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الملخص التنفيذي
وقعت الصين وإيران اتفاقية تعاون لتحفيز االستثمارات في البنية التحتية
للنفط والغاز والبتروكيماويات في إيران أواخر شهر مارس  ،2021ونشير إلى
هذا االتفاق في هذا التعليق باسم "الصفقة اإليرانية الصينية" .جذبت هذه
كبيرا لتأثيرها على أسواق النفط العالمية والجغرافيا السياسية
اهتماما
الصفقة
ً
ً
في المنطقة .وتشير التقارير إلى أن الصين قد تستثمر ما يصل إلى 400
عاما حسب
مليار دوالر في البنية التحتية وقطاع النفط في إيران على مدى ً 25
الصفقة .وفي المقابل ،ستزود إيران الصين بالنفط بسعر أقل من أسعار السوق
(.)Fassihi and Myers 2021
كانت إيران عندما تم توقيع هذه الصفقة ال تزال تواجه العديد من العقوبات
االقتصادية المفروضة عليها من الواليات المتحدة األمريكية ،التي تم توسيعها
في نوفمبر  .2018وقد أدت سياسة "الضغط القصوى" المفروضة من قبل
إدارة الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب في نوفمبر  ،2019إلى انسحاب
الواليات المتحدة األمريكية من خطة العمل الشاملة المشتركة ( .)JCPOAبدأت
مؤخرا محادثات بين الواليات المتحدة األمريكية وإيران وخمس دول أخرى (بما فيها
ً
الصين) إلعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة بهدف التوصل إلى توافق
حول رفع العقوبات وتجديد الرقابة على البرنامج النووي اإليراني ،من بين مواضيع
أخرى مثيرة للجدل.
تم توقيع الصفقة اإليرانية الصينية في وقت يمر فيه االقتصاد العالمي
باضطراب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وما تسبب به من ضعف في
الطلب بسبب حالة عدم اليقين في سوق النفط .اضطرت خالل الجائحة شركات
النفط العامة والخاصة إلى تقليص نفقاتها الرأسمالية على عمليات التنقيب
واإلنتاج التي ستؤدي إلى تقليل المعروض من النفط في السنوات المقبلة،
أيضا إلى إبطاء
مما سيتسبب في تقلبات السوق وارتفاع األسعار وقد تؤدي ً
االنتعاش االقتصادي العالمي وتعريض الحصول على إمدادات الطاقة واألمن
القومي للخطر .قد يؤدي تعهد الصين باالستثمار في البنية التحتية النفطية
إليران إلى تخفيف بعض هذه اآلثار .كذلك لم تقم أي دولة خالل الجائحة ،بإعالن
استثمارات ضخمة عدا المملكة العربية السعودية التي تعهدت بزيادة طاقتها
اإلنتاجية المستدامة القصوى إلى  13مليون برميل من النفط يوم ًيا في السنوات
المقبلة.
من المرجح أن تعيق الصفقة اإليرانية الصينية جهود أوبك وحلفائها (أي أوبك
بلس) لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط على المدى المتوسط.
عامي 2020
فعالة في تحقيق التوازن في السوق في
كانت تدخالت أوبك بلس ّ
ّ
و .2021وتضمنت االجتماعات الشهرية للجنة المراقبة الوزارية المشتركة تنفيذ
نظام تعويضات لزيادة التشجيع على االمتثال العالي .حيث أرسل هذا النظام
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إشارات قوية وذات مصداقية إلى السوق .قد تكون سوق النفط أكثر تقلب ًا بدون
العمل الجماعي ألوبك بلس وارتفاع معدل االمتثال بالحصص اإلنتاجية .استغرقت
ً
وتنسيقا عال ًيا لحصد الثمار .ستزيد إيران
وجهدا حثيثًا
طويل
عملية إعادة التوازن وق ًتا
ً
ً
على ضوء الصفقة اإليرانية الصينية ،من إنتاجها النفطي مما قد يؤدي إلى تقويض
علما بأن إيران عضو في منظمة أوبك.
الجهود السابقةً ،
سيكون لالتفاق اإليراني الصيني تبعات كثيرة على أداء وتوسع العديد من
القطاعات الصناعية المختلفة ،بما فيها قطاعي الغاز والبتروكيماويات .ولكننا
نركز في هذا التعليق على إنتاج النفط الخام وال نتظرق إلى قطاعي الغاز
والبتروكيماويات .كما نسلط الضوء في هذا التعليق ،على ثالثة آثار للصفقة على
أسواق النفط العالمية على المديين القريب والبعيد.
•ستزيد صادرات النفط اإليرانية العالمية بشكل طفيف على المدى القريب.
أوال ،قامت إيران
ال نتوقع حدوث زيادة فورية في صادرات النفط اإليرانية لسببينً .
1
بالفعل بتزويد األسواق اآلسيوية عبر وسائل مختلفة لحركة النفط الضمنية ،ال
سيما عمليات النقل من سفينة إلى أخرى .ثان ًيا ،تعد قدرة إيران على زيادة إنتاج
النفط محدودة بسبب قلة االستثمار في البنية التحتية النفطية في السنوات
السابقة .ولكن التوقعات على المدى البعيد مختلفة .فقد تسمح الشركات
الصينية التي تستثمر بشكل مباشر في البنية التحتية النفطية اإليرانية
والمتاجرة بنفطها ،إليران بتحديث بنيتها التحتية وبلوغ مستويات اإلنتاج لمرحلة
ما قبل الثورة .كذلك سيتطلب إنتاج النفط المستدام نفقات رأسمالية وخبرات
تقنية .ستحتاج إيران إلى الوصول إلى التقنيات التي تم تطويرها وتسويقها
بواسطة شركات خدمات النفط الغربية ،وستتمكن من إنتاج النفط والوصول
إلى معدالت إنتاج عالية دون الحاجة لهذه التقنيات ،لكنها ستعجز عن تحقيق
االستدامة.
