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هل تورَّطت منظمة أوبك

الخطوة األولى
باإلضافة إلى إعالن نيتها إطالق رزمة دعم مالي لالقتصاد 
ك��ك��ل ت���ق���در ب���ح���وال���ي ت��ري��ل��ي��ون��ي دوالر، وع�����دت ال��ح��ك��وم��ة 
األميركية بدعم إضافي لقطاعات أخرى متضررة، بما فيها 
للنمو  قابل  ال��دع��م  ه��ذا  الصخري. وألن  النفط  ان��ت��اج  قطاع 
االقتصاد  إنعاش وتنشيط  فإن فشله في  الكبير والسريع، 
يعني تكّدسه فوق جبل الدين الحكومي، البالغ حوالي 23 

تريليون دوالر، ما سيزيد االقتصاد ضعفًا.
النفط، فقد  انهيار أسعار  إيقاف  إل��ى محاولة  أم��ا بالنسبة 
أع��ل��ن��ت ال��ح��ك��وم��ة االم��ي��رك��ي��ة أن��ه��ا ب��ص��دد ش����راء 30 مليون 
برميل نفط خام ملخزونها االستراتيجي، مبدئيًا. قد تبدو 
أك��ب��ر ويستهدف  االع��الم��ي  ول��ك��ن وقعها  ه��ذه كمية كبيرة، 
طمأنة الهلع املتزايد في السوق، فهذه الكمية تعادل انتاج 
2.5 يوم فقط من النفط األميركي، كما أنها ال تكفي ألكثر من 
7 أيام استهالك إذا اعتبرنا أن 4.4 ماليني برميل هو السقف 
املسموح سحبه يوميًا من املخزون االستراتيجي. وحيث إن 
وتستهلك  يوميًا،  برميل  مليون   12.8 حوالي  تنتج  أميركا 
حوالي 20 مليون برميل، ال يمكن اعتبار هذه الخطوة منقذًا 

حقيقيًا لالقتصاد أو لقطاع النفط الصخري.

الخطوة الثانية
ات����ب����ع����ت أم����ي����رك����ا ف������ي ه�������ذه ال����خ����ط����وة س����ي����اس����ة امل������ن������اورة 
الدبلوماسية؛ بهدف فصل السعودية عن روسيا، وبالتالي 
ت��ح��اول تقسيم  إن��ه��ا  ك��ل منهما على ح���دة. أي  التعامل م��ع 
م��ش��ك��ل��ة ك��ب��ي��رة إل����ى ال���ن���ص���ف؛ ل��ت��ص��ب��ح م��ش��ك��ل��ت��ني »أص��غ��ر 

وأسهل«، فلكل منهما أسلوب مختلف للتعامل.
فاتبعت م��ع ال��س��ع��ودي��ة )ال��ت��ي م��ع روس��ي��ا واالم�����ارات تقود 
عملية إغراق سوق النفط( أسلوب الضغط األخالقي اللطيف 
التي تمدح  واملقاالت  بالتصريحات  وب��دأت   ،moral suasion
دور ال��س��ع��ودي��ة ال��دائ��م وال��ف��ّع��ال ف��ي ض��م��ان اس��ت��ق��رار سوق 
النفط وضرورة استمرارها في ذلك. ثم أعلنت نيتها إلرسال 
السعودية  إل��ى  األميركي  الطاقة  قطاع  كبار مسؤولي  أح��د 
الى اتفاق يعيد استقرار سوق  لقضاء أشهر عدة للتوّصل 

النفط.
وفي الوقت نفسه، ولكن بشكل منفصل، اتصل عضو مجلس 
املشرفة  )الهيئة  تكساس  ل��والي��ة  الحديد  سكك  هيئة  إدارة 
على قطاع النفط والغاز في الوالية(، برئيس منظمة أوبك 
��ص أم��ي��رك��ا ان��ت��اج��ه��ا النفطي ب��م��ق��دار %10 

