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امللخص التنفيذي: 

ُيضعف التنوع يف سياسات الطاقة يف العامل املوقَف التفاوضي يف العراق، ويهمِّش من القدرات - 
التفاوضية للعراق، ليس مع الدول املستهلكة للنفط فقط، بل حىت الدول املنتجة له والتنظيمات 
الدولية األخرى، فمثاًل، دفعِت األوضاع االقتصادية الصعبة بعد اهنيار أسعار النفط العراَق إىل 
عدم االلتزام بقرارات أوبك أو خرقها يف كثري من األحيان، وهذا األمر قاد إىل إضعاف قدرات 

العراق يف اختاذ القرارات يف املنظمة مع أنَّه اثين أكرب منتج للنفط يف املنظمة. 

يشكِّل العراق أكرب اقتصاد يف العامل، لذا فهو يتأثَّر يف تقلُّبات أسوق الطاقة يف العامل، فالتقلُّبات - 
اليت حصلت يف أسعار النفط يف عام 2020 ارتدَّت على االقتصاد العراقي ارتداداً سريعاً، 
فاهنار النمو االقتصادي مبقدار %16 مباشرة، وشكَّل العجز االقتصادي 25 % من املوازنة 
االحتادية، لُيعدُّ االقتصاد العراقي أكثر االقتصادات اليت أتثَّرت ابلتقلُّبات االقتصادية يف العامل. 

لإلنفاق الرأمسايل يف العراق ميٌل حادٌّ حنو التغريات يف أسوق الطاقة، ممَّا يدفع صانع القرار - 
احلكومي يف كثري من األحيان إىل توجيه الرتاكم الرأمسايل حنو النفقات االجتماعية، ومن َثَّ 
إضعاف القدرة على خلق شروط اثبتة للنمو، فمثاًل، كانت النفقات االجتماعية واإلعاانت 
ا ارتفعت إىل  واألجور تشكُِّل ما نسبته 14 % من الناتج احمللي اإلمجايل يف 2013، إالَّ أهنَّ
24 % يف 2019، وهذا يعين من جانب آخر، دفَع هذا التوسُّع يف النفقات إىل إضعاف 

الرتاكمات الرأمسالية يف العراق.  

ستزيد، -  الطاقة  بدائل  ابستخدام  تتعلَّق  اليت  التنظيمية  واملهارات  التعليمية  القدرات  ضعف 
وستكون هلا أبعاد تؤثِّر على الواقع احمللي، إذ ستكون القوى العاملة الوطنية غري قادرة على 
التعامل مع التكنولوجيات احلديثة يف الطاقة، ممَّا سيجعل األسواق احمللية تعتمد على املشغلي 
واملنتجي من العامل )استهالك حبت(، يقابله التوسُّع يف فقدان الوظائف يف قطاعات الطاقة 

التقليدية، وعدم مواكبة سوق العمل للتغريات يف اإلنتاج والتوجُّهات العاملية. 

التحوالت الديناميكية في سوق الطاقة العالمية وأثرها على 
دول الريع النفطي )حالة العراق(

مهند أحمد فرج *

* كلية اإلمام الكاظم اإلسالمية.
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املقدِّمة:

