطٙ انفُضٔٚهٙ فٙ ػاو 2019-1965نهفرشج 

نك ٚرضح ذأثٛش لهح إَراج انُفظ ػاياً. يٍ ر 290يهٌٕٛ/ب/٘، ٔتزنك فئٌ انؼًش انًُرظش نُضٕب انُفظ انخاو انفُضٔٚهٙ ٚثهغ 

 انفُضٔٚهٙ ػهٗ انؼًش انًُرظش نهُفظ.

ىشاك تفاوت كبيخ في امج نزػب الشفط الخام بيغ الجول األكثخ احتياشًا وانتاجًا، ففي فشدويال وصمت  -2
مميار بخميل وكسية إنتاج  303.3عام بكسية احتياشي بمغت 548سشػات أمج نزػب الشفط الخام إلى 

، فقج وصل العسخ الستػقع لشزػب الشفط الخام 2019، أما عام 2018مميػن/ب/ؼ عام  1.5 وصمت إلى
عامًا، وىحه االرقام ال يسكغ الػثػق بو إشالقًا، فأبخز الستفائميغ ال يتػقع بقاء الشفط الخام في  757إلى 

د إلى الطخف الخاىغ باشغ االرض ليحه الفتخة الصػيمة. وتفديخ ذلظ يخجع إلى عامميغ؛ العامل االول يعػ 
الحؼ تذيجه فشدويال، إذ تفخض الػاليات الستحجة عقػبات اقترادية تسشع فشدويال مغ إنتاج وترجيخ كسيات 
كبيخة مغ الشفط الخام أسػة بالجول التي تستمظ احتياشات كبيخة، مسا أسيع في تخاجع وقمة إنتاجيا مغ الشفط 

ججًا مقارنة بكسيات االحتياشي اليائمة التي بمغت  ألف ب/ؼ وىي كسية قميمة 900الخام الحؼ بمغ 
مميار بخميل. اما العامل الثاني، فيذيخ إلى أن احتياشي الشفط الفشدويمي ىػ مغ نػع الشفط غيخ  303.8

 التقميجؼ )الشفط الثقيل ججا( وىػ مكمف اقتراديًا في عسمية استخخاجو.

 2019ػل في العسخ السشتطخ الشفط الخام عالسيًا ( التػزيع الجغخافي لمجول الخئيدة األش6الخخيصة )
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 (6السرجر: مغ عسل الباحث اعتسادًا عمى: الججول )  

 2011ومغ الججيخ بالحكخ أن فشدويال تأثخت كثيخًا بالعقػبات األمخيكية السفخوضة عمييا. ففي نياية العام،
مميػن بخميل يػميًا مع نياية  3.5أعمغ تذافيد )بحر محرػل الشفط،( مع ىجف تعديد استخخاج الشفط إلى 

، 2030مالييغ في العام  10ليرل إلى  2014مالييغ بخميل في العام  4وزيادتو إلى  2012العام ،
مميار دوالر لتصػيخ حدام أوريشػكػ  100ولتحقيق ىحه الغاية، فإن الحكػمة تبحث عغ استثسار ججيج قجره 

مميار/ب، حدب  256الحتياشي الشفصي الثقيل يرل إلى الحؼ يقع شخق فشدويال ويزع كسيات كبيخة مغ ا
 .  (13) شخكة الشفط الػششية الفشدويمية

أن احتسالية نفاذ الشفط الخام في الػاليات الستحجة قخيبة ججًا وصمت إلى  2019أضيخت بيانات عام -3
عامًا، عمى الخغع مغ التػسع الكبيخ في اكتذاف وانتاج الشفط الرخخؼ الحؼ أوصل اإلنتاج األمخيكي  11

% مغ االستيالك 20، إال أن حجع االستيالك الكبيخ الحؼ يرل 2019عام مميػن ب/ؼ  17إلى 
العالسي لمشفط الخام يقمل باستسخار مغ عسخ أمج الشفط الخام لمػاليات الستحجة، مسا يحتع عمييا وباستسخار 

 أيزًا الدعي بحثًا عغ جيػبػليتيظ الشفط الخام.  

