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ما كاد القرن التاسع عشر ٌطل على العالم حتى بدأ االقتصاد ٌؤخذ مكانته عامبل أول فً 
. حٌاة الشعوب

 
  على اإلنسان، وأصبح االقتصاد هو يلقد انتهى عصر سٌادة الشؤن الروحً والقٌم

الزٌت المحرك لماكٌنة البشرٌة، وأصبح البحث فً مكونات االقتصاد وعناصره أمرا 
. مثٌرا للبحث والحوار، مولدا نظرٌات متكاملة فً محاولة فهم الكون والحٌاة واإلنسان
ولعل ظهور الماركسٌة، فً أساسها االقتصادي، أكبر شاهد على التحول الذي أصاب 

الفكر اإلنسانً وبدأ ٌشكل وجها جدٌدا له، نقبله أو نرفضه، ولكننا ال نستطٌع تجاهله أو 
. إلؽاءه

 
إذن أصبح االقتصاد محورا فكرٌا  وبحثٌا وامتد تؤثٌر نظرٌاته، على تعددها، إلى 

وقد اخترت، بكامل الوعً لدور االقتصاد فً بناء . الدخول فً صلب مكونات الحٌاة
حٌاتنا، االقتصاد علما للدراسة فً جامعة القاهرة، ومن بعدها فً جامعة ساري 

. ؼٌلفورد البرٌطانٌة حٌث أنهٌت مشواري العلمً
 

ومنذ ذلك الوقت تركز اهتمامً على البحث االقتصادي وتسجٌل رإٌتً لؤلحداث 
لقد حضرت عشرات المإتمرات . االقتصادٌة، ومحاولة استقراء المستقبل من خبللها

االقتصادٌة على مختلؾ عناوٌنها، نفطا وماال وتخطٌطا، وقدمت مساهمات جادة 
وجدٌدة فً تلك المإتمرات والندوات، وحظً عالم االقتصاد بالقسط األكبر من همومً 

. الذهنٌة، فكانت هذه المقاالت على مدى عشرٌن عاما ونٌؾ
 

وهذه الحصٌلة التً تمكنت من اختٌار بعض أوراقها المنشورة فً الصحؾ والمجبلت 
البٌروتٌة  هً بعض ما قدمت « الشراع»و« القبس»، «األنباء»، «الوطن»: الكوٌتٌة 

من تصورات بحثٌة محكومة بقوانٌن االقتصاد وأدوات فهمه، ومقرونة بتؤكٌد الحرص 
على توظٌؾ الفكر االقتصادي فً خدمة الوطن واإلنسان، إننً أإمن بؤن كل عمل 

، بالممارسة أو بالفكر أو بالتعبٌر، ٌجب أن تكون ؼاٌته تحسٌن الحٌاة ونقلها نحو ه نإدي
. أفق أفضل لئلنسان

 
وإذا كنت أضع هذه التجربة أمام المختصٌن والقراء، فؤلن حصاد السنٌن التً تمضً، 
ٌمكن أن نقطؾ بعض بذوره الصالحة لتكون نواة مستقبلٌة معطاء، على هذا األساس 

. كانت الكتابة أصبل، ومن أجل الؽاٌة الكبٌرة ٌكون النشر
 
 

 

سعاد محمد الصباح 
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.. والخٌار السعودي.. الموقف النفطً العالمً
 
 

تثٌر التطورات األخٌرة فً سوق النفط الدولً، العدٌد من التساإالت، كما أنها تتطلب 
فانخفاض أسعار النفط أصبح حقٌقة ال . مواجهة علمٌة بعٌدة عن التحٌز أو االنفعال

. ٌمكن إؼفالها، ولم تعد مجرد توقعات أو تخمٌنات لها أسبابها الموضوعٌة أو الشخصٌة
فؤسعار النفط فً السوق الفوري استمرت فً االنخفاض وبمعدالت  سرٌعة، فقد 

دوالرا للبرمٌل  (16 - 15)انخفض سعر البرمٌل من نفط بحر الشمال إلى حوالً 
دوالرا للبرمٌل فً بداٌة هذا  (28)تسلٌم شهر مارس، وذلك من مستوى مرتفع ٌقارب 

 ( ٪40)العام، أي إنه فً خبلل فترة ال تزٌد عن أربعة أسابٌع حدث انخفاض ٌزٌد عن 
فً سعر النفط، والصورة ال تختلؾ نسبٌا لسعر البرمٌل من النفط األمٌركً المعروؾ 

فقد وصل سعر اإلقفال لهذا النفط فً سوق نٌوٌورك  فً  (ؼرب تكساس الوسٌط)بنفط 
. دوالرا للبرمٌل (15.44) فبراٌر تسلٌم شهر مارس حوالً 4
 

ومن ناحٌة أخرى، فمن المتوقع أن تستمر األسعار فً االنخفاض، نتٌجة لئلجراءات 
والسٌاسات التً أعلنت أخٌرا، فباإلضافة إلى الموقؾ البرٌطانً المتصلب الذي ٌتمثل 

 بحر الشمال، بحجة أنه لٌس فً مقدور الحكومة البرٌطانٌة إنتاجفً االستمرار بزٌادة 
، وإن ذلك من اختصاص الشركات المنتجة، هناك العدٌد من اإلنتاجالتحكم فً 

السٌاسات التً أعلنتها بعض الدول المنتجة والمصدرة للنفط، والتً أعربت فٌها عن 
نٌتها زٌادة اإلنتاج، فً مواجهة االنخفاض فً اإلٌرادات النفطٌة نتٌجة النخفاض 

ومن أهم هذه الدول نٌجٌرٌا، التً أعلنت بؤنها تنوي زٌادة إنتاجها إلى مستوى . األسعار
ملٌون برمٌل ٌومٌا،  (2.5)، والتً تزٌد حسب المعلومات المتوفرة عن اإلنتاجٌةطاقتها 

ومعنى ذلك أن نٌجٌرٌا على استعداد لمضاعفة إنتاجها إذا اقتضى األمر، ومن ثم 
إضافة ما ٌزٌد عن ملٌون برمٌل  ٌومٌا إلى حجم الفابض النفطً المتوفر حالٌا، الذي 

. ٌزٌد عن ملٌونً برمٌل ٌومٌا على األقل
 

، التً انعقدت فً اآلونة «األوبك»ثم جاء قرار لجنة متابعة السوق التابعة لمنظمة 
األخٌرة، حٌث تضمن عزمها على مواصلة السٌاسة التً اتخذها اجتماع الوزراء 

« أوبك»فً نهاٌة العام الماضً، والذي ٌتمثل فً الدفاع عن نصٌب « األوبك»لمنظمة 
كنصٌب عادل فً سوق النفط الدولً،  ( ٪40)من السوق والسعً لتحقٌق ما ٌربو عن 

ملٌون برمٌل،  (18)، ٌزٌد عن لئلنتاجذلك ٌعنً أن المنظمة تهدؾ إلى تحقٌق مستوى 
، «األوبك» الحالً لمنظمة اإلنتاجأي بزٌادة قدرها ملٌونا برمٌل ٌومٌا عن مستوى 

. «األوبك»وهو ٌمثل فً حد ذاته فابضا عن الطلب على نفط 
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، اإلنتاجومن الصورة ٌبدو أن العدٌد من الدول المصدرة للنفط ستتبع سٌاسة زٌادة 
للتعوٌض عن النقص فً اإلٌرادات الناتج عن انخفاض األسعار، أما الدولة الوحٌدة 

 برمٌل ٌومٌا فً مواجهة ألؾ( 200)التً أعلنت عزمها على تخفٌض إنتاجها بحوالً 
انخفاض األسعار، فهً مصر، وهذا القرار ٌمكن تفسٌره على أنه إجراء وقتً بهدؾ 

 لمنع انهٌار اإلنتاج مثل هذه السٌاسة، وتخفٌض إتباعتشجٌع الدول األخرى على 
. األسعار

 
، ومحاولة اإلنتاجوواضح أنه فٌما عدا مصر فقد استمرت الدول األخرى فً زٌادة 

زٌادة المبٌعات للتعوٌض عن انخفاض األسعار، ولما كان من المستحٌل أن تقوم مصر 
 بنسبة ضبٌلة اإلنتاجوحدها بتحمل أعباء هذه المرحلة، وتحقٌق االستقرار بتخفٌض 

، فمن المتوقع أن تتراجع (لم ٌكن لها أي تؤثٌر ٌذكر على حجم المعروض الكلً)للؽاٌة 
لم تلجؤ إلى محاولة زٌادة   العادٌة، ماإنتاجها مستوٌاتوتعود إلى . مصر عن قرارها

 بذلك، ولٌس من اإلنتاجٌة لتعوٌض انخفاض اإلٌرادات، إذا سمحت طاقتها اإلنتاج
المتوقع أن تنتج عن االجتماع الذي عقد فً القاهرة بٌن مصر والمكسٌك وبعض الدول 

لتنسٌق سٌاساتها فً مواجهة الموقؾ الحالً، أي تؽٌرات ذات تؤثٌر « األوبك»من ؼٌر 
. على الموقؾ العام فً سوق النفط الدولً

 
هذا من جانب العرض الحالً، والمتوقع الذي ٌتلخص فً احتماالت التزاٌد المستمر فً 

أما فً جانب الطلب، فلٌس من المتوقع أن ٌحدث أي . المعروض فً المستقبل القرٌب
تؽٌر ملموس فً حجم الطلب على النفط الخام ومنتجاته، فمن ناحٌة فالطلب ال ٌتؤثر 

تؤثرا ملموسا، بالتؽٌرات فً األسعار فً األجل القصٌر، فالمراقب للتطورات التً 
 النفط فً السبعٌنات ٌإكد ضعؾ المرونة السعرٌة للطلب على لىحدثت فً الطلب ع

النفط فً األجل القصٌر، وإن كان هذا الطلب على درجة مإثرة من المرونة فً األجل 
فبعدما، كان الطلب ٌزداد سنوٌا . الطوٌل، حٌث انقلب الوضع رأسا على عقب

وبمعدالت عالٌة فً نهاٌة الستٌنات وبداٌة السبعٌنات، بدأ الطلب العالمً باالنخفاض فً 
نهاٌة السبعٌنات وبداٌة الثمانٌنات، كردة فعل لبلرتفاع الكبٌر والمستمر فً األسعار 
خبلل السبعٌنات، إال أن هذا التؽٌر والتحول من الزٌادة فً الطلب إلى االنخفاض لم 

 ٌحدثا بٌن عشٌة وضحاها، 

 
 

سنوات، وهً الفترة  (10 - 7)أو فً وقت قصٌر، بل تطلبا على األقل فترة من 
 االستهبلك بهدؾ ترشٌد أنماطالبلزمة لتؽٌٌر الوسابل التكنولوجٌة لئلنتاج، وتؽٌر 

. االستهبلك من المنتجات النفطٌة، وتقلٌل االعتماد على النفط
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ومن ناحٌة أخرى فهناك العدٌد من الدالبل القوٌة على أن المرونة الداخلٌة للطلب على 
النفط ضعفت للؽاٌة، بل ٌكاد ٌكون هناك انفصام بٌن الناتج الكلً من ناحٌة ومعدالت 
نموه، والطلب على النفط ، وذلك نتٌجة للتؽٌر الذي حدث فً هٌكل اقتصادات الدول 

الصناعٌة المتقدمة وزٌادة األهمٌة النسبٌة لقطاع الخدمات على حساب قطاع الصناعات 
التقلٌدٌة ذات الكثافة الكبٌرة لبلستهبلك النفطً، كما ٌبدو أن الدول الصناعٌة المتقدمة 

ستستمر فً سٌاساتها الضراببٌة التً اتبعتها منذ عشر سنوات تقرٌبا، والتً تهدؾ إلى 
ترشٌد االستهبلك من المنتجات النفطٌة، وبعبارة أخرى فإن هذه الدول لن تسمح 

ام، بؤن ٌنعكس على أسعار المنتجات النفطٌة فً ــــــط الخـ النؾأسعارالنخفاض 
األسواق الداخلٌة، فتبقى هذه  

 
األسعار على مستوى عال ضمانا الستمرار الطلب فً االنخفاض، وٌبدو أن شركات 

الرؼم من ب سٌاسات مماثلة لسٌاسات حكوماتها، ؾإتباعالنفط الكبرى، ستستمر فً 
م ٌنخفض سعر الؽازولٌن للمستهلك األوروبً إال ـام فلــط الخـــانخفاض أسعار النؾ

و بٌنما كان االنخفاض فً سعر النفط الخام بنسبة زادت ( ٪1)بنسبة ضبٌلة تقل عن 
وفً فترة قصٌرة، ومن مسببات تمسك شركات النفط بعدم تخفٌض  ( ٪40)عن 

 .األسعار للمنتجات النفطٌة، حماٌة استثماراتها، سواء كانت نفطٌة أو فً البدابل
 

الخبلصة هً أن اعتبارات العرض والطلب فً الوقت الحالً وفً المستقبل القرٌب، 
تبرر استمرار سعر النفط الخام فً االنخفاض، إال فً حالة حدوث تؽٌٌرات طاربة 
على الصعٌد السٌاسً الدولً أو اإلقلٌمً، وهو أمر مستبعد فً الوقت الحالً، فإذا 

 إلى أي مستوى سٌنخفض سعر النفط؟:  فً انخفاض فالسإال الربٌس هو األسعاركانت 
 

 
إن المتابع لما ٌحدث فً سوق النفط وتارٌخه منذ الثمانٌنات، ٌبلحظ بوضوح أهمٌة 
عنصر التوقعات باإلضافة إلى االعتبارات الموضوعٌة المتعلقة بالكلفة الحدٌة فً 

، ولقد اتسمت التوقعات بقدر ؼٌر عادي من الدٌنامٌكٌة وسرعة حّدي الاإلنتاجمصٌر 
التؽٌر بحٌث ٌصعب تسمٌة هذه التوقعات، كما هو معتاد بؤنها تتمثل سٌكولوجٌة السوق، 

فالسٌكولوجٌة ال تتؽٌر بمثل هذه السرعة، فتوقعات السوق كانت تنصب على سعر فً 
دوالرا للبرمٌل، وتعالت  (25)دوالرا للبرمٌل، ثم تؽٌرت لتصبح  (28 - 26)حدود 

 كارثة تجر معها العالم كله، وخاصة مإسساته ستلحقهاألصوات حٌنبذ بؤن سوق النفط 
ولما . دوالرا للبرمٌل  (20)المالٌة واالستثمارٌة، إذا انخفض سعر النفط إلى المستوى 

 عن إفبلس ن بل لم ٌعلقعةوصل سعر السوق إلى هذا المستوى لم تحدث الكارثة المتو
نزوٌبل والبرازٌل ؾأي بنك أو مإسسة نفطٌة صؽٌرة أو كبٌرة، ومازالت المكسٌك و

ومصر تصارع دٌونها وسداد التزاماتها باألسلوب نفسه دون تؽٌر دراماتٌكً ٌذكر، أي 
 سعر »كان ٌسمى  حاله بالرؼم من وصول سعر النفط إلى ما ي علىــأن العالم بق
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وبوصول سعر النفط إلى مستوى هذا السعر المتدنً من وجهة نظرهم، بدأ « الكارثة
 - 20)سوق النفط والمتعاملون فٌه ٌعدلون توقعاتهم، فتحرك سعر الكارثة إلى أسفل فً 

 .دوالرا (18

 
 دوالرا، ثم 15 التوقعات بانخفاض سعر النفط الخام إلى عدلتولما لم تحدث الكارثة ت

 دوالرات، بل أقل عند حلول شهر 10 دوالرا والحدٌث اآلن هو عن سعر 12إلى 
مارس من هذا العام والحقٌقة أن التوقعات مهمة فً التؤثٌر على ما ٌحدث فً السوق، 

 إلى د أو من أسبوع إلى آخر، أو حتى من شهر إلى آخر، دون االستناآخرفمن ٌوم إلى 
االعتبارات الموضوعٌة للعرض والطلب، ولكن فً األجل القصٌر فقط، فً النهاٌة فإن 
الذي ٌتحكم بالسوق لٌس سٌكولوجٌة هذا السوق فً األساس، وإنما المحددات الربٌسٌة 

. لؤلسعار من العرض الحالً والمتوقع، والطلب الحالً والمتوقع
 
ة مسلم بها من الناحٌة االقتصادٌة، وتنطبق على كافة أنواع السلع، من ــذه بدٌهًــه

أولٌة إلى وسطٌة، إلى نهابٌة، من زراعٌة إلى صناعٌة وبدرجات متفاوتة وبفترات 
زمنٌة متفاوتة، فالسعر المحقق فً النهاٌة ٌتوقؾ على الطلب الفعلً والعرض الفعلً، 

وتصبح سٌكولوجٌة السوق مجرد تارٌخ ٌستخدم فً تبرٌر حٌثٌات التحدٌد، وطرٌقة 
 .الوصول إلى السعر المحقق ولٌس عامل تحدٌده

 
فإذا ركزنا على االعتبارات الموضوعٌة فإن الحد األدنى الذي ٌمكن أن ٌصل إلٌه سعر 

النفط فً سوق النفط العالمً ٌتوقؾ على ثبلثة عوامل موضوعٌة ربٌسٌة، أولها بل 
أهمها هو موقؾ المملكة العربٌة السعودٌة، وبصفة خاصة فٌما إذا كانت المملكة 

العربٌة السعودٌة تنوي عدم التدخل لتؽٌٌر مجرٌات األمور ولٌس التؤثٌر على اعتبارات 
 سٌاسة تهدؾ إلى معاقبة إتباعالسوق، أي فٌما إذا كانت المملكة العربٌة السعودٌة تنوي 

بعض دول ؼٌر األعضاء فً أوبك، وبصفة خاصة برٌطانٌا، فإذا كانت المملكة العربٌة 
السعودٌة تنوي التدخل لتؽٌٌر مجرٌات األمور وعقاب بعض الدول من ؼٌر األوبك 
وتلقٌنها درسا ال ٌمكن نسٌانه، فإنها قد تتبع األسلوب المسمى بؤسلوب السعر المحدد 

 لئلنتاجذلك بعرض كمٌات كبٌرة من النفط عند مستوى سعري مرتبط بالكلفة الحدٌة 
لآلبار النفطٌة السعودٌة، بؽض النظر عن الكلفة الحدٌة لئلنتاج النفطً فً اآلبار 

. الحدٌة، ذات الكلفة العالٌة نسبٌا خارج المملكة العربٌة السعودٌة ودول مجلس التعاون
 

فإن كانت الكلفة المتؽٌرة فً اآلبار الحدٌة لبحر الشمال مثبل خمسة  دوالرات، فقد تلجؤ 
،  السعودٌة إلى عرض كمٌات كبٌرة من النفط، عند سعر ٌقل عن خمسة دوالرات

وٌؽطً فً الوقت نفسه التكلفة الحدٌة للنفط السعودٌة، فإذا اتبعت المملكة العربٌة 
د األدنى الذي ٌمكن أن ٌصل إلٌه سعر النفط الخام فً ــالسعودٌة هذه السٌاسة فإن الح
 الكلفة الحدٌة ألقل اآلبار كفاءة فً المملكة العربٌة لىسوق النفط العالمً، ٌتوقؾ ع

ذه االعتبارات من الممكن أن ــا لهــط وفقـالسعودٌة، مما ٌعنً أن الحد األدنى لسعر النؾ
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. دوالرات للبرمٌل (3 - 2)ٌكون فً حدود 
ولكن فً الواقع ٌستبعد هذا االحتمال، فالسعودٌة ال تبنً سٌاساتها النفطٌة على أسس 

ؼٌر موضوعٌة وتبنً عبلقاتها الدولٌة على أساس من التفاهم ومناخ من الصداقة، 
وهذه االعتبارات تستبعد عامل االنتقام أو العقاب كؤسلوب لحل األزمات، كذلك فإن فً 
سٌاسة السعر المحدد هذه، والقابمة على إؼراق األسواق بالنفط السعودي، ستإدي إلى 

نتابج  ضارة على حلفاء السعودٌة وأصدقابها، إذ إن التخفٌض المتعمد لؤلسعار لهذا 
المستوى سٌإدي إلى تخفٌض بالػ فً اإلٌرادات النفطٌة ال ٌمكن تحمله بالنسبة لبعض 
دول مجلس التعاون، وخاصة البحرٌن وعمان، وبعض الدول العربٌة األخرى، كمصر 

 .والعراق والجزابر ولٌبٌا، كما أنها ستخلق مناخا سٌاسٌا معادٌا هً فً ؼنى عنه
 

 
وإذا افترضنا أن المملكة السعودٌة لن تتبع مثل هذه السٌاسة التدخلٌة، والعتبارات 

موضوعٌة سٌاسٌة واقتصادٌة فإن الحد األدنى الذي ٌمكن أن ٌصل إلٌه سعر النفط فً 
 سوق النفط العالمً، سٌتوقؾ فً األجل القصٌر على االعتبار الثانً، وهو حجم الكلفة 

 
 (بحر الشمال وآالسكا) النفطً فً أكثر الظروؾ صعوبة اإلنتاجر دالمتؽٌرة فً مصا

والتركٌز هنا هو على الكلفة المتؽٌرة ولٌس على الكلفة الكلٌة، على أساس أن شركات 
النفط والدول صاحبة االمتٌاز لن تقوم بإنهاء وجودها فً سوق النفط، ووقؾ إنتاجها 
نهابٌا، والخروج من السوق لمجرد وجود ظروؾ وقتٌة صعبة، خاصة إذا أخذنا فً 

االعتبار الكلفة العالٌة المصاحبة إلنهاء أعمال مثل هذه الشركات، لذا فمن المتوقع لها 
 على وقؾ، ولفترة تتاإلنتاجأن تستمر فً تحمل مصارٌفها الثابتة، بؽض النظر عن 

وفً ظل هذه الظروؾ فإن .. مدى استمرارٌة األزمة فً األجلٌن المتوسط والطوٌل
 ٌتوقؾ على ما إذا كان السعر سٌؽطً المصارٌؾ المتؽٌرة المتعلقة اإلنتاجقرار 

 أم ال، فإذا كان السعر ٌقل عن التكلفة فلٌس فً صالح الشركات من الناحٌة باإلنتاج
، ومن المعروؾ أن اإلنتاج أو التوقؾ عن اإلنتاجاالقتصادٌة والمالٌة، االستمرار فً 

دوالرات للبرمٌل فً بحر  ( 6 - 5)هذه الكلفة المتؽٌرة كما هً فً حدود ما بٌن 
ادا إلى االعتبارات الموضوعٌة ن ٌمكن القول أنه استاسالشمال وآالسكا، على هذا األس

الحالٌة والمتوقعة لسوق النفط العالمً، المتمثلة فً العرض والطلب والكلفة المتؽٌرة فً 
( 6 - 5) الحدٌة، فإن الحد األدنى الموضوعً لسعر النفط هو فً حدود اإلنتاجمصادر 

 .دوالرات للبرمٌل
 

أما االعتبار الثالث، فهو ٌتمثل فً أسعار البدابل، وهذا العامل ٌلعب دورا مهما فً حالة 
ارتفاع األسعار، ولٌس فً حالة انخفاضها، إال إذا انخفض العرض من النفط انخفاضا 

 ووجود فجوة بٌن العرض والطلب، تقوم البدابل بسدها، ،ٌتناسب مع انخفاض سعره
وهذا االحتمال مستبعد، فهناك ما ٌكفً من الدالبل بؤن منحنى العرض على النفط لٌس 

فقط منحنى عكسٌا  فً حالة ارتفاع األسعار، حٌث تنخفض الكمٌات المعروضة مع 
ارتفاع السعر، بل إن منحنى العرض من النفط ٌشبه منحنى الطلب إلى حد كبٌر، فً 
حالة انخفاض األسعار، حٌث تزداد الكمٌات المعروضة بدال من انخفاضها كما هً 
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 الحال فً منحنٌات العرض العادٌة، وسبب هذا السلوك الذي ٌطابق فٌه منحنى العرض 
 
 
 

على النفط، منحنى الطلب علٌه، هو صحة افتراض أن الدول المصدرة للنفط هً دول 
. ذات أهداؾ إٌرادٌة محددة تتناسب مع حجم طاقتها االستٌعابٌة

 
 

ووفقا لهذه االعتبارات فإن انخفاض مستوى سعر النفط إلى مستوى ٌقارب من التكلفة 
دوالرات للبرمٌل، أمر ممكن، ؼٌر أن  (6 - 5)المتؽٌرة لنفط بحر الشمال، أي حوالً 

وبصفة عامة ال توجد فً االقتصاد نتابج مإكدة . ذلك ال ٌعنً أنه أمر محتم الوقوع
فاالقتصاد ٌتناول سلوك اإلنسان، وهو سلوك بطبٌعته ٌتسم بالعشوابٌة إلى حد  التحقٌق، 

ما، وٌصعب التنبإ به بصورة مإكدة، كذلك فبل ٌستبعد أن تتدخل بعض القوى ذات 
التؤثٌر على السوق كالوالٌات المتحدة األمٌركٌة مثبل، لمنع تدهور السعر تدهورا كبٌرا، 

خشٌة حدوث نتابج ذات طابع سٌاسً ؼٌر مرؼوب فٌها، وخاصة فً دول أمٌركا 
البلتٌنٌة، كذلك فمن الجابز حدوث تؽٌر فً سعر الدوالر بارتفاع قٌمته نتٌجة لزٌادة 

الطلب علٌه، التً قد تترتب عن زٌادة حجم المعامبلت النفطٌة، نظرا النخفاض 
، وقد ٌحدث أٌضا االرتفاع فً سعر الدوالر على ضوء النتابج اإلنتاجاألسعار وزٌادة 

المشجعة األخٌرة عن مسار االقتصاد األمٌركً، وانتعاش االقتصاد العالمً بصفة عامة 
الذي قد ٌستفٌد من انخفاض سعر النفط، ومع ارتفاع سعر الدوالر ٌرتفع السعر الحقٌقً 

وإذا أضفنا إلى . للنفط، وبذلك ٌعطً قوة تعوٌضٌة لبلنخفاض فً السعر االسمً للنفط
هذه االعتبارات االقتصادٌة اعتبارات سٌاسٌة قد تحمل فً طٌاتها مفاجآت ؼٌر متوقعة 

لذا ٌجب .. وخاصة فً منطقة الشرق األوسط، حٌث وصلت درجة الؽلٌان إلى أقصاها
التحفظ وعدم اعتبار انخفاض أسعار النفط إلى  مستوى التكلفة المتؽٌرة على أنه أمر 

. محتم الوقوع، وإنما هو أمر محتمل ال ٌجب استبعاده أو التؽاضً عنه
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 «أوبك»السعودٌة تقود 
السترداد زمام المبادرة فً أسواق النفط العالمٌة 

 
 

إن التطورات فً اآلونة األخٌرة فً سوق النفط الدولً تشٌر إلى أن انخفاض سعر 
 - 5 ) أي بحوالً- ط بحر الشمال ـن التكلفة المتؽٌرة لنؾـــوى قرٌب مـــط إلى مستــالنؾ

 .مر ممكن ال ٌجب استبعاده أو التقلٌل من أهمٌتهأدوالرات للبرمٌل، هو  (6
 

 بعض المنظرٌن للسٌاسة النفطٌة أن السماح لعوامل السوق الموضوعٌة بؤن ىوٌر
تتفاعل طبٌعٌا، ومن ثم السماح لؤلسعار بؤن تصل إلى أي مستوى، هو أمر ؼٌر 
مرؼوب فٌه، وٌدعو هإالء إلى ضرورة التدخل لمنع ما ٌسمى بانهٌار األسعار، 

 .والدعوة إلى التدخل هذه  تتعدد فً محتواها وإطارها
 

فهناك من ٌرى أن المسإولٌة الكبرى لحماٌة السوق تقع على المملكة العربٌة السعودٌة 
بٌنما « األوبك»وحدها، أو بالتنسٌق مع دول مجلس التعاون أو فً نطاق دول ؼٌر 

ٌرى البعض اآلخر وخاصة المملكة العربٌة السعودٌة، أن المسإولٌة هً مسإولٌة 
لم  وخاصة برٌطانٌا، وما« األوبك»مشتركة ٌقع العبء األكبر فٌها على دول ؼٌر  

وٌرى .  وترشد أسعارها، فلٌس هناك أمل على اإلطبلقإنتاجهاتتعاون هذه الدول وتحدد 
البعض اآلخر وخاصة الكوٌت، أن المطلوب هو الوصول بٌن كافة  األطراؾ المعنٌة، 

إلى الحد األدنى من االتفاق، لٌشمل ذلك « األوبك»أو ؼٌر « األوبك»سواء من دول 
 الذي ٌتناسب مع هذه اإلنتاجاتفاقا عاما على الحدٌن األدنى واألعلى لؤلسعار، وحجم 

الحدود، والواقع أن هذا االقتراح ال ٌختلؾ فً جوهره عن النظام، الذي حاولت 
تطبٌقه منذ مإتمر لندن، مع تحقٌق قدر أكبر من المرونة وتوسٌع نقاط « األوبك»

ومهما اختلفت اآلراء عن أسلوب التدخل أو نطاقه « األوبك»االتفاق لٌشمل دوالً ؼٌر 
هل : أو كٌفٌة تطبٌقه، فإن السإال الذي ٌثار فً المقام األول وٌستحق اإلجابة عنه هو

 من الضروري التدخل؟ فإذا 
 
 

كانت اإلجابة نعم، عندبذ تثار التساإالت األخرى، عمن سٌتدخل وأسلوب التدخل 
 وإطاره وكٌفٌة تطبٌقه؟

 
إننً ال اختلؾ مع أحد فً أن انخفاض األسعار انخفاضا كبٌرا ستكون له آثار سٌبة 
على بعض الدول النامٌة والمصدرة للنفط، بؽض النظر، عما إذا كانت أعضاء فً 

« األوبك»أو خارج إطار المنظمة، ومن هذه الدول دول منظمة « األوبك»منظمة 
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والمكسٌك ومصر وعمان والبحرٌن، إال أن التحلٌل الموضوعً البد أن ٌشٌر إلى 
، باإلضافة إلى  االحتماالت اإلٌجابٌة التً من الممكن أن تنتج عن انخفاض أسعار النفط

إعطاء دفعة للنمو فً االقتصاد العالمً، هناك تخفٌض العبء على الدول النامٌة التً لم 
تحقق نجاحا ملموسا فً ترشٌد االستهبلك فً الطاقة، وكان عبء سداد كلفة استٌراد 
النفط وبالعملة الصعبة من أكبر معوقات التنمٌة فً هذه الدول، بالرؼم من المعونات 

 .الملموسة التً قدمتها الدول النفطٌة الخلٌجٌة للدول النامٌة ؼٌر النفطٌة
 

إن المحصلة النهابٌة للنتابج اإلٌجابٌة والسلبٌة النخفاض أسعار النفط، ٌصعب التنبإ بها 
 للدراسات الكمٌة، إال أنه ٌبدو أن نتابجها اإلٌجابٌة قد إخضاعهابصفة قاطعة، وتتطلب 

 إٌجابٌة فً النهابٌة، وإن كانت نتابجها توزٌعٌة، أي تحول الثروة والرٌع أكثرتكون 
 .النفطً إلى الدول المتقدمة الصناعٌة، وعلى حساب الدول النامٌة النفطٌة

 
فإذا اقتصر التحلٌل على القطاع النفطً فقط، ومع تسلٌمً باآلثار العكسٌة النخفاض 
سعر النفط على دول مجلس التعاون والدول العربٌة النفطٌة األخرى، فإننً ال أرٌد 

التدخل لمنع الظروؾ الموضوعٌة السابدة فً سوق النفط من أن تؤخذ مجراها الطبٌعً 
. وذلك العتبارات متعددة

 سٌاسات داخلٌة رشٌدة لتحٌٌد تؤثٌر انخفاض سعر النفط على إتباعمن الممكن : أوال 
. دول مجلس التعاون الخلٌجً والدول العربٌة النفطٌة األخرى

فإن الظروؾ السابدة فً سوق النفط العالمً تختلؾ اختبلفا جذرٌا عن الظروؾ : ثانٌا 
التً كانت سابدة فً السبعٌنات، وأن نماذج التدخل التً تمتعت بقدر محدود من النجاح، 

وفً ظروؾ مثالٌة، واتسمت بالندرة وبتركٌز المواد الطبٌعٌة فً أٌد محدودة، هذه 
 النماذج ذات النجاح المحدود فً ظروؾ 

 
 

 اإلنتاجمثالٌة، ال ٌحتمل لها النجاح على اإلطبلق،  فً ظروؾ التخمة النفطٌة، وتركز 
. النفطً فً أٌد متعددة لها ظروؾ متباٌنة

 
 التدخل فً الوقت الحالً، وهو أمر مستبعد لمنع االنهٌار إمكانٌةومع افتراض : ثالثا 

فما الذي ٌضمن استمرار نجاح التدخل لفترة معقولة، ومن الذي ٌضمن عدم تكرار 
 لم 1983منذ مإتمر لندن « األوبك»األزمات؟ فالدواء المسكن الذي استخدمته منظمة 

 . منذ ذلك الوقتأٌكن نافعا، وقد تؽٌرت الظروؾ إلى أسو
 

إذا كان من الضروري التدخل فمن المتحمل مسإولٌة هذا التدخل وتضحٌاته؟ فً : رابعا
الؽالب ٌركز الكتاب الؽربٌون على أن هذه المسإولٌة  عادة تقع على المملكة العربٌة 

 واحتٌاطٌات هابلة، وفً الواقع ٌرة كبإنتاجٌةالسعودٌة، بحكم كونها دولة ذات طاقة 
ها، أما إذا كان ئٌعنون بذلك، كلما تطلب األمر تضحٌة فإن السعودٌة هً التً تتحمل عب

ومستهلكً المنتجات النفطٌة « األوبك»هناك ربحٌة فٌجب أن تقتصر على منتجً ؼٌر 
 . وشركات النفط الكبرى الصناعٌة المتقدمة مشاركة مع حكومات هذه الدولفً الدول
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والواقع الذي ال ٌمكن إنكاره أن المملكة العربٌة السعودٌة تحملت المسإولٌة بكفاءة 
ففً . وجدارة وتعقل واعتدال لفترة طوٌلة، كما أنها تحملت من التضحٌات ما ٌكفً

وحاولت قدر استطاعتها . خبلل فترة السبعٌنات اتسمت سٌاستها باالعتدال، وبعد النظر
، وٌكفً أن نلقً واإلنتاجأن تدخل عامل االستقرار كؤحد العوامل المهمة فً التسعٌر 
وخارجها، بما « األوبك»نظرة على المشروعات السعودٌة المتعددة فً إطار منظمة 

 طوٌلة المدى والحوار مع الدول الصناعٌة المستوردة للنفط، كذلك اإلستراتٌجٌةفٌها 
ا، التً تفاوتت مابٌن النصح ــــوخارجه «األوبك»ة ـــالمواقؾ السعودٌة داخل منظم
 والتحذٌر، إلى الحزم والتنفٌذ، 

 
 

والخبلؾ العلنً فً الموقؾ الموضوعً، وبصورة واضحة مع بعض أعضاء المنظمة 
 وحدها عبء تحقٌق ةالسعوديقد تحملت ؾوذلك من واقع مسإولٌتها، أما عن التضحٌة 

 التوازن ما بٌن الطلب العالمً والعرض 
 

العالمً، أي إنه ألول مرة فً التارٌخ تتحمل دولة واحدة مسإولٌة على المستوى 
، فماذا كانت النتٌجة؟ قبلت السعودٌة أن إستراتٌجٌةاالقتصادي العالمً، وفً مادة 

 ملٌون 2.5ٌنخفض إنتاج صادراتها من النفط من عشرة مبلٌٌن برمٌل إلى حوالً 
برمٌل ٌومٌا فً فترة وجٌزة، إال أن هذه التضحٌة لم تإد فً النهاٌة إلى مشاركة 

 .اآلخرٌن  لتضحٌات السعودٌة، وبقدر ٌتناسب مع مواردهم النفطٌة وأهدافهم اإلنمابٌة
 

لب اآلخرون بؤن تتحمل السعودٌة التضحٌة مرة أخرى، ونتابجها لن تكون الماذا إذن ٌط
 مضمونة، بل ستكرر األزمات بالصورة نفسها؟

 
 أمر ال جدال وإنتاجهن سٌطرة السوق على تحدٌد أسعار النفط أالبد من التسلٌم ب: خامسا

فٌه، وإنه بدال من محاربة واقع ال ٌمكن تؽٌٌره فً الظروؾ الحالٌة، فمن الواجب 
. ، وقبول نتابجههمساعدة هذا الوضع وتؤٌٌده والتعامل فً إطار

لٌس معنى ذلك أن تقؾ دول مجلس التعاون مثبل موقؾ المتفرج، وترسم سٌاساتها على 
أساس ردود فعل لما ٌحدث فً السوق، وإنما المطلوب أن تتفاعل مع السوق من موقؾ 

نتاجها النفطً على أساس قدرتها إإٌجابً ٌإثر فٌه وٌتؤثر به، فتحدد هذه الدول 
االستٌعابٌة، وفقا لخططها التنموٌة واالمتٌازات الفنٌة المتعلقة بالعبلقة بٌن اإلنتاج 

 .واالحتٌاطً النفطً، وعلى هذا األساس تقبل حكم السوق فٌما ٌتعلق باألسعار
 

 كذلك فإن إٌجابٌة السٌاسة النفطٌة فً التعامل مع السوق، تعنً أن تحتفظ هذه الدول 
بحقها فً تحدٌد نوعٌة التصدٌر من النفط، سواء كان من الخام أو المنتجات، وتحدٌد 
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فإذا اتبعت الدول المصدرة مثل هذه . األسلوب التعاقدي الذي ٌتناسب مع ظروفها
 الفلسفة اإلٌجابٌة فً التعامل مع سوق النفط، فإن النتابج المتوقعة ستكون أكثر فابدة 

بكثٌر من التدخل ومحاولة مواجهة التٌار الذي ال ٌمكن تؽٌٌر اتجاهه، ولن تكون هذه 
الفابدة مقتصرة على مصدري النفط أو منتجٌه، وإنما على مستهلكً النفط أٌضا 

 .واالقتصاد العالمً بؤسره
 

واحد على اإلطبلق مهما « كارتل»والتارٌخ االقتصادي ٌإكد هذه الحقٌقة، فلم ٌستمر 
ها بقً االقتصاد العالمً بل استمر راختلفت صور إدارته، بل انهارت كلها، ومع انهٌا

 ورة طٌكرر األس« الكارتبلت»وتارٌخ . وازدهر
 
 

نفسها، ومشاحنات داخلٌة، ضؽوط خارجٌة، سٌاسات ؼٌر واقعٌة، وفً النهاٌة ٌفرض 
 .الواقع نفسه ، ولكن بعد أن ٌكون قدر كبٌر من الموارد قد استنزؾ وذهب هباء منثورا

 
إذا كان من المفٌد بل من الضروري، أن نسمح للسوق بؤن ٌلعب الدور األساس، : سادسا

مهما كان تعرٌؾ السوق لٌشمل السوق الفوري أو المستقبلً أو الخام أو المنتجات، فإنه 
من البلزم أن نمكن السوق من أن ٌكتشؾ حدوده، والحدود هذه تشمل فً المقام  األول 
أن ٌكتشؾ السوق أرضه وسماءه، أي الحدٌن األدنى واألعلى لسعر النفط الخام، ولٌس 
هناك مشكلة كبرى بالنسبة للحد األعلى فهو أمر سهل، حٌث ٌتحدد الحد األعلى لسعر 

ؼٌر أن تحدٌد الحد األدنى ، منتجات النفطٌة إحبلاللالنفط بكلفة البدابل بالنسبة ألقل ا
فكما بٌنت سابقا، فإنه ٌتؤثر باعتبارات التكلفة المتؽٌرة فً . لٌس بالقدر نفسه من السهولة

، والسٌاسات السعرٌة للدول النفطٌة الكبرى، وهذه أمور ال ٌمكن التخمٌن ةاآلبار الحدي
بها، إال أن اكتشافها ٌؤتً بالممارسة فقط، وقد واجه العالم ما ٌسمى بحافة الهاوٌة 