ُتشرُي عالمات عدَّة إىل أنَّ نظام الطاقة العاملي قد بدأ عملية حتوٍُّل من االعتماد الكلي على 
مصادر الطاقة اأُلحفورية، وخاصة الفحم والنفط والغاز الطبيعي إىل عصر جديد يكون فيه ملصادر 
الطاقة النظيفة أثر مهم يف تلبية االحتياجات املتزايدة للطلب على الطاقة، وهناك عوامل ِعدَّة عزَّزت 
هذا التحوُّل، أي: إنَّ الوقت الالزم لتنفيذ تقاانت أنظمة الطاقة املتجددة هو عامل مؤثر يف نظام 
الطلب العاملي على الطاقة، فضاًل عن حجم التلوُّث البيئي، والتغريات املناخية؛ بسبب االستخدام 
املفرط للوقود اأُلحفوري، وحجم احتياطيات الوقود اأُلحفوري وكمية اإلضافات اجلديدة، ومقدار 
أمن  مبفهوم  املتعلقة  السياسية  العوامل  املتجددة، وكذلك  الطاقة  اخلاص مبصادر  والتمويل  الدعم 
الطاقة، وخصوصاً اقتصادايت الدول الصناعية الكربى، ويبدو أنَّ مستقبل الطاقة الناضبة أصبح 
غامضاً على حنٍو متزايد، ممَّا أدَّى إىل تزايد االهتمام بدراسة موضوع الطاقة املتجددة فقد شكَّلت 
الطاقة  توليد  من مصادر  كبرياً  الشمسية قدراً  الرايح واملياه والطاقة  املتجددة من  الطاقة  مصادر 
الكهرابئية، فقد أصبحت حمطات توليد الكهرابء من الرايح يف كلٍّ من أملانيا وبريطانيا أقل كلفة من 
الفحم والغاز، ويبدو أنَّ االعتماد على مصادر الطاقة النظيفة له أتثري يف ختفيض انبعااثت »اثين 
معقولة،  الطاقة وأبسعار  اثبتة وآمنة من  امدادات  تبلورت فكرة أتمي  الكاربون«، وقد  أوكسيد 
فضاًل عن التغيريات السريعة اليت حدثت يف االقتصادات احلديثة والطاقة اليت حتتاجها من أجل 

تلبية متطلبات العملية الصناعية.

وتكمن أمهية موضع الطاقة إىل اقتصادايت املوارد الطبيعية وخصوصاً االقتصاد العراقي يف 
أنَّه اقتصاد أحادي اجلانب، إذ ابتِت اقتصادايت الطاقة املتجددة اليوم من أهم اجملاالت املطروحة 
يف القرن الواحد والعشرين؛ وألسباب اقتصادية وبيئية، إذ ميثِّل االستثمار فيه بعداً اقتصادايً، ومل يُعِد 
االستثمار العاملي يف الطاقة املتجددة ترفاً أو رفاهيًة بل أصبح حاجة ال بدَّ منها، فضاًل عن الطلب 
العاملي املتزايد على الطاقة النظيفة ممَّا يتطلَّب استخدامها بوصفها بدياًل عن الطاقة الناضبة عاجاًل 
أم آجاًل. وتربز مشكلة التحوالت يف أسعار الطاقة مع وجود مصادر الطاقة التقليدية يف البلدان 
النامية ومنها العراق وخصوصاً النفط اخلام ممَّا جيعل كلفته أرخص قياساً مبصادر الطاقة املتجددة، 
إال أنَّ هذه املصادر قابلة للنضوب؛ بسبب استنزافها، فضاًل عن املخاطر الصحية والبيئية، ويتضُح 
العاملي  االقتصاد  النظيفة يف  الطاقة  مستقبل  التساؤالت عن  من  عديٌد  املشكلة  هذه  طريق  عن 
البديلة،  الطاقات  االستثمارات يف  أسهم  بعد رفع  العاملية  الطاقة  أسواق  آليات  وأثرها، ومآالت 
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أمام  العراق  التقليدية، واملهم أن نعرف هنا عن دور  الطاقات  أمام االستهالك يف  القيود  ووضع 
هذه اخلارطة اجلديدة، والدور الذي سيحمله، أو ما املكاسب واألبعاد اليت سيتلقاها العراق من 
التحوالت يف سياسات الطاقة يف العامل يف األمد املنظور؟! وهو ما يهدِّد املكانة املتميزة اليت حظيت 
با الدول املصدِّرة للنفط والغاز ومنها العراق، وقــد تتجــه أســواق الطاقــة العامليــة حنــو أبــرز تغييــر 
طويــل األمــد تشــهده منــذ أن حــلَّ النفــط مــكان الفحــم بوصفه مصــدراً أساســياً للطاقــة فــي مجيــع 

أحنــاء العالــم.

االستثمار يف الطاقات البديلة:. 	

