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�ش���هدت ال�س���نوات القليلة الأخيرة تط���ورات هامة في
�صناع���ة الغاز غير التقليدية ،وبخا�صة الغاز ال�صخري في
الوالي���ات المتحدة الذي �شه���د طفرة كبيرة في الإنتاج ،ما
�أدى �إل���ى تغيير كبي���ر في واقع و�آفاق �سوق الغاز الأمريكية
و�آث���ار امتدت �إل���ى خارج ح���دود الواليات المتح���دة .كما
�ساع���د ا�ستغالل م�صادر النفط غي���ر التقليدية ،وبخا�صة
النفط ال�صخري في �إيق���اف االتجاه الإنخفا�ضي وتحقيق
زيادة في �إنتاج النفط في الواليات المتحدة والذي ي�ساعد
في خف�ض وارداتها النفطية.
وامت���دت ثورة الغاز والنف���ط ال�صخري الأمريكية �إلى
جارته���ا كندا الت���ي بد�أت فيها ،ومنذ ع���دة �سنوات �سابقة
�صناع���ة النفط غي���ر التقليدية متمثلة بالرم���ال النفطية.
وق���د �أدى ذلك �إلى زيادة في �إنتاج النفط الكندي .لقد �أثر
ذل���ك بمجمله في �صناعة النفط والغاز العالمية ،وبخا�صة
�ص���ادرات الدول الأع�ضاء �إلى ال�سوق الأمريكية ويتوقع �أن
يكون الت�أثير �أكثر حدة خالل ال�سنوات القادمة.
ته���دف الدرا�سة بالدرج���ة الأ�سا�س �إل���ى �إلقاء ال�ضوء
عل���ى واقع و�آفاق �صناعة النف���ط والغاز غير التقليدية في
�أمري���كا ال�شمالي���ة وانعكا�ساتها على ال���دول الأع�ضاء في
�أوابك.
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خ�ص�ص الجزء الأول من الدرا�سة لإعطاء لمحة عامة حول م�صادر النفط والغاز غير
التقليدية في العالم .وت�شمل م�صادر النفط غير التقليدية كل من النفط الثقيل جداً ورمال
النفط ،وال�صخر النفطي
(�أو نفط الكيروجين)،
وال��ن��ف��ط ال�صخري (�أو
نفط ال�سجيل) .كما قد
ت�شمل �أح��ي��ان�اً ال�سوائل
ال���م���ح���وّل���ة م����ن ال���غ���از
والفحم .هذا بالإ�ضافة
�إل�����ى ال���وق���ود ال��ح��ي��وي
وال���ن���ف���ط ال��م��ن��ت��ج م��ن
المناطق البحرية فائقة
العمق .وتهيمن كميات
ال��ن��ف��وط ال��ث��ق��ي��ل��ة ج���داً
ورمال النفط على الجزء
الأكبر ( )%57من �إجمالي كميات النفوط غير التقليدية القابلة لال�ستخال�ص في العالم
تليها نفوط الكيروجين ( )%32.5والنفط ال�صخري ( ،)%10.5كما في نهاية عام .2012
وفيما يتعلق بم�صادر الغاز غير التقليدية فهي ت�شمل غاز ال�صخور الكتيمة (�أو
المحكمة) ،وغاز طبقات
الفحم ،والغاز ال�صخري.
ه����ذا ب���الإ����ض���اف���ة �إل���ى
ه��ي��درات ال��غ��از ال��ت��ي ال
يزال الجزء الأعظم منها
لي�س بالإمكان ا�ستغالله
ت��ج��اري �اً وف���ق التقنيات
المتوفرة حالياً .وبرغم
التفاوت ما بين تقديرات
ال���م�������ص���ادر ال��م��خ��ت��ل��ف��ة
هناك �إج��م��اع ب ��أن الغاز
ال�صخري ي�شكل الجزء
الأك���ب���ر ( )%61.8من
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�إجمالي م�صادر الغاز غير التقليدية القابلة لال�ستخال�ص في العالم تليها ال�صخور الكتيمة
( )% 23.6و�أخيراً طبقات الفحم (  )%14.6وكما في نهاية عام .2012
وتطرق ال�ج��زء الثاني �إل��ى �صناعة الغاز غير التقليدية الأمريكية ،فبعد �أن كانت
م�ستويات �إنتاجها تكاد ال تذكر في بداية �سبعينات القرن الما�ضي ،بد�أت م�صادر الغاز غير
التقليدية تتزايد في �أهميتها وب�شكل تدريجي في مزيج �إنتاج الغاز الطبيعي في الواليات
ال���م���ت���ح���دة ،وب��خ��ا���ص��ة
م��ن��ذ ت�����س��ع��ي��ن��ات ال��ق��رن
الما�ضي� .إال �أنه وخالل
الن�صف الثاني من العقد
الأول من القرن الحالي
تحققت زي����ادات كبيرة
وغير متوقعة في �إنتاج
ال��غ��از ال�صخري لي�صل
�إل��ى  4.86تريليون قدم
م��ك��ع��ب ع�����ام ،2010
بزيادة  4.11تريليون قدم
مكعب� ،أي ما يعادل زيادة
حوالي خم�سة �أ�ضعاف
ون�صف بالمقارنة مع عام  .2005بالمقابل ،و�صل �إنتاج كل من غاز طبقات الفحم وغاز
ال�صخور الكتيمة �إلى الحد الأعلى في عام  2008و 2009على التوالي ،بينما ا�ستمر �إنتاج
الغاز ال�صخري بتحقيق زيادات متالحقة.
وتعود الزيادات الكبيرة وغير المتوقعة في �إنتاج الغاز و النفط ال�صخري والتي
�أ�صبحت تعرف بـ «ثورة» ( �أو طفرة) الغاز والنفط ال�صخري .بالدرجة الأ�سا�س �إلى التطور
التكنولوجي الذي �ساعد في �إمكانية ا�ستخدام تقنية التك�سير الهيدروليكي جنباً �إلى جنب
مع تقنية الحفر الأفقي .هذا بالإ�ضافة �إلى الم�ستويات المرتفعة من �أ�سعار النفط العالمية
وما ادى �إليه ذلك من تح�سن في اقت�صاديات م�شاريع تطوير �إنتاج الغاز والنفط من
الم�صادر غير التقليدية .وقد كان لطفرة الغاز ال�صخري �أثار هامة على �صناعة الغاز
الأمريكية تمثلت بزيادة كبيرة في �إنتـــــاج الغاز ب�أكثر من  %33ما بين عامي 2005
و 2012والذي �أدى بدوره �إلى انخفا�ض كبير في �أ�سعار الغاز الأمريكية وو�صولها �إلى
م�ستويات متدنية بلغت  2.76دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية -وهو �أدنى م�ستوى
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ت�صله �أ�سعار الغاز الأمريكية منذ ت�سعينات القرن الما�ضي -ما �أدى �إلى عزل �سوق الغاز
الأمريكية عن بقية �أ�سواق العالم .ومع التزايد في الإنتاج المحلي للغاز تقل�صت الحاجة
�إلى واردات الغاز لل�سوق الأمريكية و من المتوقع �أن تبد�أ الواليات المتحدة قريباً بت�صدير
الغاز الم�سال �إلى الأ�سواق العالمية.
تطور �إنتاج الغاز ال�صخري في الواليات المتحدة ح�سب المكامن (مليار متر مكعب)

