بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
إحلاح ترامب على أوبك وخباصة السعودية على زايدة اإلتناا وختفيض أسعار النفط
السؤال :يف  2تشرين األول/أكتوبر 2018م يف التجمع االنتخايب نصف الدوري يف والية مسيسييب هدد ترامب اململكة
العربية السعودية وأظهر ملؤيديه أنه يتعامل مع ارتفاع أسعار النفط قائلا( :وماذا عن صفقاتنا العسكرية حيث حنمي الدول الغنية
مال .ماذا عن تلك املواد "يعين النفط"؟ فهذا يغري حال الناس أيضا ،حنن حنمي اململكة العربية
دون أن حنصل منها على عوض ي
السعودية ،هل ستقول إهنا غنية؟ وأان أحب امللك ...امللك سلمان ،ولكن قلت "أيها امللك ،حنن حنميك .قد ال تكون هناك ملدة

أسبوعني بدوننا .عليك أن تدفع جليشك" اخلليج أونلين 2018/10/03م).
وأان ال أريد أن أسأل ملاذا يسكت حكام السعودية على اإلهانة بل يبقون طوع بنان أمريكا ،وذلك ألهنم هانوا على أنفسهم
ومن يهن يسهل اهلوان عليه ...ولكنين أسأل ما الذي جيعل ترامب يلحق السعودية بشدة على زايدة اإلنتاج لتخفيض األسعار مع
أن أمريكا هي صاحبة أكرب إنتاج وميكنها التحكم يف ختفيض األسعار وحدها؟ مث ملاذا التصعيد امللح اآلن؟ وأخريا ملاذا رغم كل
هذا الضغط األمريكي مل ينخفض سعر النفط؟ وجزاك هللا خريا.

اجلواب :نعم لقد قلت الصواب فإنه حقا من يهن يسهل اهلوان عليه ،فإن أقوال ترامب تلك عن حكام السعودية تكفي
لنسف العلقات مع أمريكا إن مل يكن فوق ذلك ولكن هذا لو كانوا يستحيون من هللا ورسوله واملؤمنني ،ولكنهم ال يستحيون،
ِ
ِ
ِ
ت» أخرجه البخاري.
اصنَ ْع َما ِش ْئ َ
وصدق رسول هللا « :إِن ما أَ ْد َر َك الناس م ْن َك ََلِم النُّب وة إِ َذا َلْ تَ ْساَ ْح ِي فَ ْ
أما عن جواب سؤالك أو أسئلاك فكما يلي:
 -1عندما توىل دوانلد ترامب منصبه يف كانون الثاين/يناير عام  ،2017كانت أسعار النفط حوال  57دوالرا للربميل.

وحبلول حزيران/يونيو عام  2017هبطت أسعار النفط إىل  45دوالرا للربميل ،ولكن منذئذ استمرت يف االرتفاع .واليوم يبلغ سعر

النفط  86دوالرا على خام برنت ويتوقع بعض احملللني أن تصل أسعار النفط إىل  100دوالر للربميل!

ويف  05متوز/يوليو 2018م غرد ترامب على تويرت"( :جيب أن يتذكر احتكار أوبك أن أسعار البنزين مرتفعة وأهنم ال يفعلون
شيئ ا يذكر للمساعدة .إذا كان هناك أي شيء ،فإهنم يدفعون األسعار إىل األعلى حيث تدافع الوالايت املتحدة عن العديد من
أعضائها (يعين أعضاء أوبك) مقابل القليل جدا من الدوالرات .جيب أن يكون هذا (التعامل) يف اجتاهني" أي ندعمكم مقابل
أسعار نفط خمفضة"" ...خفضوا السعر") ،وكان قبل ذلك يف  30حزيران/يونيو 2018م قد قال يف تغريدة له ("حتدثت للتو مع