الدول اإلفادة منها إىل أقصى  اليت تسعى معظم  الطبيعية  الثروات  البديلة من  الطاقة  تُعدُّ 
التخلُّص من مشكلة  للطاقة؛ بدف  متطلبات غري حمدودة  لتلبِّ  بكفاءة  حدٍّ ممكن واستثمارها 
أزمة الطاقة العاملية اليت تظهر بي حي وآخر، واليت تتلخَّص بعدم التوازن ما بي حجم اإلنتاج 
وحجم االستهالك العاملي، فضاًل عن احلفاظ على مصادر الطاقة الناضبة )الفحم، والنفط، والغاز 
ا الطاقة  الطبيعي(، هلذا فقِد استدعِت احلاجة إىل ظهور مفهوم الطاقة املتجددة واليت تعرَّف أبهنَّ
اليت ميكن احلصول عليها من املصادر الطبيعية املتجددة غري القابلة للنضوب، وهي طاقة نظيفة ال 
ينتج عن استخدامها أي أضرار بيئية عن طريق استغالل مصادرها )طاقة الرايح، والطاقة الشمسية، 
والطاقة الكهرومائية، وغريها( وبذا فهي طاقة يتجدَّد مصدرها ابستمرار غري قابلة للنفاد والنضوب، 
خبالف الطاقة الناجتة عن مصادر الوقود اأُلحفوري اليت تنضب نتيجة االستخدام املتواصل مع مرور 
ا الطاقة الناجتة من مسارات الطبيعة التلقائية كأشعة الشمس  الزمن، وعرَّفتها وكالة الطاقة الدولية أبهنَّ
والرايح واليت جتدَّد يف الطبيعة بوترية أعلى من وترية استهالكها، واليت تولد من أنواع مصادر الطاقة 
بدأ  ولكِن  القدم،  منذ  اإلنسان  عرفها  اليت  الطاقة  من مصادر  الشمسية  الطاقة  وتُعدُّ  املتجدِّدة، 
االهتمام با ابلتزايد يف الدول الصناعية، ال سيَّما بعد ارتفاع أسعار النفط، وتُعدُّ الطاقة الشمسية 
ا طاقة نظيفة ال تنضب، لذلك  من مصادر الطاقة البديلة اليت تُـْعـَقـُد اآلمال عليها يف املستقبل؛ ألهنَّ
تسعى الدول إىل تطوير هذا املصدر، وتضعه هدفاً تسعى إىل حتقيقه،  وال تثري الطاقة الشمسية 
مشاكل تلوث البيئة عند اإلنتاج واالستخدام، وتُعدُّ الشمس هي أصل لكلِّ الطاقات على سطح 
األرض، فهي أصل الوقود اأُلحفوري، وهي أصل الرايح نتيجة اختالف التأثريات احلرارية للشمس 
واألرض، وقد متكنت بعض الدول من استخدام طاقة الشمس يف جماالت التدفئة والتربيد وتسخي 
املياه والتوليد احلراري للكهرابء وحتلية املياه، وحيظى توليد الطاقة الكهرابئية ابستخدام الطاقة احلرارية 
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الشمسية بنجاح ملحوظ، وأتيت أملانيا والياابن يف مقدمة دول العامل استخداماً للطاقة الشمسية، 
الياابن مبعدل يبلغ ثالثة أضعاف معدل منوها يف الوالايت املتحدة  إذ تنمو الطاقة الشمسية يف 

األمريكية، وتنمو يف أملانيا مبعدل يبلغ ضعف معدل منوها يف الوالايت املتحدة األمريكية.

إىل جانب ذلك، ازداد االهتمام بتوليد الطاقة الكهرابئية بواسطة حركة الرايح،  ومبرور الزمن 
وابلتقدُّم العلمي والتكنولوجي الواسع، فقد بلغ إنتاج العامل يف عام 2006 حوايل )223,74( 
ميكا واط أي: ما يعادل )%1( من اإلنتاج العاملي للكهرابء، ويتسم منط توزيع طاقة الرايح بدرجة 
عالية من الرتكيز، إذ تستحوذ ثالثة بلدان وهي أملانيا وإسبانيا والوالايت املتحدة األمريكية على 
حوايل 60 % من إمجايل طاقة الرايح يف العامل، وأفضل املواقع اإلنتاج طاقة الرايح تلك اليت يصل 
فيها معدَّل سرعة الرايح إىل )5( أمتار يف الثانية، وغالباً ما توجد يف اجلزر والتالل واألماكن القريبة 
من البحريات، ويشري املعنيون بتقنيات توليد طاقة الرايح إىل أنَّ اجلدوى االقتصادية من استخدامها 
الكهرابئية  ابلشبكة  الوصول  أو  مولد »ديزل«  أقل من شراء  وتكلفتها  اآلن،  ومرحبة  مؤاتيه  هي 