وتناول ال�ج��زء ال�ث��ال��ث �صناعة النفط غير التقليدية في الواليات المتحدة ،حيث
برزت طفرة النفط ال�صخري في فترة الحقة لطفرة الغاز ال�صخري وبمثابة تكرار لها.
وقد بات وا�ضحاً ب�أن العوامل التي كانت �سبباً في �إح��داث زيادة كبيرة في �إنتاج الغاز
ال�صخري هي كانت في معظمها وراء الزيادة الكبيرة في �إنتاج النفط ال�صخري .فبعد
التطبيق الناجح للتك�سير الهيدروليكي والحفر الأفقي في �إنتاج الغاز ال�صخري تم البدء
بتطبيقها في مجال �إنتاج النفط من مكامن �صخور ال�سجيل ،وب�شكل خا�ص في تلك
الأحوا�ض التي تحتوي على احتياطيات النفط والغاز الم�صاحب ،كما في حالة حو�ض
«باكن» .ومن العوامل الأخ��رى التي �ساعدت في �إمكانية ا�ستخال�ص النفط ال�صخري،
و�إلى درجة كبيرة ،هي ظاهرة الفروقات المتزايدة ما بين م�ستويات �أ�سعار النفط و�أ�سعار
الغاز في ال�سوق الأمريكية .يذكر ،ظلت كميات النفط ال�صخري المنتجة في الواليات
المتحدة متوا�ضعة ن�سبياً وبحدود  0.34مليون برميل في اليوم كما في عام � ،2007إال
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�أنها بد�أت بالزيادة منذ عام 2008
لت�صل �إلى  2.25برميل في اليوم
ع��ام � ،2012أي ب��زي��ادة �أكثر من
خم�سة �أ�ضعاف ون�صف بالمقارنة
مع عام  2007ولت�شكل �أكثر من
 %25م��ن �إجمالي �إن��ت��اج النفط
المحلي الأمريكي عام .2012
وت���ج�������س���دت ط���ف���رة ال��ن��ف��ط
ال�صخري الأمريكية في و�ضع حد
ل�لات��ج��اه التقليدي االنخفا�ضي
لإن��ت��اج النفط المحلي ليت�صاعد
وي�صل �إنتاجها من النفط �إلى 8.9
مليون برميل في اليوم عام � ،2012أي بزيادة �أكثر من  2مليون برميل في اليوم  ،ما يعادل
حوالي  %30بالمقارنة مع عام  .2007ومن الوا�ضح ب�أن الإنتاج المحلي للنفط غير
قادر على تلبية طلب الواليات المتحدة من النفط �أي �أن هناك عجز في الإنتاج والذي
ت�أثر على مر ال�سنين بالتطورات التي طر�أت على كل من الإنتاج واال�ستهالك الأمريكي
للنفط .وقد بلغ العجز في �إنتاج
الواليات المتحدة من النفط 3.41
مليون برميل في اليوم عام ،1970
وال��ت��ي �شكلت ح��وال��ي  %23من
اال�ستهالك خالل العام المذكور.
وب�ضوء انخفا�ض الإنتاج من جهة
وتزايد اال�ستهالك من جهة �أخرى
ح�صل تو�سع لحجم العجز في
الإن��ت��اج خ�لال ال�سنوات الالحقة
لي�صل �إل��ى ح��ده الأق�صى البالغ
 13.9مليون برميل في اليوم عام
ال ثلثي اال�ستهالك
( 2005م�شك ً
خالل ذلك العام) .ثم بد�أ العجز باالنخفا�ض منذ عام  2006لي�صل �إلى  9.65مليون
برميل في اليوم عام ( 2012ما يعادل  %52من اال�ستهالك الأمريكي للنفط خالل العام
المذكور) ،والذي يعود �إلى االنخفا�ض الحا�صل في اال�ستهالك من جهة و�إلى الزيادة التي
ح�صلت في الإنتاج من جهة �أخرى ،وبخا�صة من النفط ال�صخري.
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ومنذ �شهر �سبتمبر  ،2011تحولت الواليات المتحدة من دولة م�ستوردة �إلى م�صدرة
�صافية للمنتجات النفطية .وبرغم �أن الزيادات في �إنتاج النفط ال�صخري تعتبر �أحد
العوامل وراء اال�ستقرار الن�سبي في �أ�سعار النفط خالل الفترة ، 2013-2011فهي تعتبر
�أي�ضاً �أحد الدوافع الرئي�سية وراء االنخفا�ض الحاد في �أ�سعار النفط العالمية الذي بد�أ
منذ يونيو .2014
وركز الجزء الرابع على التحديات والمعوقات التي تجابه « ثورة ال�سجيل» في الواليات
المتحدة .فمع التو�سع في ا�ستغالل م�صادر النفط والغاز ال�صخري تك�شفت ،وب�شكل كبير
التحديات والقيود التي تجابه تلك ال�صناعة .فمن الجوانب البيئية تزايد القلق حول
احتماالت الت�أثير على البيئة وال�صحة العامة وبخا�صة الت�أثيرات المختلفة على مياه
ال�شرب وعالقة تقنية التك�سير الهيدروليكي بظاهرة الزالزل ،بالإ�ضافة �إلى االنبعاثات
الناتجة عن حرق الغاز ال�صخري ،بحيث �أ�صبح المدى الحقيقي للمخاطر البيئية التي لها
عالقة با�ستخراج النفط والغاز ال�صخري مو�ضوع جدل م�ستمر على الم�ستويين العلمي
وال�شعبي .ومما زاد من الم�شكلة هو التباين في نتائج بع�ض الدرا�سات التي �أجريت حول
ت�أثير ا�ستخراج طاقة ال�سجيل من النواحي البيئية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يتميز كل مكمن من
المكامن غير التقليدية ب�سل�سلة من التحديات الفنية الخا�صة بها ،ما ينتج ب��دوره عن
تكاليف �إنتاج �أعلى بالمقارنة مع المكامن التقليدية .وبينما تجعل ال�صعوبات الفنية من
عملية ا�ستخراج الغاز من مكامن الغاز ال�صخري �أمراً مكلفاً ،ف�إن الم�شكلة هي �أكثر تعقيداً
في حالة مكامن النفط ال�صخري .فمن المعلوم ب�أن �آبار النفط والغاز ال�صخري تعاني من
تراجع حاد في �إنتاجها خالل ال�سنوات الأولى من عمرها ،تترواح ما بين حوالي � 65إلــــى
 %90بعد ال�سنة الأولى من الإنتاج .كما تتميز مكامن ال�سجيل بكفاءة ا�ستخال�ص متدنية
جداً بالمقارنة مع المكامن التقليدية .وهذا يتطلب حفر عدد �أكبر من الآبار للو�صول �إلى
ا�ستقرار في الإنتاج ،ما ينعك�س �سلباً في زيادة التكاليف وما يعني ذلك من انخفا�ض في
ربحية م�شاريع �صناعة النفط والغاز ال�صخري ب�شكل عام.
يذكر �أن تكاليف �إنتاج النفط والغاز ال�صخري محاطة بقدر هام من عدم اليقين خ�صو�صاً
و�أن العديد من الدرا�سات التي �أجريت حول تلك التكاليف كانت نتائجها ت�شير �إلى تفاوت
في تقديرات الم�صادر المختلفة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن تلك التقديرات ،في العادة ،ال
تعك�س التكاليف الحقيقية كونها ال ت�أخذ بنظر االعتبار الآثار ال�سلبية لتلك العمليات على
البيئة .وتقدر وكالة الطاقة الدولية �سعر نقطة التعادل للنفط ال�صخري بحدود  64دوالر
للبرميل لكنه وطبقاً لبع�ض التقديرات ،يتراوح �سعر نقطة التعادل لبع�ض المكامن الرئي�سية
في الواليات المتحدة ،وعلى �أ�سا�س نفط غرب تك�سا�س ،ما بين �أكثر من  50دوالر للبرميل
و�أقل من  70دوالر للبرميل.
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تقدير �سعر نقطة التعادل لمكامن النفط ال�صخري الأمريكية ح�سب المكمن

