259

سمير عبد الرسول العبيدي *

إدارة المصادر البترولية:
النموذج النروجي
الكاتب

 :فاروق القاسم

مكان النرش

 :الكويت

تاريخ النرش

 :آذار/مارس 2010

النارش

 :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد 373

عدد الصفحات424 :

-1-

غنيا قبل أن
مل تكن النرويج بلدً ا
أوروبيا ً
ً

ُيكتشف فيها النفط يف ستينيات القرن
املايض؛ إذ كان اقتصادها يعتمد بصورة رئيسة عىل

صيد األسامك وتصديرها ،وكذلك زراعة بعض

اخلرضوات والفاكهة التي يعتمد عليها السكان يف
غذائهم يف بيوت زجاجية أو حقول مغطاة.

قدم ابن مدينة
تبدأ القصة يف أيار /مايو ،1968حينام ّ
البرصة املبدع العراقي فاروق القاسم (خريج كلية

* أستاذ تاريخ ليبيا املساعد يف اجلامعة املستنرصية يف بغداد.

إمربيال -جامعة لندن ،يف العام  1957بتخصص
جيولوجيا نفط) ،استقالته من رشكة نفط العراق،
متزوجا
ونظرا إىل كونه
متوجها إىل اململكة املتحدة.
ً
ً
ً
من امرأة نروجيية ،وطفله مصاب بمرض عضال،
سافر إىل النرويج كي يوفر العالج البنه.

مل يكن فاروق يعلم أن هناك عمليات تنقيب جارية
يف بحر الشامل .ويف أحد األيام ،ويف أثناء وجوده يف
أوسلو عاصمة النرويج ،مر بوزارة الصناعة ليسأل
عن الرشكات النفطية يف النرويج ،وهل بالوزارة
وحدِّ د
حاجة إىل مهندس نفطي جيولوجي .اس ُتقبل ُ
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وتبي أهنم
له اليوم التايل ملقابلة بعض األشخاص ،نّ
بحاجة إىل اختصاصه ،فكان ذلك أشبه هبِبة غري
متو َّقعة :رجل غني بالتدريب األكاديمي وبخربة
علمية يف جمال صناعة النفط .فتعاقدت وزارة
الصناعة معه كمستشار هلا ،وحتديدً ا يف الشؤون
اجليولوجية والتقنية ،فعمل فيها حتى عام .1973

كان اً
حلم بالنسبة إىل النرويج أن يتم اكتشاف النفط يف
بحر الشامل وبتلك الكميات ،إال أن فاروق القاسم
تقريرا
قدم
قريبا .وبالفعل ،وبعد أن ّ
كان يراه ً
واقعا ً
ً
يوضح فيه إمكانية العثور عىل النفط يف بحر الشامل،
اً
علم بأنه يف عام  1969كانت إحدى الرشكات
النفطية (فيلبس برتوليوم) قد طلبت إعفاءها من
عملية التنقيب ،رفضت النرويج االستجابة لطلب
هذه الرشكة.
أثبتت األيام الالحقة أن فاروق كان حمقًّا يف تقريره،
حيث تم اكتشاف النفط يف ايكوفسك ،وهو أحد
أكرب حقول النفط يف بحر الشامل .وبني ليلة وضحاها
حتولت النرويج إىل دولة نفطية.
ّ

وقد ساهم فاروق القاسم يف تأسيس اإلدارة
النفطية وتنظيمها .ثم ترقى إىل منصب مدير عام
املصادر البرتولية يف النرويج حتى عام ،1991
عضوا يف عدة جلان حكومية خمتصة بتطوير
كام كان
ً
الصناعة النفطية وإدارهتا .ويدير اآلن رشكة خاصة
لالستشارات البرتولية .يقول عنه غونار بركه،
مدير رشكة النفط الوطنية النروجيية يف مقدمته
للنسخة اإلنكليزية من الكتاب الصادر يف اململكة
املتحدة عام  2006عن معهد أكسفورد لدراسات
الطاقة حتت عنوان(Farouk Al – Kasim, :

Managing
Petroleum
Resources
“The Norwegian Model” in Broad
)( Perspectiveص« :)10 -7فاروق هو أفضل

مبدع حظيت به النرويج» .وقد قام املؤلف نفسه
برتمجة كتابه ترمجة حرة وموسعة.