ّ
وع���رض أن ت��ق��ل

ع��ن م��س��ت��واه ق��ب��ل ان����دالع وب���اء »ك���ورون���ا«، ب��ش��رط أن تفعل 
السعودية وروسيا الشيء نفسه، متوقعًا أن يؤدي ذلك الى 
الذي  النفط إلى مستوى 35 دوالرًا للبرميل،  ارتفاع أسعار 

برأيه سُيرضي الجميع.
ولكن سرعان ما تبّرأت وزارة الخارجية األميركية من هذا 
االقتراح وصّرحت بأن الحكومة الفدرالية ال تمتلك أي سلطة 
أو صالحية بهذا الشأن، وأن األمر متروك لكل والية أن تقرر 
وفق ما تراه وتلتزم على أساسه. كما استنكر رئيس مجلس 
إدارة هيئة سكك حديد تكساس اقتراح عضو مجلس إدارته، 
ووصف فكرة تقليص اإلنتاج األميركي بغير عملية إطالقًا. 
وأخيرًا، سخر ممثلو قطاع النفط األميركي من هذا االقتراح 
ووص��ف��وه ب��االح��ت��ك��اري؛ ألن��ه ي��ح��دد ك��وت��ا وم��ح��اص��ص��ة، ما 

يتعارض ومبدأ السوق الحر.
امل��ح��اول��ة؟ ه��ل ك��ان��ت مجرد  إذًا، ك��ي��ف يمكننا وص���ف ه���ذه 
م��س��رح��ي��ة وه���م���ي���ة الس�����ت�����دراج ال���س���ع���ودي���ة ورب����م����ا روس���ي���ا 
إنقاذ مصدر رزقهم  وزعزعة عزيمتيهما للمضي في خطة 

الرئيس؟

الخطوة الثالثة
برزت ب��وادر الشدة في هذه الخطوة، وب��دأت بتوجيه عشرة أعضاء من 
أميركا  ل��دى  السعودية  سفيرة  تحث  رسالة  األميركي  الشيوخ  مجلس 
النفط. كما وق��ع ثالثة  إغ��راق س��وق  على طلب حكومتها بالتراجع عن 
إل��ى ول��ي عهد السعودية،  ال��ك��ون��غ��رس رس��ال��ة  عشر شيخًا م��ن أع��ض��اء 
بلديهما وضرورة  بني  واملجزية  والطيبة  الطويلة  بالعالقات  رونه  كِّ

َ
ُيذ

ال��ح��ف��اظ ع��ل��ي��ه��ا. وأخ���ي���رًا، أرس����ل أح���د اع���ض���اء م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ رس��ال��ة 
و»أوب��ك«  السعودية  نفط  بمقاطعة  يطالبه رسميًا  ترامب  الرئيس  إل��ى 

وروسيا وفرض عقوبات عليها.
وت��زداد خطورة هذه املرحلة، ليس ألن أميركا زبوٍن كبير لنفط »أوبك« 
��ف ع��ن ال���ش���راء، وإن��م��ا ألن أم��ي��رك��ا تتحكم ف��ي جميع 

ّ
وي��خ��ش��ى أن ي��ت��وق

خيوط صناعة النفط، ابتداًء بتكنولوجيا حفر وإنتاج النفط ومعداتها، 
وأس�����واق وب���ورص���ات ال��ن��ف��ط، ووس���ائ���ط ال��ش��ح��ن، وامل���ص���ارف وت��ح��وي��ل 
ف��أي تعطيل أو تجميد لهذه  إل��خ.  العمالت، وبيع األسلحة وال��ذخ��ي��رة.. 
الخيوط سيلقي بدول »األوب��ك« في دوامة عاصفة، ما يدعو الى الحذر 
الشديد عند التعامل مع طلباتها. وبينما روسيا كبيرة وقوية وقادرة 
على الدفاع عن مصالحها )على الرغم من العقوبات األميركية املفروضة 

عليها(، إال أن دول منظمة أوبك صغيرة وضعيفة نسبيًا.