العامة، إذ إنَّ تكلفة الطاقة الكهرابئية اليت تولدها الرايح تُعدُّ منخفضًة نسبياً.

وميثِّل الوقود احليوي طاقًة مستمدة من الكائنات احلية النباتية منها واحليوانية، وقد بدأت 
بعض املناطق بزراعة أنواع معينة من النبااتت؛ الستخدامها يف جمال الوقود احليوي، ومنها الذرة، 
الربازيل وزيت  وفول الصواي يف الوالايت املتحدة األمريكية واللفت يف أورواب وقصب السكر يف 
للمزروعات  الصناعي  التحليل  من  احليوي  الوقود  على  وحُيَْصُل  آسيا،  شرق  جنوب  يف  النخيل 
والفضالت وبقااي احليواانت اليت ميكن إعادة استخدامها، ومن التقنيات املستخدمة حديثاً يف إنتاج 
الوقود احليوي تلك اليت تعتمد على ختمري بعض احملاصيل الزراعية مثل: )الذرة الصفراء، والقمح، 
والكاكاو، والقهوة، وقصب السكر( وحتويله إىل »اإليثانول« )Ethanol( الذي ُيستخدُم وقوداً 

للسيارات.

داخل  موجودة  ثقيلة  أسفلتية  مركبات  عبارة عن  واليت هي  السجيل  رمال  تستخدم  كما 
 ،)Kerogen Shale( »الكريوجي«  بصخور  تسمى  املواد  وهذه  مسامات صخور خزفية، 
وتؤخذ من هذه الصخور أكرب نسبة من الرواسب العضوية يف العامل، ويقدِّر اخلرباء حجم النفط 
الذي ميكن استخراجه بذه الطريقة أبكثر من )600( بليون برميل، ويوجد اجلزء األكرب من نفط 
»الكريوجي« يف الوالايت املتحدة األمريكية خاصة ووالايت يواته، وكولورادو, ويومينغ األمريكية، 
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وتقدَّر الكميات املتوفرة يف هذه الوالايت حبوايل)4285( مليار برميل منها )1000( مليار يف 
املناطق الغنية ما جيعلها قابلة لالستخراج اقتصادايً، أمَّا خارج الوالايت املتحدة فتقديرات وكالة 
الطاقة الدولية ُتشرُي إىل وجود حوايل )1100( مليار برميل منها )30( مليار يف األردن، و)12( 
مليار برميل يف إسرتاليا، و)4( مليارات برميل يف كلٍّ من الصي وإستونيا، وحوايل )3( مليار برميل 

يف كلٍّ من إسرائيل واملغرب والربازيل.

احملور الثاين: دور مصادر الطاقة املتجددة يف االقتصاد العاملي:

الناضبة  الطاقة  أسعار  متزايد يف  ارتفاع  والعشرون  احلادي  القرن  من  الثاين  النصف  شهد 
إمدادات  االستقرار يف  املخاوف من عدم  تزايد  إىل  أدَّى  الطبيعي، ممَّا  والغاز  النفط،  وخصوصاً 
الطاقة فضاًل عن ارتفاع وترية الصراعات والنزاعات يف مناطق املنتجة للطاقة اأُلحفورية، األمر الذي 
جعل الدول املستوردة للطاقة وخاصة الدول الصناعية املتقدمة أن تبحث عن مصادر مستقبلية 
الطاقة  معدالت  فتزايدت  واملتجدِّدة  النظيفة  الطاقة  مصادر  يف  ضالتها  ووجدت  للطاقة،  وآمنة 
املتجددة واليت تشكِّل اليوم املصادر الرئيسة والبديلة للطاقة العاملية، وتتميَّز الطاقة املتجدِّدة بقابلية 
استغالهلا من دون أن تؤدِّي إىل نفاد منبعها، كما تشكِّل الطاقة املتجدِّدة جبميع أشكاهلا اليوم 
ا تسهم  نسباً متزايدة يف ميزان الطاقة العاملي، ويرتكز دورها االقتصادي يف االقتصاد العاملي يف أهنَّ
بتحقيق وفرة يف مصادر الطاقة التقليدية، وتنويع مصادر الطاقة األخرى فضاًل عن زايدة معدالت 
النمو االقتصادي، وفرص االستثمار ممَّا يؤدِّي إىل تقليل املخاطر االقتصادية عن طريق االعتماد 
على عوائد الطاقة الناضبة الذي يؤدِّي إىل عدم االستقرار النسب لالقتصاد، فحينما يرتبط أداء 
االقتصاد بعجلة مورد من القطاع االستخراج من أحد القطاعات الطاقة الناضبة يؤدِّي إىل تعرُّض 
اهليكل اإلنتاجي للمخاطر، ومن َثَّ االعتماد التام على االقتصاد الريعي ممَّا يتطلَّب االعتماد على 

مصادر الطاقة املتجدِّدة والتنويع االقتصادي بينها.

ولقد بلغت االستثمارات العاملية اجلديدة يف جماالت الطاقة املتجددة حنو )249.9( مليار 
دوالر ودخلت معظم مصادر الطاقة املتجددة مرحلة االستثمار التجاري واالستهالك الفعلي ومن 

ا ستزداد حىت هناية عام 2025، وذلك ملا هلا أمهية اقتصادية عاملية منها: املتوقَّع أهنَّ

تقلل االعتماد على واردات الطاقة التقليدية عموماً وابنتظام.. 1
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هلا أثر يف األسواق الطاقة العاملية اليت تشهد منواً كبرياً يف العامل.. 2

ا تؤدِّي دوراً أساسياً يف التخفيف من التغريات املناخية.. 3 صديقة للبيئة، فضاًل عن أهنَّ

ا ذات عائد اقتصادي كبري.. 4 اقتصادية يف كثرٍي من استخداماهتا، فضاًل عن أهنَّ

ستوفِّر عملية إحالل الطاقة املتجدِّدة حمل الطاقة التقليدية مردودات اقتصادية اثبتة ومهمة، . 5
كما أنَّ استغالل هذه املصادر سوف يؤدي إىل ترشيد استهالك الطاقة التقليدية.

على  االعتماد  ذات  الدول  على  املتجددة  الطاقة  مصادر  انعكاس  الثالث:-  احملور 
املوارد الطبيعية )حالة العراق(

تشكِّل مصادر الطاقة الناضبة )الفحم، والنفط اخلام، والغاز الطبيعي( املصدر الرئيس بنحو 
)85 %( من إنتاج الطاقة يف العامل، ولكن هناك جهود كبرية تـُْبَذُل لتغيري هذا احلال، إذ حفز 
لتحلَّه حمل  املتجددة؛  الطاقة  العامل لالستثمار يف جمال  املناخ دول  بتداعيات ظاهرة تغري  التنامي 
الوقود اأُلحفوري الذي يساهم بثلثي انبعااثت الغازات الدفيئة املسبِّبة لالحتباس احلراري، انهيك 
عمَّا تسبَّب فيه من اضطراابت اقتصادية وسياسية عصفت بعديٍد من الدول املنتجة للنفط اخلام، ال 
سيَّما يف منطقة الشرق األوسط، إذ تضع هذه الصراعات اليت شهدهتا املنطقة ومنها العراق حتدايت 
هائلة، وتشري عالئم ِعدَّة إىل أنَّ نظام الطاقة العاملي قد بدأ عملية حتوُّل من االعتماد الكلي على 
مصادر الطاقة اأُلحفورية إىل عصر جديد يكون فيه الطاقة النظيفة دور مهم يف تلبية احتياجات 
املتزايدة للطلب على الطاقة وهو ما يؤثِّر يف نظام الطلب العاملي على  أسعار النفط اخلام والغاز 
الطبيعي، وقد جعل االجتاه املستقبلي للطاقة املتجددة العاملَ متفائاًل، وما يزال الصراع مستمر، وهذا 
ميثِّل حتدايً مهماً لدول الريع النفطي؛ بسبب الزايدة يف أسعار النفط اخلام واخنفاضه، واملزيد من 
منو الطلب على الطاقة املتجددة، فيشري تقرير وكالة الطاقة األمريكية إىل أنَّ نسبة مسامهة الطاقة 
املتجددة يف عام 2030 ستصل إىل حنو )10 %( من إمجايل امدادات الطاقة يف الوالايت املتحدة 
األمريكية ومن أجل أن جيعل هذا التوقُّع حقيقة ملموسة جيب أن تستمرَّ أسعار الطاقة التقليدية 
يف الزايدة، وتستمر تكاليف إنتاج الطاقة املتجددة يف االخنفاض، إذ من املتوقَّع أن ُتْسَتْخَدَم الطاقة 