•هنالك مخطط جديد ينقل تجارة النفط خارج نطاق النظام المالي العالمي.
بديال لتجارة النفط أقل عرضة
مخططا
قد يشكل االتفاق اإليراني الصيني
ً
ً
للعقوبات .حيث سيتم بموجب االتفاقية ،تنفيذ التجارة باستخدام عقود
الذهب بقيمة اليوان ( )Evans 2017أو طرق أخرى من آليات الدفع بغير الدوالر
( .)Bhadrakumar 2021وبالتالي ،قد تعزز الصفقة التوجه الحالي المتمثل في
إزاحة الدوالر من تجارة النفط .قد يكون االتفاق اإليراني الصيني بمثابة محفز
للدول النامية األخرى أو الخاضعة لعقوبات لتبني هذا المخطط .قد تكون هذه
الدول على استعداد لاللتزام بصادرات نفط طويلة المدى لعميل واحد مقابل
استثمارات فورية .وبالتالي ،قد يقلل هذا المخطط من نفوذ الدول الغربية على
أسواق النفط من خالل النظام المالي العالمي.
 1تشير حركة النفط الضمنية إلى أي تجارة أو حركة دولية ذات مغزى مالي للخام والمكثفات
ومنتجات النفط بما يتجاوز الوسائل المعترف بها قانوني ًا .يمكن أن تحدث هذه الحركة في أي
جزء من سلسلة قيمة النفط من منبع البئر إلى المستهلك النهائي.
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•قد تنخفض قدرة منظمة أوبك في مواجهة التقلبات الدورية لسوق
النفط العالمية إذا تعهد أعضاؤها بالتزامات ثنائية ألطراف ثالثة.
تميل التكتيكات الدبلوماسية الدولية للصين إلى االعتماد على تعزيز
بدال من العمل في بيئة متعددة األطراف ،وتعد الصفقة
العالقات الثنائية ً
مؤخرا
اإليرانية الصينية مثال نموذجي على هذا النهج .كما ظهرت
ً
أخبار عن رغبة الصين في شراء حصة  ٪1في شركة أرامكو السعودية
( .)Wu, Lawler and Arnold 2021وقد تأتي مثل هذه النهج الثنائية على
حساب اإلطار متعدد األطراف لمنتجي النفط (وبالتحديد بالنسبة ألوبك).
وقد تحد هذه النهج في المقابل ،من قدرة منتجي النفط على مواجهة التقلبات
الدورية لسوق النفط العالمية.
إيران :تطور منتج نفط رئيس في ظل عقوبات طويلة المدى
بلغ إنتاج النفط اإليراني ذروته قبل الثورة في عام  ،1978حيث وصل إلى ما يقارب
 6ماليين برميل من النفط يوم ًيا .انخفضت معدالت اإلنتاج بشكل حاد بالتزامن
مع مغادرة شركات النفط األجنبية الكبرى العاملة في إيران ،عندما قامت إيران
بتوطين قطاعي النفط والغاز 2.استهدفت العديد من العقوبات المفروضة عقب
الثورة اإليرانية إنتاج النفط اإليراني والبنية التحتية .عالوة على ذلك ،فإن الحرب
اإليرانية العراقية التي استمرت طوال الفترة ما بين األعوام  1980إلى 1988
ألحقت أضرارا بليغة بمنشآت النفط اإليرانية وشبكات التوزيع .تراوح إنتاج النفط
اإليراني خالل هذه الفترة ما بين  1.5مليون برميل يومي ًا إلى  2.5مليون برميل
يومياً ،وعانى إنتاجها من ضعف االستثمارات .أما عندما غزت العراق الكويت
في عام  ،1990فقد زادت إيران من إنتاجها النفطي ،مستفيدة من العقوبات
المفروضة التي استهدفت صادرات النفط العراقية ،وتمكنت من إصالح البنية
التحتية النفطية القديمة بشكل مستقل على الرغم من هجرة الكفاءات البشرية
ورؤوس األموال .إال أن العالقة بين الحكومة اإليرانية وشركات النفط األجنبية
ظلت عدائية خالل السنين التي تلت الثورة اإليرانية .إذ بلغ إنتاج النفط اإليراني
حدا أقصى قدره  3.7مليون برميل يومي ًا في أوائل عام  ،1994كما
بعد الثورة ً
يشير الشكل  .1كان هذا الحد غير مرتبط بشكل كبير بنظام حصص أوبك ،الذي
وبدال من ذلك ،تطلب قطاع النفط اإليراني وجود
أعيد العمل به في عام .1998
ً
استثمارات رأسمالية كبيرة ودراية فنية لتخطي هذا الحد.
كانت العقوبات االقتصادية المفروضة على إيران قبل منتصف حقبة التسعينيات،
تستهدف باألساس القطاعات المالية والمصرفية اإليرانية ،ولم تؤدي إلى عرقلة
 2نص قانون البترول اإليراني لعام  1974على توطين الموارد البترولية .وينص على أن أنشطة
االستكشاف والتطوير واإلنتاج يجب أن تتم حصر ًيا من قبل شركة النفط الوطنية اإليرانية.