املكونة من زوجته
يعيش فاروق القاسم مع عائلته
ّ

وثالثة أبناء يف مدينة ستافينغر ( )Stavangerالنفطية
يف أقىص جنوب غرب النرويج.
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يستهل املؤلف كتابه بتأكيد أن ظروف البلدان ختتلف
بالطبع عن ظروف النرويج من أغلب النواحي.
دروسا وجتارب خمتلفة يمكن
مع هذا ،فإن هناك
ً
االستفادة منها يف معظم البلدان ،رشيطة أن تكون
االستفادة مبنية عىل دراسة دقيقة تؤدي إىل حتوير
احللول إىل ما يالئم أحوال البلد بالذات وتطلعاته.

فهل من املمكن اً
مثل إعطاء النموذج النروجيي حقّه
يف كتاب يركز عىل فائدة هذا النموذج للدول النامية؟
ومن ناحية أخرى ،ربام يؤدي الكتاب ،من خالل
ربط التجارب النروجيية باملبادئ واملامرسات العاملية،
إىل زيادة قيمة النموذج النروجيي؛ فالقارئ وحده
يستطيع أن حيكم يف ما إذا كان الكتاب يستحق هذا
اجلهد.

قبل كل يشء ،يوضح املؤلف املقصود بالتعبري
«النموذج النروجيي» ،وهو رضوري عىل األقل ألنه
اختار استعامل التعبري كعنوان للكتاب .اس ُتخدم
التعبري هذا أول مرة يف السبعينيات ،بعد تشكيل
مديرية النفط النروجيية ( ) NPDورشكة النفط
الوطنية ( .)SATATOILوجرى تنظيم جهاز النفط
احلكومي عام  ،1972وهو ما أ ّدى إىل تشكيل مديرية
النفط النروجيية للتفرغ لألعامل اإلدارية التقنية ،بينام
شكلت الرشكة الوطنية «ساتاتويل» للقيام باملهامت
التجارية التابعة حلصة احلكومة يف عمليات النفط.
ّأما الوزارة ،فقد تفرغت ،وفق هذا التنظيم ،للمسائل
املتعلقة بالترشيع والسياسة النفطية ومنح االمتيازات
للرشكات .هذا وقد أثار الفصل بني هذه املهامت
احلكومية الثالث اهتامم ًا كبري ًا يف جمتمع النفط العاملي
خاصة ،لفصله الواضح بني مصالح الدولة التجارية
ومهامت احلكومة كسلطة سياسية وإدارية ،حتقيقًا
لدورها كاملكة للمصادر الطبيعية.
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من الطبيعي أن يكون االهتامم العاملي بالتنظيم
النروجيي يف قطاع النفط قد أ ّدى بدوره إىل شعور
بالفخر داخل النرويج .وهكذا ،بدأ الناس يتحدثون
عن «النموذج النروجيي» كأنه يعني هذا التنظيم
فقط .لذا ،يؤكد املؤلف منذ البداية أنه سيستعمل
كثريا من هذا املعنى الضيق؛
التعبري بصورة أوسع ً
فبالنسبة إليه ،يشمل تعبري «النموذج النروجيي»
طقم اً
اً
كامل من السياسات والترشيعات واألساليب

اإلدارية التي استعملتها النرويج لتحقيق أهدافها يف
إدارة مصادر النفط بأوسع معانيها .وهكذا ،فإنه لن
يتقيد بالترشيعات أو التنظيامت أو السياسات التي
اتّبعها البلد يف بداية عمليات النفط ،بل سيعرض
الظروف التي ّ
حتكمت يف تطوير أساليب إدارة
النفط يف النرويج ،أكانت هذه الظروف متعلقة
بأوضاع البلد الداخلية ،بطبيعة مصادر النفط ،أم
بأوضاع السوق العاملية .وبعبارة أخرى ،سيستعمل
هذا الكتاب التجربة النروجيية لكي حيلل القوى
الدافعة املتعددة التي تتحكم يف تطوير إدارة مصادر
النفط ،فال تنحرص الغاية منه يف وصف النموذج
النروجيي ،بل تشمل ً
أيضا وضع هذه التجربة يف
إطار عاملي شامل.
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من أجل حتقيق هذه الغايةُ ،ق ّسم الكتاب إىل ثالثة
أجزاء:
 اجلزء األول :بداية تكوين النموذج النروجيي (ص ،)179 -23ويضم أربعة فصول ،وهو عرض
للحوادث واألوضاع التي أ ّدت إىل حتديد معامل
النموذج النروجيي الرئيسة.