من جهة �أخرى ،ت�شير معظم التقديرات ب�أن �سعر نقطة التعادل لإنتاج النفط ال�صخري
في الواليات المتحدة تتراوح ما بين � 60إلى  80دوالر للبرميل ،ما يعني ب�أن انخفا�ضاً
متوا�ضعاً في م�ستويات �أ�سعار النفط ي�ؤثر في �آف��اق الإنتاج .وفي هذا المجال ت�شير
تقديرات �إحدى البيوت اال�ست�شارية «وود مكنزي» ب�أن معدل �سعر نقطة التعادل لمكامن
النفط ال�صخري المنتجة الرئي�سية في الواليات المتحدة هو بحدود  75دوالر للبرميل مع
تفاوت الأرقام ما بين المكامن الرئي�سية والمكامن الفرعية ب�سبب االختالف في تكاليف
الآبار وح�سب موقعها.
وتم التطرق في الجزء الخام�س �إلى �آفاق �صناعة النفط والغاز الأمريكية ،حيث تتفاوت
الآراء والتقديرات المن�شورة حول م�ستقبل وقود ال�سجيل وبدرجة كبيرة ،والذي �ساهم
بدوره في جدل حول م�ستقبل �صناعة النفط والغاز ال�صخري .ولم تخلو بع�ض التقييمات
من ت�ضخيم ليتوقع البع�ض ب�أن �أمريكا ال�شمالية قد ت�صبح « ال�شرق الأو�سط الجديد».
بالمقابل ،يعتقد البع�ض الآخر �أن التطورات الحالية هي ظاهرة ق�صيرة الأجل وهي لي�ست
�أكثر من «فقاعة» يمكن �أن تنفجر في �أي وقت .ولدى تفح�ص التقديرات الخا�صة بم�ستقبل
�إنتاج النفط و الغاز في الواليات المتحدة ،يت�ضح �أن هناك اتجاه ت�صاعدي لإنتاج كل من
النفط والغاز في الم�ستقبل ،والذي يعود ،بدرجة رئي�سية� ،إلى التفا�ؤل في هذا المجال و�إن
كان بدرجات متفاوتة .وطبقاً للحالة المرجعية لتقديرات �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
ال�صادرة عام  ،2014يتوقع ح�صول نمو في �إنتاج النفط الخام في الواليات المتحدة لغاية
درا�سة واقع و�آفاق �صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية
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عام  2019لي�صل �إلى حده الأعلى البالغ  9.6مليون برميل في اليوم  ،حيث يتوقع و�صول
�إنتاج النفط ال�صخري �إلى حده الأعلى بحدود  4.8مليون برميل في اليوم خالل الفترة
 2018ولغاية  2021ليبد�أ باالنخفا�ض بعد ذلك لي�صل �إلى  3.2مليون برميل في اليوم عام
 2040مع وجود قدر كبير من عدم اليقين يحيط بالحد الأعلى من حيث الكمية والتوقيت.
و في �ضوء النوعية الخفيفة لنفوط ال�سجيل المحلية الأمريكية ،ف�إن تزايد �إنتاجها يتوقع
�أن ينتج عن تخفي�ض في متو�سط كثافة النفوط الم�ستوردة لل�سوق الأمريكية.
�إنتاج النفط في الواليات المتحدة( 2040-1990،مليون برميل في اليوم)

