
ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 85 / آذر ماه 1390

15

«منا»2 ، اصطالحي اســت كه بــراي ناميدن 
كشــورهاي عمدة توليدكنندة نفت كه در منطقة 
خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارند به كار مي رود. 
حد اين منطقه از كشــور مراكش در شمال غربِيِ 
قارة آفريقا آغاز مي شــود و تا ايران، شرقي ترين 
كشور منطقة خاورميانه امتداد مي يابد. اين منطقه، 
داراي حــدود 60 درصد منابع نفتي و 45 درصد 
منابع گازي جهان مي باشــد. اقتصاد اين كشورها 
رابطة تنگاتنگي با تغييرات جهاني بهاي نفت دارد. 
اين منطقه يكي از قديمي ترين حوزه هاي برداشت 

نفت در جهان محسوب مي شود. 
نا آرامي هاي سياســي در خاورميانه و شمال 
آفريقا كه به منطقه «منا» معروف است از ابتداي 
ســال جاري ميالدي (2011) درتونس آغاز شد 
و به ســقوط دولت اين كشور منجر گرديد. اين 
ناآرامي ها به سرعت در برخي ديگر از كشورهاي 
عربي ماننــد: الجزايــر، اردن، يمن، عربســتان، 
بحرين، مصر و ليبي نيز مشــاهده شد. در اردن، 
دولت به دستور پادشاه اين كشور منحل گرديد. 
اما ناآرامي ها در مصــر و ليبي نموِد جهاني تري 
يافت و با سقوط دولت هاي اين دوكشور، توجه 
محافل سياسي به آنها بيش از پيش جلب گرديد. 
بازار نفت از زمان شــروع ايــن موج ناآرامي ها، 
زنجيــرة حوادث را دنبال مي  كرد ولي با شــروع 
ناآرامي ها در مصر كــه از تاريخ 25 ژانويه آغاز 
شــده بود، بازار دچار نگراني عميقي شد. بحران 
مصر سرانجام توانست با سرنگوني حسني مبارك 
رئيس جمهور مادام العمر، به اين رژيم خودكامه 

كه بيش از سي سال برمصر حكومت كرده بود، 
پايــان دهد؛ در ليبي نيز اين جريانات به ســقوط 

دولت و كشته شدن سرهنگ قذافي منتهي شد. 
 

تأثير بيداري اسالمي منطقة «منا» بر قيمت نفت
  از ابتداي شــروع بيداري اسالمي در منطقة 
«منا»، تاثير اين نگراني ها به سرعت بر قيمت هاي 
نفــت منعكس گرديد و قيمت نفت خام «برنت» 
كه در ماه دسامبر 2010 در سطح 91/53 دالر به 
ازاى هر بشكه قرار داشت در ماه ژانويه 2011 به 
سطح 96/35 دالر در بشكه صعود كرد. ميانگين 
قيمت اين نفت خام با رســيدن بحران به ليبي در 
ماه فوريه 2011 به ســطح 103/76 دالر در بشكه 
رسيد. توجه به اين نكته ضروري است كه هرچند 

بحران مصر توانست ســطح عمومي قيمت هاي 
نفت را افزايش دهد، اما تاثير بحران مصر بر بازار 
اروپا بيش از هــر بازار ديگري بــود؛ زيرا مصر 
كانال ارتباط نفت خاورميانه به اروپا محســوب 
مي گردد و بازار احتمال مي داد اين ناآرامي ها به 
تاسيســات حمل و نقل نفت در مصر آسيب زده 
و باعث ايجاد وقفــه در انتقال نفت خاورميانه به 
اروپــا گردد. با توجه به اينكــه روزانه دو ميليون 
بشــكه نفت خــام از طريق كانال ســوئز و خط 
لوله مديترانه (سومد) منتقل مي شود، توقف آن 
مى توانست بازار اروپا را تحت تاثير قرار دهد. بر 
اســاس آخرين آمار موجود در سال 2009 بيش 
از 34 هزار كشــتي از كانال ســوئز عبور كردند 
كه تقريبــاً 2700 فرونــد از آنهــا نفتكش بوده
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و 29 ميليون تن نفت (معادل 213 ميليون بشــكه 
در ســال يا582 هــزار بشــكه در روز ) را حمل 
كردند. اين نگراني ها با انتشار خبر اعتصاب بيش 
از 3000 نفر از كاركنان شــاغل در شركت هاي 
منطقة سوئز، در روز چهارشنبه 9 فوريه 2011 به 
اوج خود رســيد. هرچند هيچ گونه خبري دال بر 
وقفه در عبور و مرور كشتي ها از اين كانال منتشر 
نگرديــد، اما احتمال وقوع چنيــن توقفى باعث 