 اجلزء الثاين :متطلبات أساسية يف إدارة مصادرالنفط (ص ،)226 -181ويضم فصلني ،ويتناول
املقومات األساسية إلدارة مصادر النفط.
ّ

 اجلزء الثالث :النموذج النروجيي يف إطار أوسع(ص ،)406 -227ويضم ستة فصول ،وهو

مقارنة بني النموذج النروجيي وطرق إدارة مصادر
ّ
تشكل اخلامتة
عامليا .يف حني
النفط املتداولة
ً
(ص )415-407الفصل الثالث عرش واألخري.

يشكل اجلزء األول املدخل؛ ولكي نتمكن من مناقشة
بد من عرض التطورات التي
النموذج النروجيي ،ال ّ
مرت هبا إدارة مصادر النفط يف النرويج خالل العقود
األربعة املاضية .وليس الغرض من هذا العرض رسد
كتبا أخرى
احلوادث كلها بصورة شاملة ،ألن هناك ً
تفرغت له ،بل هو تقديم رسد حتلييل يعرض أهم
احلوادث والتطورات ،ويع ّلق يف الوقت نفسه عىل
الظروف والدوافع التي هي وراء تلك احلوادث التي
مرت هبا التجربة النروجيية منذ البداية وحتى أواخر
القرن املايض.

ُيقسم العرض هذا إىل أربع فرتات من التطور
(الشكل رقم  ،1ص ،)16متثّل ٌّ
كل منها تغيريات
أساسية يف معدل نمو احتياطي النفط عىل الساحل
القاري النروجيي ،الذي يشكل بدوره أهم عوامل
النمو يف الصناعة النفطية .ويفرتض هنا طبع ًا أن نمو
أساسا جذر ًيا للعالقة
مصادر النفط يكون بدوره
ً
بني رشكات النفط من جهة ،والسلطات الوطنية
واملجتمع بصورة عامة من جهة أخرى.
خالل عرض كل فرتة من الفرتات األربع ،سوف
حياول الكتاب مناقشة التأثري احليوي املتبادل بني
ثالثة أنواع من العوامل ،مع التنويه بأن عرض
احلوادث يف اجلزء األول من الكتاب سيتم يف أثناء
بحث موضوعات خمتارة ،من دون التقيد املطلق
بتسلسل األحداث:

املقومة التي تؤثر يف صناعة النفط.
أول :العوامل ّ
وقد تكون هذه العوامل حملية ناجتة من الترشيعات
والتعاليم التي تصدرها احلكومة املضيفة ،أو عوامل
عاملية ناجتة من ظروف السوق النفطية ،أكانت ختص
أسعار النفط أم أسعار البضائع واخلدمات التي
تُستعمل يف الصناعة النفطية.
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ثانيا :الفعاليات النفطية التي قامت هبا الصناعة
ً
املقومة املذكورة أعاله،
النفطية استجابة للعوامل ّ
وبموجبها .وقد يكون معدل االستثامر السنوي الذي
وضعته الصناعة النفطية يف كل فرتة أهم مؤرش هلذه
الفعاليات.