هً هذه الهاوٌة، إن وجدت على  النفطٌة مرات متعددة، وقد آن األوان ألن نكتشؾ ما
اإلطبلق، وقال البعض إن السعودٌة تخادع خداع الصحراء، ولقد آن األوان ألن ٌعلم 

 .العالم أن السعودٌة لم تكن تخادع، وإنما حذرت من واقع المسإولٌة
 

إن العامل المهم هو أن هناك بوادر تدل على نجاح السٌاسة السعودٌة، فً خلق :  سابعا 
نظام نفطً جدٌد ٌستند إلى الواقعٌة والمسإولٌة، وإنه بالرؼم من الضباب والؽٌوم التً 
تخفً الصورة الحقٌقٌة للواقع النفطً الجدٌد، إال أن المتعمق والمدقق فً تحدٌد معالم 

 إلى التفاإل فما هً معالم هذه السٌاسة النفطٌة ىالسٌاسة النفطٌة السعودٌة ال ٌسع
 السعودٌة الجدٌدة؟ وما هً معالم النظام النفطً الجدٌد المنبثق عنها؟

 
، وذلك عندما 1985تبدأ معالم السٌاسة النفطٌة السعودٌة الجدٌدة من منتصؾ عام 

بعد أن فشلت فً إقناع األعضاء وؼٌر األعضاء، بضرورة التعاون - لجؤت السعودٌة 
 تعاقدي جدٌد لتسوٌق جزء محدود من نفطها، أسلوب إتباعإلى – وخطورة الموقؾ 

 على فكرة ما ٌسمى بتحدٌد السعر وفقا للعابد الصافً من برمٌل النفط المكرر، بعد قومي
خصم تكلفة النقل من البابع إلى المشتري، وٌتم التعاقد مباشرة ودون وساطة بٌن البابع 
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المنتج للنفط الخام، وهً السعودٌة إلى المشتري المستهلك النهابً للخام، أي مصافً 
 النفط األجنبٌة وٌكون السعر للنفط الخام محسوبا على أساس األسعار السابدة فً السوق 

 
 

 ذا النوع من النفط الخام مع االعتراؾ  بمبدأ ـــن هــة مـــة المستخلصـــللمنتجات النفطً
المشاركة فً الربح، بعد خصم تكلفة التكرٌر واالعتراؾ أٌضا بوجود معادلة تصاعدٌة 

تعدل أسعار النفط الخام مع التؽٌرات فً أسعار المنتجات النفطٌة فً السوق الفوري، 
وتكون مدة التعاقد عدة أشهر قابلة للتجدٌد، كما تتمتع هذه التعاقدات بالسرٌة التامة، 

. على نفس نمط سرٌة المعامبلت التجارٌة بصفة عامة
ولقد كانت بداٌة التعامل على أساس متواضع، حٌث اقتصر على كمٌات محدودة، ومع 

 علٌها على تعاقدموتدرٌجٌا بدأت الكمٌات ال« لؤلرامكو»الشركات األمٌركٌة المكونة 
 علٌها السعودٌة وفقا األساس السابق فً التزاٌد حتى وصلت الكمٌات التً تعاقدت

 ملٌون برمٌل ٌومٌا وتدرٌجٌا بدأ نطاق التعاقد فً 1.7لمعادلة الناتج الصافً حوالً 
االتساع، لٌشمل المصافً األوروبٌة، وأخٌرا المصافً الٌابانٌة، وبدأت دول أخرى بعد 

 مرحلة من المقاومة واالعتراض تتبع مثل هذا 
 

اإلطار، فبدأت إٌران ونٌجٌرٌا ولٌبٌا فً التعاقد على األساس نفسه، وإن اختلفت 
  3التفاصٌل حتى وصلت الكمٌة المتعاقد علٌها على أساس معادلة الناتج الصافً حوالً 

 6»وما ٌزٌد عن « األوبك »إنتاج ٪ تقرٌبا من 20مبلٌٌن برمٌل ٌومٌا، أي حوالً 
وق النفط الكلً، أي بنسبة تزٌد عن نسبة التعامل فً السوق الفوري فً سمن حجم « ٪

 فترة السبعٌنات، بداٌة الثمانٌنات، ولقد أصبح هذا النظام 
 

على درجة كبٌرة من الجاذبٌة بالنسبة للبابعٌن والمشترٌن من أصحاب المصافً، 
فبالنسبة للمشترٌن، فهو ٌضمن لهم استمرارٌة اإلمدادات، وعلى أساس أسعار السوق 

 .للمنتجات النفطٌة، والمشاركة فً المخاطرة من قبل البابعٌن
 

أما بالنسبة للبابعٌن فهذا النظام ٌضمن استمرارٌة التصدٌر، وعلى أساس إطار تعاقدي 
ن التؤثٌر على السوق واألهم من ذلك فهو ٌمثل أسلوبا ذكٌا ٌمّكن مصدري مٌمكنهم 

النفط الخام، من الدخول فً قطاع المستوٌات الدنٌا للصناعة النفطٌة  
DOWNSTREAM دون تحمل مخاطرة رأس المال والمخاطرة السٌاسٌة، كما أنه 

ٌعفً تلك الدول من تحمل أعباء اإلدارة المباشرة فً وقت ال تتوفر فٌه المهارات 
 .اإلدارٌة المطلوبة باألعداد الكافٌة

 
ظري صحٌح، وهو نأما من الناحٌة النظرٌة فإن هذا اإلطار التعاقدي ٌقوم على أساس 

الذي ٌستند إلى البدٌهٌة التً ٌمكن إثباتها تحلٌلٌا وهو أن التؤثٌر، وبالتالً استقرار 
 المنتجات النفطٌة أسعارأسعار النفط الخام ٌتوقؾ أساسا  على مستوٌات واستقرار 

ا أن هذا النظام ٌترك للسوق مهمة تحدٌد الفروق، وهً مهمة مك.. والعكس بالعكس
عن حلها، إذ « األوبك»عجزت كافة العقول والكفاءات والخبرات التً ساعدت منظمة 
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روق األسعار للمنتجات النفطٌة هً التً تحدد الفروق فً أسعار األنواع ؾأصبحت 
 المتعددة من النفط الخام، كما أن هذا النظام ٌتمتع بقدر كبٌر من المرونة، فكل عقد  

 
 

ٌعكس باإلضافة إلى الظروؾ الموضوعٌة السابدة فً السوق الظروؾ الخاصة للبابع 
وٌعتمد كذلك على التكنولوجٌا المطبقة فً تكرٌر النفط الخام، كما أنه ٌعطً . والمشتري

  إطارا عاما للمنافسة البناءة وٌبعد فبة المضاربٌن، حٌث إن التعامل، قابم على أساس
. تعاقدي دون وساطة أو وسطاء

 
 إن نتابج هذه السٌاسة خطٌرة للؽاٌة، بل إنها تمثل انقبلبا نفطٌا على درجة كبٌرة من 

األهمٌة، ولقد تم تنفٌذ المخطط السعودي فً هذا الصدد على نمط ٌشبه تخطٌط المعارك 
الحربٌة، فلقد تم تحدٌد الهدؾ بؤن استقرار سوق النفط لن ٌتم إال على أساس تعاقدي،  

وأنه بدون هذا األساس سٌعتمد السوق أو مقدراته على نشاط المضاربٌن فً المقام 
األول، كذلك فإن وجود إطار تعاقدي ٌعنً وجود أسلوب منظم للتؤثٌر، وأن تحقٌق هذا 
 الهدؾ ٌتطلب إما تطهٌر سوق النفط الفوري من المضاربٌن والجو التشنجً القابم على 

 
المؽاالة والمبالؽة، والذي نجح فً الماضً فً خلق جو من االرتباك فً سوق النفط 

العالمً، أو تحوٌط السوق الفوري وتقلٌل أهمٌته، وقصره على الدور المفٌد الذي كان 
 .قٌس درجات الحرارةي« ترمكترمو»ٌلعبه فً الماضً 

 
بضرورة التعامل « األوبك»كذلك ٌتطلب استقرار السوق اإلقناع العملً لدول ؼٌر 

على أساس تعاقدي منظم، والتركٌز هنا على كلمتً اإلقناع العملً بعد أن فشلت الجهود 
على أساس من المنطق والجدل، كما أن التركٌز على « األوبك»كافة إلقناع دول ؼٌر 

اإلطار التعاقدي قابم على االعتبارات الموضوعٌة، ولقد حققت السعودٌة هذٌن الهدفٌن 
بسٌاسة واحدة وفً وقت واحد، فالتعاقد مع مصافً التكرٌر األوروبٌة واألمٌركٌة، التً 

رار برٌطانٌا إلى طكانت تعد سوقا طبٌعٌا لنفط بحر الشمال، أدى فً البداٌة إلى اض
 نفطها إلى أسواق آسٌا، بعد أن أؼلق النفط السعودي أبواب المصافً األوروبٌة ٌرتصد

وتسوٌق هذا النفط فً آسٌا ٌعنً ارتفاعا فً الكلفة، وخاصة كلفة . أمام نفط بحر الشمال
. النقل وٌتطلب فترات زمنٌة طوٌلة نسبٌا

 
 وفً بعض األحٌان التهدٌد يءولجؤت السعودٌة مرة أخرى إلى التحذٌر والمنطق الهاد

 فً ثلتالمؽلؾ، ولم تجد هذه التحذٌرات آذانا صاؼٌة، فبدأت السعودٌة مرحلة جدٌدة تم
مطاردة نفط بحر الشمال فً أسواق آسٌا، وذلك بالتعاقد مع المصافً الٌابانٌة على 
أساس معادلة الناتج الصافً، والسعودٌة فً موقؾ ٌتمثل فً انخفاض الكلفة نتٌجة 

لقربها من أسواق التصدٌر، كما أن لدٌها طاقة إنتاجٌة هابلة تستطٌع أن تضمن 
للمشترٌن سواء فً أوروبا أو آسٌا من مصافً التكرٌر، استٌفاء احتٌاجاتهم الحالٌة 

 .والمتوقعة
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ونتٌجة لذلك فإن نفط بحر الشمال أصبح الجبا إلى حد كبٌر، وأصبح ال ٌجد منفذا 
 لمصافً التكرٌر إال من خبلل الوسطاء المضاربٌن، وذلك فً إطار سوق النفط 

 
 

الفوري، ومع ازدٌاد المعروض من هذا النفط باستمرار فً سوق النفط الفوري، وتحول 
 الصافً خارج نطاق جالمشترٌن من مصافً التكرٌر إلى التعاقد على أساس النات

السوق الفوري، اقتصر الطلب فً السوق الفوري على الطلب ؼٌر المباشر من 
 نفط بحر الشمال، ومن دالبل أسعارالوسطاء والمضاربٌن، ومن ثم استمر انخفاض 

نجاح السٌاسة النفطٌة السعودٌة أنه ال ٌوجد برمٌل واحد من النفط السعودي للبٌع من 
 لم ٌتزحزح  وحجم التعامل من النفط السعودي فً السوق الفوريخبلل السوق الفوري،

عن الصفر فً الشهرٌن الماضٌٌن على األقل، بٌنما حجم التعامل فً السوق الفوري 
، حٌث ٌقتصر التعامل على الطلب ؼٌر صعلى نفط بحر الشمال مستمر فً التناق

المباشر وعلى المضاربٌن، وعدم وجود عرض للنفط السعودي فً السوق الفوري فً 
، على حسب تقدٌرات ى وتصدٌر النفط السعودي حٌث تعدإنتاجالوقت الذي ازداد فٌه 

 .السوق، خمسة مبلٌٌن برمٌل ٌومٌا
 

كل ذلك دون الخروج عن إطار السوق واحترام االعتبارات الموضوعٌة له، فالسعودٌة 
 المرؼوب فٌه وقبلت إلنتاجها السعر الذي ٌقوم  على منتجات هذا اإلنتاجحددت حجم 

العام، وفً الوقت الذي قبلت فٌه حكم السوق رفضت السماح ألي جهة كانت أن تعبث 
بنفطها، فاستمرت فً رفض التعامل مع المضاربٌن والوسطاء ووفقا العتبارات 

المضاربة، وصممت على قبول التعامل على أساس تعاقدي ٌمكن تفسٌره منطقٌا، 
 .حبوالقابم على المشاركة فً الر

 
بل إن هذا النظام ٌمكن اعتباره قابما على فلسفة االقتصاد اإلسبلمً الذي ٌرفض 

المضاربة وٌحلل المشاركة فً الربح، لقد نجحت السعودٌة فً المرحلة األولى من هذه 
المعركة بؤن جعلت السوق الفوري مسكنا لبلجبٌن والمضاربٌن والنفوط ذات العمر 

القصٌر، والتً ترؼب فً الربح السرٌع، وقدمت نموذجا موضوعٌا وبناء لدول ؼٌر 
. ٌمكن أن ٌحقق الفابدة للجمٌع دون التضحٌة باستقرار السوق« األوبك»
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 ..العرب معنٌون بإطالة عصر النفط
 للسٌطرة على نهاٌته 

 
 

تعرضت السٌاسة النفطٌة السعودٌة فً اآلونة األخٌرة، التً هدفت إلى محاولة تحقٌق 
قابم على محاولة تقدٌم إطار تعاقدي .. االستقرار فً سوق النفط بؤسلوب ؼٌر تقلٌدي

جدٌد، ٌتسم بالواقعٌة، وٌرتبط باعتبارات السوق وٌستبعد المضاربة والوسطاء، وذلك 
تحدٌد مهام السوق الفورٌة، فً حدود ضٌقة، وفً الوقت نفسه، محاولة . عن طرٌق

وبؤسلوب عملً، بضرورة تحمل المسإولٌة فً المعامبلت « األوبك» منتجً ؼٌر إقناع
النفطٌة، وإن الربح السرٌع ال ٌعد أسلوبا بناء فً األجل الطوٌل، ولتحقٌق هذه األهداؾ 

، ٌتم التعامل فٌه مباشرة  1985اتبعت السعودٌة أسلوبا تعاقدٌا جدٌدا، من منتصؾ عام 
بٌن البابع المنتج والمستهلك النهابً للنفط الخام، وعلى أساس سعري ٌربط أسعار النفط 

الخام باألسعار السابدة فً السوق للمنتجات النفطٌة، وٌتسم بالمرونة عن طرٌق 
ولقد نفذت السعودٌة هذه السٌاسة  معادالت تصحٌحٌة لؤلسعار ومشاركة فً الربح

وذات « لآلرامكو»بمهارة، حٌث تم التعاقد فً البداٌة مع الشركات األمٌركٌة المكونة 
العبلقة التارٌخٌة بصناعة النفط السعودي، ثم ركزت على المصافً األوروبٌة، وذلك 

لمنافسة نفط بحر الشمال على أرضه، وتدرٌجٌا تمت زٌادة الكمٌات المتعاقد علٌها وفقا 
لهذا األسلوب، وتم توسٌع نطاق التعاقدات لتشمل المصافً اآلسٌوٌة، وهً بذلك 

طاردت نفط بحر الشمال فً األسواق اآلسٌوٌة، وكانت النتٌجة أن سلكت دول نفطٌة 
أخرى السلوك نفسه، مما أدى إلى تدعٌم هذا األسلوب التعاقدي الجدٌد، وزٌادة أهمٌته 

النسبٌة، بحٌث وجدت النفوط المنافسة نفسها محاصرة وؼٌر قادرة على التعامل المباشر 
مع المستهلك النهابً للنفط الخام، فاقتصر منفذها على السوق الفوري الذي أصبح معقبل 

للمضاربٌن والوسطاء، فانخفض سعر نفط بحر الشمال وبمعدالت  سرٌعة، نتٌجة 
 النهابٌٌن التعامل على أساس تعاقدي المستهلكٌنالنخفاض حجم التعامل فٌه، وتفضٌل 

مرتبط بسوق المنتجات النفطٌة، وأكبر دلٌل على نجاح السٌاسة النفطٌة السعودٌة، أنه 
 بالرؼم من انخفاض أسعار النفط للخامات 

 
المنافسة، وبالرؼم من زٌادة السعودٌة لصادراتها النفطٌة زٌادة ملموسة، إال أنه ال ٌوجد 

برمٌل واحد من النفط السعودي معروض للبٌع من خبلل السوق الفورٌة ولمدة لٌست 
. بقصٌرة
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وأوضح أن هذه المرحلة من السٌاسة النفطٌة السعودٌة هو أخذ زمام  المبادرة مرة 
 أخرى، ولكن على أساس واقعً عن طرٌق التسلٌم الواضح والصرٌح بضرورة 

 
 
 

االلتزام باعتبارات السوق الموضوعٌة، واالعتراؾ بالتؽٌرات الجوهرٌة التً حدثت فً 
 سٌاسة مستقلة بالنسبة بإتباعصناعة النفط الدولٌة، مع عدم التضحٌة بحق السعودٌة 

لنفطها، وعدم الرضوخ لضؽوط المضاربة ؼٌر البناءة، وتفضٌل التعامل على أساس 
. تعاقدي ومشاركة فً الربح، وتحمل قدر معقول من المخاطرة التجارٌة المعتادة

 
 

ولقد استطاعت السعودٌة استرداد زمام المبادرة فً سوق النفط، وهو أمر طبٌعً لدولة 
 فً العالم، وفً وقت مازال النفط إنتاجٌةتملك أكبر االحتٌاطٌات النفطٌة وأكبر طاقة 

ٌلعب فٌه دورا ربٌسا فً مجال الطاقة، والمهم هنا كٌؾ تستطٌع السعودٌة تدعٌم هذا 
االنجاز المهم، واستخدام زمام المبادرة  للمشاركة فً وضع معالم النظام النفطً 

الجدٌد؟ 
 

فً نهاٌة المرحلة األولى السترداد السعودٌة لزمام المبادرة، ستبدو صورة العالم النفطً 
مشابهة إلى حد كبٌر، للظروؾ التً سادت فً بداٌة السبعٌنات، وهذه الظروؾ تتمثل 

 مشابهة فً الشكل، وإن اختلفت فً المحتوى، فسٌكون فً هذه أساسٌةفً وجود معالم 
المرحلة إطار تعاقدي فً فترة زمنٌة معقولة، قابم على التزامات متبادلة وعادلة 

كما كان هناك فً .مرتبطة بالظروؾ الموضوعٌة للسوق والظروؾ الخاصة للمتعاملٌن
 تعاقدي تناسب مع الظروؾ الموضوعٌة التً كانت سابدة فً أساسبداٌة السبعٌنات 

تلك الفترة والفرق هنا بٌن اإلطارٌن التعاقدٌٌن، هو أن اإلطار التعاقدي لفترة بداٌة 
السبعٌنات ارتبط بالنفط الخام فقط، وبؤسلوب تسعٌر قابم على التحدٌد، ودون مراعاة 

  النفط الخام وأسعار المنتجات النفطٌة، بٌنما ٌقوم اإلطار الجدٌد علىأسعارللعبلقة بٌن 
ربط التعامل فً النفط الخام وعبلقته بالمنتجات النفطٌة، وعلى أساس سعري ٌقوم على 

  السوقٌناعتبارات 
 
 

. الربٌسٌٌن للنفط الخام وللمنتجات النفطٌة، واالبتعاد عن التحدٌد وتوخً المرونة
 

كذلك فإن اإلطارٌن التعاقدٌٌن ٌتشابهان فً قصر التعامل على العبلقة المباشرة بٌن 
البابع المنتج والمستهلك النهابً للنفط الخام، وعدم إعطاء المجال للوسطاء 

والمضاربٌن، ومن ناحٌة أخرى ففً بداٌات السبعٌنات كانت قٌادة السعودٌة أمرا مسلما 
 السعودٌة من الناحٌة النفطٌة، وفً نهاٌة المرحلة الجدٌدة التً نعٌشها ةبه نظرا ألهمً

اآلن ستسترد السعودٌة مركزها القٌادي الطبٌعً فً سوق النفط، بعد أن تكون قد 
تمكنت من استرداد زمام المبادرة مرة أخرى، وبذا ٌصبح للسوق النفطً مركز ثقل 
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 الوضع خاصة فً بداٌة الثمانٌنات بعدم التركٌز والتخبط فً تسموتوجٌه، بعد أن ا
 أما من ناحٌة الظروؾ الموضوعٌة فؤوجه التشابه كبٌرة بٌن . القرارات، وتعدد القٌادات

 
 
 

بداٌة الثمانٌنات بعدم التركٌز والتخبط فً القرارات وعدد القٌادات أما من ناحٌة 
الظروؾ الموضوعٌة فؤوجه التشابه كبٌرة بٌن بداٌة السبعٌنات والوضع الجدٌد، ففً 
بداٌة السبعٌنات كانت اعتبارات األجل الطوٌل تتحكم فً الطلب والعرض، فاالرتفاع 
فً الطلب فً ذلك الوقت كان نتٌجة ردة فعل لبلنخفاض الذي حدث فً أسعار النفط 

 اآلنالخام فً نهاٌة الخمسٌنات وبداٌة الستٌنات، وكان ذلك مصاحبا كما هً الحال 
بتؽٌٌر جوهر فً صناعة النفط الدولٌة، حٌث انكسرت هٌمنة شركات النفط الكبرى 

. عندما دخلت الشركات المستقلة لسوق النفط
 

أما من ناحٌة العرض فلقد كان انخفاض األسعار فً الخمسٌنات نتٌجة للزٌادة الكبٌرة 
التً حدثت فً العرض المتاح من النفط نتٌجة لبلكتشافات التً حدثت فً ذلك الحٌن 

أما فً الوقت . وبصفة خاصة اكتشاؾ النفط فً لٌبٌا. خارج المناطق التقلٌدٌة للنفط
الحالً فقد انخفض الطلب نتٌجة العتبارات األجل الطوٌل، وكردة فعل لبلرتفاع الكبٌر 

 انخفاض وقتً لسعر النفط مرة أو لمجردوالمستمر فً األسعار فً السبعٌنات، ولٌس 
 مرتٌن، وإنما 

 
، وتوقعات استمراره، وصاحب ذلك حدوث تؽٌرات جوهرٌة  رتفاعًاللشٌوع التٌار ا

فً قدرتها على « األوبك»فً هٌكل الصناعة النفطٌة حٌث انكسرت هٌمنة منظمة 
تحدٌد األسعار والتحكم فً السوق، وذلك نتٌجة لدخول منتجٌن جدد كما حدث تماما فً 

. نهاٌة الخمسٌنات
 

 
 

أما من جانب العرض فقد ازداد المعروض زٌادة كبٌرة نتٌجة لبلكتشافات الهابلة التً 
على هذا األساس فإنه من ناحٌة . حدثت فً السبعٌنات وخارج المناطق التقلٌدٌة للنفط

وفرة : المحتوى والنتابج الحالٌة فالمرحلة الحالٌة تشبه نهاٌة الخمسٌنات وبداٌة الستٌنات
نفطٌة وطلب معتدل، عدم وجود تركز أو هٌمنة تتحكم فً السوق ومقدراته، أما من 

 المستقبلٌة للمرحلة الحالٌة، فهً تشبه إلى حد كبٌر بداٌة السبعٌنات، اإلبعادوجهة نظر 
فاالعتبارات  طوٌلة األجل هً المحدد الموضوعً لظروؾ السوق، واإلطار التعاقدي 

بدأ ٌستعٌد فعالٌته، والقٌادة والمبادرة عادتا لمن تإهلهم مواردهم النفطٌة لتحمل هذه 
المسإولٌة، أما من النتابج المستقبلٌة، فكما أدت ظروؾ الخمسٌنات إلى تحسن كبٌر فً 
األهمٌة النسبٌة للنفط ومنتجٌه فً نهاٌة الستٌنات وبداٌة السبعٌنات، فلٌس هناك ما ٌمنع 

من عودة عقارب الساعة إلى تحسن األهمٌة النسبٌة للنفط فً بداٌة التسعٌنات وحتى 
أواخر هذا القرن، كردة فعل العتبارات األجل الطوٌل التً ستنتج عن االنخفاض فً 
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األسعار فً بداٌة الثمانٌنات، وهكذا ٌعٌد التارٌخ نفسه بتكرار الظروؾ نفسها، فهل ٌعٌد 
التارٌخ نفس النتابج وٌسترد النفط أهمٌته النسبٌة كما كانت الحال فً بداٌة السبعٌنات؟ 

 
 

اإلجابة تتوقؾ على الكٌفٌة التً نعالج بها الظروؾ الموضوعٌة فً الوقت الحالً، 
وكما اتسمت سٌاساتنا فً الخمسٌنات والستٌنات بالصبر والتؤنً وعمل الحسابات وعدم 
السعً وراء الربح السرٌع، مما حقق فً النهاٌة نجاحا باهرا قلب موازٌن األمور رأسا 

على عقب، فاستردت الدول المنتجة للنفط حقها فً إدارة موردها النفطً تسعٌرا 
، حٌث ارتفعت األهمٌة النسبٌة للنفط إلى أعلى مستوى وصلت إلٌه منذ اكتشاؾ وإنتاجا

، والبد من االعتراؾ بؤن سٌاسة السبعٌنات كانت فاشلة اإلستراتٌجٌةهذه المادة األولٌة 
فً تدعٌم المكاسب التً تم إنجازها، مما أدى إلى فقدان فرصة كبٌرة الستخدام المورد 
النفطً إلحداث تؽٌٌر جذري لٌس فً اإلٌرادات النفطٌة، وإنما فً أهمٌة وموقع الدول 

النفطٌة ممثلة لدول العالم الثالث فً القوة السٌاسٌة  الدولٌة، وكانت كل الظروؾ مبلبمة 
أكثر من أي وقت مضى لتحقٌق كافة أهدافنا ومطالبنا السٌاسٌة العادلة، سواء المتعلقة 

أو بالنسبة للقضٌة العامة التً .  المحتلةأراضٌنابالقضاٌا المحددة والمزمنة السترداد 
وسبب ذلك . تتعلق باستعادة األمة العربٌة لمكانها البلبق والطبٌعً على الخرٌطة الدولٌة

ودون الدخول فً التفاصٌل فإن إضاعتنا لفرص عدٌدة كانت بابتعادنا عن الحكمة وبعد 
النظر وتشرذم قراراتنا وتفضٌل السعً وراء الربح السرٌع على المكاسب الحقٌقٌة 

لؤلجل الطوٌل، التً تتمثل فً بناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على النمو، ٌنتج بكفاءة 
وٌوزع بعدالة، فما هو المطلوب اآلن؟ 

المطلوب أن تستخدم المملكة العربٌة السعودٌة الظروؾ الموضوعٌة الحالٌة، وبعد أن 
استردت زمام المبادرة فً وضع سٌاسة نفطٌة قابمة على اعتبارات األجل الطوٌل، 

 تحدٌد المعالم الدقٌقة لهذه السٌاسة فً هذا المقال، ولكن ٌمكن أن نلقً الصعبومن 
. بعض الضوء على األهداؾ التً أرى بتواضع، بؤنها تستحق قدرا كبٌرا من األهمٌة

 إطالة ةبضرورإن السٌاسة النفطٌة الجدٌدة ٌجب أن تعنً فً المقام األول، : أوال 
عصر النفط إلى أكبر فترة زمنٌة ممكنة، فمازالت احتٌاطٌاتها النفطٌة هابلة، وتفوق 

بكثٌر احتٌاجات اقتصادٌاتنا من الطاقة، كذلك فإن اقتصادٌاتنا مازالت نفطٌة فً 
 وإطالةاألساس، وذلك لعدم نجاح سٌاسات السبعٌنات فً بناء هٌكل اقتصادي متوازن، 

عصر النفط تعطٌنا فرصة جدٌدة لتحقٌق ما فاتنا فً الماضً، بشرط أال نعود مرة 
أخرى إلى إهدار الموارد األساسٌة فً اقتصادٌاتنا وإطالة عصر النفط لن تتم بالتمنً أو 

 رشٌدة، وتخطٌطا إنتاجٌةالمبالؽة بالتفاإل، وإنما تتطلب سٌاسة سعرٌة واقعٌة، وسٌاسة 
لقطاعاتنا النفطٌة بؤسلوب علمً دقٌق ٌحدد الهدؾ اإلنتاجً الكلً من النفط الخام، 

وتوزٌعه بٌن األسواق الداخلٌة والخارجٌة، وٌضع خطة تقدٌرٌة تحدد التوزٌع النسبً 
األمثل للتصدٌر من النفط الخام والمنتجات النفطٌة، وتخطٌط القطاع النفطً ٌتطلب 
أٌضا أن نحدد بوضوح المجال السوقً الحٌوي لنفوطنا، ونحدد أٌضا نوعٌة ومعالم 

صناعتنا التكرٌرٌة النفطٌة، وبنظرة علمٌة تربط هذه الصناعات بالصناعات األخرى 
. القابمة علٌها

إن السٌاسة النفطٌة القابمة على إطالة عصر النفط، تعنً أنه من الضروري أن : ثانٌا 
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ٌكون لنا تؤثٌر على أهم مستوٌٌن من مستوٌات الصناعة النفطٌة على األقل، وهما 
 المستوى المتعلق باالكتشافات النفطٌة الذي ٌحدد حجم المتاح من النفط فً األجل 

 
 
 

أما .  المتاحة للعرض فً أي وقتاإلنتاجٌة النفطً الذي ٌحدد الطاقة واإلنتاجالطوٌل، 
المستوى الثانً البد أن ٌكون لنا فٌه قدرة على التؤثٌر، فهو مستوى التوزٌع للمنتجات 

النفطٌة، إذ إن هذا المستوى هو أهم المستوٌات، فله الصلة المباشرة بالمستهلك النهابً، 
الذي ٌسٌطر فً النهاٌة فً أسواق دول ذات اقتصادات تقوم على سٌادة المستهلك، لٌس 
هناك ما ٌدعو على اإلطبلق ألن نشتت مواردنا اإلدارٌة والمالٌة وأموالنا فً المراحل 
األخرى للصناعة النفطٌة، فمصافً النفط سواء كنا نملكها أو ال نملكها، ستقرر شراء 
نفوطنا أو نفوط ؼٌرنا وفقا لشروط البٌع والشراء العادٌة القابمة على المنافسة، بؽض 

النظر عن الملكٌة، وٌنطبق المنطق نفسه على مرحلة النقل، فالناقبلت ستوجد طالما 
كان هناك سوق للنفط ومنتجاته، بؽض النظر عما إذا كانت هذه الناقبلت مملوكة لنا أو 

لؽٌرنا فالتركٌز على المستوٌٌن ال ٌعنً امتبلك وإدارة هذه المجاالت بهدؾ التحكم 
والسٌطرة، فذلك مستحٌل، وإنما بهدؾ القدرة على التؤثٌر الفعال والمشاركة اإلٌجابٌة، 
وعلى قدم المساواة مع األطراؾ األخرى فً صنع قرارات األسواق الفرعٌة المتعلقة 

. بهذٌن المستوٌٌن
ثٌر فً أإن السٌاسة النفطٌة طوٌلة األجل، ٌجب أن تضمن لنا القدرة على الت: ثالثا 

مقدرات النفط، نفسه بمعنى أن تكون لنا القدرة على تحدٌد نهاٌة عصر النفط، وهو أمر 
 المنظم لعصر النفط، بدال من ترك تحدٌد اإلنهاءواقع، ومن المصلحة أن نشارك فً 

والترجمة العملٌة لهذا الهدؾ هً أن ندعم استثماراتنا فً . مصٌره فً أٌدي اآلخرٌن
البدابل، ولقد كانت ضرورة ذلك واضحة منذ فترة طوٌلة، وساهمت بقدر كبٌر فً 

 النفط، وسٌاسة البدابل تتطلب موردٌن إلىاالنخفاض الهابل الذي حدث فً الطلب 
 التً تمكن من توفٌر بدابل فعالة وبكمٌات االتكنولوجًأساسٌٌن، المورد األول هو توافر 

وفٌرة، والمورد الثانً وهو مورد تقلٌدي، ٌتمثل فً رأس المال، مع فارق كبٌر بٌن 
استثمارات البدابل واالستثمارات األخرى، من حٌث إن استثمارات البدابل تتطلب 

. رإوس أموال هابلة
والوضع الحالً ٌتمثل فً أن التكنولوجٌا متاحة، ولكنها لٌست فً حوزتنا، ورأس المال 

أٌضا متوفر لدٌنا ومن ثم فإن عناصر وضع سٌاسة للبدابل موضع التنفٌذ متوافرة وال 
ٌنقصنا إال المشاركة ولٌس معنى ذلك أن نضع الجزء األكبر من أموالنا فً هذه 

االستثمارات وهو استثمار ذو درجة عالٌة من المخاطرة، وإنما المطلوب أن نطبق 
. القواعد العلمٌة لبلستثمار القابم على التنوٌع والعبلقة بٌن العابد والمخاطر

 فً السٌاسة النفطٌة ، ولفعالٌة هذا سالدور األساتلعب المملكة العربٌة السعودٌة : رابعا 
 ٌتحتم على دول مجلس التعاون الخلٌجً، أن تدعم هذا الدور لتحقٌق النجاح لهذه الدور 

السٌاسة، خاصة إذا أخذنا فً االعتبار أن اقتصادٌاتها متشابهة مما ٌإدي إلى منافسة 
بٌنها فً األسواق  الطبٌعٌة للنفط الخام وللمنتجات النفطٌة، ولقد حقق مجلس التعاون 
الخلٌجً إنجازات فً المجال النفطً، حٌث تتواجد األطر والمإسسات التً ٌمكن أن 
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تتحمل مسإولٌات التخطٌط والتنسٌق والمتابعة، للمرحلة المقبلة فً إطار مجلس التعاون 
. الخلٌجً

 
 
 

البد من االعتراؾ بؤن نتابج الوضع الحالً فً سوق النفط الدولً، وخاصة : خامسا 
انخفاض األسعار ستكون له أضرار بلٌؽة فً األجل القصٌر على اقتصادٌات عدٌد من 

الدول العربٌة، وعلى وجه الخصوص على االقتصاد المصري، ونجاح السٌاسة النفطٌة 
 والسٌاسٌة وأهمٌة اإلستراتٌجٌةفً األجل الطوٌل، البد أن ٌؤخذ فً االعتبار النواحً 

وحدة المصٌر، وإن ما ٌحدث فً أي منطقة من مناطق العالم العربً ٌنعكس فً النهاٌة 
. على باقً المناطق

لم  هذه حقٌقة جؽرافٌة ال ٌمكن إؼفالها، ولن تنجح السٌاسة النفطٌة فً األجل الطوٌل، ما
تحاول أن تخفؾ من حدة اآلثار العكسٌة لؤلجل القصٌر على بعض الدول العربٌة، 

وٌتطلب األمر تشكٌل صندوق لتخفٌؾ األعباء، أو برنامجا للمساهمة فً األجل القصٌر 
لتمكٌن هذه الدول من تفادي أزمات اقتصادٌة ذات أبعاد سٌاسٌة تعصؾ بالوطن 

. العربً
، حٌث حدثت نكسة عسكرٌة 1967إن المرحلة التً نمر بها اآلن تذكرنا بؤحداث عام 

، ومإتمر الخرطوم الذي كان لها مثٌلأدت إلى تبلحم ومشاركة فً المصٌر، لم ٌسبق 
بارقة أمل فً ذلك الجو المظلم، حٌن وضع برنامجا عملٌا قابما على المبادئ لتمكٌن 
األمة العربٌة من استرداد كرامتها بالتعاون الموضوعً، حٌث ساهمت الدول العربٌة 

 هو ثمرة 1973 أكتوبرالقادرة فً بناء القدرة العسكرٌة لؤلمة العربٌة، وكان انتظار 
المجهود العربً المشترك، واآلن تواجه الدول العربٌة أزمة اقتصادٌة خانقة وبدرجات 

، كانت 1967متفاوتة، والظروؾ المادٌة للدول التً ساهمت بالبناء العسكري فً عام 
أقل قدرة مما هً علٌه، فهل تعود روح المشاركة والمصٌر المشترك وٌكون هناك أمل 

فً تحقٌق برنامج ٌمكن هذه الدول العربٌة من الخروج من األزمة االقتصادٌة، كما 
مكنها فً الماضً من الخروج من األزمة العسكرٌة؟ 

 
 سٌاسة كٌسنجر أسقطتفً األسواق النفطٌة « الٌد الخفٌة»
 

إن نجاح السٌاسة الخارجٌة ألي دولة، وخاصة تلك السٌاسة ذات األبعاد الدولٌة، التً ال 
. تقتصر على المجال اإلقلٌمً، ٌتوقؾ إلى حد كبٌر على ما ٌسمى بالجبهة الداخلٌة

فالسٌاستان الداخلٌة والخارجٌة تمثبلن وجهٌن لعملة واحدة، ومعالم إحداهما وفعالٌتها 
تتوقفان على الوضع القابم والمتوقع للجبهة األخرى، وتزداد أهمٌة هذا االرتباط إذا كان 
نطاق السٌاسة الخارجٌة ٌتعلق فً الجوهر، بكل من القوتٌن العظمٌٌن، حٌث ٌصبح من 

الضروري أن تكون الحركة محددة المعالم، واضحة األهداؾ ومتوخٌة للحذر والدقة، 
فالدول الكبرى قادرة بحكم مواردها العسكرٌة واالقتصادٌة الهابلة، على أن توثر تؤثٌرا 

، كما أن قدرة هذه الدول العظمى على إلحاق الضرر، األخرىبالؽا على أوضاع الدول 
 فً موقع ٌجعله من هذه النفطحتى وإن كان لفترة قصٌرة، أمر ال ٌمكن إؼفاله، وٌقع 
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النوعٌة، أي إن السٌاسات المرتبطة به ذات شمول وعمومٌة ال ٌمكن إؼفالها، وأن 
. المجال الحٌوي لهذه السٌاسة ٌإثر وٌتؤثر بالدول العظمى

 
 

فاعتماد الصناعة األوروبٌة والؽربٌة بصفة عامة، والوالٌات المتحدة األمٌركٌة بصفة 
خاصة على النفط، ٌفوق فً أهمٌته أي مادة أولٌة أخرى مهما كانت قٌمتها ودورها فً 

وعبلقة الوالٌات المتحدة األمٌركٌة بالنفط عبلقة مزدوجة من ناحٌة . العملٌة اإلنتاجٌة
وتارٌخٌة من ناحٌة أخرى، فلقد كان لها وال ٌزال إنتاجها النفطً الذي وإن تفاوتت 
كمٌاته ومستوٌاته ومدى تؤثٌره فً االقتصاد األمٌركً، إال أنه سٌبقى من العوامل 
المإثرة على السٌاسة الخارجٌة األمٌركٌة، كما أن شركات النفط الكبرى وؼالبٌتها 

أمٌركٌة ستستمر فً كونها قوة مإثرة على تكوٌن السٌاسة األمٌركٌة الخارجٌة، كما أنها 
ستستمر فً لعب دور مهم كؤداة مكملة لؤلدوات التقلٌدٌة للسٌاسة الخارجٌة األمٌركٌة، 

كما أن ارتباط النفط بالوالٌات المتحدة األمٌركٌة، له أبعاد تارٌخٌة، فمنشؤ الصناعة 
النفطٌة ٌجد جذوره الفعلٌة فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة، كما أنها كانت معقبل ألول 

 عرفه العالم ، واستمرت مصدرا، وإن كان بصورة ؼٌر واإلنتاجنظام إلدارة األسعار 
مباشرة فً مرحلة تارٌخٌة الحقة للمرحلة األولى فً تدعٌم نظام إدارة األسعار 

 فً سوق النفط الدولً، فالسٌاسة األمٌركٌة كانت بمثابة المظلة الواقٌة لشركات واإلنتاج
حمتها من لهٌب الصحراء ودعمتها فً « األخوات السبع»النفط الكبرى المعروفة ب

سٌاسة التنقٌب عن النفط والحصول على أكثر االمتٌازات النفطٌة مبلءمة، عندما ازداد 
. نشاطها خارج الحدود األمٌركٌة

أي فً مرحلة « األخوات السبع»ودور السٌاسة األمٌركٌة فً مرحلة ما بعد نظام 
 األولى من السبعٌنات، والسنواتفً نهاٌة الستٌنات « أوبك»ارتفاع األهمٌة النسبٌة لـ 