وال يسمح القانون للحكومة الدخول في اتفاقيات مشاركة في اإلنتاج .ومع ذلك ،فإنه يسمح
لشركة النفط الوطنية اإليرانية باالستفادة من خدمات شركات النفط األجنبية دون أن يكون
لها حصص ملكية في مشاريع الهيدروكربون (.)Ebrahimi and Khouzani 2003
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نمو إنتاجها النفطي .وعلى الرغم من ذلك ،أسهم قانون العقوبات الذي فرضته
الواليات المتحدة األمريكية في عام  1996في الحد من توسع اإلنتاج النفطي
اإليراني .أدى هذا القانون بشكل رئيس إلى منع تدفق االستثمارات في القطاع
النفطي اإليراني ،وحال دون تقديم شركات النفط الكبرى للخدمات والمعدات
لصناعة النفط اإليرانية .وقد كانت تقنيات ومعرفة هذه الشركات ضرورية
الستكشاف وتطوير وإنتاج الهيدروكربونات اإليرانية .لذلك لعبت هذه العقوبات
حاسما في ظهور حد إلنتاج إيران النفطي في حقبة التسعينيات.
دورا
ً
ً
الشكل  .1اإلنتاج التاريخي للنفط الخام والمكثفات في إيران.
أزاﻟﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة
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اﻟﻮﻻﻳﺎت
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المصدر :إدارة معلومات الطاقة األمريكية.

شهد إنتاج النفط اإليراني استقرارا بنحو  4ماليين برميل يومي ًا (الشكل  )1في
الفترة ما بين عامي  2004و .2012ونتيجة لذلك ،دعت إيران شركات النفط
األجنبية إلعادة بناء وتطوير وتحديث بنيتها التحتية النفطية .لم ُيسمح لشركات
الخدمات النفطية التي تتخذ من الواليات المتحدة األمريكية مقر ًا لها بالعمل فيها
أثناء فترة سريان قانون العقوبات المفروضة على إيران .ومع ذلك أبرمت شركات
النفط األوروبية الكبرى ،مثل شركتي  Totalو ،Eniاتفاقيات مؤقتة مع شركة
3
النفط اإليرانية الوطنية ( )NIOCالمعروفة باسم عقود إعادة الشراء.
 3بموجب عقد إعادة الشراء ،توفر شركة نفط أجنبية استثمارات رأسمالية وخدمات تقنية لتطوير أحد األصول .إذا كان
قرضا للدولة ،وتعوض الدولة المطورين من خالل دفعات
المشروع مجد ًيا اقتصاد ًيا ،فإن النفقات الرأسمالية للشركة تعتبر ً
اعتمادا على العقد (.)Parshall 2016
سنوية .قد تبدأ هذه الدفعات عند بدء اإلنتاج أو عند تحقيق هدف اإلنتاج لمدة محددة،
ً
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سمحت هذه االتفاقيات لهذه الشركات باستغالل وتطوير موارد إيران
الهيدروكربونية ( .)Curtis and Hooglund 2008ومع ذلك ،لم تكن شروط
عقودا قصيرة المدى بمعدالت عوائد
وأحكام هذه العقود مناسبة ،حيث كانت
ً
منخفضة .باإلضافة إلى ذلك ،يتحمل المشغلون كل المخاطر في حالة إخفاق
المشروع في تحقيق العائد المتفق عليه من االستثمار ،بغض النظر عن
الظروف .أو بعبارة أخرى ،تحمل المشغلون مخاطر عدم تحقيق معدالت اإلنتاج
المطلوبة وانخفاض أسعار بيع النفط ( .)Ebrahimi and Khouzani 2003كما
تطلبت العقود من هذه الشركات زيادة استخدام المحتوى المحلي وتوظيف
مواطنين إيرانيين لنقل التقنية والمعرفة (.)Ebrahimi and Khouzani 2003
جهود إيران النووية تعيد تشكيل السياق السياسي
أضرت إيران بعالقتها مع الغرب بتشغيل أول محطاتها للطاقة النووية في عام
 ،2011بطاقة اسمية بلغت  915ميغاواط .وردت أوروبا والواليات المتحدة بفرض
عقوبات شديدة ،مما أجبر مشغلي النفط الدوليين على مغادرة إيران مجددا.
وبالتالي ،انخفض إنتاج النفط اإليراني إلى  3.2مليون برميل يومياً .على الرغم
من ذلك ،تم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة في أواخر عام  2015بعد عدة
جوالت من المفاوضات ،واستمرت هذه االتفاقية لمدة ثالث سنوات ،زادت إيران
على إثرها مستويات إنتاجها إلى  4.5مليون برميل يومي ًا بأقصى قدرة مستدامة.
دعت الحكومة اإليرانية في أواخر عام  2016مجددا شركات النفط األجنبية
للمشاركة في تطوير حقول النفط والغاز مع شركة النفط الوطنية اإليرانية،
وقدمت شروط عقد إعادة الشراء هذه المرة العديد من المميزات التي تجذب
المستثمرين األجانب .فعلى سبيل المثال ،تضمنت الشروط فترات طويلة
تمت خاللها مكافأة المشغلين بحقوق امتياز أفضل وتمديد فترات التعاقد
( .)Soleimani and Tavakolian 2017زاد ذلك من عزم إيران على االقتراب
أو حتى مطابقة مستويات إنتاج النفط قبل الثورة ،على الرغم من أنها لم تعلن
عن أي أهداف رسمية .وقد احتاجت إيران إلى تأمين دعم غربي مستمر لتحقيق
هذا الهدف ،حيث تستغرق االستثمارات في النفط عدة سنوات لتنعكس على
معدالت اإلنتاج واستدامتها.
العقوبات الجديدة في عام 2018
انسحبت الواليات المتحدة رسم ًيا من خطة العمل الشاملة المشتركة في نوفمبر
 ،2018وأعادت فرض العقوبات السابقة وأضافت إليها العديد من العقوبات
الجديدة بموجب ما وصفته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسياسة "الضغط
القصوى" .ومن أجل تخفيف ردود الفعل السلبية لشركائها العالميين ،منحت
الواليات المتحدة األمريكية إعفاءات لثماني دول ،مما سمح لهذه الدول بمواصلة
استيراد النفط الخام اإليراني حتى شهر مايو  ،2019وبعدها ستخضع للعقوبات
في حال استيرادها للنفط اإليراني ( .)Manson 2018كما لم ُيسمح ألي دولة
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بممارسة التجارة مع إيران بعد شهر مايو  ،2019وفرضت وزارة الخزانة األمريكية
عقوبات على المتورطين في تجارة النفط الضمنية ،مما أدى إلى مغادرة الشركات
النفطية الدولية ومزودي الخدمات إيران للمرة الثالثة.