ثالثًا :قد تؤ ّدي الفعاليات التي تقوم هبا الرشكات إىل
نتائج ملموسة يف شكل اكتشافات أو تطوير حقول،
أو زيادة يف اإلنتاج .وتؤدي هذه النتائج بدورها إىل
تطوير مشاريع تقنية أو اقتصادية يف خمتلف القطاعات
يف البلد املضيف .ومن أهم النتائج يف هذا املجال
تطور املؤسسات يف البلد استجابة ملتطلبات الصناعة
النفطية ،أكان ذلك يف القطاع احلكومي أم يف القطاع
اخلاص .وبالطبع ،فإن من أهم النتائج املرتتبة عىل
الفعاليات النفطية تأثريها يف الدخل الوطني ،وكيفية
حتويل هذا الدخل اجلديد إىل فوائد اجتامعية دائمة
لسكان البلد املضيف.
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إن اهلدف الرئيس من اجلزء الثاين للكتاب هو
املقومات األساسية لعمليات النفط ،وكيفية
بحث ّ
مشاركتها يف حتديد الفرص املتوافرة إلدارة املصادر
النفطيةّ .أما الغرض اآلخر ،فهو اإلشارة إىل الظروف
جدا
األساسية التي كانت – من دون شك – مالئمة ًّ
قياسا بغريها من الدول التي دخلت
يف حالة النرويجً ،
الصناعة النفطية أول مرة.

فالفصل اخلامس« :أساسيات يف إدارة مصادر النفط»
(ص )212-183يعطي القارئ مقدمة ألهم
املقومات األساسية لإلدارة الرشيدة يف قطاع النفط
ّ
خاصة ،والعالقة الوطيدة بينها وبني اإلدارة الرشيدة
يف البلد عامة .بعد ذلك يناقش الفصل العوامل
تفهم
اجلوهرية يف إدارة مصادر النفط من أجل توفري ّ
كامل للعالقة املعقّدة بني درجة املجازفة ومستوى
املكافأة يف عمليات النفط .هلذا ،قد جيد القارئ غري
املتمعن يف أمور النفط بعض العون يف هذا الفصل.
وينتهي الفصل بمناقشة أدوار السلطات احلكومية

وأدوار رشكات النفط وطبيعة العالقة بني الطرفني.
(الفصل السادس« :ظروف النرويج الفريدة كبلد
منتج للنفط والغاز» ،ص )226-213يبحث يف
املقومات األساسية التي توافرت يف النرويج خالل
ّ
السنني األوىل من اشرتاكها يف عملية تنقيب النفط.
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أما اجلزء الثالث من الكتاب ،فيبحث يف املعامل
السياسية واإلدارية التي يتمتع هبا النموذج من
وجهة نظر الدول األخرى ،التي تطمح إىل االستفادة
من جتارب النرويج .وبصورة خاصة ،يبحث اجلزء
يف العالقة اإلجيابية التي تطورت يف النرويج بني
السلطات احلكومية من جهة والرشكات العاملة يف
البلد من جهة أخرى ،وهو ما أ ّدى إىل درجة مرموقة
من التعاون بني الطرفني.

حتاول الفصول من  7إىل  9البحث يف العالقة
اإلجيابية بني السلطات احلكومية ورشكات النفط من
نقاط انطالق ثالث كام ييل:

الفصل السابع« :خلق الفائدة هدف مشرتك»
(ص )240 -229يعطي القارئ مقدمة للعالقات
اإلدارية املختلطة عن طريق عرض الوسائل املتوافرة
للطرفني ،لزيادة قيمة املصادر النفطية يف خمتلف
املراحل التي متر هبا عمليات النفط .والغرض من
هذا العرض هو تأكيد أن التعاون بني الطرفني يؤدي
يف أكثر احلاالت إىل تعزيز القيمة عن طريق زيادة
حجم املصادر املكتشفة ،وحتقيق استخالص أفضل
ملصادر النفط.

الفصل الثامن« :معامل جوهرية يف النهج النروجيي»
(ص )320-241يعطي مقارنة بني أهم معامل سياسة
النفط يف النموذج النروجيي واملعامل السائدة يف معظم
الدول املضيقة التي هي أقل من النرويج حظ ًا .وغاية
هذه املقارنة هي حتليل سياسة النفط النروجيية من
وجهة نظر الدول األخرى ،التي تريد أن تستفيد من
هذه التجربة.
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الفصل التاسع« :املامرسات التنظيمية» (ص-321
 )350يستمر يف استعامل أسلوب املقارنة ،حيث
تقارن تفاصيل اإلرشاف احلكومي يف النرويج
بالتفاصيل نفسها يف البلدان األخرى التي تضيف
عمليات النفط.