وبخ�صو�ص الغاز ،ت�شير الحالة المرجعية للم�صدر المذكور �إلى تزايد الإنتاج في
الواليات المتحدة من  21.31تريليون قدم مكعب عام  2010لي�صل �إلى  37.55تريليون
قدم مكعب عام � ،2040أي بزيادة  16.24تريليون قدم مكعب ،ما يعادل زي��ادة %76
بالمقارنة مع عام  .2010وتعزى تلك الزيادة الكبيرة وبدرجة رئي�سية� ،إلى التزايد المتوقع
في �إنتاج الغاز ال�صخري من  4.86تريليون قدم مكعب عام  2010لي�صل �إلى 19.82
تريليون قدم مكعب عام � ،2040أي بزيادة  14.96تريليون قدم مكعب� ،أي ما يعادل زيادة
اكثر من ثالثة �أ�ضعاف بالمقارنة مع عام  2010لي�ستحوذ على  %53من �إجمالي �إنتاج
الغاز في الواليات المتحدة عام  .2040وتتوقع �إدارة معلومات الطاقة انخفا�ض واردات
الغاز الأمريكية ال�صافية لت�صل �إلى �أقل من تريليون قدم مكعب عام  2015وتحول الواليات
المتحدة �إلى دولة م�صدرة �صافية للغاز الم�سال اعتباراً من عام  2016وم�صدرة �صافية
للغاز بحلول عام .2018
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توقعات �إنتاج الغاز الطبيعي من الم�صادر غير التقليدية المختلفة
في الواليات المتحدة ح�سب الحالة المرجعية
(تريليون قدم مكعب)
الغاز غير التقليدي
�إجمالي
�إنتاج
الغاز