أثرت الجولة األخيرة من العقوبات األمريكية سل ًبا على اقتصاد إيران وتجارتها ،إذ
انكمش الناتج المحلي اإلجمالي إليران بنسبة  ٪7.6بين شهري أبريل وديسمبر
 ،2019ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى انخفاض  ٪37من العائدات النفطية في عام
 .)World Bank 2020( 2019وأدت االضطرابات االجتماعية واالقتصادية المحلية
المكثفة إلى زيادة الضغط على إيران وضرورة قيام حكومتها بإيجاد مصادر أخرى
لإليرادات.
كذلك أضرت عمليات اإلغالق وحظر التجول التي فرضت من أجل السيطرة على
انتشار جائحة كوفيد 19-باالقتصاد اإليراني .ونتيجة لذلك ،انخفض إنتاج النفط
المقدر إليران من  4.5مليون برميل يومي ًا في  2018إلى متوسط يبلغ  2.7مليون
ّ
برميل يومي ًا في عامي  2019و .2020على الرغم مما سبق ،يصعب التحقق من
صحة هذه التقديرات ،حيث توقفت إيران عن اإلبالغ عن أرقام إنتاج النفط الخام
والمكثفات في أغسطس  .2018وانخرطت الحكومة اإليرانية خالل هذه الفترة ،في
تجارة نفط ضمنية مع العديد من الدول ،بما فيها فنزويال وسوريا والصين.
لم تتمكن الصين من شراء النفط الخام اإليراني بشكل علني وسط حربها التجارية
مع الواليات المتحدة األمريكية .حيث استهدفت العقوبات األمريكية على وجه
الخصوص ،العديد من الشركات الصينية المملوكة للدولة المعنية بتجارة النفط
مع إيران ( .)Beaumont 2019فعلى سبيل المثال ،تم باألخص استهداف شركة
 COSCO Shipping Corporation Limitedالصينية في شهر سبتمبر من عام
 .)Bourse and Bazaar 2020( 2019برزت عمليات نقل النفط من سفينة إلى
أخرى ( )STSحول مضيق ملقا كوسيلة شائعة للتحايل على هذه العقوبات .وتمكن
المشترون الصينيون من القطاع الخاص من استخدام ناقالت أصغر حجما للتجارة،
مما يخفف من المخاطر المرتبطة بالعقوبات األمريكية المحتملة على شركات
الشحن الكبرى .يقوم هؤالء الوسطاء بإيقاف تشغيل أجهزة اإلرسال واالستقبال
الخاصة بهم عند إجراء عمليات نقل من سفينة إلى أخرى ،ومن ثم يقوم المشترون
الصينيون بتزوير مستنداتهم عن طريق إخفاء أصول شحناتهم النفطية لتجنب
توريط المشترين النهائيين للبضائع ،وخاصة الشركات المملوكة للدولة.
انعكاس حركة النفط الضمنية في إحصائيات التجارة الخام الدولية :رسم
توضيحي
تشير التقارير المختلفة إلى أن الكثير من النفط اإليراني الضمني المتجه إلى الصين
قد تم تغيير عالمته التجارية عبر عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في دول
مختلفة تعد طرفا ثالثا ،منها ماليزيا (;Bloomberg News 2021; Hong 2021
 .)Verma and Zhang 2021ندرس بإيجاز صادرات الخام الماليزي
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إلى الصين قبل وبعد العقوبات على إيران ،ويشير هذا التحليل إلى أن كمية كبيرة
من النفط اإليراني قد وصلت إلى األسواق الصينية من خالل عمليات النقل من
سفينة إلى أخرى.
كذلك ُتظهر اإلحصائيات الخاصة بماليزيا الواردة في قاعدة بيانات المبادرة
المشتركة بين المنظمات لنشر البيانات ( )JODIبعض التناقضات .ومع ذلك،
ُيظهر تقرير صادر عن الجمارك الصينية أن واردات النفط الخام من ماليزيا قد زادت
بشكل كبير منذ شهر أبريل  ،2019عندما انتهت اإلعفاءات للدول الثمانية .وعلى
النقيض ،فقد ورد أن إجمالي صادرات النفط الخام في ماليزيا قد انخفض ،بما في
ذلك الصادرات إلى الصين .يوضح الشكل ( )2أن إجمالي واردات النفط من ماليزيا
التي أبلغت عنها الجمارك الصينية في عام  ،2019تجاوز إجمالي صادرات ماليزيا
أخيرا إلى ما دون
العالمية للنفط .كما انخفضت واردات النفط الخام الصينية ً
إجمالي صادرات النفط الخام العالمية في ماليزيا بعد بضعة أشهر من اإلغالق إثر
جائحة كوفيد 19-في مدينة ووهان .وبالتاليُ ،يعتقد أن الوسطاء يقومون بتزوير
الواردات النفطية من إيران على أنها ماليزية المنشأ .وقد احتجزت السلطات
اإلندونيسية في وقت سابق من هذا العام ،ناقلة نفط إيرانية وصينية إلجرائهما
عملية نقل من سفينة إلى أخرى في المياه اإلقليمية اإلندونيسية (Maritime
.)Executive 2021
يمكننا بعد هذه النتائج ،إنشاء حد أدنى من خط األساس إلنتاج النفط اإليراني
وصادراته منذ شهر أغسطس  2018عندما ُفرضت العقوبات وتوقفت إيران عن
الكشف عن األرقام في قاعدة بيانات المبادرة المشتركة بين المنظمات لنشر
البيانات (جودي) .فيمكننا على وجه التحديد ،جمع صادرات النفط اإليرانية إلى
نفطا
الصين ،والنفط
المهرب عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى باعتبارها ً
َّ
ماليز ًيا ،واالستهالك المحلي إليران .نقدر أن إيران كانت قادرة على إنتاج ما يبلغ
متوسطه  2.7مليون برميل يومي ًا منذ مايو  ،2019وهذه األرقام تتوافق مع ما
تم نشره من قبل إدارة معلومات الطاقة األمريكية.