الخطوة الرابعة
الجوكر«،  »ك��ارت  أميركا، فقد يأتي دور لعب  أه��داف  السابقة في تحقيق  الثالث  الخطوات  وف��ي ح��ال فشل 
الذي سيصبح سيفًا مسلطًا على رقاب دول »األوبك« إلى األبد. فقد يتم استخدام قانون »نوبك«، الذي يجّرم 
سياسات »أوب��ك« في االتفاق على كبح أو إط��الق اإلنتاج، واملحاصصة، وتحديد األسعار. فهو مبني على 
 قبل مئة وثالثني 

َّ
القانون األميركي الشهير ملكافحة االحتكار واملعروف باسم شيرمان Sherman Act الذي ُسن

سنة؛ بهدف تحطيم االحتكارات السائدة حينئٍذ؛ مثل شركة روكفلر للنفط. ويتميز قانون »نوبك« بأنه يلغي 
مبدأ سيادة الدول ويخضعها للقانون واملحاكم األميركية، وقد تمت محاولة تمريره في الكونغرس األميركي 
مرات عدة منذ سنة 2000، ولكنه كان دائمًا يصطدم ب�� »فيتو« رؤساء الجمهورية. ثم وصل الرئيس ترامب إلى 

ن جهارًا منذ سنة 2011.
َ
عل

ُ
سدة الحكم، وهو صاحب الرأي املؤيد لقانون »نوبك« وامل

مهم الحكم، أي بعد أن يوضح لهم 
ُّ
قد يطمئن البعض إلى أن رؤس��اء أميركا عادة يغّيرون آراءه��م بعد تسل

االختصاصيون ما حقيقة العالم والعالقات الدولية. وخير مثال على ذلك، الرئيس أوباما الذي صّوت مؤيدًا 
لهذا القانون عندما كان في مجلس الشيوخ، ولكنه تغّير عندما أصبح رئيسًا وأصدر »فيتو« رئاسيًا ضد 
في  منه  قديمة  لنسخة  التي صّوتت مؤيدة  كلنتون  ال��ى هيالري  بالنسبة  كذلك،  تمريره.  م��ح��اوالت  إح��دى 

 للخارجية.
ً
مجلس الشيوخ، ثم أصبحت وزيرة

ولكن من الواضح أن الرئيس ترامب غير تقليدي، ويختلف عن كل من سبقه في تعامله مع األحداث الداخلية 
 الى استخدام قانون »نوبك« كأداة أو سالح تكتيكي للوصول 

ً
والخارجية، وبالتالي يمكن تصّور أنه أكثر َمْيال

إلى أهدافه، بغض النظر عن أي ضرر يصيب الغير. ولذلك، ُيخشى في حال عدم انصياع »أوبك« لطلباته أن 
نشاهد سرعة فائقة في مسيرة اعتماد القانون في الكونغرس، ونفاجأ بوصوله إلى مكتب الرئيس للتوقيع.

◄ قرار إغراق السوق 
صائب.. فالمخاطرة اآلن 

للحفاظ على الحصص 
أفضل بكثير من فشل 
محتَّم في المستقبل

◄ أميركا تناور في 
مفاوضاتها النفطية.. 

وتسعى إلى فصل 
السعودية عن روسيا 

والتعامل مع كل 
منهما على حدة

◄ »نوبك« كارت »الجوكر« 
األخير بيد الواليات 

المتحدة.. فهل 
يخالف ترامب الرؤساء 

السابقين ويغامر 
بإقراره؟! 