                                                           
13

( نٕسَٙ عرٕكًاٌ ٔعاسِ ٔاٚكظ، انشٔاعة انُفطٛح، يا انز٘ ٚذفغ تؾشكاخ انُفظ إنٗ انثحث ػٍ يصادس ألزس ٔأػًك؟، ذمشٚش اػذذّ يؤعغح 

  www.ps.boell.org. 28ؿ 2012، 3فهغطٍٛ/ األسدٌ، طأصذلاء األسض أٔسٔتا، ذشجًح يؤعغح ُْٛشػ تم، يكرة 
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عامًا،  121السشتطخ لبقاء الشفط الخام وصل إلى جاءت ليبيا في السختبة الثانية مغ حيث العسخ -4
عامًا متػقعًا لبقاء عسخ الشفط الخام، وىاتان الجولتان تخزعان  119وجاءت إيخان في السختبة الثالثة ب 

إلى العقػبات االقترادية التي تفخضيا الػاليات الستحجة عمييسا، والتي تؤثخ بجورىا عمى الرشاعة الشفصية 
 1.2اقز كسية انتاجيسا مغ الشفط الخام، إذ بمغ معجل إنتاج الشفط الخام الميبي مسا يتدبب في تش

 . 2019مميػن/ب/ؼ عام  3.5مميػن/ب/ؼ، وإنتاج الشفط اإليخاني بمغ 

 االستشتاجات

ىشاك زيادة شخدية في االتجاه العام لكسية االحتياشات الشفصية السؤكجة عمى السدتػػ العالسي، إذ ارتفعت  .1
، أؼ بشدبة زيادة سشػية 2019مميار بخميل عام  1733.9، إلى 1980مميار بخميل عام  659.8مغ 

. إذ كان لمشفط الرخخؼ والخمال الشفصية دور واضح في زيادة 2019-1980% لمفتخة 4.2وصمت إلى 
ستحجة. كسيات االحتياشي الشفصي السؤكج عالسيًا، السيسا في أمخيكا الذسالية وتحجيجًا في كشجا والػاليات ال

% مغ مجسػع 9.8مميار بخميل وبشدبة  169.7فعمى سبيل السثال بمغت احتياشات كشجا السؤكجة 
. وكانت حرة احتياشي الخمال 2019مميار بخميل عام  1733.9االحتياشات العالسية السؤكجة البالغة 

ؤكجة، كسا شكل % مغ اجسالي احتياشات الشفط الس95.7مميار بخميل مذكمة ندبة  162.5الشفصية مشيا 
مميػن ب/ؼ مقارنة  2.9% مغ إنتاج الشفط الكشجؼ، إذ بمغ إنتاج الخمال الشفصية 63إنتاج الخمال الشفصية 

 .2019مميػن ب/ؼ مغ الشفط الخام التقميجؼ الكشجؼ عام  1.7ب 

 27.9تخاجع كسيات االحتياشي في بعس األقاليع، ففي أوروبا، انخفس االحتياشي الشفصي السؤكج مغ  .7
، كسا تخاجعت معو األىسية الشدبية مغ 2019مميار بخميل عام  14.4إلى  1980مميار بخميل عام 

، وذلظ يخجع إلى قجم حقػل اإلنتاج مغ جانب، وعجم وجػد 2019% عام 0.8إلى  1980% عام 4.2
الُسخجح اكتذافات ججيجة في ىحا اإلقميع مغ جانب أخخ، مسا يديج احتسالية وصػل الحروة الشفصية، ومغ 

 أن يذيج ىحا اإلقميع بجاية الشفاذ الشفصي عمى خخيصة العالع الشفصية.

عمى الخغع مغ مخور أكثخ مغ نرف قخن عمى إنتاج الذخق األوسط لمشفط الخام، إال أنو ال زال األىع في  .7
دتحػذ % مغ االحتياشي الشفصي السؤكج عالسيًا، كسا انو ي50إنتاج الشفط الخام، إذ أستحػذ عمى قخابة 

% مغ إنتاج الشفط العالسي. مسا يعصي ىحه السشصقة أىسية جيػبػلتيكية لمشفط في الحاضخ 33عمى 
 والسدتقبل.