الوضع الحالي لصناعة النفط اإليرانية
تراجع متوسط اإلنتاج السنوي تاريخي ًا لكل بئر إنتاج في إيران ،خاصة بعد عام
منتجا للنفط في عام 1997
 ،2006كما يوضح الشكل ( .)3أنتج بئر نشط
ً
ما يبلغ متوسطه  3370برميل يوم ًيا .وبعد مرور عقد ،انخفض متوسط إنتاج
البئر بنسبة  ٪50إلى  1600برميل يوم ًيا .نعتقد أن تمديد اتفاقية الشراكة
اإلستراتيجية بين إيران والصين سيسمح لصناعة النفط اإليرانية باالزدهار على
المدى البعيد .وقد تتجاوز إيران الحد األدنى السابق البالغ  4ماليين برميل من
خالل تطوير حقول النفط الجديدة .وبدأت إيران بالفعل بإنشاء حقل نفط جنوب
أزاديجان ،ستبلغ طاقته االسمية  320ألف برميل يوم ًيا بمجرد تشغيل المرافق
واآلبار (.)NS Energy 2020
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الشكل  .2واردات النفط الصينية من ماليزيا وإجمالي صادرات النفط العالمية من
ماليزيا.
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المصدر :مبادرة بيانات المنظمات المشتركة واإلدارة العامة للجمارك الصينية.

الشكل  .3متوسط أداء اآلبار المنتجة للنفط في إيران.
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المصدر :تحليل كابسارك بنا ًء على تقارير النشرة اإلحصائية لمنظمة أوبك.
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ُيعزى االنخفاض في متوسط إنتاجية اآلبار في إيران في الغالب إلى انخفاض
الضغط في المكامن النفطية وضعف استثمارات األصول .وبالتالي ،تتطلب
البنية التحتية النفطية اإليرانية االستثمارات بشدة الستعادة اإلنتاج من حقولها
القديمة القابلة لالستثمار .حتى عام  ،2006ساعدت عقود إعادة الشراء على
استقرار إجمالي إنتاجية اآلبار بشكل مؤقت .على الرغم من ذلك ،بسبب
مستويات المخاطر العالية لهذه العقود وفترات المدى القصير ،كان االنخفاض
أمرا حتمي ًا .تتمثل إستراتيجية إيران في تعويض
في إنتاجية اآلبار في إيران ً
انخفاض اإلنتاج في حفر المزيد من اآلبار وتشغيلها ،كما يوضح الشكل  .4إال
أن هذه اإلستراتيجية كان لها تداعيات سلبية ،حيث أدت إلى تسارع النضوب.
سيكون االستخالص النهائي للنفط أقل إذا لم يتم االستثمار لوقف االنخفاض
من خالل الغمر بالمياه وتطبيقات االستخالص المعزز للنفط.
باإلضافة إلى ذلك ،ال تكفي االستثمارات وحدها للحفاظ على مخرجات إنتاج
إيران ،حيث إن القطاع بحاجة ماسة إلى شركات خدمات النفط التي مقرها
الواليات المتحدة األمريكية .نجحت هذه الشركات في حماية ملكيتها الفكرية
وحافظت على مزايا تقنية تنافسية في صناعة النفط .بينما حققت العديد من
الشركات الصينية نجاحات تقنية كبيرة في عمليات المسح الزلزالي وتقنيات
االستخالص المعزز للنفط .رغم أنها ال تزال متأخرة في مجالي التنقيب واإلنتاج،
مثل استكمال اآلبار المتقدمة وتقنيات الرفع االصطناعي .تعد هذه التطورات
ضرورية لتعزيز إنتاج حقول النفط اإليرانية وتحسين اإلنتاج من اآلبار .سيعتمد
تحقيق أحجام اإلنتاج اإلضافية واستدامتها على توصل الواليات المتحدة
يمكن مزودي خدمات حقول النفط من دخول قطاع
األمريكية وإيران إلى اتفاق ّ
النفط اإليراني.
تجارة النفط بين الصين وإيران :إمكانية اضطراب أسواق النفط العالمية
تجاوزت الصين الواليات المتحدة األمريكية في إجمالي واردات النفط الخام في
أيضا .يمنح االتفاق مع
عام  ،2017وتعد اآلن أكبر مستورد للنفط في العالم ً
مزيدا من القوة لفرض أسعار النفط الخام بما يتالءم مع احتياجاتها
إيران الصين
ً
وبما تستخدمه مصافي التكرير والصناعات البتروكيماوية .ستنخفض أسعار
النفط على المدى البعيد ،مما يجبر المنتجين الهامشيين على االمتثال أو بيع
نفطهم الخام في مكان آخر .على الرغم من تقلص هوامش الربح ،نتوقع أن
يحتفظ الالعبون الرئيسون في الصناعة ،منهم المملكة العربية السعودية
وروسيا ،بحصصهم في السوق الصينية.
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الشكل  .4اآلبار الجديدة وإنتاج النفط.
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المصدر :المراجعة اإلحصائية لبريتيش بتروليوم ( )BPونشرة أوبك اإلحصائية.