◄ أميركا تواجه 
ة قادرة  مشاكل جمَّ

على زعزعة اقتصادها.. 
وإدخاله في مرحلة 

كساد عميق وطويل 

◄ وخطتها اإلنقاذية 
ستشمل النفط 
الصخري باعتباره 
العمود الفقري 

إلستراتيجية التحرر من 
االعتماد على النفط 

األجنبي

◄ روسيا كبيرة وقوية 
وقادرة على الدفاع 

عن مصالحها في حال 
الصدام مع أميركا.. لكن 

ماذا عن دول »أوبك«؟ 

تواجه أميركا مشاكل عدة متصادفة في آن واحد، ضعف وهشاشة اقتصادها 
وورم فقاعات األصول المتضخمة، وانتشار وباء »كورونا«، ومخاطر جمة تهدد 

قطاع النفط الصخري. ويعتقد الكثيرون أن هذه المشاكل مجتمعًة قادرة على 
زعزعة االقتصاد األميركي وإسقاطه، أو في أحسن األحوال، إدخاله في مرحلة 

كساد عميق وطويل. وقد نشطت مؤخراً الحكومة األميركية، محاِولًة التصدي 
لكل واحدة من هذه المشاكل وما زلنا ننتظر لنرى أثر ذلك. 

أما بالنسبة الى قطاع النفط الصخري، الذي يعتبر العمود الفقري الستراتيجية 
تحرر أميركا من االعتماد على النفط األجنبي، فقد هز الحكومة األميركية 

وأزعجها انهيار أسعار النفط الذي يضمن إفالس شركاتها العاملة في هذا 
القطاع. وحيث إن السبب الرئيس لهذا االنهيار هو قرار السعودية وروسيا 

واالمارات زيادة إنتاجها في سوق ضعيف الطلب، فمن الواضح أن هدفها هو 
إخراج منتجي النفط الصخري األميركي من السوق. لذلك، نتوّقع رد فعل أميركيا 

تصاعديا، وفق الخطوات التالية:

- االنصياع لطلبات أميركا

- االنتقال الجماعي إلى صف املعسكر الروسي و/أو الصيني. ولكن كليهما مؤقتان وغير دائمني، ألن شدة 
ربكان هذه الدول داخليًا وخارجيًا؛ فيصعب عليها االلتزام 

ُ
ضرر تطبيق قانون »نوبك« وهّزته العميقة ست

بخط سير أو استراتيجية ثابتة.

ل في إنهاء منظمة أوبك اآلن، خصوصًا أنها لم تعد مؤثرة في 
ّ
- الخيار الثالث، وهو استباقي لقانون »نوبك«، ويتمث

السوق، كما أثبتت ضرورة مغازلة روسيا ودول أخرى لدعم »أوبك« لرفع األسعار، في ما عرف الحقًا بمجموعة 
»أوبك+«. أي إن مخاطر استمرار »أوبك« أكبر من فوائدها الحقيقية والنظرية.

بات سوق النفط وأسعاره ويجعلهما 
ّ
وال شك في أن اختفاء »أوبك«، كمنظم لإلنتاج واألسعار، سيزيد من حدة تقل

في حقول  واالستثمار  السليم  الرأسمالي  التخطيط  النفطية وشركاتها  ال��دول  على  ما سيصعب  مزمنة،  ظاهرة 
نفطها القديمة والجديدة، فيتعّرض السوق لجوالت من »شّح« في االنتاج وأخرى ب�� »فائض«. أي إن مستقبل الدول 
ميزانياتها.  تزيد من عجوزات  تفرحها، ونكسات طويلة  النفط  أسعار  قفزات عظيمة في  املنتجة سيتأرجح بني 
بات الحادة ستسهم في تراجع استثمارها الرأسمالي؛ فينخفض 

ّ
ولن تسلم شركات النفط العاملية؛ إذ إن هذه التقل
ص حصصها السوقية.