الكمية

الن�سبة
من
�إجمالي
الإنتاج

الغاز ال�صخري

الكمية

الن�سبة
من �إنتاج
الغاز غير
التقليدي

الغاز الكتيم

الكمية

الن�سبة
من �إنتاج
الغاز غير
التقليدي

غاز طبقات الفحم

الكمية

الن�سبة
من �إنتاج
الغاز غير
التقليدي

57.0 12.14 21.31 2010

4.86

40.0

5.47

45.0

1.81

14.9

68.2 16.81 24.64 2015

9.96

59.2

5.31

31.6

1.54

9.2

62.1 13.33 73.8 21.47 29.10 2020

6.48

30.2

1.66

7.7

64.8 15.99 77.5 24.66 31.80 2025

7.06

28.6

1.61

6.5

63.6 16.92 77.2 26.59 34.44 2030

8.06

30.3

1.61

6.1

64.5 18.50 79.5 28.67 36.08 2035

8.53

39.7

1.64

5.7

66.2 19.82 79.7 29.94 37.55 2040

8.41

28.1

1.71

5.7

وخ�ص�ص الجزء ال�ساد�س لتناول �صناعة النفط والغاز غير التقليدية في كندا من ناحية
التطور والآفاق ،حيث �سبق و�أن عرفت كندا « ثورة» في ا�ستغالل م�صادرها غير التقليدية
ممثلة باحتياطياتها ال�ضخمة من رمال النفط وذلك قبيل «ثورة طاقة ال�سجيل» .فقد �شهد
�إنتاج كندا من رمال النفط نه�ضة كبيرة منذ منت�صف ت�سعينات القرن الما�ضي لي�صل �إلى
 1.95مليون برميل في اليوم عام  2013وبزيادة �أكثر من خم�سة �أ�ضعاف بالمقارنة مع عام
 ،1990لي�شكل حوالي  %57من �إجمالي �إنتاج النفط في كندا عام � .2013أما بالن�سبة
للم�ستقبل ت�شير الم�صادر الكندية �إلى توقع و�صول �إنتاج رمال النفط �إلى  2.3مليون برميل
في اليوم عام  2015و�إلى حوالي  4.8مليون برميل في اليوم عام  .2030لكن وب�شكل عام
تتميز م�شاريع رمال النفط الكندية بدرجة عالية من التعقيد و�ضخامة اال�ستثمارات وارتفاع
التكاليف ما يجعل اقت�صادياتها تت�أثر وب�شكل مبا�شر ب�سبب الموجة الحالية من انخفا�ض
�أ�سعار النفط العالمية .كما تعاني من ا�ستهالك كثيف للغاز وتجابه تلك ال�صناعة تحديات
بيئية كبيرة ومنها الحاجة الكبيرة للمياه وتنتج عن درجة �أكبر من االنبعاثات من غازات
الدفيئة بالأخ�ص غاز ثاني �أك�سيد الكربون مقارنة بالنفط التقليدي.
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وفيما يتعلق بم�صادر النفط والغاز ال�صخري ،فال تزال كندا في المراحل الأولية في
ا�ستغاللها لتلك الم�صادر بالمقارنة مع جارتها الواليات المتحدة ،حيث بلغ �إنتاجها من
النفط ال�صخري � 328ألف برميل في اليوم في دي�سمبر  2012لي�شكل حوالي  %10من
�إجمالي �إنتاج النفط في كندا .وبخ�صو�ص الم�ستقبل ،يتوقع و�صول الإنتاج �إلى حده الأعلى
بحدود � 600ألف برميل في اليوم عام  2027قبل البدء باالنخفا�ض لي�صل �إلى حوالي
� 500ألف برميل في اليوم عام  ،2035ما يعني �أن �صناعة النفط ال�صخري الكندية يتوقع
لها �أن تبقى متوا�ضعة ن�سبياً بالمقارنة مع الواليات المتحدة.
الزيادات في �إنتاج النفط ال�صخري للحو�ض الر�سوبي غربي كندا2035 -2000 ،