من المتوقع أن تظل حصة السوق السعودية في الصين مستقرة .استثمرت شركة
الزيت العربية السعودية (أرامكو) على مدى العقد الماضي في مشاريع مشتركة
للتكرير والبتروكيماويات المتكاملة مع الصين .كما تستكشف سبل التعاون في
مجال تخزين النفط اإلستراتيجي واحتياطياته ( .)Saudi Aramco 2016تم اإلعالن
في اآلونة األخيرة عن أنباء رغبة شراء الصين لحصة بنسبة  ٪1في أرامكو السعودية
( .)Wu, Lawler and Arnold 2021تعتبر الصين أن المملكة العربية السعودية
تمثل الشريك المفضل لها ،و ُينظر إلى النفط الخام السعودي على أنه جزء أساسي
من أمن الطاقة الوطني للصين.
أصبحت الصين المشتري األهم للنفط الخام اإليراني منذ أن أعادت الواليات
المتحدة األمريكية فرض عقوباتها االقتصادية على إيران .وتشير التقارير إلى أن
النفط الخام اإليراني المبيع إلى الصين "مخفض بشكل كبير" (Fassihi and 2021
 .)Myersو من خالل البيع بأقل من أسعار السوق ،تضمن إيران مشتريات كبيرة من
نفطها على المدى البعيد إذا لم يتم إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة.
في المقابل ،يستفيد المشترون الصينيون من هذه األسعار المخفضة لكنهم
يأخذون في االعتبار مخاطر فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة األمريكية .حيث إن
شروط الصفقة إذا تم رفع العقوبات والسماح إليران بتداول نفطها في جميع أنحاء
العالم تعد غير واضحة.
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تقدر الطاقة االحتياطية الحالية إليران ما بين  1.5و  2مليون برميل يومياً .ومن
المرجح أن تكون هذه الكميات متاحة للمشترين الصينيين عقب االتفاقية بين
إيران والصين .في المقابل ،توفر الصين غطاء قانون ًيا للتحايل على العقوبات.
تحل هذه الواردات من النفط اإليراني محل الواردات أو تقلل المشتريات من منتجي
النفط اآلخرين ،بما فيهم دول الخليج المنتجة للنفط .على سبيل المثال ،تقوم
ناقالت النفط من البرازيل وأنغوال وروسيا اآلن بتحويل الشحنات إلى الهند وأوروبا
(.)Aizhu, Zhang and Valle 2021
يمكن إليران أن تحقق مستوى إنتاج النفط لمستويات ما قبل فرض العقوبات.
وال يمكنها على أية حال ،الحفاظ على مستوى اإلنتاج هذا لفترة طويلة بدون وجود
استثمارات ،واألهم من ذلك ،الحصول على التقنيات .يشير تحليلنا لتدفقات
االستثمار الرأسمالي السابقة وإنتاج النفط إلى أن األمر يستغرق من أربع إلى
خمس سنوات حتى تؤثر النفقات الرأسمالية بشكل كبير على العرض 4.تتوافق
هذه النتيجة مع معايير الصناعة النفطية ،التي تشير إلى أن المشاريع اإلضافية
تستغرق فترة تتراوح ما بين ثالث إلى خمس سنوات في المتوسط للتشغيل
والتأثير على العرض.
لكي يصل مستوى اإلنتاج اإليراني إلى  6مليون برميل يومي ًا في عام ،2026
فيجب أن يكون االستثمار ثالثة أضعاف مستويات عام  2021على األقل ،ويجب
الحفاظ على االستثمارات عند هذا المستوى الجديد كل عام .تعهدت الحكومة
عاما .قد يحظر هذا العقد
الصينية باستثمارات كبيرة ومستمرة على مدار ً 25
سابقا عقود إعادة الشراء
طويل األجل دخول العديد من مشغلي النفط الذين قبلوا
ً
قصيرة األجل .في المقابل ،قد تقوم إيران بإلغاء إطار عقد إعادة الشراء تدريجيا
ًواستبداله بمشاركة اإلنتاج أو المشاريع المشتركة مع الشركات الصينية .بمعنى
آخر ،من المتوقع أن تعدل إيران قانون البترول لعام  1974الستبعاد الشركات
الصينية.
مخطط للتهرب من العقوبات!
فرضت الدول الغربية بشكل متكرر عقوبات اقتصادية على العديد من منتجي
النفط ،مثل إيران وروسيا والعراق وليبيا وفنزويال .إال أن العقوبات السابقة
تركزت في الغالب على الحظر الفعلي لتدفق النفط .وفي المقابل ،اعتمدت
العقوبات الالحقة بشكل متزايد على التحكم بالتدفقات المالية من وإلى الدول

 4قمنا بتقليل معيار معلومات  Akaikeفي هذا التحليل لنموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع
مع خمس سنوات تأخير .يرجى االطالع على الملحق لمزيد من التفاصيل حول آثار اإلنفاق
الرأسمالي اإليراني على البنية التحتية النفطية
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الخاضعة للعقوبات ،من أجل فرض تغييرات سياسية في هذه الدول .تعد العقوبات
المالية أداة فعالة بشكل خاص للسيطرة على تجارة النفط؛ يمكن للحكومة
األمريكية مراقبة معظم الصفقات المسجلة باستخدام الدوالر األمريكي .فعلى
سبيل المثال ،تتم مراقبة جميع الصفقات التي تستخدم نظام جمعية االتصاالت
المالية العالمية بين البنوك من قبل وزارة الخارجية األمريكية .تخضع هذه الصفقات
لقانون الواليات المتحدة األمريكية بغض النظر عن المنشئ والمستلم للتحويل .أما
بالنسبة للواليات المتحدة ،فتعتبر مراقبة مثل هذه التحويالت المالية ووقفها إذا لزم
األمر أكثر فاعلية من منع تبادل السلع المتداولة فعل ًيا.