هراس دست اندكاران بازار نفت شد.
در همين حــال در تاريخ پنجم فوريه 2011 
خبر گذاري هــا اعالم كردند كه انفجار شــديد 
در خط لولــة انتقال گاز مصر به رژيم اشــغالگر 
قدس منجر به قطع انتقال گاز به اين ِرژيم شــده 
است. اين حادثه در منطقة «شيخ زويد» در شمال 
صحراي ســينا در  10 كيلومتري مرز «غزه» روي 
داد. شــايان ذكر اســت، در حالى كــه خط لوله 
انتقال گاز مصر به رژيم صهيونيستي پيشتر نيز به 
دفعات مورد اصابت حمالت مشــابه قرار گرفته 
بــود، اما اين بار، حمله به اين خط لولة انتقال گاز 
با اعتراضات همگاني روبه رو شد و توجه محافل 
نفتي را به خود جلب كرد. درگذشته مصر حدود 
40 درصد از نياز رژيم صهيونيستي به گاز را تامين 
مي كرده و باقي اين نياز، از كارخانه گاز مايع در 
نزديكي شهر «اشدود» (يام تتيس) تامين مي شد. 
صادرات گاز از مصر به رژيم صهيونيستي بخشي 
از توافقنامه «كويز» حسني مبارك با اين رژيم در 
سال 2005 بود كه ارزشي معادل دو ميليارد دالر 
داشت. درعين حال دادگاه جنايي مصر تعدادي از 
مقامات رسمي رژيم «مبارك» را به اتهام فروش 
صادرات گاز به رژيم صهيونيستي به قيمتى كمتر 
از قيمت تعيين شدة بازار محكوم كرد، اتهامى كه 
به موجب آن 714 ميليون دالر به مصر خســارت 
وارد شده است؛ دولت جديد مصر نيز به دنبال آن 

به بازخواني مفاد اين قرارداد پرداخته است.
 با پيروزي كامل انقالبيون ليبي در ماه سپتامبر 
2011 در كنار دخالت هاي نظامي ناتو انتظار مي رود 
كه توليد نفت خام اين كشور تا پايان سال 2012 به 
700 هزار بشكه الي يك ميليون بشكه در روز برسد. 
بدون ترديد امنيت و ثبات سياسي نقش كليدي در 
افزايــش توليد ليبي بر عهده خواهند داشــت. البته 
هرچنــد افزايش توليد اعضاي اوپك توانســت در 
چند ماه گذشــته كمبود نفت خام ليبي را در بازار 
جبران كند، اما كمبود نفت خام سبك ليبي در بازار 

كامًال قابل احساس است. زيرا توليد نفت خام ساير 
كشــورهاي عضو اوپك نمي تواند از لحاظ كيفي 
جايگزين نفت خام ســبك ليبي شود. عالوه برآن، 
احتمال گســترش اين بحران به ســاير كشــورهاي 
توليدكنندة نفت در منطقة خاور ميانه و شمال آفريقا 
نيز به وحشت بازار نفت دامن زده است. بازار نفت 
از اين واقعيت اطالع دارد كه اوضاع دمكراسي در 
بســياري از كشــورهاي نفت خيز منطقه خاورميانه 
و شــمال آفريقا بسيار وخيم مي باشد. به ويژه اينكه 
از لحاظ فرهنگي نيز موجي از بيداري اســالمي در 
اين منطقه در حال گسترش بوده و احتمال دارد اين 
وضعيت، بازار نفت را به بحران عميقي دچار سازد.

ديـدگاه مصرف كنندگان عمـده غربي نفت در 
خصوص بيداري اسالمي در منطقه «ِمنا»

بررســي اخيري كه توسط «واحد اطالعاتى 
اكنوميســت»3 در بــاره وضعيت دمكراســي در 
كشورهاي منطقة «منا» انجام شده است به خوبي 
نشان مي دهد كه اين منطقه در وضعيت پرتنشي 
قرار دارد و تقريباً اكثركشــورهاي منطقه داراي 
نظام هاي مســتبدانه بوده كه وضعيت آنها در دو 
سال گذشته بدتر نيز شــده است. معيارهايي كه 
اين موسســه براي برآورد شــاخص دمكراسي 
انتخاب كرده است عبارتند از: فرآيند انتخابات و 
تكثرگرايي، آزادي هاي مدني، عملكرد دولت، 