فلقد ارتفع سعر النفط ارتفاعا كبٌرا فً هذه الفترة، . دور ال ٌكاد أن ٌكون فٌه خبلؾ
وكان هذا االرتفاع فً مراحله األولى مناسبا ألؼراض السٌاسة النفطٌة األمٌركٌة، وهً 

 الوالٌاتوإن كانت لم تإٌده إال أنها لم تعارض تلك السٌاسة فلقد كان من مصلحة 
المتحدة األمٌركٌة أن ترتفع أسعار النفط فً األسواق الدولٌة، وذلك إلعطاء دفعة قوٌة 

لبلستثمارات النفطٌة فً داخل الوالٌات المتحدة األمٌركٌة، والتً شهدت انخفاضا كبٌرا 
.  األمٌركً من النفطاإلنتاجمنذ نهاٌة الخمسٌنات، األمر الذي بدأ ٌهدد 

 تفوق قٌمته االقتصادٌة، ومن نتابج االنخفاض  فً إستراتٌجٌةوللنفط األمرٌكً أبعاد 
 النفطً، أن تحولت الوالٌات المتحدة وألول مرة إلى دولة مستوردة للنفط، بعد اإلنتاج

أن كانت مصدرة له، كما أن زٌادة أسعار النفط على المستوى الدولً تخدم ؼرضا 
آخر، وذلك بإعطاء دفعة قوٌة لٌس فقط للنفط األمٌركً، وإنما ٌزٌد من فرص 

 النفط إنتاج، وذلك كبولٌصة تؤمٌن إذا لم تنجح سٌاسة زٌادة لاالستثمارات فً البدائ
داخل الوالٌات المتحدة، وخاصة بعد أن زاد االعتماد على نفط دول الشرق األوسط 
التً كانت ال تعد، من وجهة نظر السٌاسة األمٌركٌة، فً نطاق الدول الصدٌقة التً 

. ٌمكن االعتماد علٌها فً تدعٌم السٌاسة األمٌركٌة
  الذعر بالسٌاسة إلحاق دورا كبٌرا فً 1967ولقد لعب التٌار الناصري وحتى نكسة 

األمٌركٌة ومصالحها فً المنطقة العربٌة، وقد ٌكون من المفٌد هنا أن نشٌر، ولٌس من 
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، إلى اتفاق أهداؾ السٌاسة األمٌركٌة مع أهداؾ شركات النفط الكبرى، ةالمصادؾمجال 
  اختلفت مبررات هذه األهداؾ، فارتفاع أسعار النفط كان مرؼوبا فٌه بالرؼم من نوأ

 
 

المعارضة الظاهرٌة لشركات النفط الكبرى، وذلك رؼبة منها فً تحسٌن ربحٌتها بعد 
أن وصلت إلى أدنى المستوٌات، نظرا للتؽٌرات الهٌكلٌة التً حدثت فً سوق النفط فً 

أواخر الخمسٌنات، بعد دخول الشركات المستقلة ونجاحها فً كسر حلقة االحتكار 
. للشركات السبع الكبرى

باإلضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار النفط كان ضرورٌا لكً تبرر شركات النفط 
الكبرى استثماراتها خارج المناطق التقلٌدٌة، وزٌادة التنقٌب فً مناطق ذات كلفة عالٌة، 

كاستثمارات بحر الشمال وآالسكا، والتً لم ٌكن فً اإلمكان تبرٌر استؽبللها 
االقتصادي، ما لم ترتفع أسعار النفط ارتفاعا كبٌرا ٌكفل تؽطٌة التكلفة الحدٌة المرتفعة 

كذلك كان ارتفاع األسعار متفقا تماما مع سٌاسة . لئلنتاج النفطً فً المناطق الجدٌدة
التنوٌع جؽرافٌا ونوعٌا حتى تتمكن هذه الشركات من ترحٌل استثماراتها ورإوس 

 بالفعل من منطقة الشرق  األوسط، تحت ضؽط التٌار الوطنً القومً ةالقابمأموالها 
، 1956، وخاصة بعد فشل الؽزو الثبلثً فً عام ريالقوي الذي كان ٌمثله التٌار الناص

وازدٌاد التؤٌٌد الشعبً لتؤمٌم المصالح النفطٌة، وما تبل ذلك من الوحدة المصرٌة 
. السورٌة، والثورة العراقٌة، ونجاح الثورة الجزابرٌة فً تحقٌق االستقبلل

وتحوٌل ارتفاع « األوبك»أما عن مساهمة السٌاسة األمٌركٌة فً محاربة نظام 
األسعار، بعد أن وصل إلى مرحلة لم تعد مقبولة من وجهة نظر السٌاسة األمٌركٌة، إلى 
تخمة نفطٌة وتٌار انخفاضً فً األسعار، وأزمات من نوع جدٌد، لعب الدور األمٌركً 

 عام أكتوبر حرب أثناءفٌها مركز الزعامة، فسٌاسة كٌسنجر بعد المقاطعة العربٌة 
أوال ثم خلق ظروؾ « األوبك» األساسٌة لتحٌٌد منظمة اإلستراتٌجٌة، مثلت 1973

موضوعٌة تتحول فٌها الندرة النفطٌة إلى وفرة نفطٌة فكان إنشاء وكالة الطاقة الدولٌة 
من الدول الصناعٌة المتقدمة المستوردة للنفط، وكان تشكٌل المخزون االستراتٌجً 

والمخزون التجاري ؼٌر العادي، ووضع األسس الربٌسٌة للمشاركة فً الموارد النفطٌة 
المتاحة فً أوقات األزمات، وتنسٌق السٌاسات المتعلقة بالترشٌد، واالستخدام الفعال 

. للسٌاسات الضراببٌة، للتؤثٌر على هٌكل األسعار الداخلٌة، لضمان نجاح حركة الترشٌد
 كفٌبل بتشجٌع االستثمارات فً التنقٌب عن النفط أخرىوكان ارتفاع األسعار من ناحٌة 

. فً أماكن متعددة من العالم، لم تكن تدخل فً الحسابات النفطٌة قبل ارتفاع األسعار
ولقد نجحت السٌاسة الكٌسنجرٌة نجاحا منقطع النظٌر، فالوفرة النفطٌة أصبحت واقعا ال 
ٌمكن إنكاره، والتٌار االنخفاضً لؤلسعار أصبح تٌارات جارفا  ٌصعب إٌقافه، ومنظمة 

 دول ؼٌر األوبك وإنتاجاألوبك أصبحت اسما بعد أن كانت أسدا تحسب له الحسابات، 
أصبح المحدد الربٌسً لؤلسعار من خبلل السوق الفوري، بعد أن كان ال ٌإثر فً 

. األسعار بل ٌتؤثر بها فقط
وٌبدو أن السٌاسة األمٌركٌة فً المجال النفطً فً الوقت الحالً، بدأت تخشى من نتابج 

 الكٌسنجرٌة، فقد ترتب على حالة االرتباك اإلستراتٌجٌةالتمادي فً تطبٌق 
واالضطراب وعدم االستقرار التً سادت سوق النفط الدولً فً أعقاب الثورة 
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 القلق على األقل عوامل نتٌجتان مهمتان تمثل كل منهما عامبل من اآلناإلٌرانٌة، وحتى 
. للسٌاسة األمٌركٌة

 
 

وتتمثل فً صعوبة تحدٌد المصادر المإثر على سوق النفط الدولً، : النتٌجة األولى 
وعدم وجود مصادر للقرارات واضحة ٌمكن مواجهتها، بالرؼم من أن الفلسفة 

األمٌركٌة تقوم على اقتصادٌات الٌد الخفٌة، إال أنها من الناحٌة العملٌة تعارض الٌد 
الخفٌة، إذا كانت ؼٌر أمرٌكٌة، ولقد وصل الحال فً السوق النفطً إلى وضع أصبح 

فٌه تصرٌح واحد أو موقؾ واحد، ٌؽٌر مجرٌات األمور فً سوق النفط الدولً مع 
. انعكاسات خطٌرة على األسواق األخرى، وخاصة األسواق المالٌة

وهً ذات أهمٌة قصوى فً الحسابات األمٌركٌة، وتتعلق بوضع : النتٌجة الثانٌة 
االتحاد السوفٌتً، ودوره فً مجرٌات األمور االقتصادٌة الدولٌة، التً لها أبعاد 

 تفوق بكثٌر أبعادها السٌاسٌة، إن هذا االعتبار كان وال ٌزال من أهم األمور إستراتٌجٌة
المإثرة فً السٌاسة األمٌركٌة بصفة عامة، ولقد ازدادت الحساسٌة بالنسبة لهذا 

الموضوع  منذ تولً الربٌس رٌؽن شإون الحكم فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة، 
والعودة إلى المنطق التقلٌدي األمٌركً الذي كان سابدا قبل الرباسة التً لم تستمر 

طوٌبل للربٌس كنٌدي، فالنظرة المعادٌة لبلتحاد السوفٌتً ومحاربته اقتصادٌا وسٌاسٌا 
وعسكرٌا إذا لزم األمر، عادت مع صعود الربٌس رٌؽن إلى الحكم، حٌث استبدلت 

سٌاسة التعاٌش التً ازدهرت فً عهد الربٌس نٌكسون بسٌاسة المواجهة لبلتحاد 
والدور السوفٌٌتً من وجهة نظر السٌاسة . السوفٌتً، بل ومحاربته إذا اقتضى األمر

 اإلستراتٌجٌة أهمٌة فً المجال النفطً فً اآلونة األخٌرة، فمن الناحٌة ازداداألمٌركٌة 
اقترب االتحاد السوفٌتً من مصادر االحتٌاطٌات النفطٌة الهابلة فً منطقة الشرق 

األوسط، بعد ؼزوه واحتبلله ألفؽانستان، كما أن تؽٌر األوضاع فً إٌران مع معاداة 
 االتحاد السوفٌٌتً، وذلك إلستراتٌجٌةالنظام اإلٌرانً للشٌوعٌة، ٌعد مكسبا ؼٌر مباشر 

. للعداء التارٌخً الكبٌر للحكم القابم فً إٌران للوالٌات المتحدة األمٌركٌة
 
 

أما من الناحٌة االقتصادٌة النفطٌة فلقد بدأ االتحاد السوفٌٌتً ٌلعب دورا مهما فً 
إلى ؼٌر « األوبك»السنوات الثبلث األخٌرة، فتحول مركز القوة النفطٌة من 

، حٌث ٌمثل االتحاد السوفٌٌتً منتجا جدٌا فً داخل نطاق ؼٌر دول «األوبك»
 باالعتبارات للتضحٌة، مع استعداد االتحاد السوفٌٌتً بحكم فلسفته السٌاسٌة «األوبك»

إي إن إذا < االقتصادٌة، إذا تعارضت مع االعتبارات السٌاسٌة ذات الطابع االستراتٌجً
كان من مصلحة االتحاد السوفٌٌتً اقتصادٌا أال تنخفض أسعار النفط حفاظا على 

 أن ٌحدث اإلستراتٌجٌة من العملة األجنبٌة، بٌنما كان من مصلحته السٌاسٌة هإٌرادات
 على االعتبارات االقتصادٌة، ومعنى اإلستراتٌجٌةالعكس، لفضل المصلحة السٌاسٌة 

ذلك أن االتحاد السوفٌٌتً وجد نفسه فً أوقات متعددة فً موقؾ المبادرة ٌحدد فٌها 
 داخل نطاق السوفٌٌتٌةبسٌاسته النفطٌة ما ٌحدث فً سوق النفط الدولً، فاإلجراءات 

وعلى المستوى الحدي عادة ما تتبعها إجراءات مماثلة وخبلل فترة « األوبك»ؼٌر دول 
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قصٌرة، وألسباب تجارٌة محضة تتعلق بالمنافسة من قبل دول أخرى من دول ؼٌر 
. «األوبك»

 
 
 

« األوبك»فسرعان ما تجد منظمة « األوبك»ومع ازدٌاد األهمٌة النسبٌة لدول ؼٌر 
 مماثلة أو متعارضة إجراءاتوتحت اعتبارات ضؽط السوق، نفسها مضطرة التخاذ 

ولقد ازداد التؤثٌر السوفٌٌتً على سوق النفط « األوبك»وفقا للوضع السابد فً منظمة 
الدولً ازدٌادا كبٌرا فً اآلونة األخٌرة، بصورة ال تتناسب مع المحصلة النفطٌة من 

إنتاج إلى استهبلك إلى تصدٌر لبلتحاد السوفٌٌتً وحلفابه، ولقد كان هذا االزدٌاد للدور 
السوفٌٌتً فً سوق النفط الدولً من أهم عوامل القلق بالنسبة للسٌاسة األمٌركٌة، 

وخاصة مع ازدٌاد جو عدم الثقة، وتعدد مصادر القرار، وشٌوع الٌد الخفٌة، فً السوق 
.  وقابٌةإجراءاتالنفطٌة التً ال ٌمكن تحدٌد موقعها بصورة تمكن من اتخاذ 

وإذا أضفنا إلى ذلك االعتبارات االقتصادٌة التً تتمثل فً خشٌة التؤثٌر العكسً 
 النفط على الربح من رإوس األموال األمٌركٌة المستثمرة فً أسعارالستمرار انخفاض 

المناطق ؼٌر التقلٌدٌة إلنتاج النفط وذات الكلفة العالٌة والتؤثٌر العكسً أٌضا على 
برنامج تنمٌة بدابل الطاقة، ألمكن القول بؤن من أهداؾ السٌاسة األمٌركٌة الحالٌة أن 

ترى عودة إلى نوع من االستقرار فً السوق النفطً، ووضع حد للتٌار االنخفاضً فً 
 به فً ما ٌتعلق بمصادر القرارات إأسعار النفط، والعودة إلى وضع منظم ٌمكن التنب

. النفطٌة
 

ماذا بعد الٌمانً؟ 
 

إن التؽٌر الذي حدث فً األسبوع فً الساحة النفطٌة، هو تؽٌر له أبعاده الهامة التً قد 
ال تقتصر على الجانب النفطً فحسب، وإنما تتعداها، إلى الجوانب االقتصادٌة األخرى، 

بل قد تكون لها أبعاد سٌاسٌة، وال تقتصر على المستوى العربً أو اإلقلٌمً بل على 
. المستوى الدولً كذلك

قالة وزٌر النفط فً السعودٌة ال ٌختلؾ عما ٌحدث إٌبدو للوهلة األولى أن ما حدث من 
فً دول أخرى وبصورة طبٌعٌة  ومستمرة، فتؽٌٌر وزٌر ال ٌعنً انقبلبا أو تؽٌٌرا 

. جذرٌا فً سٌاسة الدول، وخاصة إذا بقٌت الخصابص الربٌسة للحكم دون تؽٌر ٌذكر
فقد ٌؤتً تؽٌٌر الوزٌر نتٌجة فشله فً تنفٌذ سٌاسة معٌنة، تعتبرها الدولة على درجة 

كبٌرة من األهمٌة، وال ٌمكن التؽاضً عنها، وقد ٌكون التؽٌٌر نتٌجة لعدم االتفاق مع 
السٌاسة العامة للدولة، سواء فً مجال االختصاص والمسإولٌة، أو نتٌجة خبلؾ على 
اإلطار العام أو األهداؾ المحددة، وفً بعض األحٌان ٌصبح تؽٌٌر الوزٌر ضرورٌا 

نظرا لعدم اتفاقه مع بعض الزمبلء فً تنفٌذ بعض السٌاسات، وٌصبح من المتعذر 
العمل كفرٌق، ومهما اختلفت األسباب فإن تؽٌٌر أحد الوزراء ال ٌعد حدثا مهما ٌقتضً 

. أكثر من التعلٌق البسٌط
إال أن ذهاب وزٌر النفط السعودي الشٌخ أحمد زكً الٌمانً ٌعد حدثا مهما، وال ٌجب 
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لٌه على أنه مجرد تؽٌٌر وزٌر على النمط المعتاد، سواء فً الدول المتقدمة أو إالنظر 
 فالشٌخ أحمد زكً الٌمانً كان مسإوال عن تنفٌذ : فً الدول النامٌة، وذلك لعدة أسباب

 
السٌاسة النفطٌة للمملكة العربٌة السعودٌة لفترة تزٌد عن ربع قرن،  وعاصر األحداث 
الهامة فً السوق النفطً العالمً، بل إنه شارك مشاركة فعالة فً تحقٌق هذه األحداث 

التً وضعت منظمة األوبك والمملكة العربٌة السعودٌة فً مركز القٌادة، من حٌث 
تحدٌد األسعار واإلنتاج والتؤثٌر على األسواق، سواء كانت أسواق السلع أو الخدمات أو 

. العمبلت أو أسواق المال ورأس المال
 النفطٌة فً بداٌة السبعٌنات، وكان هو اإلستراتٌجٌةوٌعد الشٌخ الٌمانً من واضعً 

شخصٌا من أهم عوامل نجاحها، سواء من الناحٌة السٌاسٌة أو النفطٌة، ولعب الشٌخ 
الٌمانً دورا هاما فً تحقٌق االستقرار وتفادي األزمات فً األوقات التً كانت فٌها 

منظمة األوبك على وشك االنهٌار، واتسم أسلوبه فً العمل بالواقعٌة والدبلوماسٌة 
والتفانً والحرص الشدٌد على مصالح ببلده بصفة خاصة، والمصالح النفطٌة للدول 

. الخلٌجٌة والعربٌة بصفة عامة
كما كان له دور فعال فً تحقٌق التؽٌٌرات الهامة التً حدثت على الساحة النفطٌة، 
والتً اتسمت بالذكاء واإلبداع، وخاصة فً نقل ملكٌة المنشآت النفطٌة من شركات 

النفط الكبرى إلى الدول النفطٌة بصورة منظمة، حٌث استطاعت الدول استرداد 
 واألسعار، مع االستفادة من الخبرات التكنولوجٌة واإلدارٌة اإلنتاجسٌطرتها على 

لشركات النفط الكبرى، ولٌس هناك خبلؾ على أن الشٌخ الٌمانً ٌعد من أكبر خبراء 
النفط ومرجعا هاما للسٌاسة النفطٌة بكافة أبعادها ومراحلها، وهو من ناحٌة أخرى ملم 

 والتً تإثر على- فً كثٌر من األحٌان - والمتعارضة - باالتجاهات والتٌارات المتعددة 
مجرٌات األمور النفطٌة، والمملكة العربٌة السعودٌة تعد أكبر وأهم الدول النفطٌة، 
وتؽٌٌر المسإول األول عن تنفٌذ سٌاستها النفطٌة، وخاصة إذا تحمل هذا المسإول 

أعباء تنفٌذ هذه السٌاسة لمدة تزٌد على ربع قرن، البد أن ٌثٌر االهتمام والتساإالت 
. والتوقعات

 
والسإال األول ٌتعلق باألسباب التً أدت إلى تؽٌٌر الشٌخ الٌمانً، فً الوقت الذي 

. تواجه فٌه السوق النفطٌة ظروفا حرجة 
 

ٌفسر العدٌد من المتابعٌن للشإون النفطٌة التؽٌٌر الذي حدث بؤنه ٌنطوي على الرؼبة 
فً إحداث تؽٌٌر جذري فً السٌاسة النفطٌة للمملكة العربٌة السعودٌة، وقد اتسمت هذه 

: السٌاسة ولفترة طوٌلة بثبلث خصابص ربٌسة
، وذلك على أساس أن السعودٌة تملك واإلنتاجاالعتدال فً التسعٌر : الخاصٌة األولى 

 محدودة، ومن ثم فإن مقتضٌات األجل ةاستٌعابًاحتٌاطٌات نفطٌة هابلة، وقدرة ا 
الطوٌل وبصفة خاصة إطالة عصر النفط ألكبر فترة ممكنة تتطلب عدم المؽاالة فً 

األسعار، لتفادي اإلحبلل السرٌع للنفط عن طرٌق البدابل التً ٌتعذر إنتاجها اقتصادٌا 
 فقد اإلنتاجلم ٌحدث ارتفاع كبٌر فً سعر النفط، أما من ناحٌة  نظرا لكلفتها العالٌة، ما

استندت السٌاسة النفطٌة السعودٌة على ضرورة إعطاء االعتبارات الدولٌة أهمٌة كبرى 
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 للعبلقات مع الدول الؽربٌة والوالٌات اإلستراتٌجٌة، نظرا لؤلهمٌة اإلنتاجفً تحدٌد 
 المتحدة األمٌركٌة، مما أدى إلى تحدٌد مستوٌات لئلنتاج فً فترة السبعٌنات عند 

 
 

 البلزمة لتوفٌر االحتٌاجات المالٌة لبلقتصاد السعودي، اإلنتاجمستوٌات تفوق مستوٌات 
سواء فً األجل القصٌر أو األجل الطوٌل، فبمقتضى مستوٌات األسعار التً سادت فً 

مبلٌٌن  (5 - 4) السعودٌة على حوالً إنتاجالسبعٌنات، كان من الممكن أن ٌقتصر 
برمٌل ٌومٌا، لتموٌل االحتٌاجات المالٌة للمٌزانٌة السعودٌة ولخطط التنمٌة الطموحة، 

 حسب معدالت تفوق ضعؾ اإلنتاجإال أن المملكة العربٌة السعودٌة استمرت فً 
المستوى المطلوب وفقا لبلعتبارات الداخلٌة وذلك ألسباب تتعلق باالعتبارات  الدولٌة 

وخطورة حرمان العجلة الصناعٌة للدول الؽربٌة والوالٌات المتحدة األمٌركٌة من 
. النفط، الذي ٌمثل المصدر األول والمهم للقاعدة االقتصادٌة لهذه الدول

تتمثل فً االلتزام التام بالعمل من خبلل منظمة األوبك، ففً فترة : الخاصٌة الثانٌة 
السبعٌنات اتسمت السٌاسة النفطٌة السعودٌة بالتقٌد بقرارات منظمة األوبك فٌما ٌتعلق 

باألسعار، وتسوٌق النفط على أساس تعاقدي، وفقا لعقود طوٌلة األجل لها صفة 
 بالنفط أو المضاربة فٌه، وتحفظ مصالح الدول االتجاراالستمرارٌة وتضمن عدم 

، ومن ثم فقد اقتصر تسوٌق النفط على شركات النفط ذات   للنفطةالمنتجة والمصدر
المصافً المبلبمة، وذلك منعا للمضاربة أو الخروج عن اإلطار التعاقدي، وتدعٌما 

لؤلسعار المتفق علٌها وفقا لقرارات منظمة األوبك، وأدى ذلك فً كثٌر من األحٌان إلى 
 أو اإلٌرادات، إذ  أن تثبٌت اإلنتاجتحمل المملكة السعودٌة لتضحٌات كبٌرة، سواء فً 

األسعار عند المستوٌات التً تحددها منظمة األوبك، كان ٌتطلب قدرا كبٌرا من المرونة 
، بهدؾ تحقٌق التوازن بٌن الطلب على النفط الخام والمعروض منه، اإلنتاجفً 

وخاصة فً ظروؾ لم ٌكن للمنظمة أي قدرة على التؤثٌر على أسواق المنتجات النفطٌة 
. وأسعارها، والتً تتؤثر وتإثر فً أسواق النفط الخام

، إذ أدى انخفاض  1983ؼٌر أن القٌادة السعودٌة للمنظمة قد تؤثرت كثٌرا منذ عام 
الطلب العالمً على نفط منظمة األوبك، وظهور التخمة النفطٌة، وازدٌاد األهمٌة 

دت الحرب أالنسبٌة للسوق الفوري، إلى ضعؾ نسبً للقٌادة السعودٌة للمنظمة، كما 
 تؤثٌر عكسً على إلىالعراقٌة اإلٌرانٌة، واختبلؾ المواقؾ السٌاسٌة تجاه هذه الحرب 

قدرة القٌادة السعودٌة على تنفٌذ قرارات المنظمة، أو إقناع أعضاء المنظمة فً 
 وتعطً اعتبارات األجل الطوٌل قدرا كبٌرا من بالواقعٌةالوصول إلى قرارات تتسم 

. األهمٌة
فهً تتعلق بما ٌسمى استخدام سبلح : أما الخاصٌة الثالثة للسٌاسة النفطٌة السعودٌة 

وكان موقؾ السعودٌة ٌقوم على أن . النفط فً تحقٌق األهداؾ السٌاسٌة لؤلمة العربٌة  
  اإلستراتٌجٌةاستخدام النفط لتحقٌق أهداؾ سٌاسٌة ٌجب أن ٌقتصر على تلك األهداؾ 

والهامة فً تلك المواقؾ التً ٌصبح معها من الضروري استخدام كافة الموارد 
المتاحة، حاالت الحرب مثبل، إذ ال ٌكون هناك خٌار سوى استخدام كافة الوسابل فً 
خدمة القضاٌا المصٌرٌة التً تهدد أمن واستقرار األمة العربٌة، وتطبٌقا لهذه السٌاسة 

فلقد كانت السعودٌة من أوابل الدول العربٌة النفطٌة  التً استخدمت النفط لتدعٌم 
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 كذلك فلقد استخدمت مواردها النفطٌة 1973 سنة أكتوبرالمجهود الحربً فً حرب 
   فإن السٌاسة النفطٌة اإلستراتٌجٌةلخدمة القضاٌا العربٌة المصٌرٌة، وباستثناء القضاٌا 

 
 
 

السعودٌة تبنت الفصل ما بٌن االعتبارات االقتصادٌة والتجارٌة، واعتبارات السٌاسة 
. الخارجٌة فً األجل القصٌر

وقد كان الشٌخ الٌمانً مهندس السٌاسة النفطٌة السعودٌة، خبلل الفترة الماضٌة، وقد 
حققت هذه السٌاسة قدرا كبٌرا من النجاح، استطاعت  خبللها السعودٌة أن تحتل مركز 

دى إلى تدعٌم مركزها السٌاسً دولٌا أالقٌادة فً المجال النفطً واالقتصادي، مما 
، وفً مواجهة التؽٌرات التً حدثت فً السوق النفطٌة فً السنوات الخمس وإقلٌمٌا

 قابمة على محاولة الحفاظ على مصالح إستراتٌجٌةاألخٌرة، فقد اعتمدت السعودٌة على 
الدول النفطٌة، مع التؤقلم مع الظروؾ الجدٌدة استنادا للسٌاسة الواقعٌة، فقد حاولت 

السعودٌة فً البداٌة الحفاظ على وحدة منظمة األوبك وتحملت فً سبٌل ذلك قدرا كبٌرا 
من التضحٌة، مما أدى إلى انخفاض نصٌبها من سوق النفط انخفاضا كبٌرا، حٌث 

 ملٌون برمٌل ٌومٌا فً السنة الماضٌة، بعد أن كان 2 إلى حوالً اإلنتاجوصل مستوى 
 مبلٌٌن برمٌل فً نهاٌة السبعٌنات، وكانت السعودٌة أول دولة تحاول تنفٌذ 10حوالً 

سٌاسة نفطٌة جدٌدة تقوم على الربط بٌن أسعار النفط الخام، وأسعار المنتجات النفطٌة، 
. وااللتزام بتسوٌق النفط على أساس تعاقدي ٌقوم على مبدأ العابد الصافً

وٌتساءل المتابعون للشإون النفطٌة عما إذا كانت ثمة رؼبة لدى السعودٌة فً تؽٌٌر 
الخصابص الربٌسة لسٌاستها النفطٌة، فهناك مدرسة ترى من الضروري ربط السٌاسة 

، باالعتبارات الداخلٌة فً المقام األول، واإلقلٌمٌة واإلنتاجالنفطٌة السعودٌة فً األسعار 
حدث فً إطار هذا المنطق، فٌقال إن الشٌخ الٌمانً  فً المقام الثانً  وٌفسر البعض ما

فشل فً تحقٌق ثبلثة مطالب للسٌاسة السعودٌة فً المجال النفطً، خاصة أن هذه 
المطالب قد اعتبرت من المصالح العلٌا للمملكة العربٌة السعودٌة، وتتمثل هذه المطالب 

 دوالرا للبرمٌل حتى نهاٌة العام 18فً ضرورة تحقٌق مستوى لؤلسعار ال ٌقل عن 
الحالً، وعشرٌن دوالرا للبرمٌل فً العام المقبل، والمطلب الثانً هو المحافظة على 

 مبلٌٌن برمٌل ٌومٌا، ٌضمن قدرا 5 - 4.5نصٌب مقبول من السوق النفطً ال ٌقل عن 
كافٌا من اإلٌرادات النفطٌة للوفاء بمتطلبات التنمٌة، والمطلب الثالث وٌتمثل فً استرداد 

السعودٌة لدورها القٌادي فً منظمة األوبك بعد أن فقدت تدرٌجٌا قدرتها على قٌادة 
 األخٌرة أن تلعب دورا بارزا فً قٌادة المنظمة، اآلونةالمنظمة، واستطاعت إٌران فً 

، ومستوى عام لئلنتاج، فإن اإلنتاجوأثبتت أنها إذا وافقت على توزٌع معٌن لحصص 
ذلك ٌضمن تحقٌق االستقرار فً سوق النفط وتبلفً حدوث انهٌار فً األسعار، 

 اإلنتاجوقرارات مإتمر األوبك فً شهر أؼسطس الماضً فً االلتزام بمستوٌات 
 لمدة شهرٌن جاءت بناء على اقتراح من ممثل إٌران فً 1983والحصص لعام 

المنظمة، كما أن تجدٌد هذا االتفاق فً مإتمر األوبك األخٌر فً جنٌؾ حتى نهاٌة 
العام، ٌعود لبلقتراح اإلٌرانً مرة أخرى، رؼم معارضة كل من المملكة العربٌة 

السعودٌة والكوٌت، وٌرى المفسرون أن فشل الشٌخ الٌمانً فً مإتمر جنٌؾ األخٌر 
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دوالرا  (18)مبلٌٌن برمٌل ٌومٌا  (5 - 4.5)فً تحقٌق مستوى األسعار المطلوب 
 للبرمٌل، والدفاع عن حصة السعودٌة فً السوق النفطً، وفشله فً إقناع المنظمة 

 
 العام وتوزٌع اإلنتاج أسلوب علمً طوٌل األجل لتحدٌد مستوى إتباعبضرورة 

. الحصص، كانت من أسباب إقالته
وٌتساءل المتسابلون هل فً اإلمكان فً الظروؾ الحالٌة فً السوق النفطٌة تحقٌق هذه 

األهداؾ لفترة زمنٌة مقبولة، دون أن تإدي هذه السٌاسة إلى نتابج عكسٌة فً المستقبل؟ 
دوالرا للبرمٌل إلى  (14 - 12)إن زٌادة مستوى األسعار السابدة، وهً تتراوح ما بٌن 

 دوالرا للبرمٌل، ٌتطلب تحقٌق تؽٌٌر فً مستوٌات الطلب على النفط والمعروض 18
منه، بحٌث ٌمكن امتصاص حوالً ملٌون برمٌل ٌومٌا، وزٌادة الطلب على النفط بهذا 

. القدر تعد صعبة التحقٌق، بالرؼم من زٌادة الطلب فً فصل الشتاء عادة
كما أن مستوٌات المخزون فً الوقت الحالً هً مستوٌات مرتفعة، ومن ثم فإذا 
افترضنا حدوث زٌادة فً الطلب، ففً اإلمكان استٌفاء هذه الزٌادة من مستوٌات 

المخزون وبصورة ال تإثر فً الطلب على النفط من دول منظمة األوبك، ومن ناحٌة 
أخرى فإن نقص المعروض بحوالً ملٌون برمٌل ٌومٌا ٌعد صعب التحقٌق، فلو 

 بهدؾ رفع األسعار، فلٌس هناك إنتاجهاافترضنا أن دول األوبك على استعداد لتخفٌض 
ما ٌضمن أن تسلك دول ؼٌر األوبك نفس السٌاسة، وإن كان من المتوقع أن تلقى سٌاسة 

 بعض دول ؼٌر األوبك، فمن المتوقع مثبل أن ٌإٌد من قدرا من التؤٌٌد اإلنتاجتحدٌد 
تً أي تؽٌٌر ٌحدث فً السٌاسة السعودٌة ٌكون من شؤنه تدعٌم المنظمة، ياالتحاد السوفً

أو تدعٌم السٌاسات المستقلة التً تتعارض مع المصالح األمٌركٌة، كذلك من المتوقع أن 
ولكن من . تستمر النروٌج فً سٌاستها المدعمة لؤلوبك، التً اتبعتها فً اآلونة األخٌرة

 سٌاسة مستقلة عن منظمة األوبك، إتباعالمتوقع أن تستمر الحكومة البرٌطانٌة فً 
، مما ٌعنً بقاء إٌرادات لئلسترلٌنًخاصة إذا حدث ارتفاع فً سعر الدوالر بالنسبة 

.  على ما هً علٌه، حتى وإن انخفض سعر النفطاإلسترلٌنًالدولة بالجنٌه 
وتإكد الدوابر المالٌة احتمال ارتفاع سعر الدوالر أو على األقل توقؾ التٌار 

االنخفاضً الذي استمر لمدة تزٌد عن عام، وذلك على ضوء االتفاق األمٌركً الٌابانً 
الذي تم الوصول إلٌه فً اآلونة األخٌرة، حٌث اتفقت الدولتان على التنسٌق بٌنهما فٌما 
ٌتعلق بالسٌاسات االقتصادٌة الداخلٌة وأسعار عملتٌهما، حٌث وافقت الحكومة الٌابانٌة 

على تخفٌض سعر الفابدة، وتشجٌع سٌاسة توسعٌة ٌكون من شؤنها زٌادة الواردات 
الٌابانٌة من العالم الخارجً، وخاصة فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة، كذلك تم االتفاق 

 سٌاسة منسقة لمواجهة أي احتمال لزٌادة سعر الٌن فً مقابل الدوالر، ومن إتباععلى 
آثار هذا االتفاق أن ٌرتفع سعر الدوالر بالنسبة للعمبلت األوروبٌة األخرى ومنها الجنٌه 

. اإلسترلٌنً
فإذا تحقق هذا االرتفاع فسٌكون من مصلحة الحكومة البرٌطانٌة االستمرار فً سٌاستها 

 ومبٌعاتها إنتاجها على عدم التقٌد بقرارات منظمة األوبك، وزٌادة ةالقابمالنفطٌة 
واالستفادة من انخفاض سعر النفط فً تشجٌع قاعدتها الصناعٌة، وتخفٌض كلفة 

، طالما ال ٌإدي ذلك إلى انخفاض كبٌر فً إٌرادات الدولة، األمر الذي ٌمكن اإلنتاج
 مقابل الدوالر بمقدار ٌعوض االنخفاض فً سعر اإلسترلٌنًتبلفٌه إذا انخفض سعر 
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. النفط
 إن العودة لسٌاسة تحدٌد األسعار وااللتزام بها تعنً أٌضا استعداد المملكة العربٌة 

 
 
 

 حتى أؼسطس 1983السعودٌة لتلعب الدور الذي كانت تقوم به منذ مإتمر لندن مارس 
، وهو دور المنتج الحدي التوازنً، حٌث ٌقع عبء حماٌة مستوى األسعار 1986

المتفق علٌه فً مواجهة تقلبات العرض والطلب على المملكة العربٌة السعودٌة، وهو 
الدور الذي أدى إلى نتابج عكسٌة، ال تتناسب مع المصالح النفطٌة للمملكة وخاصة فً 

 إلى وإنتاجهااألجل الطوٌل، إذ أدى هذا الدور التوازنً إلى انخفاض مبٌعات المملكة 
 إلى هذا اإلنتاج ملٌون برمٌل ٌومٌا، ومع انخفاض 2أدنى مستوى وهو حوالً 

المستوى حدث تقلص تدرٌجً فً قدرة السعودٌة القٌادٌة على التؤثٌر فً األوضاع 
.. النفطٌة فً األسواق العالمٌة وخاصة فً إطار منظمة األوبك

كذلك فإن العودة إلى سٌاسة تحدٌد األسعار ومحاولة االلتزام بها تعنً تراجع السعودٌة  
عن سٌاسة التسعٌر وفقا لمبدأ العابد الصافً، الذي علقت علٌه آماال كبٌرة، وخاصة من 

ناحٌة الربط بٌن أسواق النفط الخام وأسواق المنتجات النفطٌة، الذي ٌنتج عنه تقلٌل 
األهمٌة النسبٌة للسوق الفوري وعودته ألن ٌلعب دورا ثانوٌا كما كان فً الماضً، 
وٌقتصر التعامل فٌه على المضاربٌن ومصدري النفوط التً ال تشترط إطارا تعاقدٌا 

. كنفط بحر الشمال
وإذا افترضنا نجاح السعودٌة فً إقناع المنظمة بالعودة إلى سٌاسة تحدٌد األسعار  فمن 

المتوقع أن ترحب ؼالبٌة الدول األعضاء بالعودة إلى هذه السٌاسة، ومحاولة تحقٌق 
االستقرار فً سوق النفط عن أسعار أعلى نسبٌا من األسعار  التً سادت فً اآلونة 

، فهل فً إمكان المملكة العربٌة السعودٌة تحقٌق أهدافها األخرى التً أدت إلى رةاألخً
تؽٌٌر وزٌر النفط؟ وٌكاد ٌكون هناك اتفاق تام فً األوساط النفطٌة على صعوبة تحقٌق 

زٌادة ملموسة فً حصة السعودٌة فً سوق النفط إلى مستوى ٌفوق المستوى الحالً، 
 عند مستوى ااألسعار وبقاإهمع استبعاد العقود القابمة على مبدأ العابد الصافً فتثبٌت 

 الكلً لدول منظمة األوبك، ولفترة ال تقل اإلنتاج دوالرا للبرمٌل ٌتطلب تخفٌض 18
عن ستة أشهر على األقل حتى ٌمكن مواجهة الظروؾ الموسمٌة فً خبلل شهري 

مارس وأبرٌل من العام القادم، وخاصة عدم التوقع للطلب العالمً بالزٌادة زٌادة 
 الكلً لدول منظمة األوبك ٌعنً تخفٌض الحصص المحددة اإلنتاجملموسة، وتخفٌض 

لؽالبٌة الدول، باستثناء بعض الدول ذات اإلنتاج المحدود كاألكوادور وؼابون والعراق، 
وال ٌمكن أن ٌحدث تخفٌض للحصص دون أن ٌنعكس ذلك فً المقام األول على حصة 

: المملكة العربٌة السعودٌة، والبد من اإلشارة إلى أمرٌن بهذا الصدد
األول وٌتمثل فً اختبلؾ الظروؾ السابدة فً الوقت الحالً عن الظروؾ التً سادت 
فً السبعٌنات حٌث مكنت ظروؾ الندرة منظمة األوبك من االعتماد على األسعار فً 
تحقٌق أهدافها، دون االلتزام بحد أقصى لئلنتاج أو بحصص محددة لؤلعضاء بٌنما ال 

 إلى مثل هذه السٌاسة نظرا للتخمة النفطٌة واالنخفاض ةتسمح الظروؾ الحالٌة بالعود
. الكبٌر فً األهمٌة النسبٌة لمنظمة األوبك
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وٌتمثل فً تطبٌق القوانٌن الربٌسة لعلم االقتصاد، والتً تحدد استحالة : األمر الثانً 
  فً نفس الوقت، حتى مع افتراض الحالة النظرٌة للمحتكر واإلنتاجالتحكم فً األسعار 

 
 

الوحٌد، ولسلعة لٌس لها بدٌل على اإلطبلق، وٌتمتع الطلب علٌها بطلب ؼٌر مرن، ففً 
 اإلنتاجهذه الظروؾ فإن الخٌار المتاح للمحتكر هو إما تحدٌد األسعار وٌترك أمر 

 وٌترك أمر تحدٌد األسعار اإلنتاجٌتحدد بموجب منحنى الطلب، وإما أن ٌحدد 
لمستوٌات الطلب السابدة فً السوق، ولٌس فً إمكان هذا المحتكر أن ٌحدد كبل من 

