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عوامل بيئية اترة وإدارية اترة أخرى. لكن  احملايدة )املقسومة( بني الكويت والسعودية نتيجة حلقول النفطية املشرتكة الواقعة يف املنطقةتوقف اإلنتاج يف ا

هنالك عوامل أخرى خاصة يف حقل اخلفجي دعت السعودية إىل غلقه. كما حدثت تطورات جديدة تؤثر بشدة على هذه احلقول يف مقدمتها 

 ية.مريكقتصادية السعودية واملوقف الكوييت من األزمة اخلليجية والضغوط األالسياسة اال

 

 

  النزاع على الملكية

ولم  ،الكويتي على المنطقة المحايدة )المقسومة( إلى بداية العشرينات من القرن المنصرم-تعود جذور الصراع السعودي

 .سيادة أم بتقاسم وإدارة الثروات الطبيعيةتستطع االتفاقات بين الطرفين معالجته سواء تعلق األمر بال

 

بين الكويت ونجد حول الحدود بينهما. انتهت هذه الحرب بعقد  1920حدث نزاع مسلح في عام  ،بعد زوال الدولة العثمانية

دة حدثت منطقة محايأ   ،التي ال تزال تعتبر وثيقة أساسية للحدود بين الطرفين. وبموجبها 1922اتفاقية العقير في عام 

 لالحا% من مساحة السعودية 0.2و% من مساحة الكويت الحالية 32آالف كيلو متر مربع أي ما يعادل  5.7مساحتها 

(1). 

 

يتقاسم الطرفان السيادة على المنطقة وكذلك جميع الموارد الطبيعية الموجودة فيها لكن هذه المعاهدة لم تعالج التوترات بين 

على الكويت استمر عدة سنوات غايته التأثير على الكويت في سبيل الحصول على  افقد فرضت السعودية حصار   ؛البلدين

 مكاسب أخرى في المنطقة.

 

 :ينأت مبدعقد الطرفان اتفاقية أقر   ،1965وفي عام 

 )رويترز( قناع الكويت بمطالبه في المنطقة المحايدةإبن سلمان يفشل في 

 رويترز() 
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ع لسيادة الجنوبي تاب القسم الشمالي تابع لسيادة الكويت والقسم :وهو تقسيم المنطقة إلى قسمين متساويين ،المبدأ األول جديد -أ

 السعودية. 

وهو االستمرار بتطبيق بنود معاهدة العقير المتعلقة بالملكية المشتركة للثروات الطبيعية بما فيها الحقول  ،المبدأ الثاني قديم -ب

 النفطية والغازية سواء كانت برية أم بحرية ولغاية ستة أميال بحرية. وهذا هو الوضع القانوني الحالي للمنطقة.

 

ن معاهدة العقير ومعاهدة عام أحالي بين البلدين سياسي واقتصادي في آن واحد. يتمثل الجانب السياسي في الصراع ال

أما الجانب االقتصادي  مطالبة كل طرف بكامل المنطقة. ووالترتيبات الحدودية األخرى لم تعالج جوهر المشكلة وه 1965

 يفية استغاللها.فيرتبط بالخالفات الحادة حول إدارة الحقول النفطية وك

 

تحاول السعودية تطبيق نفس  ،بسبب قوتها العسكرية وقدرتها االقتصادية والمالية وتأثيرها الخليجي وعالقاتها الدولية

يقضي بتنازل البحرين  (2) ااتفاق  عقدت الرياض والمنامة  ،1958ففي عام  ؛الترتيبات التي اتبعتها في منطقة فشت أبوسعفة

 لمنطقة مقابل موافقة السعودية على تقاسم اإليرادات النفطية الصافية لحقل أبوسعفة.عن سيادتها على هذه ا

 

ن غلق جميع الحقول النفطية البرية والبحرية المشتركة في الوقت الحاضر ناجم عن قرارات سعودية مباشرة أو غير إ