الغرض من املقارنة بني النرويج والدول األخرى
هو إقناع القارئ بأن عىل الرغم من وجود فوارق
كبرية بني أوضاع النرويج وأوضاع الدول األخرى،
فإن جتارب النرويج – مع هذا – قد تكون مفيدة
للدول التي تطمح إىل حتسني إدارة صناعة النفط،
ويمكن حتقيق ذلك عن طريق حتايش بعض األخطاء
التي مرت هبا النرويج ،أو باستعامل جزء من احللول
النروجيية بعد حتويرها ملالءمة الظروف واملطامح
اخلاصة بالبلد املعني.

الفصل العارش« :التعاون بني سلطات النفط احلكومية
ورشكات النفط» (ص )362 -351يعطي بعض
املعلومات عن التعاون بني معاهد األبحاث النروجيية
ورشكات النفط ،وكذلك دور السلطات يف تشجيع
يقدم الفصل نبذة قصرية عن
هذا التعاون .كذلك ّ
تاريخ العمل وأسلوبه يف ثالثة مشاريع تقنية مشرتكة
بني السلطات ورشكات النفط يف جمال حتسني
استخالص النفط من احلقول النروجيية ،والنتائج
املرضية التي توصلت إليها هذه املشاريع.
ْ

الفصل احلادي عرش« :النموذج النروجيي تلخيص
موجزا ألهم
واستنتاج» (ص )382-363يعطي
ً
املالمح التي متيز النموذج النروجيي من غريه من
أساليب إدارة مصادر النفط .كذلك يبحث الفصل
إمكانات استفادة الدول األخرى من التجارب يف
النرويج.

الفصل الثاين عرش« :حتديات للدول الكربى املصدرة
للنفط» (ص )406 -383هو فصل جديد بالنسبة
إىل النسخة اإلنكليزية من الكتاب .ويبحث هذا
الفصل ،بصورة خاصة ،يف التحديات التي تواجه
متطر ًقا إىل الضغوط
املصدرة للنفط،
الدول الكربى
ّ
ّ

اخلارجية والداخلية التي تتعرض هلا مثل هذه الدول.
اً
حماول
كذلك يبحث الفصل يف ظاهرة نقمة النفط،
تفسريها وتشخيص الطرق لتج ّنبها .هلذا الغرض،
يبحث الفصل جتارب النرويج يف االستفادة من نعمة
النفط وجت ّنب نقمته.

الفصل الثالث عرش( :اخلامتة) هو حماولة للتنبؤ بكيفية
تطور صناعة النفط مع الزمن ،وما إذا كانت التجربة
ّ
النروجيية ستبقى ذات فائدة يف املستقبل.
-6-

نخلص من ذلك ك ّله إىل ما ييل:

ركزت النرويج عىل رضورة الدقة واألمانة يف مجععوائد النفط والتدقيق فيها ،ووظفت من أجل
ذلك اجلهود الكافية يف وزارة املالية.
ارتكز تعامل النرويج مع عوائد النفط عىل دراساتوافرة مجعت بني خمتلف اآلراء ،واستفادت من
جتارب كثري من الدول.
تريثت النرويج يف تصعيد عمليات استخراج النفطانتظارا لتب ّني سياسة رشيدة الستعامل العوائد.
ً

ومن ُحسن احلظ أنه كان هناك إمجاع سيايس عىل
مبدأين أساسيني مها:

• جت ّنب زيادة االستهالك املحيل بصورة قد ترض
بالصناعات القائمة واالقتصاد الوطني.
• مشاركة عوائد النفط مع األجيال القادمة.

وقد نجح تأسيس صندوق التقاعد التابع لوزارة
املالية يف حتقيق ما ييل:

• فصل عوائد النفط عن االستهالك املحيل ،ومحاية
االقتصاد الوطني من نقمة النفط.
• محاية امليزانية من الصدمات االقتصادية الناجتة من
التذبذبات القوية يف أسعار الزيت.

• متويل تقاعد األجيال القادمة.
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• االستثامر فقط خارج النرويج ،مع االلتزام بالقيم
اإلنسانية واألخالقية.