 وفقا لرؼباته، بؽض النظر عن طبٌعة منحنى الطلب، وٌنطبق هذا واإلنتاجالسعر 
القانون  على كافة السلع والخدمات وفً كافة الظروؾ دون استثناء ٌذكر 

 
فإن إقالة وزٌر النفط السعودي تعد خسارة للصناعة النفطٌة الدولٌة، وللمصالح .. وبعد 

النفطٌة للدول العربٌة المصدرة للنفط، كما ٌقول المحللون النفطٌون، وكما صرح أحد 
 مع 1986 نوفمبر 3 فً PIW األسبوعٌة اإلخبارٌةالمجلة »وزراء النفط العرب فً 

عدم رؼبتنا فً التدخل فً الشإون السعودٌة إال أننً أعتقد أن منظمة األوبك ستفتقد 
. بمرارة خبرة أحد الساسة النفطٌٌن العظام

 

 
أوراق من مفكرة منظمة األوبك 

 
 سٌاسات نفطٌة متعددة، اتسم بعضها بالتطبٌق الوقتً بإتباعتمٌزت السنوات األخٌرة 

المحدد، وكانت بمثابة تجارب جدٌدة لم تستخدم فً السابق، بٌنما كان بعضها جدٌدا فً 
من هذه السٌاسات هناك أربع تجارب . أسلوب التطبٌق، وإن كان تقلٌدٌا فً الجوهر

.  الضوء علٌهاإلقاءتستحق 
تتعلق فً محاولة التدخل بمجرٌات السوق لتحدٌد أسعار النفط من قبل : التجربة األولى 

والجدي فً هذه التجربة هو محاولة التدخل فً السوق على النمط .. «األوبك»منظمة 
، وتحدٌد حصص األعضاء، اإلنتاجوذلك عن طرٌق تحدٌد حجم « الكارتل»التقلٌدي 

فً « األوبك»وهذه السٌاسة تختلؾ تماما عن السٌاسة التً كانت تتبعها منظمة 
 أو الحصص، وقد اإلنتاجالماضً، حٌث كانت تعتمد على تحدٌد األسعار دون تحدٌد 

، ولقد فشلت هذه السٌاسة فً 1983بدأت هذه السٌاسة منذ مإتمر لندن فً مارس 
مة، ورؼم هذا ظتحقٌق استقرار السوق النفطً، أو منع انهٌار األسعار، أو تماسك المن

الفشل فبل ٌزال هناك بعض القٌادات النفطٌة، تإٌد العودة لسٌاسة تحدٌد األسعار وتحدٌد 
.  فً الوقت نفسهاإلنتاج

. إن الظروؾ السابدة فً سوق النفط العالمً فً الوقت الحالً
حٌث إن السوق .. تختلؾ اختبلفا جوهرٌا عن الظروؾ التً كانت سابدة فً السبعٌنات

إن .. النفطً فً  ذلك الوقت اتسم بالندرة وبتركٌز الموارد النفطٌة فً دول محدودة
نماذج التدخل هذه لن ٌكتب لها النجاح على اإلطبلق فً ظروؾ التخمة النفطٌة، 
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مثل برٌطانٌا والنروٌج « األوبك» النفطً فً دول ؼٌر دول منظمة اإلنتاجوحصر 
  التدخل فً الوقت الحالً وهو أمر مستبعد فما الذي إمكانٌةومع افتراض . والمكسٌك

 
ٌضمن استمرار نجاح التدخل لفترة معقولة ، ومن الذي ٌضمن عدم تكرار األزمات؟ 

، لم ٌكن ناجحا، وقد تؽٌرت 1983منذ مإتمر لندن « األوبك»فالدور المسكن  لمنظمة 
 األسوأ منذ ذلك الوقت، ولٌس هناك مفر من التسلٌم بسٌطرة السوق على إلىالظروؾ 

، وهذا أمر ال جدال فٌه، بدال من محاربة واقع ال ٌمكن وإنتاجهتحدٌد أسعار النفط 
تؽٌٌره فً الظروؾ الحالٌة، فمن األفضل فً مثل هذه الظروؾ مساعدة هذا الوضع 

. وتدعٌمه والتعامل فً إطاره وقبول نتابجه
 

وهذا ال ٌعنً أن تقؾ الدول الخلٌجٌة النفطٌة موقؾ المتفرج، وترسم سٌاساتها على 
أساس ردود فعل لما ٌحدث فً السوق، وإنما على هذه الدول أن تتفاعل مع السوق من 

موقؾ إٌجابً ٌإثر فً السوق وٌتؤثر به، فتحدد إنتاجها النفطً على أساس قدرتها 
 اإلنتاجاالستٌعابٌة وفقا لخططها التنموٌة واالعتبارات الفنٌة المتعلقة بالعبلقة بٌن 

واالحتٌاطً النفطً، وعلى هذا األساس تقبل الدول الخلٌجٌة حكم السوق فً ما ٌتعلق 
لذلك فإن إٌجابٌة السٌاسة النفطٌة فً التعامل مع السوق تعنً أن تحتفظ هذه . باألسعار

الدول بحقها فً تحدٌد نوعٌة التصدٌر من النفط، سواء كان نفطا خاما أو منتجات 
نفطٌة، وتحدٌد األسلوب التعاقدي الذي ٌتناسب مع ظروفها والتارٌخ االقتصادي ٌإكد 

واحد على اإلطبلق، مهما اختلفت صور إدارته، بل انهارت « كارتل»أنه لم ٌستمر 
« الكارتبلت»كلها ومع انهٌارها بقً االقتصاد العالمً، بل استمر وازدهر وتارٌخ 

ٌكرر نفس األسطورة  من المشاحنات الداخلٌة والضؽوط الخارجٌة والسٌاسات 
المتضاربة، وفً النهاٌة ٌفرض الواقع نفسه، ولكن بعد أن ٌكون قدر كبٌر من الموارد 

قد استنزؾ 
 

وفً النهاٌة البد للقوانٌن االقتصادٌة أن تفرض نفسها على أي سلعة أو مورد حٌوي، 
فمن المستحٌل ألي منتج حتى وإن كان فً موقؾ احتكاري كامل، أن ٌفرض سعرا 

للسلعة وٌفرض فً الوقت نفسه حجما للمبٌعات، فإما أن ٌفرض سعرا وٌتحدد إنتاجه 
.  وٌقبل حكم السوق بالنسبة للسعرإنتاجهوفقا للطلب، وإما أن ٌحدد 

جاءت فً الوقت نفسه الذي اعتمدت فٌه منظمة األوبك سٌاسة التدخل : التجربة الثانٌة 
 وهذه التجربة تتعلق بدور 1983على أساس نمط الكارتل فً مإتمر لندن فً مارس 

السعودٌة فً إطار نمط الكارتل حٌث تحدد للسعودٌة دور ٌسمى المنتج المرن، وذلك 
 كبٌرة، واحتٌاطٌات هابلة، فإنها تلعب دورا توازنٌا، إنتاجٌةبحكم كونها دولة ذات طاقة 

إذ لم تحدد حصة معٌنة، وإنما ٌتحدد إنتاجها وفقا العتبارات الدفاع المستمر عن السعر 
 1985 المملكة العربٌة السعودٌة فً عام إنتاجالذي حددته منظمة األوبك ولقد وصل 

 ملٌون برمٌل ٌومٌا مقارنة بالمستوٌات التً كانت سابدة فً أواخر 2.2إلى حوالً 
مبلٌٌن برمٌل ٌومٌا، وال شك فً  (10 - 8)السبعٌنات وأوابل الثمانٌنات، وتتراوح من 

أن للمملكة العربٌة السعودٌة دورا خاصا ومهما فً السوق النفطً، وذلك نظرا لطاقتها 
 الهابلة، واحتٌاطٌاتها الكبٌرة، إال أن ذلك ال ٌعنً أن تتحمل المملكة العربٌة اإلنتاجٌة
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وحدها عبء ومسإولٌة الدفاع عن سٌاسات خاطبة تهدؾ إلى تحقٌق التدخل فً 
 ظروؾ ال ٌجدي فٌها التدخل، وأن ٌقع عبء تحقٌق التوازن بٌن الطلب العالمً 

 
. والعرض العالمً للنفط علٌها وحدها

 
وهذه أول مرة فً التارٌخ تتحمل دولة واحدة مسإولٌة على مستوى االقتصاد العالمً، 

 منطقٌة ةنتٌج سٌاسة المنتج المرن، فهذه إتباع، إن الخطؤ لٌس فً إستراتٌجٌةوفً مادة 
احتكاري، وإن الخطؤ كان نتٌجة « كارتل»وطبٌعٌة ٌتحملها عادة المنتج الربٌس فً أي 

 فً ظروؾ واإلنتاج فرض األسعار علىلمحاولة تطبٌق سٌاسة ؼٌر واقعٌة قابمة 
للسوق ال تسمح بذلك، وعلى أٌة حال، كما ذكرت سابقا، ال ٌمكن التحكم فً األسعار 

.  فً آن واحدواإلنتاج
 

إن السٌاسة النفطٌة للدول النفطٌة الخلٌجٌة البد أن تقوم على سٌاسة إطالة عصر النفط، 
وسٌاسة إطالة عصر النفط هذه ال تقوم على التمنً أو المبالؽة فً التفاإل، وإنما تقوم 

على سٌاسة سعرٌة واقعٌة، وسٌاسة إنتاجٌة رشٌدة، وتخطٌط للقطاعات النفطٌة بؤسلوب 
 الكلً من النفط الخام، وتوزٌعه بٌن األسواق الداخلٌة اإلنتاجًعلمً دقٌق ٌحدد الهدؾ 

والخارجٌة، وٌضع خطة تصدٌرٌة تحدد التوزٌع النسبً األمثل للتصدٌر من النفط الخام 
والمنتجات النفطٌة، وتخطٌط القطاع النفطً ٌتطلب أن ٌحدد بوضوح المجال السوقً 
الحٌوي للنفط الخلٌجً، وٌحدد نوعٌة ومعالم الصناعات التكرٌرٌة النفطٌة،  وبنظرة 

. علمٌة تربط هذه الصناعات بالصناعات األخرى القابمة علٌه
 

لنصٌبها العادل فً « األوبك»فهً تجربة ما ٌسمى بسٌاسة استرداد : أما التجربة الثالثة
سوق النفط، التً أدت إلى ما ٌسمى بحرب األسعار، ومن نتابجها أن وصل سعر 

، 1986دوالرا فً شهر  مارس  (16 - 15)البرمٌل من نفط بحر الشمال إلى حوالً 
 دوالرا فً بداٌة العام، واستمر فً االنخفاض إلى 28بعد أن كان سعر البرمٌل الواحد 

ال شك أن دور . 1986أن وصل إلى أقل من عشرة دوالرات للبرمٌل فً صٌؾ 
السعودٌة القٌادي، بؽض النظر عن منظمة األوبك ٌتطلب أن ٌكون نصٌب السعودٌة من 

، إال أن تقلص اإلنتاجٌةسوق النفط، متناسبا مع حجم احتٌاطٌاتها النفطٌة وطاقتها 
نصٌب السعودٌة أثر تؤثٌرا عكسٌا على قدرة السعودٌة القٌادٌة فً تحقٌق االستقرار فً 
السوق النفطً، فإذا كان من الضروري أن تلعب السعودٌة دورا قٌادٌا، فإن ذلك ٌعنً 

، اإلنتاجٌة الذي ٌتناسب مع احتٌاطٌاتها النفطٌة وطاقاتها لأن تسترد نصٌبها العاد
، مما إنتاجهاوتحقٌق هذا الهدؾ ٌعنً أن تقوم السعودٌة فً بعض الظروؾ بزٌادة 

 األسعار وقد تإدي هذه السٌاسة إلى بعض اآلثار السلبٌة فً األجل انخفاضٌإدي إلى 
القصٌر، إال أن تدعٌم الدور القٌادي للسعودٌة له أهمٌة خاصة وله فوابد عدٌدة فً 

. األجل الطوٌل
 

وتتمثل فً استخدام النفط فً صفقات تجارٌة على أساس المقاٌضة، :  التجربة الرابعة 
حٌث ٌتم االتفاق على دفع قٌمة بعض أو جزء منها فً صورة صادرات نفطٌة، وتتسم 
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صفقات المقاٌضة بصفة عامة بالتعقٌد الشدٌد، حٌث ٌتم االتفاق على دفع قٌمة بعض 
 أجزاء منها فً صورة صادرات نفطٌة، وتتسم صفقات المقاٌضة بصفة عامة بالتعقٌد 

 
 

الربط بٌن أسواق متعددة لمنتجات متباٌنة تختلؾ ظروفها  الشدٌد، حٌث تعتمد على
وطبٌعتها والعوامل المإثرة فٌها، كالربط مثبل بٌن سوق النفط الخام، وأسواق الطابرات 

، أو الربط بٌن سوق النفط الخام ومنتجات لٌس لها أسواق بالمعنى التقلٌدي، مدنٌةال
كالمعدات الحربٌة مثبل، وال ٌقتصر ربط األسواق على الوضع الحالً وإنما ٌتعداه 

لٌتناول التؽٌٌرات المستقبلٌة فً هذه األسواق ونظرا لتعقٌد هذه النفقات فهً فً الؽالب 
. تواجه عقبات كثٌرة تإدي إلى فشلها

 
وفً ما ٌتعلق باستخدام النفط فً صفقات المقاٌضة، فإن هناك حقابق ال ٌمكن إهمالها 

ال ٌخرجه من إطار سوق النفط، إذ إن  منها مثبل أن استخدام النفط فً هذا اإلطار
الطلب على النفط الخام هو طلب مشتق من الطلب على المنتجات النفطٌة، ومن ثم فإن 
النفط الخام المقاٌض سٌعود مرة أخرى إلى سوق النفط الدولً، ومن ثم سٌشكل جزءا 
من العرض الكلً، وعلى ضوء هذه الحقٌقة فإنه مها اختلفت المعادالت السعرٌة التً 

تدخل فً عقود المقاٌضة، فإن السعر الذي ٌدفع للنفط عٌنٌا كان أم نقدٌا لن ٌختلؾ فً 
. النهاٌة عن األسعار السابدة فً السوق

 
 

ندوة الحوار بٌن المنتجٌن والمستهلكٌن 
 
 تحت مظلة 1975منذ اللقاء بٌن المنتجٌن والمستهلكٌن للنفط ومنتجاته عام  - 1

الحوار بٌن الجنوب والشمال، توالت الدعوات إلى ضرورة عقد لقاء بٌنهما من أطراؾ 
متعددة وألسباب ظروؾ متباٌنة وفً السنوات األخٌرة احتلت هذه الفكرة أهمٌة كبرى 

لدى منظمة األوبك بصفة خاصة، كلما واجه السوق النفطً ظروفا استثنابٌة، سواء 
ة ولكن هذه الدعوات المتتالٌة لم تلق قبوال لدى الدول يألسباب اقتصادٌة أو سٌاس

 .الربٌسٌة المستهلكة وأهمها الوالٌات المتحدة األمٌركٌة
 
ولقد دفعت أزمة الخلٌج والمناخ السٌاسً العام الذي صاحبها بجوانبه اإلٌجابٌة  - 2

والسلبٌة، بعض الدول المنتجة للنفط والمستهلكة إلى اعتبار هذا اللقاء أمرا عاجبل 
وملحا، ومن ثم كانت دعوة ربٌس جمهورٌة فنزوٌبل فً األمم المتحدة فً اجتماع 

الجمعٌة العمومٌة األخٌر، إلى ضرورة بدء الحوار بٌن المنتجٌن والمستهلكٌن للنفط، 
وقد رحبت فرنسا بهذه الدعوة باعتبارها فرصة لتحقٌق نتابج إٌجابٌة عجز عن تحقٌقها 

 1976فً عام - الجنوب - مإتمر الشمال 
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 حٌث تم التركٌز 5/1991 /21فنزوٌلً فً - ولقد صدر بٌان مشترك فرنسً  - 3
 على المصالح الطوٌلة المدى بٌن المنتجٌن والمستهلكٌن فً أعقاب أزمة الخلٌج، وتم 

 
 

مناقشة أٌة موضوعات تتعلق بسعر النفط أو - بصورة صرٌحة وواضحة - استبعاد 
ووفقا للبٌان المشترك تم االتفاق على أن ٌكون ،  أو اعتبارات العرض والطلب إنتاجه

 :الهدؾ الربٌسً من اللقاء هو 
 

 عمل السوق عن طرٌق إصدار رسالة سٌاسٌة عن توافر الثقة المتبادلة أسلوبتحسٌن 
. عبر النقاش الواضح والمفتوح لكافة األمور المتعلقة بالمصالح المشتركة

وعلى وجه التحدٌد فلقد أوضح السٌد كلود ماندٌللً المدٌر العام للطاقة والمواد األولٌة 
: الفرنسً أن الؽرض من اللقاء هو ضمان

 
حرٌة السوق، حٌث ٌلتقً العرض والطلب، وحٌث تتوافر كافة المعلومات فً األجلٌن 

ومن ثم فإنه ٌتعٌن أن نبحث فٌما إذا كانت الظروؾ الواقعٌة السابدة .. الطوٌل والقصٌر
تسمح للسوق بؤن ٌقوم بدوره المزدوج والمتمثل فً توزٌع الموارد المتاحة وتوفٌر 

 ٌتخذون قراراتهم أساسهاالمعلومات البلزمة لكافة المتعاملٌن فً السوق، والتً على 
واستطرد معقبا بؤن الشرط الربٌسً للسوق الحر والكفإ هو الوضوح والشفافٌة وأن 

أفضل األسواق حٌث ٌتم التسعٌر تحت ظروؾ معروفة تتطلب توافر المعلومات بصفة 
مستمرة عن حركة السوق وتٌاراته وتوقعاته، ومن هذا المنطلق وعلى هذا األساس 

 .ٌمكن تحقٌق تحسٌنات فً عمل السوق
 
 الذي عقد فً أصفهانولقد قوبلت كلمة مدٌر الطاقة الفرنسً بترحٌب فً مإتمر  - 4

 ووافق وزراء النفط المجتمعون فً هذا المإتمر على فكرة الحوار دون 5/1991 /28
 واعتبارات العرض والطلب، من جدول وإنتاجه سعر النفط استبعادتحفظ، بالرؼم من 

أعماله وساد شعور عام بضرورة إزالة كل أسباب سوء الفهم بٌن الدول المنتجة للنفط 
 مشتركة ومتبادلة بٌنهما، استثماراتوالدول المستهلكة له، وأن الوقت قد حان لمناقشة 

فً مجال النفط والؽاز، تتمثل فً استثمارات من قبل الدول المستهلكة والشركات 
النفطٌة الكبرى فً المستوٌات العلٌا للصناعة النفطٌة، بما فً ذلك التنقٌب عن النفط 

 فً الدول المنتجة واستثمارات من قبل الدول المنتجة للنفط الخام فً المستوٌات وإنتاجه
 .الدنٌا للصناعة النفطٌة فً الدول المستهلكة للنفط

 
- وبالرؼم من وضوح الهدؾ العام من اللقاء، كما عبر عنه البٌان الفرنسً  - 5

 فإن الوالٌات المتحدة األمٌركٌة أصفهان عنه مإتمر قالفنزوٌلً المشترك، وما انبث
 وسٌلة متسترة للتحكم فً واعتبرتهأصرت على معارضتها ألي حوار فً مجال الطاقة 

، ومن ثم التحكم فً السوق، وعبرت عن وجهة النظر واإلنتاج راألسعامستوٌات 
األمٌركٌة التً تتمثل فً االعتماد على عوامل السوق من العرض والطلب، وأن أكفؤ 

سلوب لمناقشة األمور النفطٌة هو فً إطار ثنابً بما ال ٌتعارض مع حرٌة السوق إ
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. وعوامل العرض والطلب فً تحدٌد األسعار
 
 
 

- ولقد ظلت المعارضة األمٌركٌة لفكرة الحوار قابمة وبصورة صرٌحة، إذ تتضمن 
كارلوس - البٌان المشترك األمٌركً الفنزوٌلً فً أعقاب لقاء بوش - على سبٌل المثال 

الخاص « رفضت المشروع المقترح»بٌرٌز، نصا صرٌحا بؤن الوالٌات المتحدة 
. بالحوار بٌن المنتجٌن والمستهلكٌن

 
حوارا »وكان من نتٌجة معارضة الوالٌات المتحدة األمٌركٌة أن تحول اللقاء من كونه 

وبعد أن كان الهدؾ هو الحوار من أجل تحقٌق « ندوة ؼٌر رسمٌة»إلى مجرد « رسمٌا
تبادل المعلومات  »اقتصر الهدؾ على « استقرار طوٌل المدى فً السوق النفطً»

 .على أمل أن تتبعه لقاءات دورٌة ومنظمة فً المستقبل« ووجهات النظر
 
 منظمات دولٌة، من الدول 10 دولة  و24وقد أرسلت الدعوى لحضور الندوة إلى  - 6

 للنفط الجزابر وأندونٌسٌا وإٌران ونٌجٌرٌا والمملكة العربٌة السعودٌة ودولة ةالمنتج
اإلمارات وفنزوٌبل من أعضاء منظمة األوبك، ومصر والمكسٌك وعمان واالتحاد 

السوفٌتً والنروٌج من دول ؼٌر األوبك، أما الدول المستهلكة فؤرسلت الدعوى لكل من 
 والهند وإٌطالٌا والٌابان وكورٌا وألمانٌاالبرازٌل وكندا وتشٌكوسلوفاكٌا وفرنسا 

 .الجنوبٌة وهولندا والمملكة المتحدة والوالٌات المتحدة
 

األوبك، منظمة : باإلضافة إلى هذه الدول أرسلت الدعوى لكل من المنظمات التالٌة 
البنك األوروبً . الطاقة الدولٌة، السوق المشتركة، صندوق النقد الدولً، البنك الدولً 

 .لئلنشاء والتعمٌر ومجلس التعاون الخلٌجً
 

ولقد تمثلت الدول المنتجة على مستوى الوزراء، أما الدول المستهلكة فكان تمثٌلها على 
مستوى أقل وٌعد تلكإا وترددا شدٌدا، وقررت الوالٌات المتحدة أن ترسل مراقبا من 

 6 – 27وزارة الخارجٌة ولٌس وفدا مراقبا، ولقد عقبت وزارة الخارجٌة األمٌركٌة فً 
م لإن الوالٌات المتحدة على ع: موقؾ الوالٌات المتحدة األمٌركٌة قابلة  على- 1991 -

بمخاوؾ كل من فرنسا وفنزوٌبل فٌما ٌتعلق بمتطلبات سوق النفط وعدم االستقرار، 
وأعطٌنا الدعوة قدرا كبٌرا من االهتمام والبحث، إننا نود أن نكرر  تؤكٌد موقفنا بؤننا 

نعتقد أن استقرار سوق النفط ٌتمثل فً مقابل عوامل الطلب والعرض بكفاءة ولٌس فً 
تدخل الحكومات أو الوكاالت وإن موافقة أمٌركا على إرسال مراقب جاءت بعد 
حصولها على تؤكٌدات بؤن الندوة ستقتصر على تبادل المعلومات بٌن المنتجٌن 

 .هدؾ تنظٌم السوقبوالمستهلكٌن ولٌس 
 
ولقد تضمن جدول أعمال الندوة الٌومً أربع جلسات تبدأ كل جلسة بكلمة قصٌرة  - 7

: وتنتهً بتعلٌق وحوار، وتم اختٌار أربعة موضوعات للنقاش هً 
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صندوق النقد الدولً - تحلٌل سوق النفط وسٌاسات الطاقة - أ
 البنك الدولً- التعاون الصناعً - ب 
 
 

 
السٌد بول فنزو مسإول فرنسً - تفعٌل عمل السوق - ج 
. السوق المشتركة ومجلس التعاون الخلٌجً- حماٌة البٌبة - د 

وٌلقً كلمة االفتتاح وزٌر خارجٌة كل من فرنسا وفنزوٌبل، وهما الدولتان الداعٌتان، 
 .أما كلمات الجلسة الختامٌة فٌلقٌها وزٌر االقتصاد الفرنسً ووزٌر النفط الفنزوٌلً

 
 ممثبل عن الدول المنتجة  والمستهلكة 1/7/1991ولقد حضر المإتمر فً بارٌس  - 8

 مندوبا، وتضمنت كلمة السٌد روالن دوماس وزٌر الخارجٌة 25والمنظمات الدولٌة 
الفرنسً تحدٌد المسببات للندوة عندما تعرض للمخاطر الناجمة عن عدم االستقرار فقال 

إن األزمات الحادة ؼٌر المتوقعة واالرتفاع أو االنخفاض الكبٌر فً أسعار النفط قد : 
فً األجل القصٌر، ولكن  (من الدول المنتجة أو المستهلكة  )تحقق فابدة لطرؾ أو آخر 

فً النهاٌة فإن الجمٌع سٌكونون خاسرٌن 
ولقد تعرض النقاش  للنتابج الضارة للتؽٌرات المفاجبة فً أسعار النفط، وذلك من 
وجهة نظر الدول المستهلكة، أما الدول المنتجة فقد حاول مندوبوها عرض وجهة 

نظرهم التً تتمثل فً أن استقرار السوق ٌتطلب استعداد المستهلكٌن لتؽطٌة الندرة 
وقابلٌة النفاد مما ٌعنً ارتفاعا فً السعر فوق المستوٌات السابدة ولقد ساد المإتمر جو 

ولم « حوار بٌن الطرش» تذكر، وقد تم وصفه بؤنه كان جمن التفاهم ولكنه لم ٌثمر نتائ
ٌلق المإتمر تؽطٌة إعبلمٌة ذات أهمٌة تذكر حتى أن مجلة اإلٌكوفست البرٌطانٌة 

 .المتخصصة لم تشر إلٌه من قرٌب أو بعٌد
 
سنتابع ما قد ٌكتب عنه فً المستقبل القرٌب والتعقٌب على أوراقه بعد الحصول  - 9

علٌها، كذلك التعقٌب على فكرة الحوار أو التعاون بٌن المنتجٌن والمستهلكٌن والدور 
. الذي من الممكن أن تلعبه الكوٌت فً هذا المجال

 

: التقرٌر األول }
 
 على الكوٌت أن تحاول قدر المستطاع استمرار وجودها فً السوق مٌتحتهنا  – 1
نفطً فً الوقت الحالً، حٌث ٌتعذر علٌها تصدٌر النفط نظرا لما لحق بالصناعة لا

. النفطٌة من خسابر جسٌمة نتٌجة للؽزو العراقً
وتتضح أهمٌة ذلك لٌس من مجرد الحفاظ على عمبلء النفط الكوٌتً، وما ٌمكن تسمٌته 

 ذلك فً األهمٌة بكثٌر، وٌتعلق فوقبالسوق الطبٌعً للنفط الكوٌت، ولكن بسبب ي
بممارسة دولة الكوٌت لحقوق السٌادة التً ال ٌمكن فصلها بحال من األحوال عن 
الجانب النفطً، نظرا العتماد االقتصاد الكوٌتً اعتمادا ربٌسٌا على إنتاج النفط 

. وتصدٌره
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وإذا أخذنا فً االعتبار أن عامل الوقت لٌس فً مصلحة الكوٌت، بمعنى أنه مع كل ٌوم 
 تمارس فٌه الكوٌت تجارة النفط على المستوى الدولً، تزداد صعوبات العودة  ٌمر ال

 
 
 

 سٌاسة نفطٌة تتبلءم إتباعإلى السوق النفطً تعقٌدا، وكلما تضاءلت قدرة الكوٌت على 
مع مصالحها فً األجل الطوٌل، ازدادت احتماالت أن ٌفرض على الكوٌت واقع نفطً 

. لم ٌكن لها فٌه ٌد أو تؤثٌر- عندما ٌتاح لها فرصة التصدٌر فً المستقبل - 
ن حرمان أي دولة ذات اقتصاد نفطً فً المقام األول من ممارسة إإضافة إلى ذلك، ؾ

حقها الطبٌعً فً أن تكون لها سٌاسة مستقلة نفطٌة، إنما ٌعد فً الواقع انتقاصا من 
حقها فً السٌادة، قد ال ٌقتصر على الجانب النفطً فحسب بل قد ٌتعداه إلى مجاالت 

 فً ضوء توازنات القوى فً الوقت إهمالهأخرى، سٌاسٌة وأمنٌة، األمر الذي ال ٌجب 
الحالً، خلٌجٌا وإقلٌمٌا ودولٌا، وحٌث ٌإدي اعتماد الكوٌت فً الوقت الحالً على 
العالم الخارجً اعتمادا  كبٌرا فً جهود إعادة البناء إلى وضع قٌود استثنابٌة على 

 .سٌاسة الكوٌت الخارجٌة
 
ضرورة ممارسة الكوٌت لتجارة النفط على المستوى »وال ٌجب هنا الخلط بٌن  - 2

 لممارسة حق اإلستراتٌجٌةالدولً بؤسرع ما ٌمكن، باعتباره ضرورة من الضرورات 
السٌادة القتصاد ٌعتمد اعتمادا جوهرٌا على النفط فً الحاضر والمستقبل، وبٌن 

وذلك ألسباب مالٌة محض وذلك « ضرورة االعتماد فً النفط على المستوى الدولً
تراض مثبل وتسٌٌل بعض ق البناء، فالسبب المالً له بدابل كاالإعادةبهدؾ تموٌل نفقات 

األصول والممتلكات االستثمارٌة للكوٌت فً الخارج أما السبب السٌادي فلٌس له بدابل، 
فإذا انتقصت السٌادة وتم قبول هذا الوضع باعتباره واقعا تفرضه الظروؾ االستثنابٌة 
فإن عواقب فقدان أو انتقاص السٌادة ال ٌمكن قٌاسها بالمال أو الممتلكات، كما أنه أمر 
ال ٌخضع لحسابات الربح والخسارة وتصبح تضحٌات شهداء الكوٌت ومعاناتها هباء 

 .منثورا
 
وال تقتصر مصلحة الكوٌت على ضرورة االتجار بالنفط الخام على المستوى  - 3

الدولً فً أسرع وقت ممكن، وإنما تتضمن أٌضا ضرورة الحفاظ على مصالح الكوٌت 
 DOWN STREAMالنفطٌة على صعٌد المستوٌات الدنٌا للصناعة النفطٌة 

INTER ESTS إذ لدى الكوٌت استثمارات  مهمة فً المصافً النفطٌة وشبكات 
. التوزٌع للمنتجات النفطٌة فً دول عدٌدة خارج الكوٌت

ولقد اعتمدت هذه القطاعات النفطٌة، منذ شراء الكوٌت لها، على كون الكوٌت دولة 
مهمة من الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام، ولقد تم إدخال تعدٌبلت فنٌة عدٌدة على 

هذه المصافً التً تملكها الكوٌت بما ٌتبلءم مع تحسٌن اقتصادٌات هذه المصافً بما 
 APIٌتبلءم مع استخدامها للنفط الكوٌتً بصفة خاصة، أي النفط ذي الكثافة المتوسطة 

13º ونسبة مرتفعة من الكبرٌت HIGH SULPHER CONTENT ومع توقؾ 
 الكوٌتً من النفط وجدت هذه المصافً نفسها فً مؤزق ٌتعلق بضرورة تؤمٌن اإلنتاج
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استمرار تدفق النفط الخام من النوعٌات المشابهة، أو إدخال تعدٌبلت فنٌة، بما ٌمكنها 
 من استخدام أنواع أخرى من النفط، وما ٌترتب على ذلك من تؽٌٌر فً هكٌل المنتجات 

 
وموازناتها، وتوفٌق ذلك مع احتٌاجات شبكات التوزٌع المملوكة للكوٌت التً تعتمد 

 .على هذه المصافً فً استٌفاء احتٌاجاتها من المنتجات النفطٌة
 

إن ضرورة تؤمٌن مصادر للنفط الخام لهذه المصافً المملوكة للكوٌت ولشبكات التوزٌع 
المعتمدة علٌها، ٌعد أمرا على قدر كبٌر من األهمٌة من وجهة نظر المصلحة الكوٌتٌة، 

سواء فً األجل القصٌر أو فً األجل الطوٌل، إذ افترضنا أن استراتٌجٌة الكوٌت 
النفطٌة فً المستقبل ستستمر على األسس نفسها التً استندت الٌها فً الماضً من 

حٌث التنوٌع لتخفٌض المخاطرة، وذلك باالستثمار فً المراحل المهمة من مستوٌات 
الصناعة النفطٌة، وعدم االعتماد على الوجود فً المستوٌات العلٌا فقط، هذا باإلضافة 
إلى التنوٌع جؽرافٌا واالستثمار فً المستوٌات المتعددة للصناعة النفطٌة داخل الكوٌت 
وخارجها، واالستثمار لٌس فً النفط ومنتجاته فقط، بل فً بدابل النفط اٌضا وبالتعاون 

 .مع شركات النفط الكبرى المتقدمة تكنولوجٌا
 
مما سبق ٌمكن تلخٌص أهداؾ السٌاسة النفطٌة للكوٌت فً األجل القصٌر فً  - 4

: هدفٌن أساسٌٌن
ضرورة ممارسة الكوٌت لتجارة النفط على المستوى الدولً دون تؤجٌل : أولهما 

 لممارسة حق السٌادة فً المقام اإلستراتٌجٌةباعتبار ذلك ضرورة من الضرورٌات 
األول، ولٌس مجرد االستناد إلى اعتبارات مالٌة لها بدابل متاحة 

ضرورة تؤمٌن مصادر للنفط الخام للمصافً وشبكات توزٌع المنتجات النفطٌة : ثانٌهما 
المملوكة للكوٌت، تمشٌا مع المصلحة الكوٌتٌة فً األجلٌن القصٌر والطوٌل، واستنادا 

 السٌاسة النفطٌة الكوٌتٌة فً الماضً، والتً إلٌها التنوٌع التً استندت إستراتٌجٌةإلى 
 . التجارب منفعتها من الناحٌة العملٌة باإلضافة إلى سبلمتها من الناحٌة النظرٌةأثبتت

 
 خطة ذات شقٌن أحدهما تجاري فً المقام إتباعولتحقٌق هذٌن الهدفٌن ٌتعٌن  - 5

 للمصافًاألول، واآلخر سٌاسً فً المقام األول أٌضا فتؤمٌن مصادر للنفط الخام 
فنٌة محض، / وشبكات التوزٌع المملوكة للكوٌت ٌجب أن ٌستند إلى اعتبارات تجارٌة 

ومن ثم ٌتعٌن فً الوقت الحالً الفصل بٌن كون ملكٌة هذه المنشآت تعود إلى الكوٌت، 
وكون هذه المنشآت منشآت اقتصادٌة شؤنها فً ذلك شؤن أي منشآت اقتصادٌة ٌتعٌن 

، وتؤمٌن األسواق البلزمة لتسوٌق لئلنتاجعلٌها تؤمٌن مصادر الموارد األولٌة البلزمة 
. منتجاتها أٌضا

أو وزٌر النفط الكوٌتً « حكومة الكوٌت»أو « دولة الكوٌت»ومؽزى ذلك أال تحاول 
 أو المتاجرة فً ةتحمل مسإولٌة التفاوض مع األطراؾ األخرى المنتجة أو المصدر

النفط، وأن ٌترك لهذه المإسسات حرٌة التعامل مع السوق النفطً برمته، كؽٌره من 
المإسسات النفطٌة المشابهة وعلى أسس تجارٌة محض، وهو  أمر لٌس بالمقتدر فً 

الوقت الحالً، وخاصة فً ضوء التؽٌرات الهٌكلٌة التً شهدتها الصناعة النفطٌة 
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وتوافر أسواق حاضرة ومستقبلٌة للنفط الخام ومنتجاته على عكس ما كانت علٌه الحال 
. فً السبعٌنات

 
 
 

بل إن العدٌد من شركات النفط الكبرى التً كانت تعتمد فً الماضً على العقود 
الطوٌلة المدى مع الدول المصدرة للنفط، فً استٌفاء الجانب األكبر من احتٌاجاتها من 

 الشرابٌة فً الثمانٌنات، واحتفظت لنفسها بحرٌة إستراتٌجٌتهاالنفط الخام، قد ؼٌرت من 
الخٌار بٌن المصادر المتعددة بما ٌتبلءم مع مصالحها واعتماد المصافً وشبكات 

التوزٌع المملوكة للكوٌت على الجانب التجاري فً تؤمٌن مصادر تموٌلها بالنفط الخام 
ومنتجاته، ٌعنً أال تلجؤ دولة الكوٌت أو حكومة الكوٌت، فً استخدام رصٌدها السٌاسً 

ألؼراض ال تعدو كونها أؼراضا تجارٌة محض تؤخذ الطابع السٌاسً فقط من حٌث 
 دولة ذات كٌان سٌاسً بٌنما هً فً جوهرها وطبٌعة عملها ىكون ملكٌتها تعود إل

 .مإسسات اقتصادٌة تجارٌة محض
 
أما الشق السٌاسً فٌتعلق فً محاولة تحقٌق الهدؾ األول الذي ٌتمثل فً ضرورة  - 6

ممارسة الكوٌت لتجارة النفط على المستوى الدولً، من زاوٌة ممارسة حق السٌادة، 
وتزداد أهمٌة هذا الهدؾ إذا أخذنا فً االعتبار نتابج اجتماع منظمة األوبك األخٌر الذي 
لم ٌواجه بصراحة وصدق المشاكل المالٌة للسوق النفطً والدول النفطٌة الربٌسٌة، كما 
أنه لم ٌعط المصالح الكوٌتٌة القدر الكافً من االهتمام، إذ لم ٌقتصر األمر على تمسك 

 فً فوق والسوق، وهو نصٌب ياإلنتاجعدٌد من الدول الربٌسٌة بنصٌبها الحالً من 
بعض األحٌان بكثٌر، نصٌب هذه الدول فً الظروؾ العادٌة، حٌث استطاعت زٌادة 

نصٌبها زٌادة كبٌرة نتٌجة لؽزو الكوٌت واحتبللها ثم تدمٌر منشآتها النفطٌة، بل تعداه 
 والحصص بصفة عامة، وفً إطار هذا التؤجٌل لم ٌحظ اإلنتاجبتؤجٌل مناقشة موضوع 

 برمٌل ٌومً للكوٌت ٌتم 800.000بالقبول الطلب الكوٌتً بتخصٌص حصة تعادل 
توفٌرها من الدول األخرى  األعضاء فً منظمة األوبك، وخاصة الدول الخلٌجٌة، وتقع 

مسإولٌة تسوٌقها على الكوٌت مما ٌمكن الكوٌت من اإلبقاء على وجودها النفطً 
واالحتفاظ بعمبلبها، وذلك على نفس النمط أو نمط ٌشبه األسلوب الذي اتبعته الدول 

 .العراقٌة/ الخلٌجٌة النفطٌة لمصلحة العراق أثناء الحرب اإلٌرانٌة 
 

إن هذا الوضع ٌمثل خطرا جسٌما على المصالح الكوٌتٌة، ومن ثم ٌجب على الكوٌت 
االستمرار بإصرار فً هذا المطلب، وأن تلجؤ إلى دول نفطٌة متعددة، سواء خلٌجٌة أو 

ؼٌر خلٌجٌة، من أعضاء منظمة األوبك أو ؼٌر األعضاء، صؽٌرة أو كبٌرة من الناحٌة 
النفطٌة، آسٌوٌة أو ؼٌر آسٌوٌة، لمحاولة التوصل إلى اتفاق معها ولو بكمٌات صؽٌرة 

أو محدودة تمكن الكوٌت من استمرار وجودها فً السوق النفطً خبلل الفترة التً 
ٌستحٌل فٌها على الكوٌت تصدٌر نفطها والتً قد تستمر لما ٌزٌد عن العام على أحسن 
تقدٌر، وأن تقدم الكوٌت كافة المؽرٌات والدوافع التً تشجع الؽٌر على إفساح الفرصة 

. للكوٌت لبلتجار الدولً فً النفط خبلل فترة محنتها
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 االقتراض المقترن بالمقاٌضة أسلوبوفً هذا اإلطار أٌضا ٌجب أن تلجؤ الكوٌت إلى 
 السلعٌة، حٌث ٌكون السداد وخدمة القروض فً شكل صفقات نفطٌة، وهناك عدٌد من 