الحصار بين  وكذلك 1922و 1920مباشرة. ستتطور هذه السياسة لتحقيق نفس الهدف الذي سعت إليه الحرب بين 

 أي التنازل عن السيادة مقابل حصول الكويت على إيرادات تحددها اتفاقات مماثلة التفاق أبوسعفة. ،1937و 1923

 

األطراف المعنية بجميع  -أو على األقل إعالم-تستوجب جميع النصوص القانونية التي تحكم الملكية المشتركة موافقة 

 الل واإلدارة لكن السعودية أغلقت أو دفعت إلى غلق الحقول النفطية المشتركة مع الكويت.التصرفات المتعلقة باالستغ

 

 مناطق النزاع وتكاليفه

يبلغ اإلنتاج النفطي و ل نفط المنطقة المحايدة أهمية كبرى للكويت مقارنة بالسعودية وذلك من الزاويتين اإلنتاجية والمالية.يمث   

 ي يوزع مناصفة على الطرفين./ألف ب 550الكلي لهذه المنطقة 

 

% من إنتاجها الكلي في 9.8بمعنى أن حصتها من نفط المنطقة تعادل  ،مليون ب/ي 2.8نتج الكويت من جميع حقولها ت  

 % من إنتاجها الكلي.2.5أي ال تعادل حصتها سوى  ،مليون ب/ي 10.7حين تنتج السعودية من جميع حقولها 

 

تصبح العوائد  ،اوعلى افتراض أن سعر برميل النفط خمسون دوالر   ،حصة كل منهما ومن حيث المكانة المالية لحصيلة

وهي نسبة ال يستهان  ،% من اإليرادات العامة لميزانية الدولة9.9مليون دوالر في السنة أي  5018الكويتية من المنطقة 

ية من هذه المنطقة )نفس المبلغ( سوى في حين ال تعادل العوائد السعود ،بها خاصة تحت وطأة الظروف المالية الحالية

 % من إيراداتها العامة.2.6

 

ل حجم العوائد السعودية % من عجز الميزانية العامة في حين ال يشك   23.7كما يغطي حجم العوائد الكويتية من هذه المنطقة 

 .(3) العامة% من عجز الميزانية 8.1منها سوى 
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 اء توقف اإلنتاج.بكثير من الخسائر التي تتحملها السعودية جر   كبرأخسارة مالية  حمل الكويتي ،من هذا الجانب

 

 االنسحاب من حقل الوفرة -1

كان يدار و. (4) يألف ب/ 220بطاقة قدرها  1954برميل وبدأ إنتاجه في عام  اتمليار 3.4يبلغ احتياطي هذا الحقل 

 بصورة مشتركة من قبل الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون.

 

غلقه إلجراء عمليات الصيانة  ،2015في مايو/أيار  ،قررت السعودية والكويت في اجتماع مشترك ،من الناحية الرسمية

 لمدة أسبوعين لكنه لم يعد إلى العمل لحد اآلن.

 

ا،بتجديد عقد شيفرون العاملة في الوفرة لمدة ثالثين  ااتخذت السعودية بمفردها قرار   ،2009في عام   ،2039 أي لغاية عام 

لذلك امتنعت  ؛يمس هذا التصرف سيادة الدولة على أراضيها ،. حسب تفسير الكويت(5) الكويتيوذلك دون استشارة الجانب 

األمر الذي يعني االستغناء  ؛عن إصدار تصاريح العمل لموظفي الشركة وعن منح رخص الستيراد المواد والمعدات الالزمة

بتقديرهم ال يجوز تطبيق القوانين  ألن اإلجراءات التي يعتبرونها غير مشروعةعن خدماتها. تذمر السعوديون من هذه 

 الكويتية على حقل الوفرة المشترك.

 

التي تنص على ما يلي: "يمارس كل من الطرفين المتعاقدين حقوق  1965اتفاقية ال يتناسب الموقف السعودي مع  ،والواقع

كما يمارسه على إقليمه  المنطقة المقسومة الذي يضم إلى إقليمه تمام  اإلدارة والتشريع والدفاع على ذلك الجزء من ا

  .(6)األصلي..."