كما تشير التقارير إلى أن الصفقة اإليرانية الصينية ستعتمد على عمالت أو عقود
بديال لتجارة النفط
مخططا
أخرى مدعومة بالذهب .وبالتالي ،قد تشكل الصفقة
ً
ً
جهودا إلزالة التعامل بالدوالر خالل
أقل عرضة للعقوبات .شهدت أسواق النفط
ً
السنوات العديدة الماضية .قررت شركة  Rosneftعلى سبيل المثال ،التحويل إلى
اليورو في تسوية صادراتها إلى الصين في عام  .2019وأعربت المفوضية األوروبية
عن اهتمامها القوي بدفع فواتير واردات الطاقة األوروبية باليورو في ديسمبر
 .2018كان هدفها تقليل مخاطر "انقطاع إمدادات الطاقة نتيجة إلجراءات مفروضة
نظرا ألن الصين تقدم
من أطراف أخرى " (ً .)European Commission 2018, 2
مجموعة واسعة من السلع والخدمات ،يمكن لعمالئها االستيراد أو التصدير بعملة
غير أمريكية .قد يكون تطوير عالقات أعمق مع الصين واستخدام اليوان الصيني
في التجارة أفضل بالنسبة للدول التي تواجه عقوبات شديدة أو تلك التي في مراحل
مبكرة من التنمية.
قد تترتب على تكرار هذا الجهد في دول أخرى عواقب جيوسياسية كبيرة .تتهرب
أيضا على
الصفقة اإليرانية الصينية في الغالب من األنظمة المالية الدولية ،التي تعمل ً
تقليص قدرة الغرب على تسليح سيطرته على التدفقات المالية العالمية (Farrell and
 .)Newman 2019إال أن الواليات المتحدة األمريكية قللت من أهمية هذه الصفقة،
معلنة أن لديها "في بعض الحاالت" مجاالت ضيقة إلى حد ما من المواءمة التكتيكية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إلى أن الواليات المتحدة لديها "مصلحة
مشتركة مع بكين في التضييق على برنامج إيران النووي" .وصرح أيضا "أن المنافسة،
كما هو معروف ،تحدد عالقتنا مع الصين" (.)Rev 2021
هملة بطريقة أخرى إلى
الم َ
قد يؤدي استثمار الصين في الدول الخاضعة للعقوبات أو ُ
خلق تأثير حصري حيث تصبح هذه الدول معتمدة بشكل متزايد على الصين بالتزامن
مزيدا من حقوق
مع تطور اقتصاداتها .وسيمنح هذا االعتماد االقتصادي الصين ً
ً
تفضيل للمعدات العسكرية الصينية.
إنشاء القواعد في جميع أنحاء العالم وسينشئ
ظهرت هذه القضايا بالفعل كنقاط خالف مع تشجيع الصين لمبادرة الحزام والطريق
(.)Andersen 2019; Russel and Berger 2020
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التداعيات على منظمة أوبك والحوكمة العالمية للنفط
باإلضافة إلى تأثير الصفقة اإليرانية الصينية قصير المدى على إمدادات النفط
العالمية ،فإن لها تأثيرا على فهم الحوكمة العالمية للنفط .ذلك أن التعاقد على
كميات كبيرة من النفط مقابل استثمارات طويلة المدى يزيد من تعزيز حركة إزاحة
الدوالر من تجارة النفط .هذه الحركة لديها القدرة على إنشاء كتل تجارية بديلة .في
حين أن النظام الحالي يتوافق تقري ًبا مع مجموعات الموردين والمستهلكين ،فإن
هذه الكتل ستتشكل على طول سالسل القيمة المتنافسة من البئر إلى النقل.
تهدف الدول المنتجة للنفط بشكل مثالي إلى تسعير النفط بأسعار مرتفعة لتحقيق
معدالت عائد أعلى .ومع ذلكُ ،يظهر االتفاق اإليراني الصيني أن التدفق الثابت
مفضال في ظل ظروف جيوسياسية ومحلية
لإليرادات من النفط المخفض قد يكون
ً
محددة .ستتغير القوة التفاوضية ألوبك إذا اختار عدد كافٍ من الموردين ربط إنتاجهم
النفطي في ظل ظروف مماثلة .إن الخصومات على النفط في هذه العقود ،إلى
جانب طبيعتها طويلة المدى ،ستقلل من قدرة منظمة أوبك على مواجهة التقلبات
الدورية لألسواق العالمية .قد يفضل منتجو النفط بشكل خاص تدفق اإليرادات
المضمون ،وإن كان بسعر مخفض ،حيث يزداد تقلب سوق النفط بسبب تبعات
الجائحة .قد يؤدي مثل هذا التحول بين دول أوبك إلى مزيد من الضغط على المملكة
العربية السعودية باعتبارها المنتج المرجح الموثوق في أسواق النفط العالمية،
خاصة وأن النفط يصبح أقل قابلية لالستبدال.
كما أن لالتفاق اإليراني الصيني آثار على الطبيعة المتعددة األطراف لحوكمة
بدال من
النفط العالمية .تميل الصين في دبلوماسيتها إلى تعزيز العالقات الثنائية ً
العمل في بيئة متعددة األطراف .يتبع نهج الصين هذا النمط تجاه منتجي النفط
في منطقة الخليج العربي (على سبيل المثال ،األخبار المذكورة أعاله أن الصين
اشترت حصة بنسبة  ٪1في أرامكو السعودية) .قد تأتي هذه األساليب الثنائية على
حساب التفاهم متعدد األطراف بين منتجي النفط .ونتيجة لذلك ،قد تتأثر قدرتهم
المشتركة على مواجهة التقلبات الدورية في سوق النفط العالمية.