 
 
 

البنوك العالمٌة المتخصصة فً هذا النوع من المعامبلت، بل إن السعودٌة لجؤت إلى 
مع « 2بالٌمامة »مثل هذا األسلوب فً الماضً كما هً الحال فً الصفقة المعروفة 

 . ملٌار دوالر14برٌطانٌا، والتً تعدت قٌمتها 
 

وٌتمثل تفضٌل هذا النوع من االقتراض على ؼٌره بؤنه ٌضع المسإولٌة الجزابٌة 
لتسوٌق النفط الكوٌتً على عاتق المإسسات المقرضة المصرفٌة، مما ٌعنً وجود 
سوق للنفط الكوٌتً بصفة خاصة، وإن كان فً الظروؾ الحالٌة ٌعد سوقا مستقبلٌا 

 .ولٌس سوقا حاضرا، وهو على أقل تقدٌر أفضل من اختفاء السوق للنفط الكوٌتً
 
فً الختام فإنه ٌجب التسلٌم بؤن الكوٌت تواجه فً الوقت الحالً تحدٌا كبٌرا، ال  - 7

ٌقل فً أهمٌته عن التحدي الذي واجهته السٌادة الكوٌتٌة فً العام الماضً وحتى 
التحرٌر، فتؤكٌد استرداد السٌادة ٌتطلب أن ٌسترد اقتصادها النفطً قدرته على أن ٌلعب 

دوره فً السوق النفطً، بما ٌتبلءم وٌتناسب مع حجم الكوٌت النفطً الذي له أهمٌة 
 .كبرى إذا أخذنا فً االعتبار االحتٌاطٌات النفطٌة الكبٌرة للكوٌت

 
إن المشكلة من الناحٌة النظرٌة لٌست فً األجل الطوٌل، فالعودة إلى الندرة النفطٌة فً 

منتصؾ التسعٌنات ستعطً النفط الكوٌتً قدرا من األهمٌة، إن المشكلة تكمن  فً 
و ضرورة العودة إلى السوق بؤسرع ما ٌمكن، وال ٌخفى إن شروط  األجل القصٌر

. وظروؾ العودة فً األجل القصٌر ستكون لها أبعادها ونتابجها فً األجل الطوٌل
 
 

 
: التقرٌر الثانً

 
 - 1975بعد مرور خمسة عشر عاما على المحاولة الفاشلة إلجراء حوار فً عام  - 1

 بٌن المنتجٌن والمستهلكٌن، انعقدت ندوة الحوار فً بارٌس بشكل ؼٌر رسمً، 1976
:  وعدم الحماس، وانبثقت عنها دعوتانوالتحفظواتسمت أعمالها  بجو من الحذر الشدٌد 

على المستوى السٌاسً حٌث دعت لتروٌج عقد ندوة ثانٌة على مستوى : األولى 
. الوزراء
 استعدادها IEAعلى المستوى الفنً حٌث أبدت منظمة الطاقة الدولٌة : الثانٌة 

الستضافة لقاء بٌن خبراء الدول المنتجة والدول المستهلكة، وذلك لتبادل المعلومات 
. ووجهات النظر فٌما ٌخص سٌاسات الطاقة وتطوراتها

ولقد تم التؤكٌد أن الهدؾ من هاتٌن الدعوتٌن لٌس التفاوض أو الوصول إلى اتفاقٌات 
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بٌن الطرفٌن، ومن ثم فهذا ٌمثل انحرافا جذرٌا عن األهداؾ التً كانت وراء دعوة 
فنزوٌبل وفرنسا، التً كانت تهدؾ إلى الوصول إلى نظام نفطً جدٌد عن طرٌق 

التفاوض بٌن المنتجٌن والمستهلكٌن، 
ولقد تركز الحوار فً بارٌس على استقرار السوق وشفافٌته ولقد خضع تخطٌط  - 2

بل - الندوة وجدول أعمالها، وبصفة خاصة التحدٌد الكبٌر لنطاق الندوة للتحفظ الشدٌد 
من قبل الوالٌات المتحدة األمٌركٌة التً عارضت بشدة أي نقاش متعدد - التردد 

 ةياألطراؾ مع الدول األعضاء فً منظمة األوبك ومن ثم  فإن أي تطورات مستقبل
قة عن ندوة بارٌس ستخضع بالضرورة لنفس التحفظات، لذا لم ٌكن ؼرٌبا استبعاد ثمنب

التفاوض والتعاقد من دعوة كل من النروٌج ومنظمة الطاقة الدولٌة، ولقد استندت 
:  أسباب ومبرراتةالمعارضة األمٌركٌة لفكرة الحوار إلى ثبلث

 
أن الحوار بٌن أطراؾ متعددة لن ٌكون مجدٌا ولن ٌإدي إلى نتابج إٌجابٌة : أولها  }
أن الحوار المتعدد األطراؾ من دول منظمة األوبك سٌتطرق بالضرورة إلى : ثانٌا  }

 مما ٌتعارض مع حرٌة السوق واإلنتاجمناقشة األسعار 
 الحوار الثنابً مع الدول الربٌسٌة وفعالٌةأن الوالٌات المتحدة مقتنعة بجدٌة : ثالثها  }

. التً تمدها بالنفط، وهً كندا والمكسٌك وفنزوٌبل والمملكة العربٌة السعودٌة
واستنادا إلى ذلك ففً رأي الوالٌات المتحدة أن مشكلة نفطٌة فً المستقبل ٌمكن 

معالجتها عن طرٌق التفاوض الثنابً بصفة عامة مع موردٌها 
 من الدول المنتجة وهً 12منهم :  دولة 25ولقد حضر الندوة ممثلون عن  - 3

الجزابر ، مصر، اندونٌسٌا، إٌران، المكسٌك، نٌجٌرٌا، النروٌج، عمان، السعودٌة، 
 من الدول المستهلكة وهً البرازٌل، 13االتحاد السوفٌتً، اإلمارات ، وفنزوٌبل، و

كندا، تشٌكوسلوفاكٌا، فرنسا، ألمانٌا، هولندا، الهند، إٌطالٌا ، الٌابان، كورٌا الجنوبٌة، 
. إسبانٌا، المملكة المتحدة، الوالٌات المتحدة

ولقد كان تمثٌل الدول المنتجة على مستوى الوزراء، بٌنما تمثل الدول المستهلكة على 
مستوى أدنى بكثٌر من مستوى الوزراء، واقتصر تمثٌل الوالٌات المتحدة على درجة 

. على درجة  نابب مساعد سكرتٌر وزارة الخارجٌة للشإون االقتصادٌة- قط ؾمراقب 
منظمة : باإلضافة إلى تمثٌل الدول حضر مندوبون عن تسع منظمات دولٌة وهً 

البنك الدولً  (EBRD)البنك األوروبً لئلنسان والتنمٌة  (IEA)الطاقة الدولٌة 
مجلس التعاون  (EEC)السوق األوروبٌة المشتركة  (IBRD)لئلنشاء والتعمٌر 

منظمة األوبك  (UN)األمم المتحدة  (IMF)صندوق النقد الدولً  (GCC)الخلٌجً 
(OPEC)  ومنظمة ٌوروبٌا(EUROPIA) ممثلة عن شركات النفط األوروبٌة .
- تحت ضؽط من الوالٌات المتحدة - وكما ذكرنا سابقا فلقد استبعد منظمو الندوة  - 4

 وتم التركٌز على المزاٌا التً تعود على المنتجٌن والمستهلكٌن واإلنتاجمناقشة األسعار 
على حد سواء من استقرار سوق النفط والقدرة على التنبإ فً إطار سوق حر، وتمثلت 

وجهة نظر كل من فرنسا وفنزوٌبل وتحت تؤثٌر التقلبات أثناء أزمة الخلٌج، فً أن 
مستوى سٌاسً من شؤنه ضمان أال تإدي مثل  الحوار والنقاش المتعدد األطراؾ وعلى

. هذه األزمات إلى إعاقة حرٌة عمل السوق
 G7ولقد طرحت فً البداٌة فكرة مإتمرات سٌاسٌة على نمط مإتمرات الدول السبع 



 46 

ولكن على نطاق الطاقة، كما طرحت أٌضا فكرة لجنة دابمة لئلعداد لمثل هذه اللقاءات، 
ؼٌر أن الفكرتٌن معا تم استبعادهما فً المراحل األولى ببل إعداد، ولقد طرحت فً 

: ندوة بارٌس أربعة موضوعات للنقاش وهً 
 النفط ومنتجاته وسٌاسات الطاقة أسواقتحلٌل  - 1
التعاون الصناعً  - 2
مستقبل عمل السوق  - 3
وحماٌة البٌبة  - 4

 مارس 8ولقد تم االتفاق على هذه الموضوعات فً اجتماع لمنظمة الطاقة الدولٌة فً 
وكان الهدؾ هو طمؤنة الدول المستهلكة إلى طبٌعة الندوة وإطارها، ولقد خلص 
شعارات ندوة الٌومٌن السٌد دومٌنٌك شتراوس، كونه الوزٌر الفرنسً للصناعة 

: والتجارة الخارجٌة، حٌث ركز على ثبلث نقاط وهً
إن عدم استقرار السوق ٌإدي إلى عواقب ضارة بكل من المنتجٌن والمستهلكٌن، ولما  }

كان  السوق عرضة للتقلبات واألزمات فإن وجود مإشرات للتصحٌح ٌصبح أمرا 
ضرورٌا 

إن التشابك فً المصالح بٌن الدول فً إطار الطاقة ٌجعل من الضروري التعاون  }
وعلى أساس براجماتً 

 بنشاط وإٌجابٌة حتى تإتً ثمارها إتباعهاإن الحوار هو عملٌة مستمرة ٌجب  }
ولقد تم تنظٌم الندوة بحٌث تم تقدٌم ورقة أو بحث فً بداٌة كل جلسة، تبعها تعقٌب  - 5

: ومناقشة مفتوحة، ومن بٌن األمور التً طرحت ما ٌلً
طرح كل من السٌد أرماندو دٌوران الوزٌر الفنزوٌلً للعبلقات الخارجٌة والسٌد  }

ون مع الدول ا بالتعاإلنتاجٌةحمدي البمبً الوزٌر المصري للبترول فكرة تطوٌر الطاقة 
. المستهلكة

ولقد أوضح السٌد دٌوران أن انهٌار التكامل التقلٌدي فً الصناعة النفطٌة قد جاء نتٌجة 
 المجال أتاحللجو المشحون الذي ساد الحقبتٌن الزمنٌتٌن منذ السبعٌنات ومع ذلك فقد 

لعودة تكاملٌة بترولٌة سٌكون من شؤنها المساعدة على زٌادة األمان وتحقٌق االستقرار 
فً السوق، وشٌوع جو من الثقة المتبادلة، ؼٌر إن العودة التكاملٌة البترولٌة قد 

اقتصرت حتى اآلن على المستوٌات الدنٌا من الصناعة النفطٌة، وقد حان األوان لكً 
 فً مجاالت اقولتحقٌق ذلك فبلبد من الوصول إلى اتؾ تشمل أٌضا المستوٌات العلٌا

. تؤمٌن اإلمدادات والشروط االقتصادٌة والقانونٌة لبلستثمار الخاص والعام
واختتم حدٌثه بالتؤكٌد على أن االستثمار من قبل الدول الصناعٌة ال بدٌل له إذا كان 

 والتكرٌرٌة وتوفٌر كافة الموارد البلزمة، من مالٌة اإلنتاجٌة هو زٌادة الطاقة هدؾال
وإدارٌة وفنٌة لمواجهة متطلبات التسعٌنات 

 فقد دعا إلى ضرورة مناقشة الجزابريأما السٌد نور الدٌن علً لوسٌن وزٌر الطاقة  }
 فً فترة الحقة، بما ال ٌتعارض مع دور السوق  وقدم أربع نقاط وإنتاجهأسعار النفط 

:  فً هذا الصدد وهً 
 الهدؾ المرؼوب فٌه من قبل كافة األطراؾ إن ٌعدأن استقرار أسواق النفط - أ 

الصدمات النفطٌة فً السبعٌنات والثمانٌنات قد أدت إلى أضرار بلٌؽة بالمستهلكٌن فً 
 األول على المقامالسبعٌنات والمنتجٌن فً الثمانٌنات، وأن استقرار السوق ٌتوقؾ فً 
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الصناعة النفطٌة الدولٌة التً تتطلب استمرارٌة حتى تزدهر وأن االحتٌاجات الرأسمالٌة 
الكبٌرة التً تتطلبها الصناعة النفطٌة، وطول الفترة الزمنٌة البلزمة الستكمال 

 اإلنتاجالمشروعات ٌعنً ضرورة التخطٌط الطوٌل المدى حتى ٌتٌسر التنبإ بتكلفة 
. واألسعار

أن االستقرار ال ٌعد خاصٌة طبٌعٌة ألسعار السلع فإذا استعرضنا تارٌخ أسعار - ب 
النفط لوجدنا أن فترات االستقرار كانت قصٌرة، وكانت مصاحبة للتدخل من قبل جهات 

منظمة للسوق، كانت فً موقؾ ٌسمح لها بتحقٌق التوازن بٌن العرض والطلب، وأن 
. ترك السعر لكً تحدده اعتبارات السوق وحدها ٌإدي إلى تقلبات بصورة ؼٌر منظمة

ومن هذا المنطلق فإن تحقٌق االستقرار فً أسعار النفط ٌتطلب  نوعا من التدخل - ج 
لضمان دٌمومة التوازن بٌن العرض والطلب، ولقد عبر الوزٌر عن دهشته من أن 

 التدخل فً سوق النفط بصورة قاطعة، بل تستبعده من أسلوبالعدٌد من الدول ترفض 
معجم التخاطب فً الوقت الذي تنتهج فٌه هذه الدول سٌاسات تدخلٌة فً مجاالت متعددة 

ومن ثم .. الخ.. كحصص االستٌراد والرسوم الجمركٌة والمعونات للصناعة والزراعة
. فبل ٌجب استخدام معٌار مزدوج عندما ٌتعلق األمر بالنفط

 أن نتصور أن األمور الواقعٌة ستتؽٌر باتخاذ قرار بإنه من قبٌل الخٌال، بل السرا- د 
 ٌدعو إلى إهمال الجزابري، ولٌس معنى ذلك أن الموقؾ واإلنتاجعدم مناقشة األسعار 

الربٌس ٌنصب فً كٌفٌة تحسٌن  (أي الجزابر)السوق، بل على العكس، فإن اهتمامنا 
كفاءة عمل السوق بصورة تتجنب الصدمات والصدمات المضادة، ولٌس مجرد العودة 

إلى التوازنات الضارة، وفً هذا الصدد فقط رأٌنا أن العبلج مهم ولكن المنع 
« أهم (لؤلزمات)

وقد دعا كل من السٌد جبرٌل أمنٌو وزٌر الموارد البترولٌة النٌجٌري والسٌد شن جانػ 
إلى - بوم المدٌر العام للشإون االقتصادٌة فً وزارة الخارجٌة الكورٌة الجنوبٌة 

 وذلك لتقدٌم DATA CLEARIWG HOUSEضرورة إنشاء جهاز للمعلومات 
، الطاقة التكرٌرٌة، مستوٌات المخزون، هذا اإلنتاجٌةمعلومات دقٌقة عن الطاقة 

. باإلضافة إلى االقتراحات السعرٌة فً تخطٌط مٌزانٌات الدول المستهلكة السنوٌة
أما السٌد جٌناندجار كارتسسماتا وزٌر الطاقة والتعدٌن األندونٌسً فقد دعا إلى  }

إدارة المخزون  لدى الدول المنتجة والمستهلكة، أوضاع : ضرورة مناقشة النقاط التالٌة 
الصناعة النفطٌة الدولٌة، موضوعات السٌاسات التحٌزٌة المتمثلة فً فرض ضرابب 

. مرتفعة على النفط ومنتجاته، والتعرٌفة الجمركٌة والحصص االستٌرادٌة
أما السٌد هشام الناظر وزٌر البترول والثروة المعدنٌة السعودٌة فقد عرض وجهة  }

نظر حكومته فٌما ٌتعلق باإلجراءات والسٌاسات المطروحة على المستوى الدولً، 
والمتعلقة بحماٌة البٌبة، مإكدا أن حكومة المملكة العربٌة السعودٌة لن تقبل أي 

. إجراءات أو سٌاسات تحٌزٌة ضد النفط
وأن حكومته تعتقد أن العمل الدولً ٌجب أن ٌستند إلى أسس علمٌة سلٌمة التً تعتقد 

أنها لم تتبع حتى اآلن، وأن القرارات السرٌعة أو المتسرعة حتى وإن استندت إلى 
أهداؾ نبٌلة، فلن تحقق المنافع المرؼوب فٌها، بل قد ٌكون لها نتابج سلبٌة، وفً ؼٌاب 

األساس العلمً السلٌم فإن أي إجراءات ٌجب أن تستند إلى كفاءة التكلفة وتؤخذ فً 
 شاملة لحماٌة إستراتٌجٌةاالعتبار الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة المتعددة، وأن أي 
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البٌبة البد أن تستند إلى مستند تارٌخً ٌؤخذ فً االعتبار، وعلى قدم المساواة، كافة 
االعتبارات وأن التركٌز على قطاع الطاقة وحده ال ٌعد أمرا عادال كما لن ٌكون نصٌبه 

. النجاح
ولقد أوضح الوزٌر السعودي موقؾ حكومته بكل صراحة  وحزم، وهو أن المملكة لن 

 ضد النفط، وأن أي ضرابب جدٌدة البد أن إجراءاتتقبل بؤي حال من األحوال أي 
تؤخذ فً االعتبار اآلثار الضارة على البٌبة من ازدٌاد نصٌب الفحم، كما ٌجب أن نؤخذ 

فً االعتبار المستوٌات الضراببٌة المرتفعة المفروضة على النفط فً الدول الربٌسٌة 
. المستهلكة له

وقد أشار الوزٌر السعودي إلى التناقض الواضح فً المواقؾ مستعٌنا بما قاله الوزٌر 
 من ناحٌة، والحد من اإلنتاجٌةالنٌجٌري من صعوبة التفوٌق بٌن مطلب زٌادة الطاقة 

. استخدام النفط من ناحٌة أخرى
واستطرد الوزٌر السعودي لتوضٌح مدى المؽاالت فً الضرابب على النفط، حٌث تمثل 

 دوالرا فً دول أوروبا 49م 1990التعرٌفة الضراببٌة على برمٌل النفط فً عام 
 دوالرا فً الٌابان وأن أٌة ضرابب جدٌدة ستكون لها آثار سٌبة على 35الؽربٌة و

وأشار إلى أن إحدى . المستهلكٌن والمنتجٌن فً وجهة نظر الرفاهٌة وتوزٌع الموارد
 41 ٪ بٌنما أقل نسبة هً 271الدول قد فرضت نسبة ضراببٌة على برمٌل النفط وهً 

 دوالرا للبرمٌل، بٌنما تكلفة البرمٌل 68.78٪ مما ٌعنً إن الضرٌبة للدولة األولى هً 
 دوالرا للبرمٌل، أي أن الضرٌبة كانت تقرٌبا 25.36فً هذه الدولة للنفط الخام كانت 

 CIFثبلثة أضعاؾ السعر مع مبلحظة أن الدول المنتجة ٌكون عابدها أقل من السعر 
الخ .. بما ٌعادل مصارٌؾ النقل والتخزٌن والتؤمٌن

 تحٌزٌة ضد إجراءاتوللتؤكٌد أشار الوزٌر إلى مطالبة العدٌد من الدول بعدم اتخاذ 
االستثمار األجنبً فً الدول المنتجة والمستهلكة، وطالب بؤن تكون المعاملة بالمثل 

وعدم التحٌز ضد النفط، وٌجب عدم مطالبة الدول النامٌة بتحقٌق متؽٌرات هٌكلٌة فً 
استخدامها للطاقة، وٌتحتم التقٌٌم االقتصادي والبٌبً لكافة مصادر الطاقة وأال ٌقتصر 

. األمر على النفط
واختتم وزٌر البترول السعودي كلمته مطالبا صندوق النقد الدولً والبنك الدولً بعدم 

وضع شروط قاسٌة لئلقراض للدول النامٌة، فٌما ٌخص استخدام الطاقة ومتطلبات 
البٌبة، وطالب بضرورة نمو االستهبلك النفطً للدول النامٌة، وذلك ضمانا الستمرار 

. النمو، كما طالب وزٌر البترول الهندي
وأخٌرا أكد الوزٌر االتفاق التام على ضرورة حماٌة البٌبة مع تحقٌق التوازن بٌن 

 إلٌهااعتبارات البٌبة والنمو، آخذٌن فً االعتبار كافة النقاط واالعتبارات التً أشار 
. الوزٌر السعودي فً كلمته

أما السٌد البٌروبارا من فنزوٌبل فلقد دعا الدول المنتجة إلى ضرورة االستفادة من  }
التكنولوجٌا المتقدمة المتاحة لدى الؽٌر، وخاصة فً مجاالت التنقٌب فً المناطق 

الصعبة وأسالٌب التنقٌب المدنٌة، وأسالٌب الحفاظ على البٌبة، ودعا إلى التعاون بٌن 
. شركات النفط الخاصة والوطنٌة فً مجال نقل التكنولوجٌا

. أما عن نتابج  المإتمر فسنتعرض له فً التقرٌر الثالث - 6
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التقرٌر الثالث  }
 
فً صدد اإلعداد للندوة اتصلت الدولتان المنظمتان بالنروٌج التً أبدت موقفا  - 1

 أمام المإتمر الدولً للبٌبة 1989متعاونا، وذلك منذ أعلن ربٌس وزرابها فً عام 
. والتنمٌة اقتراحا مماثبل للحوار بٌن األطراؾ المعنٌة

ولما كان وزٌر خارجٌة النروٌج السٌد ثٌروفولد سولنبرغ أحد المتكلمٌن الربٌسٌٌن فً 
الجلسة االفتتاحٌة مع وزٌري الخارجٌة الفرنسً والعبلقات الدولٌة الفنزوٌلً، فلقد 
انتهز الوزٌر النروٌجً الفرصة إلعبلن موقؾ ببلده تجاه الموضوعات المطروحة 

. للبحث
سٌاسة للطاقة شاملة ومتشابكة »فؤكد أن ببلده ترى أن هناك حاجة ماسة لما أسماه 

وتتمثل فً شبكة متعاونة التصاالت ولقاءات تهدؾ إلى بناء الثقة وتعضٌدها بٌن الدول 
المصدر للنفط والدول  المستوردة له وإن مثل هذه االتصاالت من الممكن أن تتم على 
المستوٌات السٌاسٌة أو الفنٌة وعلى مستوى ثنابً أو إقلٌمً أو شامل، حٌث تعلب فٌه 

. منظمات وصناعات الطاقة والمإسسات المالٌة دورا مناسبا باإلضافة إلى الحكومات
وأن هذه الشبكة من االتصاالت واللقاءات من الممكن أن تإدي إلى نتابج متعددة منها 

: التالً
زٌادة التوعٌة عن العبلقة بٌن الطاقة والبٌبة والتنمٌة االقتصادٌة  }
 إستراتٌجٌة عن المصالح والمنافع الناجمة عن النفط كسلعة أفضلدراٌة  }
تحقٌق استقرار أكبر وقدرة على التنبإ بالتطورات فً سوق النفط، وتحقٌق مستوٌات  }

معقولة لؤلسعار بالنسبة للمنتجٌن والمستهلكٌن، مما ٌحقق قدرا أكبر من الكفاءة وبما 
ٌتمشى مع األهداؾ المتعلقة بالبٌبة 

تحقٌق االستؽبلل األفضل والمعقول للموارد فً األجل الطوٌل 
ضمان استمرارٌة أفضل للعرض والطلب واالستثمار فً المستوٌات العلٌا والدنٌا 

. للصناعة النفطٌة
تحسٌن اإلطار الذي ٌحتوي األنشطة التجارٌة، واستطرد الوزٌر النروٌجً فً كلمته  }

مإكدا أن الموضوعات محل البحث هً ؼاٌة فً التعقٌد وأنه ال ٌجب أن نقلل من 
طبٌعة الصعوبات التً تواجهنا، ومن ثم فإن معالجتنا لها ٌجب أن تتسم بالحٌطة والحذر 

ونسعى نحو تحقٌق الؽالبٌة فً الرأي، وأن ٌكون التركٌز على تلك المصالح ذات 
الشمولٌة والعمومٌة، إن ذلك ٌتطلب اتصاالت قوٌة مع الصناعة ذاتها، وقد ٌإدي ذلك 

فً النهاٌة إلى القضاء على شبح جو المواجهة الذي خٌم على معالجتنا لهذه 
. الموضوعات الحٌوٌة

واستنادا إلى ذلك لم ٌكن مدهشا أن ٌختتم الوزٌر النروٌجً حدٌثه فً الٌوم الثانً للندوة 
بؤن ٌعلن أن النروٌج تود أن تإكد استعدادها ألن تستضٌؾ لقاء عمل على المستوى 

 فً الواقع تستند إلى دعوة هًالسٌاسً وأوضح الوزٌر أن هذه الدعوة لهذا اللقاء، إنما 
. م 1989ربٌس الوزراء النروٌجً أمام مإتمر برندالند فً عام 
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ولم تقتصر نتابج المإتمر على دعوة الوزٌر النروٌجً لعقد ندوة أخرى لمناقشة  - 2
 االعتبارات السٌاسٌة، فلقد قدم السٌد كونٌسً لندسدن مدٌر إدارة األسواق النفطٌة فً 

 
 
 

منظمة الطاقة الدولٌة، مبادرة ثانٌة عندما أعلن أن المنظمة على استعداد الستضافة 
 والدول ؼٌر الصناعٌة OECDلقاءات بٌن الخبراء من دول منظمة التعاون الدولً 

المستهلكة والدول المستوردة للنفط، باإلضافة إلى المنظمات االقتصادٌة، وذلك لمناقشة  
سٌاسات الطاقة وتطوراتها، وأضاؾ أن منظمة الطاقة الدولٌة تقر وتعترؾ بؤن دول 
منظمة األوبك وؼٌر األوبك قد تصرفت بمسوإلٌة خبلل أزمة الخلٌج وأن المنظمة 

 المتمثلة ٌرةممثلة فً مجلس المحافظٌن قد رحبت فً الشهر الماضً بالتطورات األخ
 واألسعار تركت دون باإلنتاجفً اتصاالت بالدول المنتجة طالما أن األمور المتعلقة 

 .تدخل لقوى السوق
 

وأضاؾ إن ندوة الٌوم ال تمثل مواجهة بل استمرارٌة فً المناقشات والحوار فً 
موضوعات ذات أهمٌة للجمٌع، والمنظمة تشجع االستمرار فً ذلك، وان وزراء 

المنظمة قد فوضوها فً االستمرار باالتصاالت مع الدول ؼٌر األعضاء، سواء من 
 .مصدري أو مستوردي النفط

 
ولقد رحب السٌد سالٌستٌنو ارماس الوزٌر الفنزوٌلً باالقتراح الذي قدمه ممثل منظمة 

الطاقة الدولٌة، وأكد أن خبراء من الدول المنتجة على استعداد للمشاركة فً هذه 
 .االجتماعات

 
وقد تضمن موقؾ المنظمة الدولٌة للطاقة اقتراحا بؤن ٌتضمن البحث سٌاسات  - 3

 ٌقتصر ذلك على النفط فحسب بل ٌشمل الدور وأالالطاقة وتطوراتها وشفافٌة السوق 
.  والفحم والطاقة النووٌة والهٌدرولٌكٌة والمصادر ؼٌر التقلٌدٌة للطاقةزالمتشابك للؽا

 اإلنتاجوالعبلقة المتشابكة لهذه المصادر باألهداؾ المتعلقة بالبٌبة وتؤثٌر كل ذلك على 
النفطً واالستهبلك واالستخدام وقرارات االستثمار، وأضاؾ بؤن المنظمة وهً تتقدم 

 للنفط والمستهلكة له، تود أن ةبهذا االقتراح فهً على دراٌة تامة أن الدول المنتج
ا فإن اللقاء ٌقدم نتتعرؾ على نواٌانا فٌما ٌتعلق باستؽبلل مصادر الطاقة، ومن جانب

فرصة لشرح  هذه السٌاسات والتعرؾ على ردود الفعل لآلخرٌن تجاه هذه السٌاسات 
 ٌولٌو فً مقر المنظمة الدولٌة لمناقشة نتابج الندوة 5وتم االتفاق على االجتماع ٌوم 

 على دور المنظمة فً اللقاءات المستقبلٌة وتحدٌد جدول أعمال لقاء ةواالتفاق بدق
 . المنظمةهالخبراء الذي ستستضٌؾ

 
ولقد بدا واضحا أن فرنسا وفنزوٌبل رؼم العقبات التً واجهتهما فً اإلعداد للقاء  - 4

متعدد األطراؾ، قد استطاعتا أن تستؽبل جو التعاون والوبام الذي صاحب أزمة الخلٌج 
 باإلنتاجفً توجٌه الندوة فً الطرٌق السلٌم، رؼم استبعاد الموضوعات المتعلقة 
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واألسعار، وأن النقاش لم ٌكن حوارا بالمعنى المفهوم، حٌث كان دور الدول الصناعٌة 
  للنفط دورا محدودا ألقصى الدرجات، وٌقع العبء اآلن على كل من ةالمستهلكالكبرى 

 
 
 
 

النروٌج ومصر إلرسال الدعوات الموجهة من قبل المنظمة والنروٌج فً خبلل االثنى 
عشر شهرا القادمة، مستؽلٌن فً ذلك نتابج ندوة بارٌس، وٌتعٌن علٌهم بصفة خاصة 

 واشنطن بتعدٌل موقفها السلبً تجاه الحوار، حٌث أعلن ممثل الوالٌات المتحدة فً إقناع
لقاء بارٌس أن حكومته لم تؽٌر من موقفها وأنهم لم ٌوافقوا على حضور أي مناقشات 

على المستوى السٌاسً وأكد أن دعوة المنظمة الدولٌة للطاقة البد أن تعرض على 
. مجلس المحافظٌن أوال

وقد علق روبرت ماٌرو، من جامعة أكسفورد، على فكرة الحوار قاببل إن الحوار 
الرسمً المتمثل فً مفاوضات متعددة األطراؾ بٌن دول ذات سٌادة ٌكون ممكنا إذا 
واجه األطراؾ المستوردة المصدرة مشاكل حادة ٌتعٌن حلها، وأن الدافع للحوار ٌنبع 
من االعتراؾ بؤن إجراءات دولٌة متفقا علٌها قادرة على الحد من الصعوبات وتحقق 

 .منافع لكافة األطراؾ
 
كونه وزٌر الصناعة والتجارة - وفً ختام الندوة لخص السٌد دومٌنٌك شتراوس  - 5

 :نتابج المإتمر بؤنها تتمثل فً أفكار ثبلث- الخارجٌة الفرنسً 
 
 نواقصه ٌمكن عبلجها، فالسوق هو المكان الذي فإنإذا لعب السوق دورا ربٌسٌا  - 1

ٌلتقً فٌه العرض والطلب، وفً المجال التعددي فلقد استطعنا وبنجاح أن نخلق أنظمة 
أو أسالٌب التخاذ القرارات لضمان نجاح السٌاسات االقتصادٌة لتحقٌق االستقرار فً 
أسواق العمبلت وفً محاربة التضخم ومواجهة العجوزات، وال ٌمكن أن نتجاهل ما 
ٌحدث فً دول مجاورة، وخاصة أن السوق قد أزال الحدود وفً نفس الوقت وعلى 

نفس النمط فإن سوق النفط هو تتدخل فٌه الدول، حٌث تتواجد الحصص والمخزون لدى 
الدول المستهلكة وٌجب أال ننسى أن النفط له تؤثٌر مهم على الحٌاة االقتصادٌة، وكما 

هو معروؾ فإن عدم االستقرار فً األسعار ٌإدي إلى عدم االستقرار فً الحٌاة 
االقتصادٌة، مما تكون له آثار عكسٌة، ومن ثم فإن علٌنا جمٌعا مسإولٌة أن نبذل 

قصارى الجهد لتفادي األزمات التً قد ٌتعذر حلها دون تكلفة باهظة، وواضح للجمٌع 
أن الصدمات النفطٌة  تتبعها صدمات مضادة، مما ٌإدي فً النهاٌة إلى اإلضرار 
بالمنتجٌن والمستهلكٌن فً ظل هذه الظروؾ والمعطٌات فبلبد من تحسٌن أجهزة 

السوق وتحقٌق الشفافٌة التامة حتى ٌكون فً اإلمكان اتخاذ القرارات المتعددة، بما فٌها 
. االستثمارٌة على أساس معلومات دقٌقة ومتوافرة

التشابك فً مجال الطاقة ٌتطلب درجة عالٌة من التعاون وهذه حقٌقة بدت واضحة - ب 
فً مناقشاتنا وخاصة فٌما ٌتعلق بالنفط الذي لٌس له بدٌل فً الوقت الحالً الذي هو 

طاقة ومادة أولٌة، فً نفس الوقت حٌث ٌصعب الفصل بٌن مصالح المنتجٌن 
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 .والمستهلكٌن
 
 
 

 
ن قبٌل المضاربة مإن هذه الظروؾ تفرض علٌنا أن نتبع نهجا برؼماتٌا وهو ال ٌعد 

 بل التعاون فً األمور التً ٌمكن التعاون فٌها ومن بٌنها  األٌدٌولوجٌة
زٌادة الطاقة اإلنتاجٌة  }
ضرورة االستثمار فً المصافً ذات النوعٌة الجٌدة حرصا على البٌبة  }
تحقٌق التكامل بٌن المستوٌات العلٌا للمنتجٌن والدنٌا للمستهلكٌن  }
تً يالحاجة الهابلة لدول وسط وشرق أوروبا واالتحاد السوفً }
استؽبلل المخزون الذي هو موجود بالفعل وٌتعٌن استؽبلله تجارٌا فً أوقات  }

. األزمات
فً كل هذه األمور فإن التعاون ممكن، ومن المستطاع التوفٌق بٌن المصالح المتعارضة 

. والوصول إلى اتفاقٌات دابمة ومستمرة ومرٌحة للجمٌع
الحوار عملٌة مستمرة ومن الممكن أن تؤخذ صورا متعددة، إن الٌومٌن اللذٌن - ج 

قضٌناهما معا سمحا لنا بتبادل األفكار وكسر بعض األوهام، بل استطعنا أن نقترح 
. مشروعات مشتركة

 
إن عصر المواجهة نؤمل أن ٌكون قد انتهى والبد أن ٌتحقق الحوار واالتصاالت، 

وٌجب أن نإكد أن نقاشنا هذا كان حدثا فً حد ذاته، وأثبتنا أن الحوار ممكن، وأكثر من 
. ذلك فإننا على اتفاق فً أمور ونقاط متعددة فً تحلٌلنا للوضع القابم

 إلى ضرورة االستمرار والتقدم إلى األمام فالحوار البد المشاركٌنولقد دعا العدٌد من 
أن ٌكون مستمرا حتى ٌحقق أفضل النتابج، فالنفط لٌس مسؤلة وقتٌة بل هو ٌتعلق 

باألجل الطوٌل، واالستمرارٌة تعد ضرورة فً قطاع ٌؤخذ فٌه االستثمار زمنا طوٌبل 
وعابده واستهبلكه هما فً األجل الطوٌل أٌضا 

 
ولقد طرحت أفكار، وتم تحدٌد مهام للخبراء، وأصبح من المطلوب أن ٌلعب كل طرؾ 

دوره لتحسٌن عمل السوق وضمان شفافٌته، وعلٌنا جمٌعا مسإولٌة سٌاسٌة، وتبادل 
المعلومات فً المستقبل من الممكن أن ٌعطً مإشرات اٌجابٌة للمستثمرٌن  والعاملٌن 

. والبد من زٌادة هذا التبادل
 

ولة عن التنمٌة إكذلك ٌتعٌن أن نعطً تعلٌمات واضحة للمنظمات الدولٌة المس
االقتصادٌة، وأن نحاول التعاون فً تدعٌم بعض المشروعات وخاصة فً مجال 

. االقتصاد فً الطاقة
 

واختتم الوزٌر الفرنسً حدٌثه بؤن الحوار الذي أٌدناه وشاركنا فٌه البد أن ٌتم فً جو 
من الثقة المتبادلة وأن تكون لدٌنا دراٌة تامة بؤن التعاون الذي نعمل له هو بٌن الشعوب 
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ومن أجل السبلم، ولقد أوضحت ندوتنا أننا على اتفاق كبٌر فٌما ٌخص األهداؾ واآلن 
. ٌتعٌن أن نتطرق إلى مجاالت جدٌدة ونعمل من أجل حلول مشتركة

 {{{

 
 
 

نظرة عامة على االقتصاد العالمً 
 

مر االقتصاد العالمً بعدة مراحل منذ بداٌة السبعٌنات وقد تمٌزت كل مرحلة 
بخصابص محددة انعكست آثارها على المإشرات التقلٌدٌة لقٌاس معدل الحركة ودرجة 

 واتالتقدم ومستوٌات الرفاهٌة المصاحبة ولم تقتصر هذه الخصابص على أسلوب وأد
اإلدارة االقتصادٌة، وإنما شملت المناخ االجتماعً والسٌاسً العام ودوافع العمل 

، سواء على مستوى األفراد أو المإسسات، كذلك فإن مراحل التطور ياالقتصاد
االقتصادي قد تؤثرت بالمناخ السٌاسً العالمً، وبصفة خاصة العبلقة بٌن الكتلتٌن 

. العظمتٌن
ولقد تمٌزت فترة السبعٌنات بخصابص اقتصادٌة تعرؾ فً المفهوم االقتصادي بالكساد 

المستمر، وإن لم ٌكن كسادا بالمفهوم التقلٌدي وإنما كان كسادا تضخمٌا فالكساد عادة 
 حركة النشاط االقتصادي ، إذ إن انخفاضٌصاحبه انخفاض فً األسعار ٌتماشى مع 

الفكر التقلٌدي االقتصادي، منذ الحرب العالمٌة الثانٌة ٌستبعد ظهور الضؽوط 
التضخٌمٌة المتمثلة فً االرتفاع المستمر فً األسعار مع وجود توقعات االستمرار فً 

حركة ارتفاع األسعار، وذلك عندما ٌكون الطلب العام عند المستوٌات الدنٌا، حٌث 
ترتفع معدالت البطالة، وعدم االستؽبلل الكافً للموارد االقتصادٌة األمر الذي ٌعد من 

مإشرات الكساد، ؼٌر أن فترة السبعٌنات شهدت أطول مرحلة تضخمٌة فً تارٌخ 
االقتصاد  األوروبً واألمٌركً منذ نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة، وصاحب ارتفاع 

 الفابدة، إذ بلؽت  معدالت ارتفاع األسعار مستوٌات أسعاراألسعار ارتفاع كبٌر فً 
تقارب تلك المستوٌات التً كانت معروفة عن دول أمٌركا البلتٌنٌة، حٌث وصلت 

 ٪ فً فترة معٌنة من السبعٌنات، 25معدالت الزٌادة فً األسعار فً برٌطانٌا حوالً 
 والدوالر إلى مستوٌات قٌاسٌة لم ٌكن لها اإلسترلٌنًكما وصلت أسعار الفابدة على 

. سابقة فً التارٌخ االقتصادي الحدٌث
 وقد صاحب هذه المستوٌات المرتفعة من األسعار والفابدة ارتفاع كبٌر فً معدالت 

 ٪ بعد أن كانت ال 10 - 8البطالة، فوصلت مثبل نسبة البطالة فً برٌطانٌا إلى حوالً 
 ٪ على األكثر فً فترة الستٌنات وقد اختلفت اآلراء فً محاولة تفسٌر 3تتعدى نسبة 

الوضع التضخمً المصاحب للركود ثم الكساد، إذ عجزت التقدٌرات التقلٌدٌة فً تفسٌر 
ظاهرة التضخم المصاحبة للبطالة المتزاٌدة فالتفسٌر فً النظرٌة االقتصادٌة الكٌنزٌة 
ٌستعبد أن ٌكون التضخم ظاهرة مصاحبة النخفاض المستوى فً النشاط االقتصادي 