% والدعػدية بالشدبة ذاتيا 17تبيغ ان الفاعميغ الخئيديغ في خخيصة احتياشي الشفط العالسي، فشدويال  .7
تػضح سبب اىتسام الػاليات الستحجة بيحه % وىحه األىسية 8.5%، والعخاق 9%، وإيخان 9.7تقخيبًا، وكشجا 

الجول في سياستيا الخارجية، فالدعػدية وكشجا حمفاء، أما فشدويال وإيخان والعخاق فيي دول تحاول الػاليات 
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الستحجة أن تفخض ارادتيا عمييا بالقػة كسا حجث مع العخاق. مسا أضعف دورىع عمى خخيصة انتاج الشفط 
 العالسية.

دولة والتي تشتج مجتسعة  15لسؤثخة في الػزن الجيػبػلتيكي إلنتاج الشفط الخام عالسيًا بمغ عجد الجول ا .5
% مغ 77.2مميػن/ب/ؼ، وبأىسية ندبية بمغت  95.2مميػن/ب/ؼ مغ اإلنتاج العالسي البالغ  73.5

 . 2019مجسػع اإلنتاج الشفصي العالسي عام 

، إال 2019مميار بخميل عام  833.8كسيات بمغت عمى الخغع مغ أن الذخق األوسط ىػ األكثخ احتياشًا ب .7
 30.3عامًا، وذلظ بفعل كسيات اإلنتاج الكبيخة التي ترل إلى  72أن عسخ الشفط السشتطخ بمغ 

مميار بخميل. في حيغ سجل إقميع أمخيكا الػسصى والجشػبية  11.6مميػن/ب/ؼ، وبكسية إنتاج سشػية بمغت 
عامًا، عمى الخغع مغ أنو يسمظ كسية احتياشي نفصي مؤكج  141إلى  عسخًا مشتطخًا أشػل لمشفط الخام وصل

مميار، والدبب في ىحا التفػق يخجع باألساس إلى قمة كسية إنتاج  325أقل مغ إقميع الذخق األوسط، بمغ 
 .2019مميػن/ب/ؼ، عام  6.2ىحا االقميع الحؼ بمغ 

 السقتخحات

لشفط الخام ىػ السحخك لسعطع الرخاعات العالسية، وأنو محػر بسا أن االحجاث التاريخية والحالية اثبتت أن ا .1
صخاع القػػ العطسى، كان لدامًا عمى حكػمات الجول السشتجة لمشفط الخام الدعي إلى استثسار ىحا العشرخ 

 بكل قػة في كل الجػانب االقترادية والدياسة واالجتساعية في سبيل تحقيق ثػرة تشسػية لذعػب تمظ الجول.

تكخار االزمات االقترادية العالسية التي يراحبيا ركػد اقترادؼ، يؤثخ كثيخًا عمى عائجات الشفط الخام نطخًا ل .7
لمجول السشتجة لمشفط، ال بج ان يكػن ذلظ دافعًا لمجول السشتجة لمشفط مغ أجل تشػيع واردات اقترادىا وعجم 

ل لخميج العخبي الشفصي. وعمى ىحه الجول االعتساد واردات الشفط الخام بذكل رئيدي، كسا يحجث اليػم مع دو 
أيزًا أن تتذارك الخؤػ مع الجول السدتيمكة حػل التصػرات التي وصل وسيرل ليا العالع في مجال البحث 

 عغ مرادر بجيمة لمشفط الخام، لسػاكبة ما سيحل بالشفط الخام مدتكباًل.

أجل استخجام الشفط الخام كقػة تفاوضية ضج تعزيج التعاون بيغ الجول السرجرة لمشفط الخام مع بعزيا، مغ  .7
 الجول الكبخػ السدتيمكة لمشفط، لتحقيق تػازنًا في القػػ بيغ الصخفيغ عمى خخيصة الشفط العالسية.
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