مشاركت سياسي و فرهنگ سياسي. 
هرچند ممكن است اين معيارها مورد نقادي 
قرار بگيرند و يا صحت برآورد آنها مورد خدشه 
واقع شــود، اما نكته اي كه در اين بحث اهميت 
دارد اين اســت كه از ديدگاه مصرف كنندگان 
عمــده غربي نفــت، دولــت در اين كشــورها 
غيردمكراتيك مي باشد. اما در عين حال اقتصاد 
كشــورهاي صنعتي غرب به نفت اين كشــورها 
نياز دارد. درسال 2009 اين كشورها در مجموع 
25 ميليون بشكه نفت خام و مايعات گازي توليد 
كردند كه معــادل 29 درصد از تقاضاي جهاني 
نفت در ســال جاري (87/81 ميليون بشــكه در 
روز) بوده و 433/4 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي 
نيز توليد كرده اند كه معادل 14 درصد از مصرف 

گاز طبيعي در جهان مي باشد (جدول 1).
با توجه به نقش مهمي كه منطقه «منا» درتامين 
تقاضاي انرژي در جهان بازي مي كند، كشورهاي 
مصرف كنندة عمده نفت در شــرايط دشــواري 

گرفتار آمده اند. از يك ســو، به نفت نياز دارند و 
براي دســت يابي به جريان دايمي نفت ناچارند از 
هيئت حاكمه اين كشــورها كه جريان نفت را در 
دســت دارند حمايت كننــد و از ارزش هايي كه 
خود را هرچند به ظاهر مدافع آنها مي دانند، چشم 
پوشي كنند و از سوي ديگر ناچارند اين مخاطره را 
تحمل كنند كه هرآينه ممكن است دراين كشورها 
اعتراض هــاي مردمي به صورت يك موج ظاهر 
گردد و ثبات سياسي را برهم زند و جريان پيوسته 

نفت به جهان صنعتي را دچار وقفه سازد. 
مصــرف كنندگان عمدة نفــت مي دانند كه 
صادركنندگان نفت در صورت  تبديل شــدن به 
كشــورهاي توســعه يافته، تالش خواهند كرد تا 
جايي كه امكان دارد نفت خود را به صورت خام 
در اختيار مصرف كنندگان قرار ندهند. زيرا يك 
كشور توسعه يافته مي تواند با تبديل كردن نفت خام 
خود به صورت كاالي نهايي و يا به صورت مواد 
نيمه خام، مانع از خروج ارزش افزوده از مرزهايش 
شــود. درحالي كه اين هــدف در تقابل با اهداف 
كوتــاه مدت يك رژيم مســتبد قــرار دارد، زيرا 
چنين رژيمي درآمدهاي نقدي و سريع حاصل از 
صادرات نفت خام را ترجيح مي دهد. بدون ترديد 
وجود نظام مستبد، مسير توسعه را براي يك كشور 

توليد نفت خام در سال 2009كشور
(هزار بشكه در روز)

9617عربستان سعودي
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2420الجزاير
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2302كويت
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192بحرين
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0/04اردن

25035مجموع

توليد نفت در كشــورهاي خاورميانه 
و شمال آفريقا - 2009
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دشوارتر خواهد ساخت. بنابراين مصرف كنندگان 
عمده نفت خام، خــود را ملزم به حمايت از نظام 
هاي حكومتي مى دانند كه در مسيرهاى توسعه اى 
گام برنداشته و در نهايت سياست هاى حكومتى آنها 
منتهى به كاهش و يا قطع عرضه نفت خام نشود، 
در نتيجه راهى جز بستن چشم خود در مقابل رفتار 
ستمگرانه اين رژيم ها نسبت به اعتراضات مردمي 
نخواهند داشت. بنابراين به نظر مي رسد دولت هاي 
مصرف كننده عمده نفت، تالش خواهند كرد در 
اين كشورها حكومت هاي مستبد زمام امور را در 
اختيار داشته باشند و از آنها حمايت خواهند كرد، 
اما در صورتي كه موج اعتراضات مردمي صادرات 
نفت را به خطر انــدازد، غربي ها به نحوي در اين 
جريان دخالت مي كنند كه قدرت به طور مسالمت 
آميز و يا با كمترين هزينه به زمامداران مستبد بعدي 
كه در پوشــش دمكراتيك ظاهر شده اند تحويل 
داده شود؛ تا در اين تغييرات هم چنان عرضه نفت 
بدون وقفه ادامه يابد و اعتراضات مردمي نيز آرام 
گردد. مصر و ليبي دو نمونه اخير براي اين موضوع 

مي باشند. 