حٌث تبدأ ظاهرة التضخم فً الظهور عندما تبدأ حالة الندرة فً الموارد المتاحة، ومع 



 54 

تزاٌد الطلب ٌإدي عنق الزجاجة إلى الضؽط على الموارد التً ال ٌتزاٌد المعروض 
 منها فً األجل القصٌر، ومن ثم ٌنعكس التزاٌد فً الطلب فً صورة ارتفاع فً 

 
، هذا إذا افترضنا أن التضخم ٌعود إلى عوامل الطلب، اإلنتاجاألسعار ولٌس زٌادة فً 

  حٌث ٌإدي  ارتفاع الكلفة اإلنتاجؼٌر أن التضخم قد ٌنشؤ أٌضا ألسباب تتعلق بكلفة 
لسبب أو آلخر إلى اضطرار المنتجٌن لزٌادة األسعار، تعوٌضا عن زٌادة الكلفة 

، وسواء كان سبب التضخم ٌعود إلى عوامل الطلب، أو إلى عوامل الكلفة فإن اإلنتاجٌة
النتٌجة المنطقٌة وفقا للنظرٌة االقتصادٌة هو وجود ما ٌسمى بالحلقة الحلزونٌة 

التضخمٌة، فإذا كانت بداٌة التضخم ألسباب الكلفة فإن ارتفاع األسعار الناتج عن 
ارتفاع الكلفة ٌعنً انخفاضا فً مستوٌات المعٌشة، أو فً القٌمة الحقٌقٌة لعوابد عوامل 

 مما ٌدفعها إلى محاولة تعوٌض خسابرها الناتجة عن انخفاض القٌمة الحقٌقٌة، اإلنتاج
 مرة اإلنتاجٌةحٌث تطالب بزٌادة فً العوابد  النقدٌة، وهذا ٌإدي إلى زٌادة الكلفة 

أخرى وزٌادة األسعار حٌث تتكرر الدولة التضخمٌة التً قد تستمر بشكل حلزونً 
. تنتهً لحالة تضخم كامل، حٌث ٌنهار النظام االقتصادي والعملة

 
وهناك شواهد تارٌخٌة على ذلك، كما حدث فً ألمانٌا قبل الحكم النازي  أما إذا كان 

سبب التضخم األولً ٌعود إلى عوامل الطلب حٌث ترتفع األسعار نظرا لعجز 
 على استٌفاء مستوٌات الطلب، ومع وجود توقعات تتسم بالندرة، اإلنتاجالمعروض من 

، اإلنتاجفإن هذا االرتفاع فً األسعار ٌعنً انخفاضا  فً القٌمة الحقٌقٌة لعوابد عوامل 
مما ٌدفعها للمطالبة بزٌادة عوابدها النقدٌة لتعوٌض الخسارة الناتجة عن االنخفاض 

الحقٌقً فً عوابدها الناتج عن ارتفاع األسعار، فإذا نجحت فً تحقٌق زٌادة تعوٌضٌة 
، مما ٌدفع المنتجٌن اإلنتاجٌةفً عوابدها النقدٌة فإن ذلك ٌعد بمنزلة ارتفاع فً الكلفة 

 فً الربحٌة، االنخفاض ولتفادي اإلنتاجٌةلزٌادة أسعارهم لتعوٌض االرتفاع فً الكلفة 
ومن ثم تتكرر الدورة التضخمٌة التً قد تستمر بشكل حلزونً ٌإدي إلى حالة التضخم 
الكامل، أي إن أسباب التضخم المرتبط بالطلب أو المرتبط بالكلفة تإدي فً النهاٌة إلى 

. النتابج نفسها
 

ومع فشل التفسٌر التقلٌدي وطرق العبلج التقلٌدٌة، بدأت تظهر نظرٌة جدٌدة تستند فً 
جذورها التارٌخٌة إلى الفكر االقتصادي الكبلسٌكً، وبصفة خاصة  إلى النظرٌة 

، والتً تنسب إلى االقتصادي الكبلسٌكً فٌشٌر، «كمٌة النقود»المعروفة بنظرٌة 
ومضمون هذه النظرٌة وجود عبلقة طردٌة بٌن كمٌة النقود المتاحة فً االقتصاد 

القومً ومستوى األسعار العام، فإذا تضاعفت مثبل كمٌة النقود المتاحة، فإن ذلك ٌإدي 
إلى ارتفاع فً مستوى األسعار العام فً نفس االتجاه وبنفس القدر، وذلك بافتراض 

 ومعدل تبادل النقود، وٌستند ثبات الحجم والتداول إلى الفكر اإلنتاجثبات حجم 
الكبلسٌكً الذي ٌفترض دوام التوازن االقتصادي عند مستوى التوظؾ الكامل، وعدم 

 تؽٌره هً محددات فً محدداتتؽٌر معدل التداول النقدي فً األجل القصٌر، حٌث إن 
األجل الطوٌل فً ظل هذه الظروؾ، فإن معادلة فٌشٌر تإكد النتٌجة الحتمٌة الرتفاع 
األسعار فً حالة زٌادة المعروض من النقود، ولقد تعرضت نظرٌة فٌشٌر لقدر كبٌر 
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. من النقد، سواء فً افتراضاتها الربٌسٌة أو فً شكلها الرٌاضً
 
 
 
 

فدٌمومة التوازن االقتصادي عند مستوى التوظؾ الكامل ٌفترض التحرك التلقابً 
لمستوى الطلب الفعال نحو التوظؾ الكامل، فهو افتراض ؼٌر واقعً، حٌث أوضح 

كٌنز نظرٌته العامة أن الطلب الفعال ال ٌرتقً تلقابٌا إلى مستوى التوظؾ الكامل، ومن 
ثم فإن إدارة الطلب العام تعد من أولوٌات السٌاسة االقتصادٌة، كذلك أثبتت الدراسات 
. عدم ثبات معدل التداول، ومن ثم فإن زٌادة كمٌة النقود قد ال تإدي إلى زٌادة األسعار

ولقد أدى  فشل التفسٌر التقلٌدي فً السبعٌنات إلى إحٌاء النظرٌات النقدٌة للتضخم، وبدأ 
فرٌدمان إعادة صٌاؼة نظرٌة فٌشٌر، وظهر فً كتابات متعددة لهما ما ٌثبت أن ظاهرة 

التضخم فً السبعٌنات تعود فً األساس، ألسباب نقدٌة تتعلق فً التزاٌد المستمر فً 
، حٌث تإدي السٌولة مع عدم اإلنتاجعرض النقود، بما ال ٌتناسب مع الزٌادة فً حجم 

 فً القدر الكافً إلى ارتفاع األسعار، ثم التكلفة وتكرار الحلقة الحلزونٌة اإلنتاجزٌادة 
. التضخمٌة

 
 الحكومً وتدخل الدولة اإلنفاقوأرجع فرٌدمان زٌادة المعروض من النقود إلى زٌادة 

المتزاٌد فً الشإون االقتصادٌة فً فترة السبعٌنات، إن معالجة التضخم فً رأي 
فرٌدمان تتمثل فً الحد من المعروض فً كمٌة النقود، وعدم تدخل الدولة فً الشإون 

االقتصادٌة، ورؼم معارضة أفكار فرٌدمان من قبل األوساط االقتصادٌة التقلٌدٌة 
واألحزاب السٌاسٌة االشتراكٌة، وؼٌرها من األحزاب التً تإمن بتدخل الدولة فً 

ون االقتصادٌة فإن أفكار فرٌدمان بدأت تجد قبوال تدرٌجٌا من قبل المدارس النقدٌة إالش
ون هذه ن ٌتبأواالجدٌدة فً الجامعات البرٌطانٌة واألمٌركٌة، كما أن بعض الساسة بد

األفكار، وبصفة خاصة حزب المحافظٌن فً برٌطانٌا بعد تولً مارؼرٌت تاتشر 
ولما كان كساد السبعٌنات هو أطول فترة كساد عرفها االقتصاد العالمً  الزعامة

المعاصر، ومع فشل جمٌع السٌاسات االقتصادٌة القابمة على الفكر التقلٌدي فً كبح 
جماح التضخم وفشل بعض التجارب الجدٌدة لسٌاسات التدخل الحكومً كسٌاسة الدخل 
واألسعار التً اتبعت فً برٌطانٌا وأدت إلى زٌادة نفوذ نقابات العمال المتطرفة، نشؤ 
مناخ جدٌد ٌمٌل إلى إعطاء السٌاسات النقدٌة والتفسٌر النقدي فرصة لمعالجة التضخم 

 النقدٌة بدرجات اإلستراتٌجٌةوالخروج من حالة الكساد ولقد تبنت حكومات تاتشر 
متفاوتة، كما تبنت اإلدارة األمٌركٌة فً عصر الربٌس رٌؽان الفكر النقدي بصفة عامة 

وصاحب ذلك حملة مركزة، وخاصة فً برٌطانٌا لتقلٌل دور  الدولة فً النشاط 
االقتصادي، وتخصٌص جزء كبٌر من األنشطة االقتصادٌة التً كانت تحت إدارة 

القطاع العام بشكل متزاٌد، منذ نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة 
 

ولقد تمٌزت فترة الثمانٌنات بخصابص معاكسة تماما لفترة السبعٌنات، إذ استطاع 
االقتصاد العالمً الخروج من حالة الكساد، وتحوٌلها إلى حالة من الرخاء الذي استمر 
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لفترة تزٌد عن ست سنوات متتالٌة، كما صاحبت هذا الرواج حالة من االستقرار  
 االقتصادي، حٌث أمكن التحكم بالطلب واستمرت معدالت الزٌادة فً األسعار عند 

 
 
 

مستوٌات منخفضة صاحبها انخفاض فً أسعار الفابدة على العمبلت الربٌسٌة، كما أن 
معدالت البطالة بدأت فً االنخفاض بصورة منتظمة مع ارتفاع معدالت النمو 

 .االقتصادي
 

وكان فً رأي بعض االقتصادٌٌن من دعاة النظرٌة النقدٌة، أن نجاح االقتصاد العالمً 
 أسالٌبفً تحقٌق الرواج والنمو المصاحب لبلستقرار ٌعود فً األساس إلى استخدام 

النظرٌة النقدٌة فً اإلدارة االقتصادٌة عن طرٌق التحكم فً عرض النقود، واستخدام ما 
 العرض  االقتصادي حٌث ٌتم التركٌز على تحرٌك عوامل العرض بإستراتٌجٌةٌسمى 

من حوافر استثمارٌة بدال من التركٌز على سٌاسات التحكم فً الطلب العام، والتً 
 .كانت من خصابص فترة السبعٌنات

 
وال شك أن تقٌٌم فترة الثمانٌنات تشٌر إلى نجاح السٌاسات االقتصادٌة التً استندت إلى 
فكرة التحكم فً عرض النقود، ومعه التحكم فً اإلنفاق الحكومً، وذلك بهدؾ التخلص 

من التضخم، وضمان أال ٌإدي ارتفاع مستوى النشاط االقتصادي إلى بداٌة حلقة 
 .تضخمٌة حلزونٌة، مع ما لذلك من آثار اقتصادٌة واجتماعٌة ؼٌر مرؼوب فٌها

 
كما استندت هذه السٌاسات إلى تحرٌك عوامل العرض بدال من التقٌد باألسلوب التقلٌدي 
إلدارة الطلب، ؼٌر أنه مع نهاٌة الثمانٌنات بدأ النمو االقتصادي الذي ساد االقتصادات 
الؽربٌة فً التباطإ، وبدأت أسواق  المال الربٌسٌة تتعرض لهزات كبٌرة، وخاصة فً 

 انخفاض كبٌر فً أسعار األوراق المالٌة، إلى حٌث تعرضت هذه األسواق 1987عام 
مما أدى إلى انخفاض هابل فً القٌمة الرأسمالٌة لؤلوراق المالٌة المتداولة وبدأت مبلمح 
حالة جدٌدة من الكساد تفرض نفسها من نٌوٌورك إلى طوكٌو، بما فً ذلك أسواق لندن 

 ٌواجه أنوبارٌس وفرانكفورت وسنؽافورة وهونػ كونػ، وتنبؤ البعض باحتمال 
 .االقتصاد العالمً حالة من الكساد تشبه حالة الكساد الكبٌر فً الثبلثٌنات

 
لقد تكررت هذه الهزات مرارا خبلل فترة قصٌرة، وكان رد فعل الحكومات هو التخلً 

 عدٌد من هذه أجزبٌا عن سٌاسة االنضباط النقدي والتحكم فً عرض النقود، إذ لج
الحكومات إلى تخفٌض أسعار الفابدة بهدؾ زٌادة السٌولة ودفع مستوى الطلب، وذلك 
لتحرٌك النشاط االقتصادي وتفادي حدوث انخفاض كبٌر ٌإثر على أسواق األوراق 

المالٌة بشكل ٌإدي إلى شٌوع جو من التشاإم وانعدام الثقة، مما قد ٌنتج عنه انخفاض 
 احتمال كساد قد إلى، وفً الطلب االستهبلكً، ومن ثم تعرض االقتصاد االستثمارفً 

 .ٌطول كما حدث فً السبعٌنات
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ولقد كان من آثار هذا التخلً الجزبً عن سٌاسة اإلدارة النقدٌة بدء مرحلة تضخمٌة 
  راضطراجدٌدة وارتفاع فً األسعار أدت إلى زٌادتها عوامل سٌاسٌة، من أهمها 

 
 
 

 اضطرت إلى رفع سعر الفابدة إذالحكومة األلمانٌة لبلقتراض لتموٌل نفقات الوحدة، 
على المارك األلمانً، لتسهٌل مهمة االقتراض، ووصلت إلى مستوٌات لم ٌسبق لها 

 فً عدٌد من ةالتضخمًمثٌل، ومع ارتفاع الفابدة على المارك األلمانً، وزٌادة القوى 
الدول األوروبٌة، وخاصة فً المملكة المتحدة، اضطرت هذه الدول إلى العودة لسٌاسة 
االعتماد على التحكم فً عرض النقود لكبح جماح التضخم، إذ أخذت أسعار الفابدة فً 

االرتفاع بصفة عامة، مما أدى فً النهاٌة إلى انخفاض ملموس فً مستوٌات النشاط 
االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة ونسب اإلفبلس وؼٌرها من مإشرات الكساد، 

 

مشكلة تطبٌق سٌاسات نفطٌة 
 \

الواقع أن المشكلة لٌست مشكلة دول أو مشكلة المنظمة، وإنما هً مشكلة تتعلق بمحاولة 
تطبٌق سٌاسات نفطٌة ال تتفق مع الظروؾ الواقعٌة  التً سادت سوق النفط الدولً منذ 

 الخبلفات بٌن الدول إلىبداٌة السبعٌنات، فلو أن انخفاض أسعار النفط ٌعود فقط 
المنتجة األعضاء فً منظمة األوبك، لكان من المتوقع أن تفرض الظروؾ الحالٌة 

نفسها على هذه الدول وتجعلها تؽٌر من سٌاساتها، ولو كانت مشكلة المنظمة، لكان من 
وتحت ضؽط ظروؾ السوق التً اتسمت . الممكن خبلل االجتماعات المتكررة

 .بالتدهور المستمر أن تؽٌر المنظمة من أوضاعها بهدؾ الحد من هذا التدهور
 

الواقع أن ظروؾ السوق السابدة هً ظروؾ ال تسمح ألي تكتل، ومهما كان، بؤن ٌعٌد 
عقارب الساعة، وٌكون فً إمكانه إدارة السوق وفرض األسعار،كما كانت الحال فً 

. بداٌة السبعٌنات
 

فإدارة السوق وإدارة األسعار كانتا ممكنتٌن جزبٌا فً ظروؾ اتسمت بالندرة النسبٌة 
واالرتفاع المستمر فً الطلب، وسٌادة جو من التوقعات باستمرار هذا االرتفاع، كذلك 

 الجزء األكبر إنتاجها، وٌمثل اإلنتاجفإن الندرة النسبٌة كانت تعتمد على قلة تتحكم فً 
 .من العرض المتاح، حٌث كانت هذه القلة تتمثل فً دول منظمة األوبك

 
 دول ؼٌر األوبك قلٌبل نسبٌا، وٌلعب دورا هامشٌا فً تحدٌد األسعار، أما إنتاجوكان 

الوضع فً الوقت الحالً فٌتسم بالتخمة النفطٌة حٌث انخفض الطلب على النفط، 
وخاصة نفط األوبك، انخفاضا كبٌرا، كردة فعل طبٌعٌة لبلرتفاع الكبٌر الذي حدث فً 
األسعار فً فترة السبعٌنات، ومن ناحٌة أخرى فقد أدى هذا االرتفاع فً األسعار إلى 

 األوبك دول ؼٌر األوبك، بحٌث انقلبت األوضاع فؤصبحت دول ؼٌر إنتاجزٌادة 
مسإولة عن الوفاء بالجزء األكبر من الطلب العالمً على النفط، وأصبح دور منظمة 
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األوبك دورا ثانوٌا إلى حد كبٌر، هذا باإلضافة إلى استمرار التوقعات بؤن التخمة 
. النفطٌة باقٌة حتى نهاٌة الثمانٌنات على األقل

 
 
 
 

فً ظل هذه التؽٌرات فمن الصعب أن نرى الكٌفٌة التً تستطٌع فٌها الدول أو المنظمة 
 فً االعتبار أن االختبلفات داخل المنظمة لٌست أخذناتؽٌٌر هذه األوضاع، وخاصة إذا 

من النوع الوقتً، وإنما هً اختبلفات موضوعٌة وجذرٌة، فالمصالح تنعكس على 
. إتباعهاالسٌاسات التً ٌجب 

فالدول ذات االحتٌاطٌات النفطٌة الكبٌرة التً لها طاقة استٌعابٌة محدودة، ترى أن من 
 سٌاسة من شؤنها إطالة عصر النفط، مما ٌتطلب سٌاسة سعرٌة معتدلة إتباعمصلحتها 

تشجع الطلب على النفط، وتقلل من احتماالت البدابل، خاصة أن اقتصادات هذه الدول 
هً اقتصادات تعتمد على المورد النفطً اعتمادا ربٌسٌا، بٌنما الدول األخرى ذات 

االحتٌاطات النفطٌة المحدودة والطاقة االستٌعابٌة الكبٌرة والخطط التنموٌة الطموحة، 
 سٌاسة سعرٌة متطرفة، فهً تهتم بتعظٌم اإلٌرادات النفطٌة إتباعترى من مصلحتها 

.  من إطالة عصر النفطأكثر
واالختبلؾ بٌن هاتٌن المجموعتٌن من أعضاء المنظمة لٌست اختبلفات وقتٌة، وإنما 

. تعود إلى الخصابص األساسٌة الممٌزة القتصادات كل من هاتٌن المجموعتٌن
ولو افترضنا أن هذه االختبلفات لٌست على قدر كبٌر من األهمٌة، فإن إدارة سعر النفط 

الخام تتطلب توافر شرط آخر ال ٌمكن التؽاضً عنه إذ ٌستند إلى الحقابق األساسٌة 
 التً ترجع الطلب على النفط الخام إلى كونه طلبا مشتقا من الطلب ةاالقتصاديللنظرٌة 

على المنتجات النفطٌة، وعلى هذا األساس فإنه من الصعب ومن المستحٌل إدارة أسعار 
المنتجات النفطٌة والتحكم فً أسواقها ولما كانت أسواق هذه المنتجات تخضع 

العتبارات السوق وتصعب إدارتها وفرض أسعارها فإنه من الصعب إدارة أسعار النفط 
إن فكرة إدارة األسعار من قبل منظمة بهذا .الخام وفرضها فً ظل هذه الظروؾ

التشكٌل أو ؼٌره لم تعد فكرة عملٌة، وأن الواقع ٌفرض أن نحترم اعتبارات السوق وأن 
نتؤقلم معه دون السماح ألحد، وخاصة المضاربة ؼٌر المنظمة والمخربة بؤن تعبث 

 1985بمواردنا النفطٌة، ولقد أخذت المملكة العربٌة السعودٌة زمام المبادرة منذ صٌؾ 
فً وضع أسس جدٌدة للتعاقد النفطً على أساس ربط أسعار النفط الخام بؤسعار 

المنتجات النفطٌة، مع االلتزام بالتعامل المباشر مع المصافً المستخدمة للنفط 
. السعودي

ولقد نجحت هذه السٌاسة إلى حد كبٌر، فً خلق سوق جدٌد ٌقوم على أساس اعتبارات 
السوق، ولكن وفقا للمبدأ التعاقدي والمشاركة فً الربح فً السوقٌن الخام والمنتجات، 

. وتحتاج هذه السٌاسة إلى تدعٌم الدول ذات الظروؾ المشابهة والتنسٌق بٌن سٌاساتها
إن محاولة إدارة األسعار فً ظل الظروؾ الحالٌة هً محاولة مكتوب لها : الخبلصة 

الفشل، سواء ؼٌرت الدول سٌاساتها أم لم تؽٌرها، وسواء ؼٌرت المنظمة سٌاساتها أو 
لم تؽٌرها، فاألسعار ؼٌر قابلة لئلدارة أو الفرض، بل ٌجب احترام اعتبارات السوق 
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. والتؤقلم معها مع الحفاظ على المصالح األساسٌة
 
 
 
 

 
والمفاوضات الشاقة .. األوبك 

 
بعد خمسة أٌام من المفاوضات الشاقة والمضنٌة، توصل االجتماع الوزاري الدوري 

لمنظمة الدول المصدرة للبترول، الذي انعقد فً جنٌؾ إلى اتفاق فاق توقعات حتى أكثر 
 المنظمة من النفط بـ إلنتاج األعلى ؾ على تنفٌذ السقاإلجماعفبخبلؾ .. المراقبٌن تفاإال

 ملٌون برمٌل ٌومٌا، فقد استطاع وزراء األوبك تجاوز واحتواء الخبلفات الحادة 24.5
 أكبر، وفوق إنتاجٌةالناجمة عن تنافس بعض كبار الدول األعضاء على الفوز بحصص 

 إلٌها التً توصلوا اإلنتاجٌةذلك تمكنوا من االتفاق على جعل  فترة سرٌان الترتٌبات 
تمتد لستة أشهر عوضا عن ثبلثة، وبذلك تنتفً الحاجة إلى عقد االجتماع الدوري 

. المعهود فً دٌسمبر المقبل
 

وٌجًء هذا االتفاق بمثابة برد وسبلم على منظمة األوبك، لما له من أثر فوري فً 
تركٌز أسعار النفط ودعمها، بعد أن ظلت طٌلة السنوات الثبلث الماضٌة تشهد تذبذبا 

وانخفاضا، بلػ أوجه فً أعقاب خروج اجتماع المنظمة الدوري السابق فً ٌونٌو 
 الكلً للربع الثالث من العام، كانت أهم باإلنتاجالماضً، باتفاق ؼٌر حاسم فٌما ٌتعلق 

مظاهره خروج الكوٌت عن إطار ذلك االتفاق، لفشله، فً رأٌها، فً منحها الصفقة 
ولم ٌكن ؼرٌبا أن ٌإدي ذلك االنقسام .. إلٌها المرضٌة التً كانت تتوق اإلنتاجٌة

الخطٌر فً صفوؾ األوبك، مقرونا بلجوء بعض الدول األعضاء، وعلى رأسها إٌران، 
، إلى أن تشهد أسعار النفط، خبلل اإلنتاجونٌجٌرٌا إلى تجاوز حصصها المقررة من 

ومن هنا .. الفترة األخٌرة، هبوطا لم ٌبق بٌنه وبٌن االنهٌار الكامل سوى مجرد خطوات
كان البد للمنظمة من تدارك الموقؾ قبل فوات األوان، وكان لزاما على الدول 

األعضاء فٌها أن تستشعر بؤن فً تماسكها، مهما كان حجم التضحٌات على الصعٌد 
. الفردي، ٌكمن صمام األمان

 
، لئلنتاجولقد جاءت الخطوة األولى فً هذا الطرٌق فً اتفاق المنظمة على سقؾ أعلى 

ٌضمن تعزٌز أسعار النفط خبلل الربع األخٌر من هذا العام، والربع األول من العام 
الجدٌد، وهً فترة االرتفاع التقلٌدي فً الطلب على النفط، بسبب حلول فصل الشتاء فً 

نصؾ الكرة الشمالً، وتسابق الشركات الكبرى العاملة فً مجال النفط، على تدعٌم 
ؼٌر أن الخطوة األهم، واألكثر صعوبة كانت تكمن فً كٌفٌة توزٌع .. مخزونها منه

 على الدول األعضاء، فً وقت ترتفع فٌه المطالبات الفردٌة اإلنتاجٌةالحصص 
 أكبر، وفً كٌفٌة اجتذاب الكوٌت وإقناعها بالعودة مجددا إلخضاع إنتاجٌةبحصص 
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.  لمظلة األوبكاإلنتاجٌةسٌاستها 
 
 
 

ولعل الفضل األكبر فً االنفراج الذي أتاح لمنظمة األوبك التوصل إلى هذا االتفاق 
الحٌوي ٌعود فً المقام األول، إلى تلك المرونة المتوقعة التً أبدتها الكوٌت أخٌرا، 

بموافقتها على التخلً عن مطالبتها بحصة إنتاجٌة تعادل تلك الممنوحة لدولة اإلمارات 
 ملٌون برمٌل فً الٌوم، وقبولها بحصة إنتاجٌة تبلػ 2.16العربٌة المتحدة، والتً تبلػ 

ملٌونً برمٌل فقط، األمر الذي ساعد بدوره على قبول  إٌران بحصة ال تتجاوز الـ 
 مبلٌٌن برمٌل فً الٌوم، فً الوقت ذاته الذي قنعت فٌه المملكة العربٌة السعودٌة، 3.6

..  حصتها عند حد ثمانٌة مبلٌٌن برمٌل فً الٌوم، الذي تنتجه حالٌادأكبر المنتجٌن بتجمً
وتؤتً أهمٌة هذه المبادرة الكوٌتٌة فً أنها أنقذت منظمة األوبك وانتشلتها من وهدة 

عمٌقة، ذلك أن من شؤن استمرار الكوٌت فً البقاء خارج دابرة االتفاق، أن ٌضعؾ من 
 بشكل قد تكون له انعكاساته السلبٌة فً أسواق اإلنتاجٌةمصداقٌة المنظمة وسٌاستها 

لم ٌقدم بعض كبار الدول المنتجة، كالمملكة العربٌة السعودٌة ، على اتخاذ  النفط، ما
 الٌومً من النفط، وهو ما ٌبدو مستبعدا فً ظل أجواء إنتاجهاخطوة درامٌة بتخفٌض 

..  تسود أوساط هذه الدوليالتنافس والشك المتبادل الت
 

وطبقا لبعض التقارٌر الصحفٌة فإن دبلوماسٌة القمة كان لها دورها الحاسم فً بلورة 
هذا االتفاق الذي توصلت إلٌه األوبك، وذلك فً إشارة إلى التقارب المفاجا الذي تم 
بٌن المملكة العربٌة السعودٌة وإٌران، من خبلل تبادل المكالمات الهاتفٌة بٌن العاهل 

السعودي الملك فهد والربٌس رفسنجانً، وتحركهما سوٌا فً مجال إقناع الكوٌت بإبداء 
المزٌد من المرونة فً موقفها، حٌث تلقى سمو أمٌر الكوٌت الشٌخ جابر األحمد 

الصباح مكالمة هاتفٌة من الربٌس اإلٌرانً، كان لها أثرها كما تقول تلك التقارٌر، فً 
 التً اإلنتاجٌةقٌام سموه بإصدار توجٌهاته للوفد الكوٌتً فً جنٌؾ للقبول بالحصة 

ؼٌر أنه بصرؾ النصر عن صحة هذه التقارٌر من عدمها، فإن .. اقترحتها المنظمة
التجارب السابقة قد أثبتت بؤن منظمة األوبك، رؼم ما ٌعترٌها من تصدع وانشقاقات 

مرحلٌة وعابرة، فإنها سرعان ما تستجمع  شتاتها وتستعٌد تماسكها فً مواجهة 
.. المخاطر الكبرى

 
وؼنً عن الذكر أن خطر تصدع األسعار وانهٌارها، الذي ظل شبحه ٌحوم فً األشهر 

األخٌرة، كان ٌمثل العامل الحاسم فً دفع الدول األعضاء فً المنظمة نحو تجاوز 
المنافسة التقلٌدٌة والمناورات المؤلوفة، للخروج بموقؾ متماسك ٌسهم فً درء هذا 

.. الخطر، وٌإدي إلى تحقٌق الهدؾ المشترك المتمثل فً دفع األسعار إلى أعلى
ولعل واحدا من أهم جوانب اتفاق األوبك إٌجابٌة، أنه أقر تمدٌد العمل بسقؾ المنظمة 

 المقررة لكل دولة حتى نهاٌة الربع األول من اإلنتاجٌة الجدٌد، وبالحصص اإلنتاجً
العام الجدٌد، األمر الذي من شؤنه أن ٌجنب المنظمة الدخول فً مناوشات داخلٌة 

 أكبر، فً صفوؾ الدول األعضاء مع إنتاجٌةجدٌدة، وتنافس حول الفوز بحصص 
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وهذه خطوة سٌكون لها، دون شك أثرها فً استقرار .. انتهاء الربع األخٌر من هذا العام
  النفط وتهدبتها، بحٌث ال ٌستبعد أبدا أن تإدي فً حالة نجاحها إلى تكرار العمل أسعار

 
 
 
 
 

بها فً المراحل القادمة، لتقتصر اجتماعات األوبك الدورٌة على اجتماعٌن سنوٌا 
وقد ظهر مردود هذا االتفاق الفذ، بشكل فوري فً أسعار النفط التً .. عوضا عن أربعة

أخذت تسجل ارتفاعا ملحوظا، ٌتوقع له المراقبون أن ٌتصاعد مع ولوج فصل الشتاء 
..  دوالرا للبرمٌل الواحد21فً نصؾ الكرة الشمالً، لٌصل إلى مشارؾ الـ 

 اإلنتاجٌةؼٌر أن األمر، فً النهاٌة سٌتوقؾ على مدى التزام الدول األعضاء بالحصة 
ذلك أن أكثر ما ظل ٌلحق الضرر بالمنظمة، هو لجوء عدد من .. المقررة لكل منها

فعلى سبٌل المثال، فإن ..  بشكل ملحوظاإلنتاجٌةالدول األعضاء إلى تجاوز حصصها 
 ملٌون برمٌل فً الٌوم سقفا 23.6األوبك كانت  قد أقرت فً ٌونٌو الماضً حدود الـ 

، ؼٌر أن تجاوزات بعض الدول األعضاء، وعلى رأسها إٌران  ونٌجٌرٌا كما إلنتاجها
 ملٌون برمٌل 24.7 إلى ما ٌقرب من الـ اإلنتاجأشرنا فً فقرة سابقة، قفزت بذلك 

ٌومٌا، وهو ما ٌتجاوز السقؾ الحالً الذي خرج به اجتماع المنظمة األخٌر، األمر الذي 
أدى إلى ذلك التدنً المرٌع فً أسعار النفط خبلل األشهر األخٌرة، نتٌجة لكثرة 

لم تتمكن المنظمة من خلق واستنباط مٌكانٌكٌة تستطٌع  وما.. المعروض وقلة الطلب
عن طرٌقها كبح جماح مثل هذه التجاوزات، فإن ذلك سٌضعؾ من قوة أي اتفاق تخرج 

 لكل دولة عضو، ال تقٌم كبٌر وزن اللتزاماتها، ٌعتمد اإلنتاجًبه، وسٌستمر المعٌار 
..  مما ٌعتمد على الحصة المقررة لهابؤكثر، القصوى اإلنتاجٌةعلى طاقتها 

 
كذلك فإن من الجوانب السلبٌة األخرى التفاق األوبك، هو أنه لم ٌتضمن أٌة خطة أو 

 المحدد، فً اإلنتاجًتدابٌر تتعلق بكٌفٌة استٌعاب النفط العراقً، تحت مظلة السقؾ 
صحٌح أن احتمال السماح .. حالة تدفقه على األسواق خبلل األشهر الستة القادمة

للعراق بمعاودة تصدٌر نفطه دون قٌود أو شروط ال ٌزال بعٌدا بعض الشًء، إال أن 
 توصل العراق مع األمم المتحدة إلى اتفاق ٌتٌح له تصدٌر ما ٌصل إلى نصؾ إمكانٌة

، ال تبدو مستبعدة فً المستقبل القرٌب جدا، إنسانٌةملٌون برمٌل من نفطه ألؼراض 
وقد ٌقول قابل، إنه لن ٌكون من الصعب على أسواق النفط أن تستوعب هذه الكمٌة 

المحدودة من النفط العراقً دون إحداث هزة تذكر فً األسعار، ؼٌر أن هذا ال ٌنفً 
حقٌقة أن منظمة األوبك أصبحت فً ؼمرة انشؽالها بالمساومات والترضٌات المرحلٌة، 
أشبه ما تكون بالبابع المتجول الذي ٌلهٌه االنشؽال بقوت ٌومه عن التفكٌر فً التخطٌط 

. بعٌد المدي
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التمسك بسٌاسة النفس الطوٌل .. األوبك
 

األسبوع الماضً انعقاد وانفضاض االجتماع « فٌٌنا»شهدت العاصمة النمساوٌة 
 لوزراء نفط الدول المنتجة والمصدرة للبترول أوبك دون أن تصحب ذلك األمر الدوري

وهذا البرود اإلعبلمً الدولً تجاه اجتماع .. ضوضاء إعبلمٌة كبٌرة كما جرت العادة
فٌٌنا لم ٌكن ناتجا عن تضاإل االهتمام بنشاطات األوبك وبما تنطوي علٌه قراراتها من 

تؤثٌر بالػ على أسعار سلعة النفط، ذات الوزن االستراتٌجً، بقدر ما كان ٌعكس 
إحساسا ٌصل إلى درجة  الٌقٌن لدى المحللٌن والمراقبٌن المختصٌن، بعدم توقع أي 
مفاجآت جدٌدة فً ظل االنسجام والتوافق، الذي ظل طٌلة العامٌن الماضٌٌن، ٌمٌز 

 للمنظمة، اإلنتاجًتعامل الدول األعضاء مع المسؤلة الحساسة الخاصة بتحدٌد السقؾ 
. وما ٌستتبع ذلك من تخفٌض الحصة الفردٌة لكل دولة على حدة

 
 لستة أشهر اإلنتاجًوبالفعل فإن وزراء األوبك بقرارهم الذي اتخذوه بتجمٌد السقؾ 

أخرى، لم ٌخٌبوا توقعات المراقبٌن التً كانت تراهن على أن المنظمة ال تملك خٌارا 
ؼٌر مواصلة نهج التجمٌد لفترات أطول من المعتاد، والذي بدأته ألول مرة من أٌلول 

، بمد الفترة 1994 وواصلته فً آذار أشهر بقرار التجمٌد لستة 1993سبتمبر من عام 
إلى تسعة أشهر، ثم كرسته فً تشرٌن الثانً نوفمبر من العام نفسه بقرار استمرار 

بٌد أن اكتفاء المنظمة هذه المرة بالتجمٌد لستة أشهر فقط، بدال من .. التجمٌد لعام كامل
عام، ٌثٌر بعض التكهنات بؤنها تتوقع حدوث تؽٌٌر إٌجابً فً موازٌن العرض 

والطلب، مع انتهاء الربع األول من العام المقبل، بما قد ٌستوجب إعادة النظر فً 
.  من جدٌداإلنتاجٌةالسٌاسة 

 
  إن األوبك حٌنما ابتدعت سٌاسة التجمٌد لفترات طوٌلة، قد فعلت ذلك رؼبة منها فً 

خلق مناخ مناسب من االستقرار فً أسواق النفط، بشكل ٌساعد على ثبات األسعار 
 فً وقت كانت تتعرض فٌه الهتزازات وضؽوط، أوشكت أن تدفع بها إلى رارهاواستق

 فً أسهمتحافة االنهٌار وبالفعل فقد أثمرت هذه السٌاسة نجاحا ملحوظا، من حٌث إنها 
وضع حد فوري للتدهور المتسارع الذي كانت تعانً منه األسعار، األمر الذي مكن 
األخٌر من إصابة قدر معقول من التركٌز أتاح لها تحقٌق بعض االرتفاع التدرٌجً 

. المحدود
 

وقد كان من الممكن لقرار التجمٌد لفترة عام كامل، الذي اتخذ فً نهاٌة خرٌؾ عام 
 بلورة الحلم، الذي طال انتظارها له، ببلوغ أسعار عتاب، أن ٌصل باألوبك إلى أ1994
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النفط مشارؾ العشرٌن دوالرا للبرمٌل، إن لم ٌكن اختراق حاجزها، لوال بعض 
 العوامل، ومن بٌنها االعتدال ؼٌر المسبوق الذي شهدته أحوال الطقس فً نصؾ الكرة 

 
 
 
 

الشمالً إبان شتاء ذلك العام، األمر الذي قلل من حاجة الشركات النفطٌة الكبرى إلى 
 استهبلك قدر كبٌر من مخزونها االستراتٌجً، وبالتالً أزاح عنها ضؽوط االضطرار 

 شراء كمٌات ضخمة من النفط لتعوٌض النقص، وقد كان لهذا العامل، دون شك إلى
 1995أثره ؼٌر المنكور فً انخفاض معدالت الطلب على النفط طوال العام الحالً 

. عن مستوى التوقعات
 

بٌد أن العامل الذي كان له أثره القاصم فً إجهاض آمال األوبك فً تحقٌق السعر 
المشتهى لسلعتها الحٌوٌة، لم ٌكن سوى نزوع الدول المنتجة للنفط من ؼٌر األعضاء 

فً األوبك، إلى زٌادة إنتاجها منه بصورة أخلت كثٌرا بموازٌن العرض والطلب، 
وجعلت من إمكانٌة حدوث طفرات درامٌة فً األسعار، أمرا فً حكم المحال ما لم 

، وهو ما إنتاجها ٪ من مجمل 5تقرر دول األوبك إجراء  خفض بما ال ٌقل عن نسبة 
كانت تعوزه اإلرادة على القٌام به لسببٌن، أولهما صعوبة الحصول على إجماع حول 

قرار مثل هذا، خاصة أنه سٌتضمن الدخول فً متاهة مراجعة الحصص الفردٌة، التً 
كثٌرا ما كادت تإدي إلى انفراط العقد، أما ثانٌهما فقد كان اإلدراك بؤن أي تخفٌض فً 

 أخرى من الدول إنتاجٌة، ال ٌكون مصحوبا بضمانات بعدم حدوث زٌادات اإلنتاجسقؾ 
خارج األوبك، سٌكون بمثابة تنازل من األوبك طواعٌة عن بعض حصتها من السوق 

. لصالح تلك الدول
 

وهكذا فً سبٌل عدم التفرٌط فً ما تملكه من رقعة فً السوق العالمٌة للنفط، فضلت 
 بقاء األسعار مجمدة دون مستوى الطموح، وإن لم تفقد إمكانٌةاألوبك التضحٌة بقبول 

األمل، بطبٌعة الحال، فً تحسن الظروؾ وفً بروز العوامل التً ٌمكن أن تدفع بها 
إلى األعلى، ومن أهمها خروج الدول الصناعٌة من فترة الركود، واتجاه مإشرات 

، األمر الذي ٌجعل بعض التقدٌرات الصعودالنمو، خاصة فً المنطقة اآلسٌوٌة نحو 
. تتفاءل بحتمٌة حدوث ارتفاع متواز فً معدالت الطلب العالمً على النفط

 
 لدى الدول ؼٌر األعضاء فً األوبك هو الهاجس الوحٌد اإلنتاجٌةلم ٌكن ارتفاع الحمى 

الذي واجه وزراء النفط لدى اجتماعهم فً فٌٌنا، فقد بات جلٌا بؤن الداء القدٌم الذي 
طالما عانت منه األوبك، قد أطل برأسه مجددا، ونعنً به عدم التزام الدول األعضاء 