ّ
إنتاجها تدريجيًا وتتقل

والسؤال األخير هو: هل كان أمام الدول املنتجة أي خيار غير إغراق السوق بالنفط إلخراج منتجي النفط الصخري 
األميركي؟ الجواب طويل، ولكن باختصار شديد: ال، لم يكن لها على املدى القصير غير هذا الخيار على الرغم من 
 أطول لضاعت فرصتها للمحافظة على نفطها وإيراداته على املدى الطويل. فاملخاطرة 

ً
خطورته. فلو انتظرت مدة

م في املستقبل.
ّ
اآلن أفضل من فشل محت

خيارات أمام دول »أوبك« 3 

منطقة الرميثية
القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير الماضي

KD 409,000

أرض فضاء 750 م2

شارع واحد - داخلي

؟!مروان سالمة

ل قانون »نوبك«، في حال تطبيقه، كارثة  يشكِّ
ل��دول  ل���دول منظمة أوب����ك، خ��ص��وص��ًا  عظمى 
الخليج النفطية؛ فالكارثة ليست فقط في أن 
إي����رادات نفط ه��ذه ال���دول ال تغطي مصاريف 
م��ي��زان��ي��ات��ه��ا، وإن��م��ا ي��ت��ع��دى ذل���ك إل���ى تهديد 
ث���روات���ه���ا امل��ت��م��ث��ل��ة ف���ي اس���ت���ث���م���ارات وودائ�����ع 
وم���ح���اف���ظ س���ي���ادي���ة ت��ري��ل��ي��ون��ي��ة ف����ي أم��ي��رك��ا 
ودول، تؤّيد مبدأ قانون »ن��وب��ك«. أي إن هذه 
فجأة  للتحّول  معّرضة  للنفط  املنتجة  ال��دول 
ّح في السيولة، وربما 

ُ
من مالءة مالية إلى ش

ر املالي، ما يطلق الخيال لسيناريوهات 
ّ
التعث

ق���ات���م���ة؛ ك������دول ف���اش���ل���ة ورب����م����ا ح���ت���ى أن��ظ��م��ة 
م��س��ت��ه��دف��ة. ف��ق��رار أم��ي��رك��ي م��ن ه���ذا ال��ن��وع قد 
يعني زيادة حصيلة الدمار عن الدول السبع 
، وف���ق ما 

ً
ال���ش���رق أوس��ط��ي��ة امل��س��ت��ه��دف��ة أص�����ال

ك��ش��ف ال���ج���ن���رال وي���زل���ي وي��س��ت��م��ورل��ن��د قبل 
س���ن���وات ع�����دة. وب����ن����اًء ع��ل��ى اح���ت���م���ال اع��ت��م��اد 
الناتج عنه،  قانون »نوبك« وضخامة الضرر 

ليس أمام دول »أوبك« غير 3 خيارات:

1
2

3

C O MA L H I S B A .

آن واح��د  ف��ي  العاملية ص��دم��ت��ان  النفط  أص��اب��ت صناعة 
ع��ل��ى ص��ع��ي��دي ال��ع��رض وال��ط��ل��ب خ���الل ش��ه��ر م����ارس، إذ 
خ��ف��ض وب����اء »ك����ورون����ا« م���ن اس��ت��ه��الك ال���وق���ود، وزادت 
طاقة  بأقصى  إنتاجها  املنتجني،  كبار  أح��د  السعودية، 

ممكنة لتخوض حرب أسعار مع منافسيها.
وق���د أدى ان��ه��ي��ار ال��ط��ل��ب وامل��س��اع��ي ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة بني 
ال���س���ع���ودي���ة وروس����ي����ا وغ���ي���ره���م���ا إل�����ى ردود ف���ع���ل غ��ي��ر 
مسبوقة من الحكومات واملستثمرين. وفيمايلي عشرة 

مؤشرات على ما تعانيه صناعة النفط من اضطراب:

1- السعودية تلقي بكل ثقلها
هزت الرياض صناعة النفط باملوقف الذي اتخذته بعد 
انهيار املحادثات مع روسيا في أوائل مارس، بخصوص 
التخفيف من  أج��ل  العاملي من  امل��ع��روض  اتفاق لخفض 

أثر انتشار الفيروس على الطلب.