�أما بالن�سبة لم�صادر الغاز غير التقليدية ،فقد ا�ستطاعت كندا ومنذ �أوائل القرن الحالي
من تحقيق تقدم كبير في ا�ستغالل تلك الم�صادر وبخا�صة غاز ال�صخور الكتيمة� .أما بالن�سبة
للغاز ال�صخري ،ف�إن �إنتاجه ال يزال متوا�ضعاً� ،إال انه و في �ضوء احتياطياتها ال�ضخمة منه
(خام�س �أكبر دولة في العالم) ،فقد قدر مجل�س الطاقة الوطني الكندي و�صول �إنتاج الغاز
ال�صخري �إلى  4.03مليار قدم مكعب في اليوم بحلول عام  2035بالمقارنة مع  0.47مليار قدم
مكعب في اليوم عام  2011لي�شكل حوالي  %24من �إجمالي �إنتاج الغاز في كندا عام .2035
وبرغم ذلك ،هنالك �إجماع ب�أن غاز ال�صخور الكتيمة �سيظل ي�شكل الجزء الأكبر من �إنتاج كندا
من م�صادر الغاز غير التقليدية لغاية عام  .2035كما يبدو ب�أن الزيادات المتوقعة في �إنتاج
كندا من م�صادر الغاز غير التقليدية ب�أنواعها المختلفة �ستكون غير قادرة على تعوي�ض كامل
التخفي�ض الحا�صل في �إنتاجها من م�صادر الغاز التقليدية.
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�إنتاج الغاز الطبيعي في كندا ح�سب النوع طبق ًا للحالة المرجعية

وتناول الجزء ال�سابع والأخير من الدرا�سة �آفاق �صناعة النفط والغاز غير التقليدية
في �أمريكا ال�شمالية واالنعكا�سات على الدول الأع�ضاء ،حيث ت�شير المعطيات الحالية ب�أن
معظم النمو في �إنتاج النفط في �أمريكا ال�شمالية يتوقع له �أن يتحقق خالل الفترة لغاية
 2020لي�ستقر لفترة بعد ذلك قبل البدء باالنخفا�ض .وتقدر بع�ض الم�صادر و�صول �إنتاج
النفط من م�صادر النفط ال�صخري ورمال النفط في �أمريكا ال�شمالية �إلى حوالي  8مليون
برميل في اليوم بحلول عام  2035بينما ت�شير تقديرات م�صادر �أخرى �إلى �أقل من ذلك.
من جهة �أخرى يتوقع ا�ستمرار تزايد �إمدادات الغاز غير التقليدية في �أمريكا ال�شمالية
بحدود � %3.4سنوياً لغاية عام  2035وال��ذي يفوق المعدل المتوقع النخفا�ض �إنتاج
المنطقة من م�صادر الغاز التقليدية .ويعزى ال�سبب الرئي�سي في نمو �إنتاج الغاز من
الم�صادر غير التقليدية في �أمريكا ال�شمالية �إلى الزيادة المتوقعة في �إنتاج الغاز ال�صخري.
وبالتالي ،ف�إنه وبرغم االنخفا�ض الذي تعاني منه كل من الواليات المتحدة وكندا في �إنتاج
الغاز من الم�صادر التقليدية ،يتوقع تزايد �إنتاجهما من الغاز الطبيعي ،ب�صورة مجتمعة ،من
حوالي  809مليار متر مكعب عام � 2011إلى حوالي  1031مليار متر مكعب عام ،2035
�أي بزيادة  222مليار متر مكعب ،ما يعادل حوالي  %27خالل الفترة المذكورة .ومع ذلك
درا�سة واقع و�آفاق �صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية
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ف�إن م�ساهمتها من �إجمالي �إنتاج الغاز في العالم �ستنخف�ض من حوالي  %24عام 2011
لت�صل �إلى حوالي  %21عام  2035ب�ضوء تزايد �إنتاج الغاز في دول �أخرى في العالم مثل
رو�سيا و�إيران وقطر.
الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي في �أمريكا ال�شمالية
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الخال�صة واال�ستنتاجات
✍