 

للكويت تطبيق قوانينه وتعليماته اإلدارية على حقل الوفرة الواقع في النصف الشمالي للمنطقة التابع له من  ؛النص واضح

 وهكذا انسحبت شيفرون وتوقف اإلنتاج. .حيث السيادة

 

 حقل الدرةتحويل إنتاج  -2

مليار متر مكعب من الغاز  200حقل غازي ونفطي بحري متنازع عليه من قبل السعودية والكويت وإيران. يحتوي على 

 برميل من النفط. ماليين 310والطبيعي 

 

يتعين أن يحصل كل طرف على حصته من الحقل مباشرة لكن السعودية تصر على تحويل  ،الكويتي-حسب االتفاق السعودي

توقفت أشغال التطوير  ،حصل الكويت على حصته. بسبب عدم موافقة الكويت على هذا التصرفيج إلى الخفجي ومنها اإلنتا

 .2014وأوقفت السعودية اإلنتاج في عام  2013منذ عام 

 

 هجرة النفط من حقل الخفجي -3

. تتولى استغالله (7) يف ب/أل 300برميل وتبلغ طاقته اإلنتاجية  اتمليار 6.3سعودي يحتوي على -حقل بحري كويتي

 شيفرون والشركة الكويتية لنفط الخليج. 
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نتيجة مشاكل ترتبط  ،2014في أكتوبر/تشرين األول  ،أقدمت السعودية على غلق الحقل ،حسب التصريحات الرسمية

الحد المسموح  إذ تنبعث عن عملية االستخراج غازات ضارة تتجاوز ؛بمعدات اإلنتاج من جهة وبعوامل بيئية من جهة أخرى

 به.

 

هناك عدة أسباب أدت إلى هذا الغلق أهمها هجرة نفط هذا الحقل المشترك إلى حقل السفانية السعودي. وتتراوح  أن والواقع

 .(8) يب/ ألف 80وألف  50كمية النفط المنتقلة بين 

 

ة. ويرى الكويتيون ضرورة ويقترح ديوان المحاسبة الكويتي تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ووضع الحلول الممكن

 .(9) النزيففي محيط السفانية إليقاف هذا  ابئر   240حفر 

 

وال غرابة في  ،ا بهجرة الخام من الخفجي إلى السفانيةفال توافق على إنشاء هذه اآلبار ألنها ال تعترف أساس   ،أما السعودية

 .(10) اتمام  أن نجد من يرى العكس 

 

فإن قرار التوقف عن اإلنتاج يصب في صالح السعودية ويضر  ،جرة بهذا االتجاه أو ذاكوسواء كانت اله ،وعلى هذا األساس

 ،التعويضات عن هذا الضرر الفادح. وفي هذا السياقعلى ن بذل الجهود في سبيل الحصول يحاول الكويتيو ،بالكويت. لذلك

 يحتاجون إلى االعتبارات التالية: 

 

ويتم ذلك عن طريق خبراء نفطيين وجيولوجيين. البد من إثبات أن  ،جي إلى السفانيةإثبات الهجرة من الخف :النقطة األولى -

اإلنتاج الهائل لحقل أن  ،منطقة السفانية ذات ضغط منخفض في حين أن منطقة الخفجي ذات ضغط مرتفع. ومن المعلوم

 اإلنتاج يرفع الضغط فيه.فيه. كما أن توقف حقل الخفجي عن  امنخفض   اد ضغط  يول   مليون ب/ي(  1.2السفانية )

 

وهذا أمر سهل ومعروف ألن حقل الخفجي من وجهة نظر السعودية امتداد طبيعي لحقل  ،وينبغي وجود ممرات بين الحقلين

 السفانية.