وبام أن عرص النفط ما زال اً
قائم ،وسيستمر عدة عقود
يف املستقبل ،فقد يكون من املناسب أن نطرح السؤال
التايل :هل ستكون التجربة النروجيية مهمة ً
أيضا يف
املستقبل؟
-7-

يف تاريخ نرش هذا الكتاب باللغة اإلنكليزية
( ،)2006يكون النموذج النروجيي قد اجتاز
أكثر من  40عا ًما من التطور .ويف صناعة مفعمة
اً
طويل
باحليوية كصناعة النفط ،متثّل أربعة عقود وق ًتا
يساعد عىل فحص النموذج .ويف هذه الفرتة نفسها
من الزمن شهدت النرويج والعامل ً
أيضا تغريات
جذرية يف املصادر النفطية املتبقية هلام؛ هذه التغريات
والتطورات التقنية واالقتصادية التي صاحبتها
وكانت رد فعل عليها ،أ ّثرت ً
أيضا يف التجربة
تنوعا ،وجعلتها يف الوقت
النروجيية وجعلتها أكثر ً
تطب ًعا مع العوامل اخلارجية .ولقد سبق
نفسه أكثر ّ
أن بحث هذا الكتاب يف بعض التغريات التي مرت
هبا صناعة النفط خالل العقود األربعة املاضية ،غري
مستمرا وسيزداد
كثريا من هذه التغريات ما زال
أن ً
ً
وشدة يف املستقبل ،كذلك ال بد لنا من توقّع
وضوحا ّ
ً
مزيد من التطور يف النموذج النروجيي حتت ضغط من
تغريات حملية ودولية.

لو درسنا تاريخ صناعة النفط خالل األعوام
تطورا جذر ًيا يف
املئة واخلمسني املاضية ،لوجدنا
ً
العالقات بني الدول املضيفة ورشكات النفط .ويف
الفرتة الطليعية لنشأة صناعة النفط يف الواليات
املتحدة (منتصف القرن التاسع عرش) ،كانت م ْلكية
النفط تتبع امل ْلكية الفردية عىل سطح األرض ،وبعد
فرتة قصرية من الزمن كاد انتشار استعامل النفط ينهي
مصادر النفط املتوافر يف الواليات املتحدة ،وهو ما

ُ
اضطر رشكات النفط الدولية الكربى إىل التوسع
خارج الواليات املتحدة.
وهكذا بدأ عرص احتكار الرشكات الدولية الكربى
التي حصلت عىل بلدان بكاملها كامتياز هلا من دون
منافسة ،وكانت يف الوقت نفسه تتحكم يف أسعار
النفط يف السوق العاملية .واستمرت هذه االمتيازات
االحتكارية حتى أواخر الستينيات ،حني بدأت
دول «أوبك» حركة نشطة لتحقيق املشاركة الوطنية
يف عمليات النفط .وقد أدت هذه احلركة إىل حتقيق
املشاركة الوطنية يف كثري من دول أوبك يف أوائل
السبعينيات .ويف السنني األوىل لعمليات النفط يف
النرويج ،كان للتطورات يف دول «أوبك» بعض
التأثري يف سياسة الرتخيص يف البلد .وعىل الرغم
من املقاومة الشديدة من ِقبل رشكات النفط ،متكنت
السلطات النروجيية يف أوائل السبعينيات من حتقيق
هدفها بخصوص املشاركة الوطنية يف أعامل النفط.

لعل أهم إنجازات النهج النروجيي يف إدارة النفط
نجاحه يف احلفاظ عىل اهتامم الرشكات الدولية،
عىل الرغم من املشاركة الفعالة من جانب احلكومة
كمستثمر يف عمليات النفط .ومن مجلة إنجازات هذا
النهج ً
أيضا أنه برهن جلميع بلدان العامل عىل أن من
املمكن توفري درجة عالية من الكفاءة عندما تتعاون
رشكات النفط مع السلطات احلكومية عىل أساس
املنفعة املشرتكة.
-8-

عىل صعيد التحديات والتوصيات املستقبلية ،نشري
إىل أن الكتاب يعود ،بعد أن ناقش بعض التيارات
املحتملة يف املستقبل ،ليسأل :هل سيكون النموذج
النروجيي مفيدً ا يف املستقبل؟ وإىل أي درجة؟