✍

✍

✍

✍

✍

✍

✍ال تزال �صناعة النفط والغاز ال�صخري حديثة العهد ن�سبياً ومركزة ،بالدرجة
الرئي�سية ،في الواليات المتحدة ،و�إلى درجة �أقل كندا ،وال يزال انت�شارها خارج
�أمريكا ال�شمالية يواجه العديد من التحديات وال�صعوبات.
✍ا�ستطاعت �صناعة النفط والغاز ال�صخري الأمريكية وخالل �سنوات قليلة� ،أن
تخطو خطوات كبيرة و�إح��داث فر�ص وتحديات جديدة هامة غيّرت من واقع
و�آفاق �صناعة النفط والغاز الأمريكية والعالمية ،و�أثرت في م�ستويات الأ�سعار
وغيرت في نمط تجارة النفط والغاز العالمية.
رئي�سية� ،إل��ى التقدم
ٍ
✍تعزى «ث��ورة» �أو طفرة النفط والغاز ال�صخري ،بدرجة
التكنولوجي الذي �ساعد في �إمكانية ا�ستخدام تقنية التك�سير الهيدروليكي جنباً
�إلى جنب مع تقنية الحفر الأفقي و�إلى العامل االقت�صادي المتمثل في فترة طويلة
ن�سبياً من الم�ستويات المرتفعة من �أ�سعار النفط العالمية.
✍تتميز م�صادر النفط والغاز غير التقليدية في العالم ،وبخا�صة النفط والغاز
ال�صخري ب�ضخامة كمياتها و�إنتاجها الواعد لكن هنالك العديد من عوامل عدم
اليقين تحيط بحجم واقت�صاديات تلك الم�صادر ومدى ديمومتها في الم�ستقبل،
وبخا�صة التكاليف العالية للإنتاج ن�سبياً والتحديات والم�شاكل الكبيرة التي لها
عالقة بالبيئة.
✍�أ�شارت الدرا�سات العديدة التي �أجريت حول التكاليف �إلى تفاوت في تقديرات
الم�صادر المختلفة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن تلك التقديرات ،في العادة ،ال تعك�س
التكاليف الحقيقية كونها ال ت�أخذ بنظر االعتبار الآثار ال�سلبية على البيئة.
✍ي�سود االعتقاد ب��أن الزيادة الكبيرة في �إنتاج النفط ال�صخري في الواليات
المتحدة تعد �إحدى العوامل الرئي�سية وراء االنخفا�ض الحاد في �أ�سعار النفط
العالمية منذ يونيو  .2014لكن �أ�سعار النفط المنخف�ضة ت�ؤثر بدورها �سلباً في
اقت�صاديات الإنتاج من الم�صادر غير التقليدية عالية التكاليف .فمثالً� ،أجبرت
الم�ستويات المنخف�ضة للأ�سعار ،ال�شركات العاملة في مجال �صناعة نفط والغاز
ال�صخري على خف�ض ا�ستثماراتها والتقليل من �أعمال التنقيب في تلك ال�صناعة.
✍ت�شير المعطيات الحالية ب�أن معظم النمو في �إنتاج النفط من الم�صادر غير
التقليدية في �أمريكا ال�شمالية �سيتحقق لغاية  2020لي�ستقر لفترة بعد ذلك
قبل البدء باالنخفا�ض .و يعني ذلك ب�أن الدول الأع�ضاء التي تمتلك احتياطيات
�ضخمة من النفط التقليدي منخف�ض التكاليف �ستظل محور �صناعة النفط
العالمية والم�صدر للجزء الأكبر من الزيادة في الإمدادات العالمية لعقود عديدة
قادمة.
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االنعكا�سات المحتملة لتطورات النفط والغاز التقليدي على الدول الأع�ضاء:
بدون �شك� ،إن ا�ستغالل م�صادر النفط والغاز غير التقليدية �أ�صبح حقيقة وواقعاً ال
يمكن اال�ستهانة به ،وقد يكون لهذا الو�ضع الجديد انعكا�سات وتحوالت هامة في خارطة
الطاقة العالمية عامة وقطاع النفط والغاز في الدول الأع�ضاء خا�صة .وبالنظر لظروفها
المختلفة ،تت�أثر الدول الأع�ضاء والدول العربية الأخرى ب�صورة متفاوتة بما يجري حالياً
من تطورات في �صناعة النفط والغاز غير التقليدية في �أمريكا ال�شمالية.
انعكا�سات تطورات النفط غير التقليدي على الدول الأع�ضاء:
❉