 

وجود الضرر. من الزاوية القانونية الضرر هو الذي يحدد المسؤولية وما يترتب عليها من تعويضات. وهذا  :النقطة الثانية -

 ط بالنقطة السابقة من جهة وبتوقف اإلنتاج في الخفجي واستمرار اإلنتاج في السفانية من جهة أخرى.مرتب

 

إمكانية زيادة إنتاج حقل السفانية في حين أن ضرر الكويت مزدوج: في ل للسعودية يتمث   ايحقق غلق حقل الخفجي إذن مكسب  

 التوقف عن اإلنتاج والهجرة.

 

 ،وهذه عملية تفترض تعاون الطرفين ،جم الخام المتسرب من الخفجي إلى السفانية على وجه الدقةتحديد ح :النقطة الثالثة -

مليون  502ر حجم الخام المنتقل بنحو كما ينبغي وضع فترة زمنية لهذه الهجرة. وقد سبق لديون المحاسبة الكويتي أن قد  

ن الطريقة التي اعتمد ولكن يتعين على الديوان أن يبي   . (11) 2009وبداية عام  1960برميل خالل الفترة بين بداية عام 

 تحديث المعلومة. اوعليه أيض   ،عليها للوصول إلى هذا الرقم

 

 تحديد قيمة البرميل المهاجر. :النقطة الرابعة -
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اميل يصبح مبلغ الضرر السنوي حاصل ضرب ما يلي: عدد البر ،بناء على ما تقدمف ؛الحساب :النقطة الخامسة واألخيرة -

 بمعدل قيمة البرميل الواحد. ابعدد السنوات مضروب   ابعدد أيام السنة مضروب   امضروب   االمتسربة يومي  

 

لكن هذه الخسارة  ،(12) 2016ونهاية  2014فترة بين نهاية دوالر لل اتمليار 6.1ر الكويتيون خسارتهم بمبلغ قد  

 ترتبط بتوقف اإلنتاج وليس بالهجرة.

 

ير مفصل ودقيق عن األضرار الناجمة عن الهجرة. عندئذ تصبح المفاوضات بين الطرفين ضرورية البد من إعداد تقر

يحق  ،لكن نجاح هذه المفاوضات ضعيف بل ال أمل حتى في قبولها من الطرف السعودي. وهكذا، ومبنية على أسس علمية

  للكويت رفع شكوى أمام المحافل الدولية.

 

 على إنتاج المنطقة العوامل المؤثرة

والغلبة  ،عدة مؤثرات اقتصادية وسياسية تدعو السعودية إلى استئناف اإلنتاج تارة وإلى اإلبقاء على الحقول مغلقة تارة أخرى

 بتقديرها للخيار الثاني.

 

 أسعار النفط -1

ا وإن ظلت ك مؤخر  لكنها تراجعت عن ذل رامكوأ% من أسهم 5قررت السعودية خصخصة  ،بسبب عجز ميزانية الدولة

. تحاول الرياض الحصول ووعد بإتمام العملية مستقبال   ،محمد بن سلمان ،عاد ولي العهد السعوديثم  كما هي، حاجتها لألموال

 على أكبر قدر ممكن من األموال من هذه العملية عن طريق تحسين قيمة الشركة في أسواق المال العالمية.

 

توقع إذن الحصول على مئة مليار ليوني دوالر. ي  يرامكو إلى ترأتصل قيمة  ،السعوديين وفق تقديرات أحد كبار المسؤولين

على عدة عوامل في مقدمتها أسعار النفط. ولما تعتمد قيم الشركات النفطية  أن . ومن المعلوم(13) الخصخصةدوالر من 

لت السعودية فض   ،ية المفروضة على إيرانركميبسبب العقوبات األمن عام  أكثركانت هذه األسعار تتجه نحو االرتفاع منذ 

 من هذا المبلغ. أكثرالشركة في البورصة متوقعة ارتفاع القيمة إلى  أسهمالتريث في طرح 

 

أن هذه العودة تفضي في  ال شكعقل أن توافق الرياض في هذه المرحلة على عودة اإلنتاج إلى المنطقة المقسومة. ال ي   ،لذلك

فطية لكن إذا كان من المهم تحقيق زيادة في اإليرادات فإن األهم في الوقت الحاضر رفع األسعار أو إلى تحسن العوائد الن

 على األقل التصدي لهبوطها.