سناريوهاي كشورهاي غربي مصرف كننده نفت 
منطقة «منا» 

در بين كشــورهاي اين منطقه، كشــورهايي 
وجــود دارنــد كــه از درآمــد بــاالي نفتــي 
برخوردارنــد. آنهــا ايــن فرصــت را در اختيار 
دارند كه از طريــق افزايش رفاه عمومي، مانع از 
گسترش نارضايتي ها بشوند. آنها تالش مي كنند 
با اســتفاده از درآمد هاي نفتي خــود، آموزش، 
بهداشت، مسكن، اشتغال و امنيت را برقرار كرده 
و از شــكل گيري گروه هاي ناراضي جلوگيري 
كنند. همان گونه كه پادشــاه عربستان با نزديك 
شــدن بحران بــه كشــورش بودجــه اي معادل

130 ميليارد دالر براي امور اجتماعي، كمك هاي 

مالي به مردم و برنامه هاي اشتغال زايى به تصويب 
رســاند تا از گسترش موج ناآرامي ها به عربستان 
جلوگيري كند. اما به هر حال دو موضوع ديگر 

همچنان حل ناشده باقي خواهد ماند: 
اول اينكـه،  معموالً در اين كشورها پتانسيل 
ســلفي گري و يا اسالم خواهي وجود دارد كه با 
دست يافتن به منابع مالي به ويژه منابع مالي ناشي 
از درآمدهاي نفتي مي تواند هسته هاي بي  ثباتي را 

شكل دهد.
دوم اينكه، سرشــت انســان هــا، نظام هاي 
مستبدانه را برنمي تابد و با به وجود آمدن شرايط 
مناســب، قيــام هــاي اجتماعي اجتنــاب ناپذير 
خواهد بــود. در اين صــورت مصرف  كنندگان 
عمده غربي نفت در جهت تضمين روند عرضه 
نفت به حركت در خواهنــد آمد. در اين هنگام 
آنها ممكن اســت با استفاده از نفوذي كه در اين 

كشورها دارند چند سناريو را دنبال كنند:
الف: تالش خواهند كرد با كمك به توسعة 
صنعت نفِت ساير كشورهاي توليدكننده 
نفت، ظرفيت مازاد توليد نفت را در بين 
ساير كشورها توزيع كنند تا در صورت 
بروز هرگونه ناآرامي و قطع عرضه نفت 
در هــر كدام از اين كشــورها، ظرفيت 
مازاد در ساير كشــورها كه به صورت 
ســوپاپ اطمينان براي سيســتم عرضه 
جهاني عمل مي كند اجازه ندهد زنجيره 

عرضه دچار اختالل شود. 
ب: بــا انگيزه مقابله با تروريســم بــه مقابله با 
حركت هــاي اســالم خواهــي خواهند 
پرداخت. البته برخي از گروه هاي سلفي 
نيز كه به اقدامات غير مشروع تروريستي 
اقدام مي كنند ماننــد «القاعده» نيز هدف 
اين مقابله با تروريسم قرار خواهند گرفت 
تــا هرگونه عامــل بي ثباتي كــه ممكن 

اســت عرضه نفت را بــه مخاطره بيندازد 
برطرف گردد. امــا به هر حال گروه هاي 
معتدل اسالم خواه نيز هدف اين اتهام قرار 

خواهند گرفت.
ج: ســعي خواهنــد كرد از قشــر بومي تحصيل 
كرده در كشورهاي غربي براي جايگزيني 
حاكمان سنتي استفاده كنند تا به اين وسيله 
با اعطاي برخــي از آزادي هاي فرهنگي از 
بروز نارضايتي هاي عمومي جلوگيري كنند. 

نتيجه گيري
نا آرامي هاي منطقه «منا» توجه محافل سياسي 
را به خود جلب كرده اســت. تاثير اين نگراني ها 
نيز به سرعت بر قيمت هاي نفت منعكس گرديده 
و قيمت نفت خــام را افزايش داده اســت، زيرا 
نگراني از وقفه در صادرات نفت به كشــورهاي 
صنعتي مصــرف كننده عمده نفت و گســترش 
اين بحران به ســاير كشورهاي توليد كننده نفت 
در منطقه خاور ميانه و شــمال آفريقا به وحشــت 
بازار نفت دامن زده است. حقيقت اين است كه 
اوضاع دمكراسي در بسياري از كشورهاي نفت 
خيز منطقة خاورميانه و شمال آفريقا بسيار وخيم 
مي باشــد. اين وضعيت، بذر بحــران را در خود 
مي پرورد، بــه ويژه اينكه از لحــاظ فرهنگي نيز 
موجي از بيداري اســالمي در اين منطقه در حال 
گسترش است. بنابراين دولت هاي مصرف كنندة 
عمده نفت تالش خواهند كرد درصورت ايجاد 
مــوج اعتراضات مردمي به نحوي در اين جريان 
دخالت كنند كه همچنان عرضه نفت بدون وقفه 
ادامــه يابد. آنها اين هدف را با انتقال مســالمت 
آميــز قدرت و يا انتقال ســريع قــدرت از طريق 
مداخلــه نظامي، توزيع ظرفيت مازاد توليد نفت، 
آزادي هاي فرهنگي و مقابله با تروريســم واهي 

دنبال  مي كنند. 
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