نتيجة غير متوقعة :هل ستصبح الحكومة اإليرانية هي المالمة في نظر
الشعب اإليراني؟
أخيرا ،نسلط الضوء على إمكانية التوصل إلى نتيجة غير متوقعة لهذه الصفقة.
ً
قد يلقي مزيدا من اللوم على الحكومة اإليرانية لألداء االقتصادي للدولة إذا لم
تستطع االعتماد على العقوبات كعذر .وقد استخدمت الحكومة اإليرانية العديد
من اإلجراءات المالية والنقدية للحفاظ على عمل األسواق المالية اإليرانية ،وتشمل
هذه الضوابط المكثفة على حركة رأس المال وإغالق قصير للبنوك لمنع ذعر
المستهلكين .ومع ذلك ،يعتبر معظم اإليرانيين حال ًيا أن االقتصاد المتعثر في
الدولة والبطالة هي مشكلته الرئيسية.
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على الرغم من أن الشعب اإليراني ال يلوم العقوبات فقط على أداء إيران
االقتصادي السيئ ،إال أن الكثير يدركون العواقب السلبية للعقوبات على االقتصاد
اإليراني .توصل استطالع أجرته شركة  IranPollفي ديسمبر  2018أن ٪71
من المشاركين يعتقدون أن أداء االقتصاد سيء .ومع ذلك ،يعزو  ٪36فقط من
المشاركين سوء اإلدارة االقتصادية إلى العقوبات ( .)Farmanesh 2019في حين
ذكر غالبية المستجيبين ( )٪59إن المشاكل االقتصادية التي تعاني منها إيران تعود
أيضا أن عدم
إلى سوء إدارة الحكومة لالقتصاد المحلي .وعلى أي حال ،يرى الجمهور ً
فعالية خطة العمل الشاملة المشتركة والواليات المتحدة األمريكية يمثالن عقبات
أمام السالم واالزدهار .وأظهر استطالع للرأي أجرته جامعة ماريالند في يناير
 2018في إيران أن العديد من اإليرانيين أصيبوا بخيبة أمل من خطة العمل الشاملة
المشتركة .نشأت خيبة األمل هذه ألن "الفوائد [لم تكن] تعود على االقتصاد
اإليراني بعد هذه االتفاقية" (.)Mohseni, Gallagher and Ramsey 2018
سمحت هذه التصورات للسلطات اإليرانية بصرف االنتباه عن ضعف أداء االقتصاد
اإليراني .قد يوفر االتفاق اإليراني الصيني للسلطات في طهران ً
مجال اقتصاد ًيا
كل ًيا إضاف ًيا للمناورة .ومع ذلك ،فإن التحايل على العقوبات الحالية عبر االتفاق
أيضا تسليط الضوء المحلي على الحكومة اإليرانية.
اإليراني الصيني قد يعيد ً
أيضا أداء إيران االقتصادي بكفاءة حكومتها من وجهة نظر
بعبارة أخرى ،قد يربط ً
الشعب اإليراني.
مالحظة ختامية
لن يؤثر االتفاق اإليراني الصيني بدرجة كبيرة على سوق النفط العالمي على
المدى القريب .ومع ذلك ،فإن هذه الوسيلة الجديدة للتبادل الثنائي بين منتجي
النفط الرئيسيين والمستهلكين قد تغير هيكل ًيا الجغرافيا السياسية والحوكمة
تحديدا ،يقدم االتفاق اإليراني
العالمية للنفط على المدى البعيد .وبشكل أكثر
ً
مخططا للتحايل على الضوابط المالية العالمية على منتجي النفط
الصيني
ً
الخاضعين للعقوبات .يسمح هذا اإلطار الثنائي للفرسان السود(شركات تستحوذ
على غيرها بشكل عدائي) ،مثل الصين ،باالستثمار في الدول المنتجة للنفط .من
خالل القيام بذلك ،يمكنهم بناء عالقات تجارية نفطية طويلة المدى والقلق بشكل
أقل بشأن تداعيات الدول الغربية.
وفقا لذلك ،يجب على أسواق النفط أن تراقب عن كثب لتحديد ما إذا كانت
ً
الصين ستفضل استخدام هذا النوع من التبادل مع الدول األخرى المصدرة
للنفط .تشير المستويات المتزايدة لتجارة النفط الضمنية بين فنزويال والصين
بعد العقوبات األمريكية إلى أنهم قد يتوصلون إلى اتفاق مماثل في المستقبل
كبيرا من ديون
( )Parraga, Sagdiev and Hafezi 2020والجدير بالذكر أن جز ًءا
ً
فنزويال للصين قائمة على النفط الخام (.)Jenner 2019
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 فإن عمليات نقل،إذا كان إطار االتفاق بين إيران والصين هو بعيد المدى
التكنولوجيا الصينية واستثمارات البنية التحتية قد تمكن إيران من الوصول إلى
 قد تتمكن إيران من تحقيق هذه المستويات خالل.مستويات اإلنتاج ما قبل الثورة
 فإن هذه المستويات ليست مستدامة دون، وعلى أي حال.خمس إلى سبع سنوات
.الوصول إلى التقنيات التي بحوزة شركات خدمات النفط الغربية
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الملحق  -النفقات الرأسمالية للبنية التحتية النفطية في إيران
تأخير لخمس سنوات
العينة (المعدلة)2020-1996 :
المالحظات المشمولة بعد التعديالت25 :
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نبذة عن المشروع
يبحث مشروع الطاقة والجغرافيا السياسية في الكيفية التي تشكل بها األحداث
الدولية أسواق الطاقة ،والعكس صحيح .ويركز هذا المشروع بصفة خاصة على
التفاعالت بين أسواق الطاقة العالمية والعقوبات االقتصادية واالتفاقيات التجارية
الدولية والمنظمات الدولية والتوترات الجيوسياسية.
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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
©حقوق النشر  2021محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية -سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند-أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة .وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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