فطبقا ..  المقررة، ولجوبها إلى تجاوزها بكمٌات ال ٌستهان بهااإلنتاجٌةبحصصها 
لتقارٌر الخبراء والبٌوتات المعنٌة بمتابعة نشاط صناعة النفط، فإن حجم التجاوز للسقؾ 

 لدول األوبك قد وصل خبلل العام الحالً، إلى ما ٌقارب الملٌون برمٌل ٌومٌا، اإلنتاجً
.  وفنزوٌبل وفقا لهذه التقارٌر المسإولٌة األولى فٌهانٌجٌريتتحمل كل من 
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 بظبللها كاملة على اجتماع فٌٌنا، وأسهمت فً بروز توجه جدٌد قاده ألقتوهذه الحقٌقة 
وزٌر النفط السعودي الجدٌد على النعٌمً، الذي شارك ألول مرة باسم ببلده فً هذا 

 النفطً المهم فحواه أن على المنظمة أن ترتب بٌتها من الداخل وأن تكؾ عن عالتجم
.  تجاه تركٌز ودعم األسعاراآلخرٌنطلب معونة وتعاون المنتجٌن 

 
وؼنً عن القول إن ترتٌب البٌت من الداخل لٌس له ؼٌر معنى واحد، أال وهو ضرورة 

وٌتوقع خبراء النفط من واقع ..  المقررة لهااإلنتاجٌة بالحصة والتزام كل دولة عض
تقدٌرات الطلب على النفط خبلل العام المقبل، أن تسجل أسعار النفط زٌادة قد تصل إلى 

فط، حتى مع األخذ فً الحسبان حجم الزٌادة ندوالرٌن وأكثر للبرمٌل الواحد من ال
المتوقعة فً إنتاج الدول خارج األوبك، ولكن شرٌطة انتهاء ظاهرة التجاوزات 

.. الحصصٌة فً أوساط الدول األعضاء
 

وٌبنً هإالء الخبراء تقدٌراتهم على التنبإات الجوٌة، التً تشٌر إلى أن شتاء هذا العام 
فً نصؾ الكرة الشمالً، الذي بدأت تباشٌره فً اإلطبلل بالفعل، سٌكون قارسا إلى 
درجة ٌمكن معها أن تإدي إلى ارتفاع حاد فً استهبلك زٌت التدفبة، وبالتالً إرؼام 

الشركات النفطٌة على البدء فً إعادة بناء مخزونها من النفط مع إطبللة الربٌع فً 
. نهاٌة الربع األول من العام المقبل

 
 على اإلنتاجمن كل هذا نخلص إلى القول إن قرار األوبك األخٌر هذا ، بتجمٌد سقؾ 

معدله الحالً لستة أشهر مقبلة، سٌكون من شؤنه لو اقترن بااللتزام الصارم من قبل 
الدول األعضاء بحصصها المقررة، أن ٌجعل من أعضاء األوبك قاب قوسٌن أو أدنى 

. من الظفر بثمرة التمسك بسٌاسة النفس الطوٌل
 

 إرهاصاته أخذتوعندها لن ٌفلح فً تعكٌر صفر هذا السٌنارٌو الجمٌل ؼٌر احتمال، 
تتجمع شٌبا فشٌبا، حول إمكانٌة قبول العراق أخٌرا، من منطلق الٌؤس من فرضٌة 

حدوث انفراج قرٌب فً عزلته الدولٌة، بالقرار اإلنسانً القاضً بالسماح له بتصدٌر 
كمٌات معلومة من نفطه لمقابلة احتٌاجاته األساسٌة، فالذي ال جدال حوله أن مٌزان 
العرض والطلب، بالدقة التً ٌمر بها، لن ٌقوى على تحمل كمٌات إضافٌة من النفط 

 اإلنتاجًؼٌر منظورة كهذه، إال إذا أقرت دول األوبك بؤن تفسح لها مجاال داخل سقفها 
. المقرر، وهو ما ٌبدو بعٌدا فً ظل الركابز الهشة لئلجماع فً أوساطها
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وسوق النفط .. برٌطانٌا 
 

 بالنسبة ةالبرٌطانًتضمنت المٌزانٌة البرٌطانٌة التً تم إعبلنها حدٌثا موقؾ الحكومة 
لما ٌجري فً سوق النفط، بل إن الدٌباجة الربٌسة للمٌزانٌة السنوٌة، خصصت قسطا 
وافرا بل ومهما لفهم الحكومة البرٌطانٌة لما ٌحدث فً سوق النفط، وألول مرة جاء 

موقؾ الحكومة البرٌطانٌة فً هذا الصدد واضحا وصرٌحا، إذ تضمن تحدٌدا صرٌحا 
 االقتصادٌة البرٌطانٌة وعلى وجه التحدٌد فلقد فضلت الحكومة اإلستراتٌجٌةألولوٌات 

البرٌطانٌة انخفاض سعر النفط لصالح القطاع ؼٌر النفطً، ومن ثم عدم التدخل فً 
سوق النفط لمنع انخفاض األسعار، على أساس أن االقتصاد البرٌطانً مازال فً 

لفة تكجوهره اقتصادا ؼٌر نفطً، وأن انخفاض كلفة الطاقة سٌإدي إلى انخفاض فً 
 ٪ من االقتصاد 94 بالنسبة للصناعة البرٌطانٌة، التً تمثل ما ٌزٌد عن اإلنتاج

.  ٪ فقط6البرٌطانً، بٌنما ٌمثل القطاع النفطً 
 

كذلك اتخذت الحكومة البرٌطانٌة موقفا معتدال ٌوفق بٌن متطلبات سٌاسة االستمرار فً 
ترشٌد االستهبلك من الطاقة، من ناحٌة، ومن ناحٌة أخرى محاولة نقل جزء من المنفعة 

الناتجة عن انخفاض سعر النفط إلى المستهلك ومن ثم تحقٌق قدر من الطلب الفعلً 
. على أساس دخلً تنعكس آثاره على االقتصاد ككل

 
 إقناعومن ثم جاءت  الزٌادة فً الضرٌبة على الجازولٌن بقدر معتدل، مع محاولة 

الشركات بتحمل أعباء القسط األكبر منها، كذلك جاء موقؾ الحكومة البرٌطانٌة بالنسبة 
لمطالب منظمة األوبك، موقفا صرٌحا ٌتمثل فً معارضة الحكومة البرٌطانٌة لمطالب 

 من النفط فً ٌد اإلنتاجالمنظمة وتمسكها بسٌاسة عدم التدخل، وترك تحدٌد معدالت 
 اإلستراتٌجٌةشركات النفط الكبرى، ولم ٌكن هذا الموقؾ ؼرٌبا، بل تمشً مع 

. االقتصادٌة التً تفضل النمو فً القطاع ؼٌر النفطً على حساب اإلٌرادات النفطٌة
ولقد اتسمت المٌزانٌة البرٌطانٌة بقدر كبٌر من التفاإل بصفة عامة، حٌث جاءت 
التوقعات مختلفة تماما من حٌث الجوهر، ومن حٌث التفاصٌل، إذ ٌتوقع أن ٌشهد 

 ٪ سنوٌا 3االقتصاد البرٌطانً نموا منتظما وبمعدل لم ٌحدث منذ الخمسٌنات، وهو 
وهو معدل للنمو ؼٌر مصحوب بمعدالت تضخمٌة كبٌرة، بل على العكس فإن معدل 

 ٪ سنوٌا، وهذا الوضع االقتصادي ٌعد 3التضخم المتوقع لهذا العام لن ٌزٌد على 
ممٌزا، إذ عادة ما ٌصحب النمو معدالت مرتفعة للتضخم وخاصة فً البلدان 

. االقتصادٌة الصناعٌة المتقدمة
 

 ازدٌادا اإلسترلٌنً الطلب على زداد وانعكس هذا الجو التفاإلً على سوق العمبلت، فا
 قد انخفض بمعدل اإلسترلٌنًكبٌرا، وفً فترة وجٌزة، بالرؼم من أن سعر الفابدة على 

  ٪ وٌمثل هذا االرتفاع إلى حد ما، عقبة فً المخطط البرٌطانً الهادؾ إلى زٌادة 1



 66 

 
 
 
 
 

الصادرات البرٌطانٌة نتٌجة لبلنخفاض فً التكلفة، نظرا النخفاض سعر الطاقة، بٌنما 
حدثت تقلبات سرٌعة فً سعر الدوالر خضعت إلً حد كبٌر العتبارات المضاربة وجو 
التوقعات، فحدثت زٌادة ثم نقص فً سعر الدوالر فً سوق اتسم بحالة من التوتر، بٌنما 

استمرت العمبلت الربٌسة كالمارك األلمانً والٌن الٌابانً فً تدعٌم المكاسب التً تم 
. تحقٌقها فً اآلونة األخٌرة

 
ومع استمرار المناخ النفطً على الوضع الذي اتسم بعدم الثقة منذ بداٌة العام، خاصة 

فً ضوء ما شاهده المراقبون فً اجتماعات فٌٌنا األخٌرة، من انقسامات سٌاسٌة 
وصعوبات اقتصادٌة أثرت على روح التعاون والتماسك، فمن المتوقع أن ٌنعكس ذلك 
على أسواق العمبلت، ومن المتوقع أن ٌبقى الدوالر مرة أخرى فً االنخفاض إذ أن 

 ٪ 15قٌمته الحالٌة مازالت أعلى من المستوى الذي ٌجب أن ٌكون علٌه بحوالً 
منخفضا، وذلك وفقا لبلعتبارات الموضوعٌة الطوٌلة األجل لبلقتصاد األمٌركً، 

ورؼبة اإلدارة األمٌركٌة فً تحقٌق أهدافها فً سعر الدوالر، وذلك لتحسٌن القدرة 
التنافسٌة للصناعة األمٌركٌة فً األسواق الخارجٌة 

 
وسواء حدث االنخفاض بصورة منظمة أو ؼٌر منظمة فمن المحتم أن ٌظل الدوالر 

ومن هذه النتابج أن . ى واقعً، األمر الذي ستكون له نتابج مهمةومنخفضا إلى مست
العدٌد من التؽٌرات ؼٌر المنطقٌة التً حدثت فً السنوات األخٌرة، سٌتم تعدٌلها 

صعب يفصورة أؼنى دولة فً العالم تمثل أكبر دولة مستوردة لرأس المال، أمر قد 
. استمراره

 
وصورة الوالٌات المتحدة على أنها الجنة الهادبة والموثوق بها بالنسبة للمستثمر، 

 لتؽٌٌر نسبة االستثمارٌة المستثمرون بتؽٌٌر محافظهم وسٌقومصورة ستتؽٌر حتما، 
. الدوالر فٌها، وبصورة تتناسب مع وضع االقتصاد األمٌركً بالنسبة للناتج العالمً

فإذا كان نصٌب االقتصاد األمٌركً من الناتج الكلً لدول منظمة التعاون األوروبً 
(OECD)  فمن المناسب أن ٌقوم المستثمرون بتؽٌٌر حافظاتهم  40ال ٌزٌد عن ٪ 

 ٪ وعلً هذا األساس فمن المتوقع أن 40االستثمارٌة بصورة ٌمثل الدوالر فٌها حوالً 
ٌشهد العالم حالة رواج فً العمبلت ؼٌر الدوالرٌة، والمشكلة العملٌة هنا تتمثل فً عدم 

 خارج الوالٌات المتحدة األمٌركٌة، بسبب عدم توافر كمٌات كافٌة من األسواقعمق 
العرض من االستثمارات ؼٌر الدوالرٌة ومع ذلك فإذا وجد الطلب فستخلق األسواق فً 

 لندن وطوكٌو وفرانكفورت وبارٌس، وهناك دالبل على بداٌة هذا التٌار، حٌث ازداد 
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الطلب ومعه السعر، لكل من الٌن الٌابانً والمارك األلمانً، بل إنه ٌمكن تفسٌر زٌادة 
 وجود  أساس رؼم انخفاض فابدته، وانخفاض سعر النفط على اإلسترلٌنًسعر الجنٌه 

 ؼٌر الدوالرٌة، نظرا لتخفٌض المستثمرٌن للنسب تالعمبلفوابض فً الطلب على 
.. الدوالرٌة فً حافظتهم االستثمارٌة

 
ال الذي ٌطرح نفسه ٌتعلق بتؤثٌر هذا التؽٌٌر على االقتصاد العالمً، وتتوقؾ إوالس

ذا كان االنخفاض فً سعر الدوالر سٌتم بصورة إأولهما فٌما : اإلجابة على أمرٌن 
 التً ٌتوقع اتخاذها فً اإلجراءاتمنظمة أم بصورة ؼٌر منظمة وفجابٌة، وثانٌهما 

الشهور القادمة للتنسٌق والتعاون بٌن الدول الصناعٌة الكبرى، إن الحقٌقة الثابتة التً ال 
ٌمكن إؼفالها هً أن الدوالر فً موقؾ هٌكلً ضعٌؾ، ومن ثم فإن سعره ووضعه 

الدولً ٌتؤثران بالتصرٌحات والبٌانات التً تصدر عن اإلدارة األمٌركٌة، مما ٌعنً أن 
. الحكومات فً موقؾ قوي فً التؤثٌر على مستوى أسعار  العمبلت فً األجل القصٌر

واإلجابة هنا عن األمر األول هً أن أسلوب سعر الدوالر سٌتوقؾ على ما إذا كان فً 
 ؼٌر مرؼوب فٌه انخفاضاإمكان اإلدارة األمٌركٌة وتصرٌحات مسإولٌها أن توقؾ 

. وبصورة سرٌعة وفجابٌة فً سعر الدوالر
 

وبالرؼم من أن درجة التؤثٌر لهذه التصرٌحات على سعر الدوالر هً درجة قوٌة 
نسبٌا، فً األجل القصٌر، فإنه ٌصعب االعتماد على هذا األسلوب، إذا شاع جو 

تشاإمً فً سوق العمبلت، وبصورة مستمرة، وخاصة إذا صممت اإلدارة األمٌركٌة 
على سٌاستها الهادفة لتخفٌض أسعار الفابدة علً الدوالر وعلى هذا األساس ال ٌمكن 

استبعاد حدوث انخفاض ؼٌر منظم وسرٌع فً سعر الدوالر تكون له آثار عكسٌة على 
األسواق المالٌة الدولٌة، إال أنه ٌمكن تفادي ذلك إذا نتج عن االجتماعات التً سٌشهدها 

العالم فً الشهور الثبلثة أو األربعة القادمة حٌث سٌعقد عدة اجتماعات ومإتمرات 
اقتصادٌة مهمة، منها اجتماع ابرٌل للجنة المإقتة لصندوق النقد الدولً، واجتماع القمة 

. االقتصادٌة للدول الصناعٌة الكبرى فً ماٌو القادم
 

والفكرة الربٌسة هنا هً محاولة الوصول إلى اتفاق دولً ٌتعلق بالعمبلت الربٌسة، 
وربما ٌنبثق عنها نظام نقدي جدٌد على نهاٌة هذا العام، ومن المإكد أن تحاول 

ٌة بصورة تتمشى مع دحكومات الدول الصناعٌة الكبرى تنسٌق سٌاساتها المالٌة والنق
أهداؾ سٌاساتها فً أسواق العمبلت، ؼٌر أنه من المستبعد أن تستطٌع هذه الدول 

الوصول إلى نظام نقدي جدٌد فً خبلل هذا العام، وخاصة إذا استمرت األوضاع فً 
. هً علٌه سوق النفط على ما
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وٌعد مإتمر ببلزا الذي عقد فً سبتمبر الماضً مثبل، على قدرة هذه الدول على 
التنسٌق بٌن سٌاساتها لتحقٌق أهداؾ محددة فً أسواق العمبلت، حٌث نتج عن هذا 

المإتمر انخفاض فً سعر الدوالر  بصورة اتفقت مع األهداؾ المعلن عنها  فً هذا 
المإتمر، فإذا استطاعت هذه الدول تكرار هذه التجربة خبلل هذا العام، فمن المتوقع أن 
ٌحدث انخفاض فً الدوالر بصورة منظمة وتدرٌجٌة مما ٌعنً حماٌة اقتصادات الدول 
الصناعٌة الكبرى من اآلثار العكسٌة لبلنخفاض المفاجا فً سعر الدوالر وخاصة فً 

 .األسواق المالٌة الدولٌة
 

ومع انخفاض سعر الدوالر بصورة منظمة واحتمال زٌادة أسعار العمبلت الربٌسة 
 والفرنك السوٌسري فما أثر ذلك االنخفاض على اإلسترلٌنًكالٌن والمارك والجنٌه 

عمبلت الدول النفطٌة، وخاصة الدٌنار واللاير السعودي؟ 
 

من ناحٌة ، فإن هذه العمبلت ال ٌنظر إلٌها من قبل األسواق المالٌة، على أنها عمبلت 
 فً اإلقراضم وجود طلب علٌها ألؼراض داستثمارٌة، وذلك لمحدودٌة أسواقها وع

السوق العالمً، وعلى هذا األساس فإن تخفٌض النسب الدوالرٌة فً الحافظات المالٌة 
للمستثمرٌن، لن ٌنعكس فً صورة زٌادة فً الطلب على العمبلت الخلٌجٌة النفطٌة، بل 
على العكس، فإن ارتباط عمبلت الدول الخلٌجٌة  النفطٌة، بل على العكس، فإن ارتباط 

عمبلت الدول الخلٌجٌة فً أذهان المستثمرٌن بالدوالر األمٌركً، قد ٌعنً انخفاض 
. الطلب علٌها انخفاضا مصاحبا لبلنخفاض فً الطلب على الدوالر

 
وإذا أضفنا ذلك ضعؾ القطاع ؼٌر النفطً، ومن ثم الصادرات ؼٌر النفطٌة، فلٌس من 

المتوقع أن ٌزداد الطلب على الصادرات ؼٌر النفطٌة ومن ثم الطلب على عمبلتها 
. ةالمحلً

 
ومن المحتمل أن ٌإدي االنخفاض فً اإلٌرادات النفطٌة إلى حدوث انخفاض فً 

. نخفاضً على أسعار العمبلت المحلٌةإلواردات هذه الدول، ومن ثم تخفٌؾ الضؽط  ا
والمحصلة النهابٌة تتوقؾ على درجة الثقة باقتصادات هذه الدول، باإلضافة إلى 

، وخاصة الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة، ولقد شهدت عمبلت اإلقلٌمٌةاالعتبارات السٌاسٌة 
 بالنسبة لسلة العمبلت الربٌسة ؼٌر األخٌرةهذه الدول انخفاضا كبٌرا فً السنة 

 ٪ خبلل عام واحد 25الدوالرٌة، حٌث انخفض سعر الدٌنار الكوٌتً مثبل حوالً 
  سٌاسات إتباعبالنسبة لسلة العمبلت الربٌسة وقد تعمدت حكومات هذه الدول إلى 

تهدؾ إلى تخفٌض سعر عمبلتها المحلٌة، وذلك لتعوٌض االنخفاض فً اإلٌرادات 
 سٌاسات جذرٌة إتباعالنفطٌة الدوالرٌة وتكون وراء هذه السٌاسة محاولة تفادي 
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  الحكومً األمر الذي ستكون له آثار سٌبة على اقتصادات هذه الدول، اإلنفاقلتخفٌض 
 
 
 
 

 اإلنفاقالتً عانت ومازالت تعانً من درجة كبٌرة من الكساد، مما ٌعنً أن تخفٌض 
الحكومً سٌإدي إلى زٌادة حدة هذا الكساد، مما قد تكون له آثار ؼٌر مرؼوب فٌها ال 

.. تقتصر على الناحٌة االقتصادٌة فحسب
 

لة زٌادة الضرابب كمصدر إلٌرادات الدولة ال تعد سٌاسة مقبولة، وكذلك فإن محا
اقتصادٌا أو سٌاسٌا، فً ظل هذا الكساد، كما حدث أخٌرا فً المملكة، ومن ثم وفً ظل 

هذه الظروؾ قد تجد حكومات هذه الدول نفسها فً وضع تضطر فٌه إلى تخفٌض 
لك لتعوٌض االنخفاض فً سعر النفط على إٌرادات ذأسعار عمبلتها بالنسبة للدوالر، و

. الدول الخلٌجٌة من العمبلت المحلٌة
 

ولقد اتبعت الحكومة البرٌطانٌة هذه السٌاسة لفترة طوٌلة، حٌث سمحت لسعر 
 باالنخفاض بالنسبة لسعر الدوالر بصورة تتناسب مع انخفاض سعر النفط اإلسترلٌنً

. بالدوالر
 

 ٪ مثبل سمحت الحكومة البرٌطانٌة لسعر 10فإذا انخفض  سعر النفط  بالدوالر بحوالً 
 باإلسترلٌنً ٪ بالنسبة للدوالر، حتى تبقى إٌرادات الدولة 10 باالنخفاض اإلسترلٌنً

 العمبلت المحلٌة للدول أسعارثابتة على ما هً علٌه، وقد تكون سٌاسة تخفٌض 
الخلٌجٌة، ذات فابدة ملموسة على اقتصاداتها، باإلضافة إلى تقلٌل حدة االنخفاض فً 

إٌرادات الدولة بالعملة المحلٌة، إذ قد ٌإدي تخفٌض سعر عمبلتها إلى تشجٌع 
الصادرات، وتقلٌل الواردات، ومن ثم تخفٌؾ التؤثٌر العكسً النخفاض اإلٌرادات 

 العمبلت المحلٌة، أسعاروقد ٌكون تؤثٌر تخفٌض .. النفطٌة على موازٌن المدفوعات
كبٌرا على الطلب على المنتجات البترولٌة التً تصدرها هذه الدول، وخاصة إذا اتبعت 

. سٌاسة تسعٌر هذه المنتجات بالعملة المحلٌة وألؼراض التصدٌر
 

وقد تإدي هذه ..  وقد أثر ذلك على المملكة العربٌة السعودٌة، وقد سجلت عجزا مالٌا
السٌاسة إلى حدوث تٌار تضخمً ٌمكن تفادٌه إذا اتبعت هذه الدول سٌاسات نقدٌة، تقوم 
على ضبط عرض النقود وترشٌد أسعار الفابدة وإعطابها قدرا من المرونة، بما ٌتفق مع 

. أهداؾ السٌاسة االقتصادٌة بصفة عامة
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والواقع .. األوبك

 
مازال سوق النفط العالمً ٌواجه حالة من عدم االستقرار، فؤسعار النفط فً السوق 

 فً االتجاه ذبذبالفوري مازالت دون مستوٌات األسعار الرسمٌة، وتعانً من الت
االنخفاضً، والشعور السابد فً السوق هو أن هذا االتجاه سٌستمر، بالرؼم من 

محاوالت دول األوبك وخاصة المملكة العربٌة السعودٌة، فً منع هذا االتجاه وتحقٌق 
 ملٌون برمٌل ٌومٌا إلى 17.5االستقرار عن طرٌق تخفٌض إنتاج منظمة األوبك من 

واألهم من ذلك هو التؽٌر الذي ٌبدو فً األفق فً طرٌقة ..  ملٌون برمٌل ٌومٌا16
تحدٌد أسعار نفط بحر الشمال، بصفة خاصة فمع تؤكٌد النروٌج على استمرارها فً 

 أسلوب فً  األسعار ٌربط أسعار نفطها بالسوق الفوري، ربطا مباشرا، وبصورة إتباع
 أسلوب مماثل فً تسعٌر نفطها، إتباعفإننا نجد برٌطانٌا تفكر تفكٌرا جدٌا فً .. شهرٌة

فشركة النفط الوطنٌة البرٌطانٌة تعانً خسارة كبٌرة نتٌجة للتمسك بالسعر الرسمً، 
بٌنما السعر فً السوق الفوري ٌقل عن السعر الرسمً بحوالً دوالر ونصؾ دوالر 

 ملٌون 15ولقد بلؽت خسارة شركة النفط الوطنٌة البرٌطانٌة  ما ٌزٌد عن  ..للبرمٌل
جنٌه شهرٌا، وهذا ٌعنً أن معونة الحكومة البرٌطانٌة للشركة الوطنٌة والتً تبلػ 

 ملٌون جنٌه، توشك على االنتهاء وٌزداد الضؽط فً الوقت الحالً من قبل 45حوالً 
الشركة الوطنٌة لتؽٌر نظام تسعٌر نفط بحر الشمال، وبصفة خاصة، ربطه بؤسعار 

إذا أخذنا فً االعتبار أن سٌاسة .. ةلًالسوق الفوري وبصورة شهرٌة بعد أن كانت فص
برٌطانٌا النفطٌة اتسمت بالتعاون الضمنً مع منظمة األوبك، منذ مإتمر لندن فً 

 برٌطانٌا لسٌاسة جدٌدة قابمة على ربط أسعارها بالسوق إتباع، فإن 1983مارس 
، ال ٌمكن لها أن تعمد فً حساباتها على تؤٌٌد األوبكالفوري، فإن ذلك ٌعنً أن منظمة 

 .برٌطانٌا
 

كذلك ٌبدو من الصعب أن نتصور أن تقؾ نٌجٌرٌا متفرجة فً مواجهة منافسة مستمرة 
إذ إن .. وبصورة شهرٌة، من قبل نفط بحر الشمال سواء كان من برٌطانٌا أو النروٌج

استمرار تدهور األسعار فً السوق الفوري ٌعنً أن نفط بحر الشمال سٌستمر فً 
االنخفاض أو على أحسن األحوال سٌبقى عند المستوى المنخفض الذي استمر لفترة 

، وال ٌبدو فً األفق احتماالت التؽٌٌر، هذا ٌعنً أن اآلنتزٌد على ثبلثة أشهر حتى 
. نٌجٌرٌا ستجد نفسها مضطرة لتخفٌض سعر نفطها للحفاظ على نصٌبها فً سوق النفط

فً ظل هذه الظروؾ ٌبدو من الصعب تفهم موقؾ منظمة األوبك الذي ال ٌتسم 
بالواقعٌة فتمسك المنظمة بؤسلوب تسعٌرها التقلٌدي ٌهمل التؽٌرات الجذرٌة التً حدثت 

فً هٌكل الصناعة النفطٌة الدولٌة، وبصفة خاصة انخفاض النصٌب النسبً لمنظمة 
األوبك، وازدٌاد األهمٌة النسبٌة لدول ؼٌر األوبك، وذلك فً ظل ظروؾ تتسم 

بانخفاض فً الطلب العالمً على النفط بصفة عامة، وعلى نفط المنظمة بصفة خاصة، 
باإلضافة إلى ازدٌاد األهمٌة النسبٌة للسوق الفوري وانخفاض األهمٌة النسبٌة للعقود 

 طوٌلة األجل مع ظهور األسواق المستقبلٌة، سواء فً النفط الخام أو فً المنتجات 
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النفطٌة، هذه التؽٌرات تعنً إلى حد ما أن دور المخزون لم ٌعد على نفس الدرجة من 
األهمٌة، كما كان فً الماضً، عندما كان السوق ٌتسم بالندرة، وكانت العقود الطوٌلة 

. األجل تمثل الضمان الوحٌد الستمرارٌة  العرض بالنسبة للشركات
 

نظرا لهذه التؽٌرات فإن االنخفاض الذي ٌحدث اآلن فً مستوٌات المخزون عند 
مستوٌات تقل عما كانت علٌه، ال ٌعنً بالضرورة أن الشركات ستضطر فً المستقبل 

القرٌب فً محاولة لبناء المخزون مرة أخرى، ومن ثم احتمال ارتفاع األسعار فً 
السوق الفوري لتصل إلى مستوى األسعار الرسمٌة  أو تتعداه فزٌادة المخزون مرة 
أخرى تتوقؾ على عدة عوامل منها أن تحدث زٌادة ؼٌر متوقعة فً الطلب نتٌجة 

 تإدي إلى انقطاع العرض إقلٌمٌةلظروؾ طبٌعٌة أو سٌاسٌة كشتاء قارص أو حرب 
. ولو لفترة محدودة، ولم ٌحدث من هذا شًء حتى اآلن

 
ومن العوامل األخرى أن ٌحدث تؽٌٌر فً نوعٌة التوقعات، بحٌث تشٌع فً السوق 

توقعات بارتفاع األسعار ومن ثم تلجؤ الشركات إلى زٌادة مخزونها فً الحاضر، بدال 
من سد احتٌاجاتها فً المستقبل وال ٌوجد أي دلٌل على حدوث ذلك، وخاصة أن وجود 

 اإلنتاجاألسواق المستقبلٌة ٌعد بدٌبل جدٌا للمخزون كؤسلوب لتقلٌل تؤثٌر التقلبات على 
هذا األساس فإننا نجد صعوبة فً االقتناع بؤن الشركات ستلجؤ إلى  واإلٌرادات، على

.. زٌادة مخزونها، ومن ثم تبدأ األسعار باالرتفاع مرة أخرى
 

إن واقع السوق النفطً فً الوقت الحاضر واتجاهاته فً المستقبل القرٌب تتطلب من 
 أسلوب جدٌد، ٌؤخذ فً االعتبار التؽٌرات الجذرٌة التً حدثت منذ إتباعمنظمة األوبك 

 إن االستمرار فً إهمال هذه الظروؾ والتصرؾ وكؤن شٌبا لم ٌحدث، 1979عام 
ٌعنً أننا ال نعترؾ بالواقع، مما سٌإدي فً النهاٌة إلى أن ندفع ثمنا باهظا ٌكون من 

. الممكن تبلفٌه
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السٌاسة الكٌسنجرٌة النفطٌة تدفع الثمن 
 

إن تشابك العوامل السٌاسٌة واالقتصادٌة من األمور المسلم بها إذا كان األمر ٌتعلق 
 التً تنطبق راألمو أو تسوٌقا أو تسعٌرا وقد ٌكون ذلك من إنتاجابالنفط، سواء كان ذلك 

على كافة السلع التً تخضع العتبارات التجارة الخارجٌة بٌن الدول، وخاصة المواد 
األولٌة منها، بل ٌمكن القول إن عدٌدا من الحروب، وخاصة الحربٌن األولى والثانٌة، 

، حٌث اختلفت المصالح بٌن الدول الكبرى ةاألولًكانت فً الواقع حروبا على المواد  
، إلٌهافً توزٌع مناطق النفوذ، بدرجة تتناسب مع مدى توافر المواد األولٌة والحاجة 

وٌنطبق هذا الوضع على الظروؾ الحالٌة، كما كان ٌنطبق فً الماضً، فصراع الدول 
الكبرى فً أفرٌقٌا مثبل هو صراع إلى حد ما على المواد األولٌة المتوافرة فً القارة 

األفرٌقٌة، بل إن من أحدث الحروب العلنٌة التً دخلت فٌها إحدى الدول الكبرى وهً 
برٌطانٌا حرب فولكبلند، وقد كانت استنادا إلى أخبار موثوقة، بسبب توافر ثروة 

. بترولٌة هابلة، ومناجم ضخمة للمعادن المهمة
 

وانطباق هذا الوضع على النفط هو على درجة أكبر من األهمٌة، وذلك نظرا لؤلهمٌة 
الكبٌرة للنفط فً تسٌٌر عجلة الحٌاة الصناعٌة، من حٌث كونه أهم مصادر الطاقة على 

وجه اإلطبلق، وقد لعب النفط دورا مهما للؽاٌة فً الحرب العالمٌة الثانٌة، حٌث كان 
. قطة دم تساوي نقطة نفطنمن أهم عوامل النصر للحلفاء، وعلى حسب قول تشرشل إن 

كذلك فإن التوزٌع الجؽرافً لهذا المورد واحتٌاطٌاته واستهبلكه، تجعل منه ورقة من 
أهم األوراق فً لعبة السٌاسة الدولٌة، فهذا المورد متوافر فً كل من الدولتٌن 

العظمٌٌن، ولكن بكمٌات ال تتناسب مع احتٌاجاتهما فً األوقات العادٌة، أو فً ظروؾ 
األزمات، كما أن أكبر احتٌاطً منه ٌوجد فً منطقة الشرق األوسط، حٌث ٌفوق 

 بكثٌر استهبلك المنطقة، ومن ثم ٌوجد لدٌها فابض كبٌر، بٌنما الوضع ٌختلؾ اإلنتاج
تماما بالنسبة للدول الصناعٌة الكبرى، حٌث ٌفوق استهبلكها مواردها الذاتٌة من 

. الطاقة
 

ومنطقة الشرق األوسط منطقة حساسة من الناحٌة الجؽرافٌة، فهً ذات حدود مجاورة 
لبلتحاد السوفٌٌتً، كما أنها من ناحٌة أخرى تعتبر البوابة الجنوبٌة لدول أوروبا، 

. وملتقى الطرق والممر الربٌسً لؤلسواق والتجارة الدولٌة مع دول آسٌا
 

، وما ٌحدث فً  من هنا كان اهتمام السٌاسة األمٌركٌة بصفة خاصة، بموضوع النفط
رت بمرحلتٌن متمٌزتٌن ــــــة األمٌركٌة بالنفط، مـــاره، وعبلقة السٌاســـه وأسعـــأسواق
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 تتحمل مسإولٌة إدارة سوق األمرٌكٌةحٌث كانت الوالٌات المتحدة : المرحلة األولى 
النفط وأسعاره، وبصورة علنٌة وصرٌحة، حٌث كانت الصناعة النفطٌة فً تكساس 
تضطلع بالمهام األساسٌة الخاصة بتسعٌر النفط، ومن ثم تحدٌد العبلقة األساسٌة بٌن 

 .العرض والطلب على النفط
 

كٌة على محاولة التؤثٌر يوهً مرحلة اعتمدت فٌها السٌاسة األمر: المرحلة الثانٌة 
بطرٌقة ؼٌر مباشرة على سوق النفط، وذلك من خبلل شركات النفط الكبرى، وهً فً 

 (بالشقٌقات السبع)فالكارتل  السري الذي جمع ما ٌسمى  ؼالبٌتها شركات أمٌركٌة
لشركات النفط الكبرى، تمتع بسٌطرة كاملة على أسواق النفط ولفترة طوٌلة، وبتؤٌٌد 

 .وتنسٌق وتعاون مع اإلدارة األمرٌكٌة
 

ولو نظرنا بدقة إلى التطورات التً حدثت على الصعٌد الدولً، ابتداء من سٌطرة 
شركات النفط الكبرى، إلى أحداث السبعٌنات وازدٌاد األهمٌة النسبٌة لمنظمة األوبك، 

ألمكن القول إن السٌاسة األمٌركٌة لعبت دورا مهما وبارزا، وخاصة فً نهاٌة الستٌنات 
وبداٌة السبعٌنات، وهً فً ذلك كانت تؤخذ فً االعتبار المصالح الربٌسٌة للصناعة 

 .النفطٌة األمٌركٌة فً تكساس
 

إن االنخفاض الذي حدث فً أسعار النفط فً الخمسٌنات، نتٌجة لدخول الشركات 
المستقلة إلى سوق النفط، واالكتشافات الهابلة فً ذلك الوقت، واستمرار أسعار النفط 

عند مستوٌات منخفضة فً الستٌنات، كان له تؤثٌر عكسً على الصناعة النفطٌة 
األمٌركٌة فً تكساس، وتمثل ذلك فً ازدٌاد الواردات من النفط المنخفض الكلفة من 

منطقة الشرق األوسط لؤلسواق األمٌركٌة، مما أدى إلى جو من المنافسة للضؽوط 
األمٌركٌة، وقد كان له تؤثٌر ضار فً األجل الطوٌل على حجم االستثمارات فً 

االكتشافات النفطٌة فً داخل الوالٌات المتحدة األمٌركٌة، حٌث نزحت هذه االستثمارات 
إلى خارج أمٌركا سعٌا وراء االكتشافات النفطٌة ذات الكلفة المنخفضة، وانعكس ذلك 

 من النفط األمٌركً، حٌث استمر فً انخفاضه حتى أصبحت اإلنتاجكله على حجم 
أمٌركا مستوردة صافٌة للنفط فً نهاٌة الستٌنات، وظهرت الصورة بشكل ٌهدد بؤخطار 

 كبٌرة نابعة من اعتماد الصناعة األمٌركٌة والعسكرٌة األمٌركٌة على النفط إستراتٌجٌة
. المستورد

 
وقد صاحب ذلك انخفاض هابل فً أرباح شركات النفط الكبرى، وأؼلبها أمٌركٌة، 
وتناقصت فوابضها المالٌة بشكل لم ٌمكنها من تموٌل االستثمارات البلزمة لتطوٌر 

. البدابل
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 اإلنتاجلذلك أصبح من الضروري، إلنقاذ الصناعة النفطٌة األمٌركٌة وزٌادة 
 أن ٌرتفع سعر النفط بصورة تمكن من إنعاش هذه أمٌركاواالستثمارات النفطٌة داخل 

الصناعة، وعلى هذا األساس كان موقؾ السٌاسة األمٌركٌة من ارتفاع سعر النفط فً 
الستٌنات، موقفا مشجعا فً البداٌة لهذه الجهود، إذ قبلت شركات النفط بتؤٌٌد من 

شركات النفط الكبرى، مبدأ رفع سعر النفط عند مستوٌات أعلى من  تلك التً كانت 
سابدة فً الستٌنات، وذلك لتحسٌن مستوٌات أرباحها وتمكٌنها من بناء االحتٌاطٌات 

النفطٌة البلزمة لتموٌل استثماراتها النفطٌة فً المناطق ذات الكلفة العالٌة لئلنتاج خارج 
. منطقة الشرق األوسط، ولتموٌل االستثمارات فً البدابل أٌضا

 
، أهمها إستراتٌجٌةوتؤٌٌد السٌاسة األمٌركٌة اعتمد فً ذلك الوقت، على اعتبارات 

تخفٌض االعتماد المتزاٌد للوالٌات المتحدة على الواردات النفطٌة، وذلك عن طرٌق 
تحسٌن أرباح االستثمار فً الموارد النفطٌة األمٌركٌة، باإلضافة إلى التؤثٌر العكسً 

 ٪ 13 وصلت إلى حوالً وبمعدالتالرتفاع أسعار النفط على االستهبلك المتزاٌد، 
  ٪ فً الٌابان20سنوٌات فً أوروبا وأمٌركا، وقاربت 

 
 وتقدم تحقٌقات لجان الكونؽرس المتعددة فً السبعٌنات، عدٌدا من األدلة التً تإكد 

. تعاطؾ السٌاسة األمٌركٌة وشركات النفط الكبرى، مع مبدأ ارتفاع أسعار النفط
إال أن االرتفاع الذي حدث فً سعر النفط فً السبعٌنات تم بصورة لم تكن فً الحسبان، 

ولم تدخل فً حسابات السٌاسة األمٌركٌة، فهناك فرق فً ارتفاع سعر النفط لٌتناسب 
 النفط وتسعٌره من ناحٌة أخرى، فلقد كان إنتاجمع قٌمته الحقٌقٌة، وفقدان السٌطرة على 

فً تصور اإلدارة األمٌركٌة أن االرتفاع فً سعر النفط ٌمكن تحقٌقه مع االحتفاظ 
بالمعالم الربٌسٌة للنظام النفطً القابم، مع إحداث بعض التعدٌبلت التً تتناسب مع 
التؽٌرات السٌاسٌة التً حدثت فً منطقة الشرق األوسط حٌنذاك، وخاصة ازدٌاد 
الحركة القومٌة والوطنٌة، متؤثرة بذلك بالحركة الناصرٌة، وكان تصور اإلدارة 

األمٌركٌة أنه من الممكن استبدال النظام القابم على االعتماد وسٌطرة شركات النفط 
الكبرى وحدها، بنظام ٌقوم على المشاركة بٌن شركات النفط الكبرى والدول الربٌسٌة 
المصدرة للنفط، وخاصة المملكة العربٌة السعودٌة، ولقد القى مبدأ المشاركة نوعا من 
التؤٌٌد من قبل المملكة وعدٌد من الدول النفطٌة فً منطقة الخلٌج والمعروفة بسٌاساتها 
االقتصادٌة التقلٌدٌة، وتمثل المشاركة بدٌبل مقبوال للتؤمٌم، حٌث ٌتم الجمع بٌن حقوق 