❉

❉

❉

❉

❉

❉
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❉تباين ت�أثير زيادة �إنتاج النفط ال�صخري الأمريكي على �صادرات النفط من الدول
الأع�ضاء المختلفة �إلى ال�سوق الأمريكية تبعاً لنوعيات نفوط الت�صدير لتلك
الدول.
❉�إن تقلي�ص واردات النفط �إل��ى ال�سوق الأمريكية من ال��دول الأع�ضاء وال��دول
الم�صدرة الأخرى يحتم على تلك الدول البحث عن �أ�سواق جديدة و�إعادة توجيه
�صادراتها النفطية والذي ينتج بدوره عن تغير في نمط تجارة النفط الدولية.
❉تحول الواليات المتحدة الأمريكية �إلى دولة م�صدرة �صافية للمنتجات النفطية
ينتج عن مناف�سة الواليات المتحدة ل�صادرات ال��دول الأع�ضاء من المنتجات
النفطية في �أ�سواقها التقليدية.
❉في ظل ما ت�شهده �أوروبا من انخفا�ض في الطلب على النفط ب�سبب م�صاعبها
االقت�صادية� ،أ�صبح التركيز الأكبر على الأ�سواق الآ�سيوية والذي �أدى بدوره �إلى
زيادة حدة المناف�سة ما بين الدول الم�صدرة في تلك الأ�سواق.
❉ت�شير التوقعات �إلى توجيه الن�سبة الأعظم من �صادرات الدول الأع�ضاء النفطية
�إلى الأ�سواق الآ�سيوية لت�ستحوذ على حوالي  % 90من �إجمالي �صادرات النفط
من ال�شرق الأو�سط بحلول عام  2035بالمقارنة مع ن�سبة حوالي  75%عام
 ،2035ما قد يحتم على الدول الأع�ضاء �إعادة النظر في �سيا�ستها الت�سعيرية
للم�صافي الآ�سيوية.
❉كان للتراجع الحاد في �أ�سعار النفط العالمية �آثار �سلبية على العوائد النفطية
للدول الأع�ضاء ،وما يعني ذلك من انعكا�سات على ميزانياتها وعلى متطلبات
التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
❉من جهة �أخرى ،قد تمنح طفرة النفط ال�صخري بع�ض الدول الأع�ضاء فر�صة
ال�ستغالل م�صادرها النفطية غير التقليدية ،خ�صو�صاً وانه يعتقد ب�أن من المرجح
امتالك منطقة ال�شرق الأو�سط كميات كبيرة من النفط ال�صخري.
درا�سة واقع و�آفاق �صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية
في �أمريكا ال�شمالية وانعكا�ساتها على الدول الأع�ضاء

انعكا�سات تطورات الغاز غير التقليدي على الدول الأع�ضاء:
✓

✓

✓

✓
✓

✓انخفا�ض ���ص��ادرات الغاز الم�سال من ال��دول العربية �إل��ى ال�سوق الأمريكية
بالإ�ضافة �إلى مناف�سة �صادرات الغاز الم�سال الأمريكية المتوقعة ل�صادرات الغاز
الم�سال العربية في �أ�سواقها التقليدية ،وما يعني ذلك من زيادة المناف�سة في
تلك الأ�سواق.
✓ال يقت�صر ت�أثير دخول الواليات المتحدة وكندا مجال ت�صدير الغاز الم�سال على
م�ستويات �أ�سعار الغاز وعلى عوائد �صادرات الغاز العربية ،بل �سيكون �أي�ضاً
بمثابة عامل �ضغط على الدول الأع�ضاء لإعادة النظر في طريقة ت�سعير الغاز
�إلى الأ�سواق الآ�سيوية والأوروبية.
✓�إن وفرة غاز منخف�ض ال�سعر ل�صناعة البتروكيماويات الأمريكية تعني مناف�ستها
ل�صناعة البتروكيماويات العربية ،وبخا�صة بعد �أن ت�صبح الواليات المتحدة دولة
م�صدرة رئي�سية للبتروكيماويات بحلول عام .2020
✓التخوف من �إمكانية �إحالل الغاز محل النفط في بع�ض اال�ستخدامات وبخا�صة
في قطاع النقل.
✓من جهة �أخرى ،قد توفر طفرة الغاز ال�صخري فر�صة لبع�ض الدول العربية التي
تمتلك م�صادر غاز غير تقليدية ال�ستغالل تلك الم�صادر بالإ�ضافة �إلى �إمكانية
ا�ستفادة بع�ض الدول العربية الم�ستوردة للغاز من �أ�سعار الغاز المنخف�ضة ،وما
يعني ذلك من تخفي�ض لمبالغ فواتير اال�ستيراد.
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