املتجددة على نطاق واسع يف املستقبل؛ ألسباب عديدة، منها:

العمل على مكافحة ظاهرة االحتباس احلراري: تُعدُّ ظاهرة االحتباس احلراري وتغريُّ املناخ من 1. 
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أبرز التحدايت اليت تواجه العامل يف القرن احلادي والعشرين، وتتلخَّص هذه الظاهرة يف ارتفاع 
درجات احلرارة، وميكن أن يكون له أتثري مدمر على أكثر من صعيد، وبتدهور النظام البيئي 
العاملي ومن املمكن حل هذه املشكلة إبحدى الوسائل املمكنة، وإجياد حلٍّ مناسب، والذي 
تقليل االعتماد على  للمناخ تدفع إىل  املنظمة  التزام سياسي، فاالتفاقيات  ال يتطلب سوى 
الطاقات التقليدية اأُلحفورية، ممَّا ميهِّد إىل عزل التأثريات السلبية لتلك املصادر التقليدية على  
البيئة واملناخ العاملي، وخصوصاً العراق، إذ يُعدُّ من أكثر الدول تضرُّراً من التغريات املناخية، 
بل اثين أكرب دول يف العامل ملوَّثة بعد روسيا أييت العراق، والذي ينعكس ذلك يف تلوُّث اهلواء 
والغبار، والتغريات املناخية يف الرتبة واملياه وما إىل ذلك، واليت ستجعل القدرة على تدارك تلك 

املخاطر أصعب مبرور الزمن.

عدم االعتماد على موارد الطاقة اأُلحفورية: وهذا السبب يرتبط ابرتفاع تكاليف الطاقة الناضبة 2. 
يف معظم الدول املنتجة واملصدِّرة للنفط اخلام والغاز الطبيعي، واليت غالباً ما تتذبذب أسعارها 
واقتصادية  سياسية  عوامل  عن  فضاًل  العاملي  والطلب  العرض  آليات  تبع  العاملية  السوق  يف 

عديدة، جتعل أسواق الطاقة العاملية يف حالة عدم االستقرار. 

الطاقة 	.  توليد  األحفوري حملطات  الوقود  التنبؤ مبستقبل سعر  اإلنتاج: صعوبة  تكاليف  تغريُّ   
دة يف النفط والغاز الطبيعي، يف حي أنَّ سعر الفائدة جيب أن يُدفَع يف السوق املراد  املتجسِّ
االشرتاك فيه، يف حال تفضيل اإلنتاج ملصادر الطاقة املتجددة، أي: إنَّ اختيار ومقارنة حمطات 
الطاقة الكهرابئية من مصادرها ااُلحفورية أو املتجدِّدة يعتمد على تكلفة بنائها، فعلى سبيل 
النفط اخلام إىل ارتفاع أسعارها إىل مستوايت  النقص يف احتياطيات  املثال ميكن أن يؤدي 

قياسية.