الملكٌة للدول صاحبة الثروات النفطٌة، وما ٌنتج عن ذلك الحقوق من ممارستها لسلطة 
دها، وفً الوقت نفسه االستفادة من الخبرات الهابلة لشركات ح وواإلنتاجتحدٌد األسعار 

النفط الكبرى فً مجال اإلدارة، وفً االعتبارات التكنولوجٌة المعقدة فً حوزة هذه 
. الشركة
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وٌبدو أن السٌاسة األمٌركٌة كانت تتصور أن المشاركة ستمكن شركات النفط الكبرى، 
 وأن ممارسة الدول لحقوق واإلنتاجوبطرٌقة ؼٌر مباشرة، من التؤثٌر على األسعار 

 شكلٌا ورسمٌا وأن الواقع سٌختلؾ تماما عن امرأ ستكون  واإلنتاجالملكٌة فً التسعٌر
الظاهر، بحٌث تستمر شركات النفط الكبرى فً ممارسة تحكمها فً الصناعة النفطٌة 

 .الدولٌة، كما كانت الحال فً الماضً
 

ولكن اإلدارة األمٌركٌة فوجبت بما حدث فً السبعٌنات، فسرعان ما بدا واضحا لها أن 
الدول المصدرة للنفط تعنً ما تقول، وأن مفهومها للمشاركة ال ٌعنً عدم ممارستها 

تها النفطٌة عن سلحقوق الملكٌة كاملة، وتصمٌم هذه الدول على االستقبلل فً سٌا
 واألسعار دون أي اإلنتاجشركات النفط الكبرى، واحتفاظها وحدها بتحدٌد مستوٌات 

 .تدخل من قبل الشركات أو الدول الكبرى
 

كذلك فوجبت اإلدارة األمٌركٌة بقدرة منظمة األوبك فً البداٌة على العمل ككارتل، 
على األقل فٌما ٌتعلق باألسعار، وتماسك هذه المنظمة بل وأكثر من ذلك، تصمٌمها 

على االستمرار فً سٌاستها المستقلة، حتى تتمكن فً النهاٌة من السٌطرة على سوق 
 .النفط الخام وتسٌٌر أعماله

 
كذلك فوجبت اإلدارة األمٌركٌة بما حدث ألسعار النفط تحت إدارة األوبك، وفً ظل 

األمٌركٌة ألسعار النفط أن ترتفع، بما ٌتفق  سٌاسة االستقبلل لقد أرادت اإلدارة
ومصلحة الصناعة النفطٌة األمٌركٌة وخاصة فً تكساس، إال أنها لم تتوقع أن ترتفع 

 .األسعار إلى هذا المستوى وبهذه السرعة
 

فتحقٌق مصلحة الصناعة النفطٌة األمٌركٌة لٌس أمرا مطلقا، كما أن مصالح هذه 
ثٌر أ األمٌركٌة، بل علٌها أن تراقب بحذر تللسٌاسةالصناعة ال تمثل الهدؾ الوحٌد 

 بصفة عامة ومستوى النشاط االقتصادي بصفة اإلنتاج النفط على كلفة أسعارارتفاع 
 وعلى اإلنتاجخاصة، وال ٌخفى ما للتطرؾ فً سعر النفط من تؤثٌر ضار على كلفة 

النشاط االقتصادي، وخاصة أن الدول الصناعٌة المتقدمة كانت تعانً فً السبعٌنات من 
مشاكل التضخم، وما صاحبه من كساد، ثم جاء ارتفاع سعر النفط لٌزٌد من حدة هذا 

الكساد، ومن حدة التضخم، وما لذلك من آثار ضارة فً األجلٌن القصٌر والطوٌل 
 .اقتصادٌا واجتماعٌا وسٌاسٌا

 
 النفط أسعار لم تكن متمثلة فً ارتفاع ةاألمٌركًوالمفاجؤة  الكبرى للوالٌات المتحدة 

ارتفاعا كبٌرا، أو فً ازدٌاد األهمٌة  النسبٌة لمنظمة األوبك، وإنما فً محاولة الدول 
 المصدرة للنفط وتحت مظلة األوبك، بناء نظام دولً جدٌد، ٌحقق لدول العالم الثالث 
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والدول المصدرة  للمواد األولٌة بصفة عامة، تصحٌحا فً معدالت التبادل التجاري 
بعاد سٌاسٌة على أ ما لذلك من والتً كانت دابما فً مصلحة الدول الصناعٌة المتقدمة 

قدر كبٌر من األهمٌة، والوالٌات المتحدة األمٌركٌة هً أكثر الدول فهما لتؤثٌر القوة 
 ودولٌا، لذا فلقد كان تعاظم القوة االقتصادٌة إقلٌمٌااالقتصادٌة على القرار السٌاسً 

للدول النفطٌة، ومن ورابها دول العالم الثالث، من مصادر القلق بالنسبة لئلدارة 
األمٌركٌة، نظرا لتؤثٌر ذلك على قدرة الوالٌات المتحدة األمٌركٌة على استخدام 

إمكاناتها االقتصادٌة فً التؤثٌر السٌاسً على دول العالم الثالث، حٌث لم تكن الحكومة 
 .األمٌركٌة تواجه أي منافسة فً هذا المجال

 
ومع استمرار سعر النفط فً االرتفاع، وازدٌاد الفوابض المالٌة بالنسبة للدول النفطٌة 
مما أدى إلى ازدٌاد نفوذها فً األسواق المالٌة، ازداد قلق اإلدارة األمٌركٌة، ومن هنا 

بدأت الخطة األمٌركٌة بإدارة هنري كٌسنجر الذي كان ٌدعً عدم فهمه لؤلمور 
االقتصادٌة، حٌث وضع خطة محكمة التفاصٌل، تهدؾ فً المقام األول إلى تحطٌم 
القدرة المستقلة لمجموعة الدول المصدرة للنفط، من التؤثٌر على االقتصاد والسٌاسة 

 .على المستوى الدولً
 

ومن األهداؾ الفرعٌة للخطة الكٌسنجرٌة منع التطرؾ فً أسعار النفط، لما فً ذلك من 
 . ضار على اقتصادات الدول الصناعٌة المتقدمةتؤثٌر

 
واستندت خطة كٌسنجر إلى مبدأ ضرورة تخفٌض االعتماد على النفط بصفة عامة، 

ونفط دول منظمة األوبك بصفة خاصة، كما استندت إلى مبدأ التنسٌق والعمل الجماعً، 
 .إذا اقتضى األمر، بٌن الدول الصناعٌة المتقدمة والمستهلكة للنفط

 
 البلزمة لتحٌٌد أي سٌاسات تهدؾ إلى استخدام جو اإلجراءاتهذا باإلضافة إلى اتخاذ 

 .األزمات لتحقٌق ضؽوط اقتصادٌة ألهداؾ سٌاسٌة
 

 سٌاسات تخفٌض االستهبلك من النفط وإتباعومن ثم كان إنشاء وكالة الطاقة الدولٌة، 
 .من ناحٌة وزٌادة  االستثمارات فً الطاقة البدٌلة من ناحٌة أخرى

 
هذا باإلضافة إلى استخدام اإلدارة  األمٌركٌة أسالٌب الضؽط السٌاسً والتهدٌد للدول 

 .النفطٌة من أعضاء منظمة األوبك إذا اقتضى األمر
 

كذلك لعب المخزون االستراتٌجً والتجاري دورا مهما فً تحٌٌد تؤثٌر السٌاسات 
. الهادفة لتحقٌق مآرب سٌاسٌة عن طرٌق الضؽط االقتصادي
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ولقد ساعد تطرؾ منظمة األوبك، وعدم موضوعٌة سٌاساتها وقصر النظر، على 
تحقٌق السٌاسة األمٌركٌة، إذ أدى االرتفاع  الكبٌر والمستمر فً أسعار النفط إلى 
حدوث انخفاض ملموس فً الطلب علٌه بصورة عامة، وعلى نفط األوبك بصفة 

 من مصادر النفط ذات الكلفة اإلنتاجخاصة، كذلك أدى ارتفاع األسعار إلى زٌادة 
العالٌة، وزٌادة تؤثٌر البدابل، وتمكنها من اإلحبلل شبه الكامل محل بعض المنتجات 
النفطٌة الثقٌلة، مما أدى فً النهاٌة إلى تؽٌر الصورة النفطٌة فً الثمانٌنات، تؽٌرا 

كبٌرا، مقارنة بالسبعٌنات، فقد استمر الطلب على النفط فً االنخفاض، والمعروض من 
دول ؼٌر األوبك فً االرتفاع، بحٌث أصبحت دول األوبك ذات نصٌب ٌقل بكثٌر عن 

نصٌب دول األوبك من سوق النفط، باإلضافة إلى ظهور التخمة النفطٌة، وزٌادة 
األهمٌة النسبٌة لؤلسواق الفورٌة، ومن ثم الضؽط االنخفاضً لؤلسعار، مما أدى إلى 

تصدع المنظمة وعجزها عن إدارة سوق النفط الخام وفرض أسعارها، كما كانت الحال 
. فً السبعٌنات

 
ومع انخفاض سعر النفط انخفضت الفوابض المالٌة، ومعها تؤثٌر الدول النفطٌة من دول 

 لئلستراتٌجٌة النفط والمال، وبذا تحقق الهدؾ األول والربٌسً قًاألوبك على سو
األمٌركٌة الكٌسنجرٌة، حٌث تم كسر القوة االقتصادٌة لدول منظمة األوبك بشقٌها 

النفطً والمالً، وما صاحب ذلك من انخفاض كبٌر فً النفوذ السٌاسً لهذه الدول، 
وعادت صورة العالم إلى ما كانت علٌه قبل السبعٌنات، حٌث تلعب القوة االقتصادٌة 

. األمرٌكٌة دون منافسة دورا سٌاسٌا مإثرا على دول العالم الثالث
 

 األمٌركٌة، وذلك بتخفٌض سعر النفط لئلستراتٌجٌةكما تحقق أٌضا الهدفان الفرعٌان 
إلى مستوى ٌساوي ما كان علٌه باألسعار الحقٌقٌة فً بداٌة السبعٌنات، وتحصٌن 

اقتصادات الدول الصناعٌة  المتقدمة ضد إجراءات الضؽط االقتصادي، لتحقٌق أهداؾ 
 ٌستخدم النفط أو إٌراداته سٌاسٌا من قبل الدول أنسٌاسٌة، حٌث أصبح من المستحٌل 

المصدرة للنفط، نظرا للتخمة النفطٌة ووجود طاقة هابلة، تتمثل فً الفرق ما بٌن القدرة 
 ومبٌعاتها التً وإنتاجها ملٌون برمٌل ٌومٌا، 33 لدول األوبك التً تزٌد على اإلنتاجٌة

 ملٌون برمٌل ٌومٌا، وفً مجال الصناعة النفطٌة األمٌركٌة أدى 14ال تزٌد على 
 النفط فً السبعٌنات إلى تخفٌض الواردات النفطٌة للوالٌات المتحدة أسعارارتفاع 

 وخاصة من اآلبار النفطٌة ذات الكلفة اإلنتاجاألمٌركٌة تخفٌضا ملموسا، نتٌجة لزٌادة 
 ضرورٌا مع ارتفاع األسعار فً األسواق الدولٌة، وصاحب إنتاجهاالعالٌة التً أصبح 

.  فً االستهبلك نتٌجة الرتفاع األسعارضانخفا اإلنتاجزٌادة 
 

 األمٌركٌة اإلستراتٌجٌةومع تحقٌق هذه األهداؾ حدثت نتابج فرعٌة لم تكن فً حسبان 
التً وضعت فً السبعٌنات، وفً ظروؾ اقتصادٌة تختلؾ عن الظروؾ السابدة فً 

. الوقت الحالً
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وتواجه  اإلدارة األمٌركٌة فً الوقت الحالً وضعا متناقضا، فهً من ناحٌة ترؼب فً 
ي منظمة أسٌادة السوق وعدم العودة إلى إدارة األسعار من قبل منظمة األوبك، أو 

أخرى، كما أنها تعلم أن شركات النفط الكبرى لٌس فً مقدورها استرداد سلطتها فً 
التحكم فً سوق النفط وإدارته، ومع رؼبة اإلدارة األمٌركٌة فً تدعٌم سٌطرة السوق 

واعتبارات العرض والطلب، إال أنها من ناحٌة أخرى تواجه وضعا ؼٌر مستقر فً 
السوق النفطً، مع احتمال انخفاض أسعار النفط إلى مستوٌات متدنٌة، قد تإدي إلى 

 عدٌد من اآلبار ذات وإؼبلقحدوث تؤثٌر ضار على الصناعة النفطٌة األمٌركٌة، 
.  دوالرات للبرمٌل6 - 5الكلفة العالٌة، وخاصة إذا انخفض السعر إلى ما ٌساوي 

كذلك تواجه اإلدارة األمٌركٌة موقفا متناقضا، مع رفضها لوجود أي تكتبلت احتكارٌة، 
أو قٌادة ذات سٌطرة وقدرة على التحكم فً مجرٌات األمور، وخاصة فً األزمات، 

نجدها من ناحٌة أخرى قلقة من الوضع النفطً الحالً، الذي ٌنعدم فٌه وجود أي تؤثٌر 
 تكفل منع التدهور أي إن إجراءاتلقٌادة ما، أو قوة نفطٌه معٌنة، تستطٌع وحدها اتخاذ 

اإلدارة األمٌركٌة ترؼب وال ترؼب فً أن تكون هناك قٌادة فً سوق النفط، فهً 
ترؼب فً هذه القٌادة إذا كانت هناك خسابر ٌجب تحملها وثمن ٌدفع لمنع التدهور فً 

. السوق النفطً
 

والمقصود بالتدهور هنا انخفاض أسعار النفط إلى مستوى ٌضر  بصناعة النفط 
األمٌركٌة والمصالح التكساسٌة، وأال ٌكون هناك قٌادة، وهً ال ترؼب فً القٌادة إذا 

كان هناك مكاسب من المحتمل تحقٌقها، إذ إنها ترى أن أي مكاسب فً الصناعة 
النفطٌة، ٌجب أن تترجم إلى مكاسب للصناعة النفطٌة األمٌركٌة، والمصالح 

 . األمٌركٌة بصفة عامةاإلستراتٌجٌة
 

وٌبدو هذا التناقض فً السٌاسة األمٌركٌة واضحا، فً تصرٌحات المسإولٌن 
األمٌركٌٌن فً اآلونة األخٌرة، ففً رأي بوش نابب الربٌس األمٌركً، أن الوضع 

الحالً ال ٌمكن أن ٌستمر، ومن الضروري منع انخفاض سعر النفط إلى مستوٌات أدنى 
وهو عنً بذلك أن على المملكة العربٌة السعودٌة  من المستوٌات التً وصل إلٌها أخٌرا

 نفس السٌاسة لمنع إتباع، وتقنع حلفاءها فً إنتاجهاأن تتدخل فً السوق وتحد من 
 النفطٌة، إٌراداتهاانهٌار األسعار، متحملة فً ذلك الخسابر الناتجة عن االنخفاض  فً 

 .هذا باإلضافة إلى االنخفاض فً نصٌبها من السوق النفطً
 

بٌنما تصرٌحات المتحدث الرسمً للبٌت األبٌض، ٌكرر ومعه وزٌر الطاقة أن اإلدارة 
األمٌركٌة تإمن بالسوق والسوق وحده وأن المقصود من التحذٌرات هو تحذٌر للسوق 

.  مربً له حواسه التً ٌتصرؾ على أساسهاإنسانبصفة عامة  وكؤن السوق هنا 
وهنا نجد أن السٌاسة األمٌركٌة تلجؤ إلى أسلوبها التقلٌدي الذي ٌستخدم االقتصاد 

 عامة اإلستراتٌجٌةوالسٌاسة بهدؾ تحقٌق السٌاسة األمٌركٌة 
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فزٌارة نابب الربٌس بوش وناببه مٌرفً لدول الخلٌج النفطٌة، والتصرٌحات عن الدور 
األمٌركً للمحافظة على أمن الخلٌج والتلمٌح بمبادرات أمٌركٌة جدٌدة لحل مشكلة 

الشرق األوسط، كل ذلك بمثابة مقببلت لفتح شهٌة دول الخلٌج النفطٌة، لتقبل مزٌدا من 
. التضحٌات لصالح الصناعة النفطٌة األمٌركٌة

 
إن موقؾ دول الخلٌج النفطٌة ٌجب أن ٌنبع من ظروفها وحدها، ومصلحة األمة العربٌة 

معها، فلٌس من مصلحة هذه الدول أن تسمح لنصٌبها من السوق النفطً باالنخفاض 
المستمر، فإن ذلك ٌشبه االنسحاب من أراضٌه، وفً سبٌل استردادها ٌتطلب األمر 

. مزٌدا من التضحٌات
 

كما أن انخفاض سعر النفط هو فً مصلحة هذه الدول فً األجل الطوٌل، حٌث إن من 
مصلحتها إطالة عصر النفط، وذلك نظرا الحتٌاطٌاتها الهابلة، وستشهد التسعٌنات عودة 

إلى النفط حٌث ستلعب المرونة السعرٌة على الطلب فً األجل الطوٌل، دورا مهما 
وسٌزداد الطلب مرة أخرى، وخاصة إذ اتبعت الدول النفطٌة الخلٌجٌة سٌاسة سعرٌة 

. معتدلة
 

 وفً قدرة الدول الخلٌجٌة أن تواجه صعوبات األجل القصٌر، إذ ال تزال لدٌها 
. احتٌاطٌات مالٌة ال ٌستهان بها، وطاقتها االستٌعابٌة واحتٌاجاتها المالٌة محدودة

كما أن وراء هذه الدول األمة العربٌة بمواردها ؼٌر النفطٌة الكبٌرة، وخاصة الموارد 
البشرٌة، فإذا كانت الوالٌات المتحدة تإمن بالسوق والسوق وحده، فدول الخلٌج ال 

تخشى اعتبارات السوق التً تخضع فً األجل الطوٌل العتبارات االحتٌاطٌات النفطٌة 
.  المتاح فً األجل القصٌراإلنتاجأكثر من اعتبارات 

 
ولٌس من مصلحة الدول الخلٌجٌة أن تضحً من أجل الصناعة النفطٌة األمٌركٌة، أو 

 الكٌنسجرٌة الثمن الناتج عن اآلثار اإلستراتٌجٌةالجهاز المصرفً األمٌركً، فلتدفع 
. العكسٌة للحرب الهادفة إلى تحطٌم القوة االقتصادٌة الذاتٌة لدول العالم الثالث
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هل االستقرار النسبً ٌإدي إلى سٌاسة واقعٌة 
 

ساد السوق النفطً منذ مإتمر األوبك األخٌر فً جنٌؾ، جو من االستقرار النسبً، إذ 
ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا ملموسا، كما استمرت األسعار فً التقلب فً السوق 

الفوري  فً حدود ضٌقة، وصاحب ذلك جو من التفاإل باحتمال استمرار األسعار عند 
 دوالرا للبرمٌل ، بل احتمال ارتفاعها فً المستقبل 15 فً حدود مقبولةمستوٌات 

 برمٌل دوالرا للبرمٌل، وذهب البعض إلى حد التنبوء بعودة  18القرٌب إلى حوالً 
منظمة األوبك إلى سابق قوتها، وخاصة فً تحدٌد أسعار النفط الخام وسٌادة هذه 

األسعار على نمط ٌشبه ما كانت علٌه فً السبعٌنات، وأحد أسباب هذا التفاإل فً عودة 
 بعض دول ؼٌر األوبك لسٌاسات ملتزمة بقرارات منظمة إتباعقوة المنظمة، هو 

، كما فعلت كل من المكسٌك اإلنتاجومن أهمها قرارات تخفٌض . األوبك األخٌرة
 .واالتحاد السوفٌٌتً ومصر ومالٌزٌا وأخٌرا النروٌج

 
ومع التسلٌم بؤن مإتمر األوبك األخٌر قد نجح فً تحقٌق استقرار نسبً فً سوق النفط، 
فإن التنبإ بعودة المنظمة وقدرتها على تحدٌد األسعار، هو تنبإ ٌستند إلى قدر كبٌر من 

 الذي اتخذته المنظمة هو قرار وقتً، ٌقتصر على اإلنتاجالمؽاالة، فقرار تخفٌض 
 ابتداء من شهر سبتمبر وٌسري لمدة شهر، فإذا أخذنا فً االعتبار أن اإلنتاجتخفٌض 

 زٌادة ملموسة إنتاجهاعدٌدا من الدول من أعضاء المنظمة ومن خارجها قد زادت من 
ر فإن معنى ذلك بفً الفترة ما بٌن اجتماع المنظمة وبداٌة تطبٌق قراراتها فً أول سبتم

وجود كمٌات إضافٌة كبٌرة من النفط فً الوقت الحالً، مما قد ٌنعكس على حجم 
الطلب بعد انتهاء فترة الشهر المذكورة، من ناحٌة أخرى فإن التزام الدول بحصصها 

خبلل فترة محدودة، ال ٌعنً االلتزام من حٌث المبدأ وإنما االلتزام كتجربة قابلة 
للتطبٌق، ومن المحتمل أن ال تستمر بعض هذه الدول فً التزامها بالحصص المقررة، 

 فً مواجهة انخفاض األسعار وازدٌاد االلتزامات المالٌة، وخاصة فً اإلنتاجمع تحدٌد 
. الدول ذات الطاقة االستٌعابٌة الكبٌرة واالحتٌاجات المالٌة الملحة

حتى وإن استمرت دول األوبك بعد شهر سبتمبر بالتزامها بالحصص المقررة وتحدٌد 
 سٌاسات متعاطفة مع إتباع، فلٌس هناك ما ٌضمن استمرار دول ؼٌر األوبك فً اإلنتاج
 المنظمة، والتصرٌحات األخٌرة للنروٌج بعدم التزامها بصفة دابمة بتحدٌد تقرارا

 أعضاء إذا وجدت لدٌها ما ٌدل على عدم التزام إنتاجها، وأنها ستلجؤ إلى زٌادة اإلنتاج
المنظمة بالحصص المقررة، كذلك ال ٌمكن إؼفال أهمٌة التصرٌحات البرٌطانٌة 

األخٌرة، بؤنها ال تإٌد العودة إلى سٌاسة تحدٌد األسعار من قبل أي مجموعة احتكارٌة 
 نفط بحر الشمال، مما ٌتفق مع مصالح برٌطانٌا إنتاجوأنها ستستمر فً زٌادة 

. االقتصادٌة فً المقام األول
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 أما دول العالم الثالث المنتجة والمصدرة للنفط فؤؼلبٌتها تواجه مشاكل اقتصادٌة حادة 
 وتصدٌر نفطها بهدؾ زٌادة إنتاجهاودٌونا متراكمة، قد تضطرها فً النهاٌة إلى زٌادة 

 النفطٌة، أما االتحاد السوفٌٌتً فإن االعتبارات السٌاسٌة تلعب الدور الربٌسً اإلٌرادات
 لبلتحاد اإلستراتٌجٌةفً تحدٌد معالم السٌاسة النفطٌة فٌه بما ٌتفق مع المصالح 

السوفٌٌتً، واالعتبارات التكتٌكٌة، وخاصة فً عبلقته مع الوالٌات المتحدة األمٌركٌة، 
 الصعبة، مع الحاجة المتزاٌدة العملةكما ٌواجه االتحاد السوفٌٌتً أزمة حادة فً حصٌلة 

لتموٌل الواردات الزراعٌة، وتموٌل الخطة الطموحة التً قدمها الربٌس ؼورباتشوؾ، 
وال ٌمكن إؼفال موقؾ ودور الوالٌات المتحدة األمٌركٌة فً المجاالت النفطٌة، 

فالموقؾ األمٌركً فً اآلونة األخٌرة فً تدعٌمه لؤلسعار واإلجراءات التً اتخذت 
 من المصالح األمٌركٌة البحت، بما فً ذلك التؤثٌر علمنع انهٌار أسعار النفط، ٌنب

العكسً النخفاض األسعار على منتجً النفط فً الوالٌات المتحدة وعلى البنوك 
. والمإسسات المالٌة ذات حجم اإلقراض الكبٌر فً استثمارات الطاقة

 
 النفطٌة األمٌركٌة التً حدد اإلستراتٌجٌةإن الموقؾ األمٌركً هذا ال ٌمثل تؽٌٌرا فً 

معالمها هنري كٌسنجر فً بداٌة السبعٌنات، وهً تتسم بالعداء الصرٌح لمنظمة األوبك، 
وبضرورة كسر القوة االحتكارٌة لدول هذه المنظمة، والعمل المنظم والمستمر لمنع 

 سٌاسة ترشٌد إتباعتحدٌد األسعار وتركها العتبارات السوق وحدها، مع استمرار 
االستهبلك واالستثمار فً البدابل، فالمساهمة األمٌركٌة فً منع األسعار من االنهٌار 

هً مساهمة قابمة على المصلحة األمٌركٌة البحت، وال تعنً تنازل السٌاسة األمٌركٌة 
. عن خطتها الطوٌلة األجل فً تحطٌم منظمة األوبك وسٌادة السوق

 
لكل هذه االعتبارات فلٌس هناك ما ٌدعو للتفاإل من استمرار المإتمر األخٌر وشٌوع 

وقد بدأت أسعار النفط فً االنخفاض مرة أخرى، خاصة فً أسواق . جو من االستقرار
 أن نؤخذ فً االعتبار االعتبارات دالعقود المستقبلٌة مع حلول نهاٌة شهر سبتمبر والب

الموضوعٌة التً تتحكم فً السوق، والتً تتمثل فً وفرة نفطٌة ال تقتصر على أسواق 
النفط الخام، بل تتعداها إلى أسواق المنتجات النفطٌة، كذلك فإن الطلب العالمً على 

النفط قد ازداد بنسبة طفٌفة، لن ٌكون لها تؤثٌر ٌذكر على مستوٌات األسعار،إن ما حدث 
 سٌاسة تتسم بالواقعٌة، وتستند إلتباعفً اآلونة األخٌرة من هدوء نسبً، ٌمكن استؽبلله 

إلى اعتبارات السوق فً المقام األول، وتتكٌؾ وتتؤقلم مع متطلباته، ولكن بصورة 
تتناسب مع مصالح الدول المصدرة للنفط، وفً أطر تعاقدٌة تحدد الدور الربٌسً 

لؤلسواق الفورٌة والمستقبلٌة  للنفط الخام والمنتجات النفطٌة، وتقلل من تؤثٌر عنصر 
المضاربة ودور المضاربٌن ؼٌر التقلٌدٌٌن الذي ٌإدي إلى تقلبات حادة فً األسعار 
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وشٌوع توقعات ال تعتمد على االعتبارات الموضوعٌة للسوق والتؤقلم مع السوق 
واالعتراؾ به ال ٌعنً عدم التنسٌق فً السٌاسات النفطٌة للدول الربٌسٌة المصدرة 
للنفط، وسٌاسات الدول النفطٌة األخرى، وخاصة دول العالم الثالث ذات المصالح 

 المشتركة مع دول األوبك، وال ٌقتصر التنسٌق على النفط الخام وحده، بل ٌجب أن 
 

 
 
 

 
 سٌاسة التسعٌر على أساس إتباعٌتعداه لٌشمل سٌاسات المنتجات النفطٌة، ومع زٌادة 

العابد الصافً والتوسع فً تصدٌر المنتجات النفطٌة للدول الخلٌجٌة فإن عدم التنسٌق 
بٌنها فً مجال تصدٌر المنتجات النفطٌة، قد أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات النفطٌة 

فً األسواق العالمٌة، وانعكس ذلك على أسعار النفط الخام، ولٌس هناك ما ٌمنع من 
حدوث ذلك مرة أخرى إذا لم ٌتم التنسٌق بٌنها فً مجال النفط الخام والمنتجات النفطٌة، 

ولٌس المقصود بالتنسٌق محاولة فرض أسعار على السوق ال تتمشى مع اعتبارات 
العرض والطلب، وإنما ٌشمل هذا التنسٌق االتفاق على كمٌات  التصدٌر وأسالٌب 

التسوٌق والمبادئ األساسٌة للتعامل على أساس تعاقدي، والشروط المتوفرة فً 
المصافً فً حاالت التعاقد على أساس التسعٌر، وفقا لمبدأ العابد الصافً، ومنظمة 

الدول المنتجة للنفط مرشحة ألن تقوم بهذا الدور التنسٌقً، وهً مإسسة حققت نتابج 
إٌجابٌة فً الماضً فً مجاالت متعددة، رؼم وجود  خبلفات سٌاسٌة بٌن األعضاء 

 من االستثمارات المهمة فً مجاالت عدٌدوأثبتت القدرة على العمل المشترك فً 
. الطاقة

 

الصناعة النفطٌة 
 

نتناول نبذة مختصرة عن التؽٌرات فً سعر النفط منذ الخمسٌنات وحتى الوقت الحالً، 
ففً فترة الخمسٌنات والستٌنات تمٌز سعر النفط باألسعار الجارٌة باالستقرار، وذلك 
نظرا لتحكم شركات النفط الكبرى فً الصناعة النفطٌة بصفة عامة، ولصفة التكامل 

وتوافر المعلومات بصفة خاصة، أما عن سعر النفط باألسعار الحقٌقٌة فقد تمٌز 
 ٪ فً الخمسٌنات ارتفع االنخفاض 2.5باالنخفاض بمعدل سنوي فً المتوسط حوالً 

.  فً الستٌنات4.5إلى 
 

أما فترة السبعٌنات فقد شهدت تؽٌرا كبٌرا فً الصناعة النفطٌة، حٌث انتقلت سلطة 
 إلى الدول صاحبة الحق فً ذلك، وانتقلت سلطة تحدٌد األسعار إلى اإلنتاجالتحكم فً 

منظمة األوبك، وقد تختلؾ اآلراء  من الناحٌة الواقعٌة فً تفسٌر الزٌادة الكبٌرة التً 
حدثت فً أسعار النفط خبلل فترة السبعٌنات، حٌث ٌفسرها البعض بؤنها كانت نتٌجة 
لتحكم احتكاري من قبل منظمة األوبك، ؼٌر أن التفسٌر الدقٌق ٌإكد أن األسعار فً 
السبعٌنات تحددت إلى حد كبٌر بموجب قوى السوق، وإن لعبت منظمة األوبك دورا 
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. مهما فً بعض األحٌان، وعند المستوٌات الحدٌة
 

 
 
 
 
 

: إن ارتفاع األسعار فً السبعٌنات ٌرجع إلى سببٌن ربٌسٌٌن
 

وٌتمثل فً شٌوع جو من التوقعات التً تتمثل فً الندرة، التً أدت إلى : السبب األول 
كردة فعل  التزاحم بٌن المشترٌن والمضاربة، فً الوقت الذي اتسم فٌه الطلب باالرتفاع

النخفاض األسعار فً الستٌنات، أما من ناحٌة العرض فقد أدت توقعات الندرة، وما 
ق  ـــدؾ تحقًـــــتعنٌه من توقع ارتفاع األسعار فً المستقبل، إلى تخفٌض المعروض به

أرباح مستقبلٌة، فً الوقت الذي عانى فٌه العرض من االنخفاض كردة فعل النخفاض 
. األسعار

 
فٌعود إلى التؽٌر فً هٌكل الصناعة النفطٌة، وبصفة خاصة انتقال : أما السبب الثانً 

 النفطٌة، مما أدى إلى انخفاض لالسلطة اإلنتاجٌة فً شركات النفط الكبرى إلى الدو
ففً الستٌنات استخدمت .  والمعروضاإلنتاجمعدالت الخصم، األمر الذي انعكس على 

 اإلنتاجشركات النفط الكبرى معدالت للخصم مرتفعة، وصحب ذلك ارتفاع كبٌر فً 
، وذلك نظرا لحالة عدم االستقرار السٌاسً التً مٌزت منطقة الشرق ضوالمعرو

األوسط فً الستٌنات، لهذٌن السببٌن ارتفعت أسعار النفط فً فترة السبعٌنات حتى 
 1980 دوالرا للبرمٌل فً السوق الفوري عام 40وصلت إلى مستوى 

 
أما فترة الثمانٌنات فلقد تعرضت أسعار النفط لتقلبات كبٌرة مقارنة بالستٌنات 

والسبب الربٌسً فً ذلك ٌعود إلى فقدان خاصٌة التكامل فً الصناعة  والسبعٌنات
 بٌن المراحل العلٌا والمراحل الدنٌا فً االنفصالالنفطٌة، إلى درجة كبٌرة، وخاصة 

 حدثت تؽٌرات كبٌرة فً 1991 وعام 1984الصناعة النفطٌة، ففً الفترة ما بٌن عام 
 ثم التقلبات فٌما بعد حول 1986أسعار النفط، منها االنخفاض الكبٌر فً النصؾ األول 

 دوالرا للبرمٌل ارتفاعا وانخفاضا، وذلك حتى الؽزو العراقً للكوٌت حٌث 15سعر 
ارتفع سعر النفط لفترة قصٌرة، ثم عاد مرة أخرى إلى المستوٌات نفسها التً كانت 

سابدة قبل الؽزو، واستمر األمر على ذلك، وقد وصل سعر نفط بحر الشمال فً ربٌع 
   دوالرا 20 إلى نفس المستوى الذي كان علٌه قبل الؽزو أي فً حدود 1991
. للبرمٌل

 
ولقد نتج عن ارتفاع األسعار فً السبعٌنات وفً بداٌة الثمانٌنات انخفاض  نصٌب النفط 

 الحال فً الماضً، حٌث كان ٌمثل ما هفً سوق الطاقة العالمً، مقارنة بما كانت علً
 ثم انخفض تدرٌجٌا 1970 إلى حوالً النصؾ فً عام 1957ٌعادل الثلث فً عام 
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 ومن 1990 وبقً على نفس المستوى فً عامً 1989 ٪ فً عام 40وأصبح ٌمثل 
 ارتفع 1989 و1973، وفً خبلل الفترة ما بٌن عام 1991المحتمل انخفاضه فً عام 

 ٪ فً المتوسط وذلك مقارنة بمعدل 1/2استهبلك النفط السنوي بمعدل مركب حوالً 
. 1973 ٪ قبل عام 7.5

 
 
 

وهذا االرتفاع ٌعكس انخفاضا فً االستهبلك، بعد ما ٌسمى بالصدمة النفطٌة األولى 
بنسبة محدودة، تبعها انخفاض ملموس بعد الصدمة النفطٌة الثانٌة، أدى فً النهاٌة إلى 

 ثم بدأ االستهبلك العالمً فً االرتفاع مرة أخرى، 1986انهٌار سعر النفط فً عام 
 ومع ذلك فإن 1990 - 1986 ٪ سنوٌات فً الفترة ما بٌن عامً 1.5وذلك بمعدل 

 ظل دون المستوى الذي كان علٌه فً عام 1990معدل االستهبلك العالمً فً عام 
1970 .

 
: مستقبل أسعار النفط الخام  - 2

عند الحدٌث عن مستقبل أسعار النفط الخام، البد أن نبدأ بالرأي السابد الذي ٌتمتع 
بموافقة األؼلبٌة، وٌتمثل فً بقاء أسعار النفط عند المستوٌات الحالٌة، وذلك حتى نهاٌة 

 20 دوالرا كحد أدنى للبرمٌل و15التسعٌنات، وهً المستوٌات التً تتراوح ما بٌن 
دوالرا كحد أقصى للبرمٌل، وهذا الرأي الؽالب ال ٌفرق ما بٌن األسعار الجارٌة أو 

وهذا  (depress price)األسعار الثابتة، ومن ثم ٌطلق علٌه سٌنارٌو سعر الكساد 
الرأي السابد ال ٌمثل توقعا، وإنما ٌعكس ملخصا للرأي السابد فً الوقت الحالً، وعند 

تقٌٌم هذا الرأي ٌجب أن نؤخذ فً االعتبار أن التجارب الواقعٌة فً السوق النفطً 
أثبتت فً جمٌع األحوال فشل ما ٌسمى بالرأي السابد، بمعنى أن ما حدث فعبل جاء 

. مخالفا بصورة تامة للتوقعات أو الرأي السابد سواء فٌما ٌتعلق باتجاه التؽٌٌر أو حجمه
وٌنطبق هذا الرأي على الصدمات النفطٌة من األولى حتى الثالثة، حٌث سلك سعر 

النفط سلوكا معاكسا لما كان متوقعا، وفقا لمفهوم الرأي السابد، وفً رأي بعض خبراء 
النفط أنه من ؼٌر المتوقع أن ٌكون حظ الرأي السابد حالٌا أفضل من سابقٌه، وفً 
رأٌهم  أن السبب فً ذلك هو أن الرأي السابد حالٌا ٌعود إلى أسباب استثنابٌة قد ال 

تتكرر فالعودة بعد أزمة الخلٌج إلى نفس مستوٌات األسعار التً كانت سابدة قبلها ومن 
ثم القدرة الكبٌرة على التصحٌح، أمر ٌعود إلى ظروؾ خاصة تتعلق بظروؾ هذه 

 .األزمة ذاتها
 

فإذا تحفظنا فٌما ٌتعلق بفكرة الرأي السابد بصفة عامة وتوقعات سعر الكساد، أي 
تراوح األسعار حتى نهاٌة التسعٌنات عند نفس المستوٌات السابدة اآلن، فٌمكن القول إن 

مستقبل سعر النفط الخام ٌتعرض لقدر كبٌر من عدم التؤكد، مرجع ذلك سبب ربٌسً 
 عاما األخٌرة، حٌث كان 15مهم وهو أن سوق النفط قد تؽٌر تؽٌرا جذرٌا خبلل الـ 

ٌخضع لقدر كبٌر من التحكم من قبل قلة من المنتجٌن، فؤصبح اآلن سوقا ٌتمتع بقدر 
كبٌر من الحرٌة، ومن ثم أصبح النفط شؤنه شؤن السلع األخرى التً تتحدد أسعارها فً 
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 .السوق الحرة التً تخضع بالضرورة لقدر كبٌر من عدم الثقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واستنادا إلى ذلك فبل نستبعد عند الحدٌث عن مستقبل أسعار النفط، احتمال المفاجآت 
كما حدث فً الماضً بما تعنٌه من تقلبات كبٌرة، األمر الذي ٌجعل محاوالت التنبإ 

على أساس الحركة السلسة فً أسعار النفط فً إطار حدٌن أدنى وأعلى أمرا مستبعدا، 
 .فالتخمة والندرة ستمٌزان فترة التسعٌنات تكرارا لما حدث فً الماضً

 
 
: كٌؾ ٌمكن مواجهة عدم التؤكد فً سعر النفط فً األجل القصٌر - 3

 اإلنتاجإن السإال الجوهري الذي ٌواجه أي دولة نفطٌة تحاول التعرض لقرارات 
واألسعار، هو تحدٌد الخصابص الممٌزة للسوق النفطً فً األجلٌن القصٌر والطوٌل، 

وٌنطبق ذلك فً جمٌع األحوال حتى بالنسبة لدولة نفطٌة مثل الكوٌت تواجه ظروفا 
استثنابٌة لم تكن فً الحسبان ولٌس لها سابقة تارٌخٌة، وتتمثل فً تحطٌم اآلبار النفطٌة 

والمنشآت النفطٌة بصورة شبه كاملة، وفً مثل هذه الظروؾ قد ٌرى البعض أن 
متطلبات الحاضر تإدي إلى عدم إعطاء أهمٌة العتبارات األجل الطوٌل، ؼٌر أن هذا 

الرأي هو رأي خاطا، إذ أن الكوٌت فً الوقت الحالً، رؼم حدة المشاكل التً 
تواجهها الصناعة النفطٌة، تبقى جزءا من السوق النفطً العالمً، وتتؤثر بالعوامل التً 
تإثر على السوق النفطً فً األجلٌن القصٌر والطوٌل، بل إنه ٌمكن القول إن اعتبارات 

األجل الطوٌل تلعب دورا مهما فٌما ٌتعلق بالسٌاسة النفطٌة  الكوٌتٌة وذلك نظرا 
. لبلحتٌاطات النفطٌة الهابلة التً تتمتع بها
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