 

رامكو. وهذا ال يعني هبوط اإليرادات أعلى األسعار فتنخفض قيمة  اسلبي   اتؤثر عودة اإلنتاج إلى المنطقة المقسومة تأثير  

 .2030ب بل كذلك فشل السياسة االقتصادية التي وضعت قواعدها رؤية المملكة المتوقعة من الخصخصة فحس

 

النظر عن الزيادة التي يتطلبها  ن زيادة اإلنتاج السعودي داخل المنطقة المقسومة وخارجها )بغض   فإ ،ومن زاوية أخرى

داخل أوبك وخارجها. فقد أكد مؤتمر ية( يعني عدم احترام االلتزامات ميركتعويض نقص النفط اإليراني بسبب العقوبات األ

على ضرورة اإلبقاء على حجم اإلنتاج كما هو دون أية زيادة. كما  ،2018في سبتمبر/أيلول  ،المنظمة المنعقد بالجزائر

 اأن ثمانين دوالر   (14) ويرىعدم إقدام السعودية على زيادة اإلنتاج لخفض األسعار. بح الوزير السعودي في االجتماع صر  
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(. وهنالك توافق حول هذه النقطة مع ادوالر   77 ارميل هو السعر المناسب للمنتجين والمستهلكين )سعر مزيج برنت حالي  للب

  روسيا. هذه دالالت واضحة على صعوبة عودة اإلنتاج إلى المنطقة المقسومة.

 الدور الكويتي في األزمة الخليجية -2

ليجية الحالية الناجمة عن فرض حصار اقتصادي ومقاطعة دبلوماسية ضد قطر من من األزمة الخ امحايد   ااتخذ الكويت موقف  

   سعى الكويت إلى تقريب وجهات النظر في إطار البيت الخليجي.يوقبل السعودية واإلمارات والبحرين ومصر. 

 

الكويتية. ال ترى الرياض  لكن السعودية باتت تنظر إلى الموقف الكويتي من زاويتين: الزاوية األولى تتعلق بجدوى الوساطة

عديدة تجد في التفاوض المباشر األسلوب الوحيد  بأن دوال   ابمصالحها. علم   اا لها بل قد يكون مضر  في هذا الدور مكسب  

تحسين العالقات  ،والزاوية الثانية ترتبط بسعي الكويت إلى تقوية عالقاته مع الدوحة. أضف إلى ذلك .(15) األزمةلمعالجة 

  دية مع تركيا فيما يخص التجارة واالستثمارات البينية. بل هنالك توجه كويتي نحو تخفيف التوتر مع إيران.االقتصا

 

يدخل عدم استئناف اإلنتاج النفطي في المنطقة المقسومة في إطار الضغط السعودي على الكويت بهدف  ،وعلى هذا األساس

  إعادة النظر في هذه العالقات.

 

على غلق الحقول  اول الحصار لتنازلت السعودية عن الكثير من شروطها بل لما أقدمت أساس  ضمن د لو كان الكويت

  المشتركة.

 

من تلك التي تم االتفاق  أكبرنالحظ أن السعودية ال تتردد في منح البحرين حصة  ،وعند العودة إلى حقل أبوسعفة المشترك

. لم يكن لهذه العالقة النفطية أن تستمر لوال توافق ابل بالعكس تمام   رامكو تقليص اإلنتاج في هذا الحقلأعليها. كما ال تنوي 

السياسة البحرينية مع السياسة السعودية. الرياض تطلب بصورة أو بأخرى من الكويت وفي ميدان حقول المنطقة المقسومة 

  أن تتبنى الموقف البحريني.