الدولية 4.  الطاقة املتجددة كأسواق منافسة: ُتشرُي تقارير املؤسسات واملنظمات  دخول أسواق 
بنسبة  ستكون  العاملية  الطاقة  إمدادات  إمجايل  يف  املتجددة  للطاقة  احملتملة  مسامهة  حول 
صة  )05%( من إمجايل معروض الطاقة حبلول عام )0502( وهذا هو حتوُّل املكانة املتخصِّ
للطاقة اأُلحفورية، ومن َثَّ سيصبح الضغط التفاضلي بي املنتجي للنفط أكثر ِحدَّة على املدى 

ط ممَّا يزيد من التحدايت اليت تواجهها سياسات الطاقة يف الدول املنتجة. املتوسِّ

إذ ترتكز أكثر من %60 من احتياطيات النفط والغاز الطبيعي يف منطقة الشرق األوسط 
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وهو من املتوقع أن يؤدِّي إىل ارتفاع الطلب على الطاقة خاصة من اهلند والصي؛ لتلبية الطلب 
املتزايد يف املستقبل عليه. 

املتجددة  الطاقة  إنتاج  تتطلب االعتبارات االقتصادية والتكنولوجية زايدة االستثمارات يف 
ونظراً إلسرتاتيجيات الدول الكربى يف إدارة الطلب العاملي على الطاقة ومطالبات الدول املستهلكة 
للطاقة وال سيَّما الوالايت املتحدة األمريكية بتقليل اعتمادها على إنتاج النفط والطاقة التقليدية يف 
منطقة الشرق األوسط، وكذلك احلركة العاملية حنو مصادر الطاقة املتجددة، وهذا سيجعل منتجي 
النفط اخلام يف منطقة الشرق األوسط غري متأكِّدين من أمرهم مبا يكيفون به سياساهتم الطاقوية 
حتسُّباً لتغريات حمتمله يف عائدات االستهالك العاملي وأمناطه، ومع تزايد الصراعات يف منطقة الشرق 
األوسط فإنَّ املنتجي الرئيسَي يف املنطقة وخصوصاً العراق سيجدون أنفسهم من اخلاسرين الرئيسَي 
نظراً لسياساهتم النفطية احلالية املتمحورة -حاليًا- حول جوالت الرتاخيص اليت بلغت أربع جوالت 

حىت عام2011.

االستنتاجات:

هناك عديد من مصادر الطاقة املتجددة واليت ال ميكن استخدامها بداًل عن الطاقة التقليدية . 1
احلديثة؛  التكنولوجيا  وتطبيق  املستقبل،  نظيفة يف  طاقة  وتوفري  التلوث  من  للتقليل  الناضبة، 

إلنتاج هذا النوع من الطاقة.

ال ميكن االستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية يف الوقت الراهن، والذي يشكِّل حنو 85% . 2
من إنتاج الطاقة العاملي على أقل تقدير خالل العقدين القادمي، إال أنَّه يُتوقَّع أنَّ الصي )أكرب 
مستهلك للنفط يف العامل( ستندفع وبفعل الضغوط العاملية وحساابت اجلدوى االقتصادية على 
تعديل إسرتاتيجيات استهالك الطاقة يف العقد املقبل بتخفيض ما نسبته %40 من االستهالك 

احلايل من الطاقة التقليدية وتعويضه مبصادر الطاقة البديلة.

من التحدايت اليت تواجه الدول املنتجة للنفط اخلام وخصوصاً العراق؛ بسبب االعتماد الكبري . 3
على عائداته منذ عقود طويلة، واليت أدَّت إىل تكوين بيئة اقتصادية ريعية، ممَّا أدَّى الرتفاع 

عائدات النفط اخلام، وإمهال سائر القطاعات.

ما يزال العراق الذي معتمداً على مصادر الطاقة الناضبة يف بناء عجلة اقتصاده وحتريكه من . 4
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دون خلق بديل، كمورد طاقة نظيفة العتبارات النضوب اليت تالزم الطاقة الناضبة وحاالت 
التلوث البيئي.

ميتلك العراق إمكانيات ومقومات مهمة، يستطيع عن طريقها متويل مشاريع الطاقة املتجددة . 5
يف ظل ما متاح عنده من املوارد املائية والبيئية واحلرارية، واليت ميكن توظيفها ضمن مشاريع 

الطاقة املتجدِّدة، وتشغيل قطاعات حيوية تساهم يف تعزيز االقتصاد العراقي مستقباًل.