العرف الدويل ،تكون م ْلكية املصادر
بالنسبة إىل ُ
الطبيعية وحق الترصف فيها منوطني بالبلد املضيف.
وال يوجد أي سبب وجيه لالعتقاد بأن هذا املبدأ
الدويل سيكون عرضة للتغيري يف املستقبل ،غري أن
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من املحتمل ،نتيجة احلاجة املاسة إىل تغطية حاجات
الطاقة ،أن تضغط الدول املستهلكة عىل الدول املنتجة
للنفط من أجل توفري املجال الستعامل مصادر النفط
للتنقيب والتطوير واإلنتاج .ومن املمكن أن نفرتض
إذ ًا أن الدول املضيفة ستستمر يف دورها الرئيس،
خصوصا يف إدارة مصادرها الطبيعية ،ولكن الدول
ً
املستهلكة للنفط ستقنعها باملسامهة يف تلبية الطلب
عىل مزيد من النفط .وسوف تستمر الرشكات
خصوصا يف كربيات
الوطنية يف تأدية دورها الرئيس،
ً
الدول املصدرة للنفط ،غري أهنا ستجد طريقة متوازنة
للتعاون مع رشكات النفط الدولية ،من أجل توفري
إحلاحا مع الزمن باجتاه تقنية مستحدثة،
حاجة تزداد
ً
وإدارة تشغيلية خلاّ قة ،ومصادر مالية لالستثامر يف
عمليات تتميز باملجازفة.

وبازدياد املتطلبات التقنية والتشغيلية يف املستقبل،
ستزداد احلاجة إىل استعامل الرشكات الدولية.
واستعامل كثري من هذه الرشكات يف ظل ظروف
إدارية ختدم املنافسة احلرة بني الرشكات هو املفتاح
لتحقيق الكفاءة الالزمة الكتشاف املصادر النفطية
املتبقية يف العامل وتطويرها وإنتاجها .فقط عن طريق
املنافسة احلرة بني رشكات كفوءة سنتمكن من تعظيم
الفائدة املستمدة للبلدان املضيفة وللعامل من استثامر
مصادرنا النفطية النابضة.
سيختلف دور البلد املضيف بموجب أوضاع
البلد بالذات ،من حيث رصيده من مصادر النفط
وظروف السوق ومتطلبات املشاريع املتوافرة له يف

أي حني ،غري أن قابلية البلد لكسب ثقة املستثمرين،
يف ما خيص معاملته هلم يف املستقبل ،هي نقطة أساسية
لتشجيعهم عىل االستثامر يف البلد ،إضافة إىل أن عىل
البلد أن يكون مرن ًا يف التعامل مع الظروف اخلاصة
التي قد تواجه صناعة النفط يف املستقبل ،أكان عىل
املستوى الدويل أو الوطني أم عىل مستوى املرشوع
املنفرد ،ويف بعض احلاالت يقتيض النجاح ربط كثري
معا يف مرشوع موحد.
من املصالح ً
وقد يقتيض التقدم يف مرشوع ما التعاون الوثيق
وبغض النظر عن اجلهة التي
مع الدول املجاورة.
ّ
تأخذ املبادرة ،يكون للسلطات احلكومية الدور
الرئيس يف تشجيع مثل هذه املبادرات وتسهيلها
حتى يتحقق الغرض املطلوب .ويف كثري من
احلاالت تأيت من البلد املضيف املبادرة لتنسيق
العالقات بني البلدين.

عند مواجهة حتديات املستقبل املعروضة أعاله ،نأمل
مصدرا يساعد الدول
بأن تكون التجربة النروجيية
ً
املضيفة عىل إجياد احللول الصحيحة للتحديات
املختلفة .من املؤمل ً
أيضا أن تكون الدروس من
أساسا للنظر يف خمتلف اخليارات
التجربة النروجيية
ً
للتعاون بني السلطات احلكومية ورشكات النفط.
كثريا من احللول التي تب ّنتها
وعىل الرغم من أن
ً
النرويج قد ال تكون مالئمة بصورة مبارشة للظروف
التي يمر هبا البلد املضيف ،فإن عملية حتليل اخليارات
عند البحث عن احلل الصحيح ستساعد البلدان
املضيفة عىل التوصل إىل احلل املناسب.
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