2- تكساس تدرس خفض اإلنتاج

ل��ج��أ امل��ن��ت��ج��ون ف��ي ت��ك��س��اس، أب���رز ال���والي���ات األم��ي��رك��ي��ة 
منها  التنظيمية وطلبوا  السلطات  إلى  للنفط،  املنتجة 

التدخل لخفض اإلنتاج. 

3- هل الخفض مع »أوبك«؟
ب��ال��والي��ة في  ث��الث��ة مفوضني  تلقى راي���ان سيتون أح��د 
من  مكاملة  ال��ن��ف��ط،  صناعة  تنظيم  تتولى  ال��ت��ي  الهيئة، 
األم����ني ال���ع���ام ألوب����ك ل��ب��ح��ث ال���وض���ع ف���ي ال���س���وق. وق���ال 
س��ي��ت��ون إن ت��ك��س��اس ق��د ت���درس خ��ف��ض اإلن��ت��اج بنسبة 

عشرة في املئة، ربما بالتنسيق مع تلك املنظمة.
ال  األميركيون  الصخري  النفط  منتجو  ك��ان  اآلن  وقبل 
منسقة  تخفيضات  إج����راء  ف��ي  التفكير  ع��ل��ى  ي���ج���رؤون 
خوفا من انتهاك قوانني مكافحة االحتكار في الواليات 

املتحدة.

4- هبوط تاريخي
شهد األسبوعان األخيران ثالثة من أسوأ االنخفاضات 

في سعر مزيج برنت. 

5- وقود الطائرات المخزن
تتدهور حالة وقود الطائرات بسرعة إذا طال بقاؤه في 

مستودعات التخزين وبعدها ال يمكن استخدامه. 

6- تكرير البنزين مكلف
سجلت ه��وام��ش إن��ت��اج ال��ب��ن��زي��ن ف��ي ال���والي���ات املتحدة 
س��ع��رًا سلبيًا ف��ي خ��ت��ام ال��ت��ع��ام��الت، وه���و م��ا ي��ع��ن��ي أن 
ش���رك���ات ال��ت��ك��ري��ر س��ت��م��ن��ى ب��خ��س��ائ��ر ع��ن��د ش����راء النفط 

لتصنيع البنزين.

7- روسيا تتمسك بموقفها 
ت��م��س��ك إي��غ��ور س��ي��ت��ش��ني، ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة 
روس���ن���ف���ت، ب���ع���دم ت��ق��دي��م ت���ن���ازالت ف���ي ال���وق���ت ال���ذي 
ت����واج����ه ف���ي���ه ص���ن���اع���ة ال���ن���ف���ط ال���ص���خ���ري األم���ي���رك���ي���ة 

االنهيار. 

8- ماذا عن اإليثانول؟ 
ال��ذرة والسكر سترتفع ه��ذا العام مع  يبدو أن إم���دادات 
إقبال املوردين على تقليل كميات اإليثانول التي يجري 

خلطها بالبنزين. 

9- جنون
ت��ف��اق��م��ت ال��ت��ق��ل��ب��ات ف��ي أس����واق ال��ن��ف��ط، ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 

الفرصة  النفط خارجها. وه��ذا يتيح  تبقى فيه شركات 
ختام  ف��ي  األس��ع��ار  ف��ي  سريعة  ولتحركات  للمضاربني 

التعامالت. 

10- توقف مصافي التكرير
أغ���ل���ق���ت ش����رك����ة ت����وت����ال ال���ف���رن���س���ي���ة ال���ع���م���الق���ة م��ص��ف��اة 
ج���ران���دب���وي ال���واق���ع���ة خ�����ارج ب���اري���س ف���ي أوائ������ل م���ارس 

إلجراء أعمال الصيانة. )رويترز(

صدمتان في آن واحد على صعيدي العرض والطلب10 مؤشرات على اضطراب النفط

تفاقم تقلبات
 السوق 

أتاح الفرصة 
للمضاربين