التوصيات:

ضرورة وضع سياسة نفطية مستقبلية تُقاد برؤية مستقلة وسياسات اقتصادية تعمل على حتديث 1. 
القطاع النفطي العراقي عن طريق حتديدها حتديداً واضحاً، وجيب االهتداء با يف استثمار املوارد 

النفطية، وتستهدف استهدافاً رئيساً زايدة النمو االقتصادي والتشغيل.

العمل على خلق شراكات يف صناعة النفط الوطنية مع الشركات األجنبية، وهو اخليار األفضل 2. 
لإلسراع يف بناء القطاع النفطي العراقي للحصول على آخر التطوُّرات التكنولوجية واإلدارية 
وإدخال التقنيات احلديثة يف العمل مثل: أسلوب احلفر األفقي الذي يستطيع تعظيم اإلنتاج 

من اآلابر املنتجة حالياً، أو هتيئة آابر ذات إنتاجية أعلى.

ضرورة العمل على تكامل صناعة النفط يف العراق وترابط أجزائها مع االقتصاد احمللي، والرتكيز 	. 
على الصناعات النفطية الالحقة لإلنتاج وخاصة صناعة املشتقات النفطية والبرتوكيمياوايت 
وتكثيف االستفادة من الغاز الطبيعي املصاحب وغري املصاحب، نظراً لآلاثر اإلجيابية اليت 

ميكن أن ختلِّفها على عملية التطوير يف االقتصاد العراقي.

العوائد 4.  استقرار  يواجهها هي عدم  رئيسة  قضية  معاجلة  العراق يف  أمام  امللحة  املهمة  تتمثَّل 
جتعل  مالية  سياسات  انتهاج  القضية  هذه  تتطلَّب  إذ  واملتوسط،  الطويل  األجل  النفطية يف 
عند  تنقص  وال  مؤقتاً،  العوائد  ارتفاع  عند  العامة  النفقات  تزيد  ال  حبيث  متوازنة  امليزانيات 
السياسات  أبمور  احلكومي  االهتمام  من  مزيداً  تستدعي  ا  أهنَّ كما  مؤقتاً،  ابلكساد  أتثريها 
لتاليف  مهم  األمر  وهذا  والصناعي(،  )الزراعي  السلعيي  القطاعي  وتطوير  والسعرية  النقدية 
خطر حدوث ركود اقتصادي للنفط يف األجل الطويل، وتقليل من خماطر املرتبطة ابهنيار النفط 

اقتصادايً، أو تقلُّب األسعار.
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العمل على حتسي موقع العراق يف داخل أوبك وتعزيز تعاونه مع أعضائها مبا ميكنه من استعادة 5. 
حصته يف السوق من دون الدخول يف صراعات جانبية هتدِّد املنظمة واستقرار األسعار. مع 

ضرورة  إجياد أسواق جتارية للنفط العراقي يف مناطق االستهالك املختلفة يف العامل.

املصادر:

حسي عبدهللا, مستقبل النفط العريب, مركز دراسات الوحدة العربية, بريوت, 2000.. 1

داليا حممد يونس, تقييم سياسات تصدير وتصنيع الغاز الطبيعي حملياً ومقارنته بنظرايته عاملياً, . 2
الدار اجلامعية , االسكندرية,2011.

ستيفن وايت, حمدودية الطاقة الشمسية وطاقة الرايح, ترمجه هنلة نصر, نشرة الذرة والتنمية . 3
اهليئة العربية الذرية, تونس,2008.

للنشر . 4 أكادمييون  الغاز,  –الكهرابء-  البرتول  الطاقة  إنتاج  أساسيات  احلموي,  خليفة  سعد 
األردن,2016.

األوىل، . 5 الطبعة  اهلالل،  ومكتبة  دار  اجلديد،  العراق  والسياسة يف  النفط  العلوم،  حبر  إبراهيم 
بريوت، 2008

إبراهيم عبداحلميد إمساعيل، توقعات أسعار النفط خالل عام 2000 وما بعده ودور منظمة . 6
األوبك، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، أبوظب،2000.
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