 

 العقوبات ضد إيران -3

ستتوافق الدول  ،ية ضد إيران المتمثلة بحظر الصادرات النفطيةميركمن العقوبات األ على افتراض فاعلية الحزمة الثانية

فترض أن يعود اإلنتاج إلى المنطقة المقسومة أو إلى ي   ،النفطية داخل أوبك وخارجها على تقاسم الحصة اإليرانية. وبالتالي

إذ تبلغ القدرة اإلنتاجية السعودية  ؛لمشتركة مع الكويتمن الحقول ا لكن الرياض تفضل زيادة إنتاج حقولها بدال   ،بعض حقولها

نها تستطيع بسهولة رفع إنتاجها بواقع مليون ب/ي على األقل دون االعتماد على نفط المنطقة إن ب/ي. أي مليو 12

في زيادة إنتاجها. تتريث السعودية  ،ية ضد إيران غير أكيدة ألسباب عديدة. لذلكميركبأن فاعلية العقوبات األ االمقسومة. علم  

 ومن باب أولى ال توافق بسهولة على عودة اإلنتاج إلى هذه المنطقة. ،وبالتالي

 

 ضغوط الواليات المتحدة -4

ية السعودية عدة مرات إلى زيادة إنتاجها النفطي لتخفيض األسعار لكن هذه الدعوات المصحوبة بالتهديد ميركدعت اإلدارة األ

ية من السعودية إحياء سياستها القديمة المتمثلة ميركرة أخرى لم تجد استجابة لها. تطلب اإلدارة األتارة وبالتذكير بالجميل تا

بالمنتج المرجح لكن المشاكل المالية التي ظهرت في ميزانيتها أدت إلى التخلي عن هذا الدور. أصبحت السياسة النفطية 

 السعودية مبنية على أساس مصالح البلد بالدرجة األولى.
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ي الذي يعاني من عجز مزمن منذ عدة عقود. ميركعلى الميزان التجاري السلعي األ ادى ارتفاع أسعار الخام إلى التأثير سلبي  أ

 وهذا يعوض ذلك. ،يةأميركلكن السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة لمعدات عسكرية ومدنية 

ل محاولة لتقويض النفوذ اإليراني في المنطقة العربية. البد أن السعودية في حالة حرب في اليمن. وهذه تمث    ،أضف إلى ذلك

إذن من رفع أسعار النفط لتغطية األعباء المالية الحربية. يدخل التريث السعودي في عودة اإلنتاج إلى المنطقة المقسومة في 

تقدم على أي إجراء عملي يضر عالقة الحرب بأسعار النفط لذلك لم  اية تتفهم جيد  ميركإطار هذه السياسة. واإلدارة األ

 بالمصالح السعودية.

 

 الخطوة األخيرة

 االستمرار بالشراكة التي أصبحت مضرة للطرفين السعودي والكويتي. يتعين إذن إيجاد الصيغة المالئمة إلنهائها. الم يعد ممكن  

للسيادة الكويتية والقسم  االي للمنطقة تابع  بات القسم الشمف ؛في تعديل اتفاقية العقير اكبير   اتقدم   1965لقد أحرزت اتفاقية 

الجنوبي منها للسيادة السعودية. ينبغي اآلن االنتقال إلى الخطوة الثانية المنطقية وهي ضم الحقول الواقعة في كل قسم إلى 

 الدولة صاحبة السيادة عليه.

 

كثافتها ومحتواها الكبريتي. أما االختالفات  إنها من النوع المتوسط من حيث درجة ؛االجودة تقريب   فيالمنطقة  يتساوى نفط

فتتمثل في حجم االحتياطي من جهة وتكلفة اإلنتاج من جهة أخرى. تكلفة البرميل في حقل الخفجي تعادل أربعة أضعاف تكلفة 

قتصادية البرميل في حقل الوفرة. لكن هذه االختالفات يسهل حلها مقارنة باألزمة الحالية التي امتزجت فيها المصالح اال

 بالمشاكل السياسية والتأثيرات الخارجية. االنفصال هو الحل األمثل لنزاع يتعقد بمرور الزمن.

 

باحث اقتصادي -صباح نعوش*  
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