امللك سلمان ملك اململكة العربية السعودية ،وشرحت له أنه بسبب االضطراب واخللل يف إيران وفنزويل ،أطلب من السعودية زايدة
إنتاج النفط ،ورمبا تصل الزايدة إىل  2،000،000برميل ،لتعويض الفارق ...األسعار (كما قال) عالية! لقد وافق "!...احلرة:
2018/06/30م) ،ويف 2018/09/25م هاجم الرئيس األمريكي يف كلمته أمام اجلمعية العمومية لألمم املتحدة منظمة أوبك
قائل"( :منظمة أوبك والدول العظمى فيها تنهب العامل ،وتستمر يف رفع األسعار ،وهذا ال يعجبين وال جيب أن يعجب أحدا"
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"دافعنا عن الكثري من هذه الدول دون مقابل ،وهي تستمر يف رفع األسعار ،ونريد منها أن تبدأ يف خفض األسعار ...من اآلن
فصاعدا لن نتحمل هذه األسعار الفظيعة" سبوتنيك  ،)2018/9/25ويف  2018/9/27كتب ترامب على تويرت ("حنمي دول
الشرق األوسط ،ومن دوننا لن يكونوا آمنني ،ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط للرتفاع! سنتذكر ذلك .على منظمة أوبك
احملتكرة للسوق دفع األسعار للخنفاض اآلن").
مث كما جاء يف السؤال يف  2تشرين األول/أكتوبر  2018يف التجمع االنتخايب نصف الدوري يف والية مسيسييب هدد ترامب
اململكة العربية السعودية وأظهر ملؤيديه أنه يتعامل مع ارتفاع أسعار النفط قائلا( :وماذا عن صفقاتنا العسكرية حيث حنمي الدول
مال .ماذا عن تلك املواد "يعين النفط"؟ فهذا يغري حال الناس أيضا .حنن حنمي اململكة
الغنية دون أن حنصل منها على عوض ي
العربية السعودية .هل ستقول إهنا غنية؟ وأان أحب امللك ...امللك سلمان ،ولكن قلت "أيها امللك ،حنن حنميك .قد ال تكون
هناك ملدة أسبوعني بدوننا .عليك أن تدفع جليشك" اخلليج أونلين 2018/10/03م).
وكل هذا يعين أن ترامب مهام يف الظروف احلالية بزايدة اإلتناا ولكن من أوبك وخباصة السعودية.
 -2ونعم إن أمريكا هي األكثر إنتاج ا ،فحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة األمريكية ) - (EIAوهي الوكالة األمريكية
اليت جتمع إحصاءات عن الطاقة  -فقد قامت هذه اإلدارة يف هناية عام  2017بنشر جدول إلنتاج النفط العاملي ،الذي كان
حينها  95مليون برميل يف اليوم ،وحسب اجلدول فإن أكثر سبع دول إنتاجا هي على النحو التال:
الوالايت املتحدة  14.46مليون برميل يوميا من جمموع اإلنتاج العاملي ،السعودية  12.08مليون ،روسيا  11,18مليون،
كندا  4.87مليون ،إيران  4.67مليون ،العراق  4.48مليون ،الصني  4.45مليون.
فأمريكا ال تزال أكرب مناج للنفط يف العال ،مث السعودية وروسيا...
 -3ونعم أيضا فإن أمريكا تستطيع أن تزيد اإلنتاج كما تريد وخباصة وهي عندها خمزون كبري من الزيت الصخري ولكن هناك

ما جيعلها ال تلجأ لذلك:

أ -احملافظة على خمزوهنا واالحاياطي لديها...
ب -هناك من الرويبضات من ينفذ أمرها يف ذلك حىت لو كان يف هذا األمر إهانتها ،بل تنفذه وهو ضار هلا كما هو مع
حكام السعودية!! فأمريكا تطلب من السعودية خفض أسعار النفط لتوفريه لدى شعبها أبرخص األسعار بعدما بلغ سعر خام
القياس العاملي مزيج برنت إىل حد  80دوالرا للربميل تقريبا يف الشهر التاسع من هذه السنة امليلدية"( ،فقد ارتفع يوم
 2018/9/14خام القياس العاملي مزيج برنت ليصل إىل  78,21دوالر للربميل وهذا أعلى ارتفاع له منذ ..."2018/5/22
رويرتز  )2018/9/14علما أن ("إنتاج دول أوبك ارتفع إىل  32,79مليون برميل يوميا .وقالت السعودية اليت كانت قد وعدت
بزايدة حمسوبة يف إنتاجها إن القرار سيرتجم إىل زايدة يف اإلنتاج بنحو مليون برميل يوميا" ...رويرتز  .)2018/8/31وذكر املصدر
أنه ("عندما كان خام برنت يتجه صوب  80دوالرا للربميل أبلغت السعودية السوق عن زايدة يف إنتاجها الشهر املاضي يف وقت
مبكر عن املوعد الذي عادة ما تكشف فيه عن مثل هذه املعلومات.)"...
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إن النظام السعودي احلال هو عميل أمريكي قوي يف خدمتها ،ولطاملا لعبت اململكة العربية السعودية دورا حموراي الستقرار
السوق النفطي ...وابلنسبة للسعودية فهي حباجة إىل أسعار نفط عالية يف هذا الوقت حيث إن اقتصادها يتعرض لضغوط اقتصادية
شديدة منذ اهنيار سعر النفط يف عام  ،2014خاصة أن النفط يشكل بيضة القبان يف ميزانية السعودية ،ومن املعروف عادة أنه يف
البلدان اليت تشكل فيها عائدات النفط أكثر من نصف عائداهتا ،فإهنا حتتاج إىل أسعار نفط تزيد عن  80دوالرا للربميل إلحداث
توازن يف ميزانيتها  -أي ما يكفي من عائدات النفط لتغطية النفقات يف املوازنة  -فكيف وميزانية السعودية قائمة جلها على
عائدات النفط؟ إن األسعار اليت تناسبها هي فوق 80دوالرا ،بل حنو مئة دوالر ملوازنة ميزانيتها ،وتنمية اقتصادها حيث هو اآلن يف

اضطراب ومع ذلك يوافق حاكمها على زايدة اإلنتاج خلفض األسعار مع ما يف هذا من ضرر يلحق ابلبلد إلرضاء ترامب الذي
أهان حاكم السعودية علنا أبنه لوال أمريكا الهنار عرشه!! يتناسون ذلك ويقول ول عهدهم أبن السعودية مستعدة لتعويض النقص
اإليراين! نقلت وكالة أنباء بلومبريغ األمريكية يوم  2018/10/6تصرحيات لول العهد السعودي ابن سلمان هلا حيث ("أصر على
أن اململكة تفي بوعودها لتعويض إمدادات اخلام اإليراين املفقودة" ،وقال "إن السعودية تضخ اآلن  10,7مليون برميل يوميا وميكنها
ضخ  1,3مليون برميل يوميا إضافيا إذا احتاجت السوق ذلك").
فما دام هناك من عملء أمريكا من هو مستعد أن يضر نفسه لتحقيق رغبة ترامب يف زايدة اإلنتاج ،فإذن ملاذا تُنقص أمريكا

خمزوهنا؟!

 -4أما ملاذا هذا اإلحلاح من ترامب على أوبك وخباصة السعودية على زايدة اإلنتاج وختفيض األسعار؟ فذلك ألن هناك
أمرين يشكلن مأزقا لرتامب إن مل ُحيحل حلا سريعا ال يقبل التأجيل ،ولوالمها ملا ضر ترامب أن تزيد األسعار ...فإن أمريكا تستطيع
أن تستوعب الزايدة أبن تطبع دوالرات جديدة كما فعلت عند ارتفاع أسعار البرتول السابق إىل حنو  150دوالرا ،فقد سبق أن

أصدران جواابا يف  2009/5/16جاء فيه( :إن أمريكا تستطيع أن تطبع أوراق ا نقدية ،مبوافقة صندوق النقد الدول أو سرا "وحىت
علنا" دون موافقته ،فإهنا ذات النفوذ الفعلي يف الصندوق ،وميكنها أن تظهر أسباابا مزيفة وختفي حقيقة األمر ويسندها الصندوق يف

ذلك! ولكن طبع أوراق نقدية هبذه الطريقة يؤدي إىل اخنفاض قيمة الدوالر ،وابلتال إىل التضخم ،أي إىل ارتفاع األسعار ،ولذلك
فإن أمريكا ال تقدم عليه إال إذا كان هلا مصلحة راجحة .فمثلا تناقلت األنباء أن أمريكا طبعت ما بني " 2تريليون  4 -تريليون"

خلل املضارابت النفطية اليت سببت زايدة األسعار حىت قرابة  150دوالرا للربميل "ومل تكن أمريكا بعيدة عن تلك املضاربة"،
فطبعت أمريكا تلك األوراق لتتمكن من شراء أكرب كمية من النفط مباشرة أو غري مباشرة لتضيفها إىل خمزوهنا ،وهي رأت يف ذلك
مصلحة هلا تفوق تصاعد األسعار ،واخنفاض الدوالر )...لكن ألن هذا األمر حيتاج وقت ا لرتتيب عمليات اإلخراج! وألن األمرين

حيتاجان حلا سريعا وإال وقع ترامب يف مأزق كما ذكران آنفا لذلك استشاط ترامب غضبا على أوبك وخباصة السعودية ...أما
هذان األمران فهما:
األول :موضوع العقوابت على إيران:
تعد إيران اثلث أكرب مصدر للخام داخل أوبك بعد السعودية والعراق ،وإنتاجها يف حدود ( )4مليون برميل يوميا من النفط
اخلام ،وستسبب العقوابت نقص تصدير النفط اإليراين وخاصة يف تشرين الثاين/نوفمرب حيث تتصاعد العقوابت اليت تشمل إيران
وكذلك الدول املستوردة للنفط من إيران إذ طالبت أمريكا الشركات خفض استرياد النفط اإليراين أوالا ،ومن مث املباشرة يف إلغاء
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عقودها مع إيران يف تشرين الثاين/نوفمرب املقبل ،ما قد يؤدي إىل تقليص الصادرات اإليرانية .ولكن ميكن للسعودية زايدة إنتاج
النفط إذا اقتضت الضرورة ،أي أهنا مستعدة لتعويض نقص العرض اإليراين .قال ول العهد السعودي ،األمري حممد بن سلمان
("حنن نصدر ما يصل إىل برميلي نفط لكل برميل نفط ختلفت إيران عن تصديره يف اآلونة األخرية ،بسبب العقوابت األمريكية،
حنن نفي ابلتزاماتنا وأكثر من ذلك" .وقال األمري السعودي إن اململكة تضخ اآلن حنو  10.7مليون برميل نفط يوميا ،وهو رقم
قياسي ،وميكن أن نضيف  1.3مليون أخرى ،إذا احتاج السوق لذلك.)https://www.akhbarak.net 2018/10/08 ...
وتعتزم أمريكا يوم  2018/11/4القادم تصعيد فرض العقوابت على إيران مستهدفة صادرات النفط وتضغط على احلكومات
والشركات يف أحناء العامل للمتثال وخفض املشرتايت من إيران .فمعىن ذلك أن املعروض من النفط سينخفض يف السوق العاملية،
وكما يوضح بيان أكثر سبع دول منتجة للنفط السابق ذكره فإن إيران كانت تنتج أكثر من  4مليني برميل من النفط يوميا "وقد

اخنفض هذا اآلن" ويتم تصدير نصف النفط املنتج ،ويذهب حنو مليوين برميل إىل الصني واهلند وتركيا ،ويتوقع ترامب أن تسحب
العقوابت إبجراءاهتا هذين املليونني ،فرتيد أمريكا تعويضه عن طريق السعودية ودول أوبك األخرى لتعويض النقص املتوقع ،حىت
تتمكن أمريكا من معاجلة موضوع إيران مبنأى عن أورواب وروسيا والصني بعدما أعلنت انسحاهبا يوم  2018/5/8من االتفاق
النووي الذي وقعته قبل ثلث سنوات مع هذه الدول .فهي تعرض عقد اتفاق مع إيران منفردا وقد أعلن الرئيس األمريكي
استعداده لعقد مثل هذا االتفاق ،ولكن جيب هتيئة األوضاع داخل إيران ،وهذه قد أتخذ وقتا ...ويريد ترامب خلل هذا الوقت
تعويض النقص إىل أن يتمكن من ترتيب اتفاق بني أمريكا وبني إيران دون إشراك أورواب ،فإن بقي النقص دون تعويض ومن مث
ارتفعت األسعار فهذا سيدخله يف مأزق ألنه بىن العقوابت على اعتبار أن نقص النفط اإليراين نتيجة العقوابت سيعوض بتهديداته
ألوبك وخباصة السعودية ...وبعبارة أخرى فأمريكا تريد أن تعاجل موضوع النقص يف إمدادات النفط وضمان عدم ارتفاعها إىل أن
حتل تلك اإلشكاليات مع إيران ،ألن ذلك رمبا ال يتم سريعا.
وعليه فرتامب يلح على أوبك وابلدرجة األوىل السعودية لتعويض النقص اإليراين الذي سيظهر جبلء يف  2018/11/4هذا
ابإلضافة إىل النقص احلاصل نتيجة العقوابت يف 2018/05/21م اليت فرضها ترامب على فنزويل حىت وإن كانت ذات أتثري أقل
فإنتاجها احلال (تضخ  )1,5مليون برميل يوميا من النفط.
والثاين االتناخاابت األمريكية:
إن ارتفاع أسعار النفط خيلق مشكلة ابلنسبة لدوانلد ترامب الذي سيخوض انتخاابت نصف دورية يف تشرين الثاين/نوفمرب،
وسيؤثر ارتفاع أسعار النفط على بقاء مؤيديه يف مناصبهم ،خباصة أن معظم استطلعات الرأي تظهر أن الدميقراطيني سيسيطرون
على جملس النواب .ولكي يظهر ترامب للناخب األمريكي أنه يضع أمريكا يف املقام األول فإنه يضع اللوم وميارس الضغط على
السعودية وأعضاء أوبك لزايدة اإلنتاج .ويف الوقت نفسه ،تقوم إدارة ترامب إبجبار الصني واهلند وتركيا على قطع العلقات مع
إيران والبحث عن النفط اخلام يف مكان آخر .كما أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر يف مقدار ما يدفعه املستهلكون األمريكيون مقابل
البنزين .ومع االنتخاابت األمريكية نصف الدورية لن يكون هذا األمر عامل فوز يف التصويت .فالشعب األمريكي ينظر حبساسية
الرتفاع أسعار الوقود ،وال ميكنه أن يقبل أبن تسري حكومته ابجتاه رفع أسعار النفط ،لذلك يُرجع الرئيس ترامب رفع األسعار إىل
دول اخلليج وأوبك ويهامجهم ،ليظهر أمام الشعب األمريكي أبنه يدافع عن مصاحله ،وقادر على الضغط على السعودية وأوبك
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لتخفيض السعر ،وهو مهتم بتخفيض السعر وخباصة يف الفرتة االنتخابية األمريكية ،وهذا ضروري اليوم حلاجة الرئيس األمريكي
وحزبه اجلمهوري ألصوات الناخبني األمريكيني يف انتخاابت التجديد النصفي املزمع عقدها  6تشرين الثاين  ،2018خاصةا وأن

استطلعات الرأي تعطي أفضلية للدميقراطيني.

 -5أما ملاذا ال زالت أسعار البرتول ترتفع رغم هتديد ترامب وضغوطه وجتاوب السعودية ،فالسبب أن هناك أطرافا أخرى يف

أوبك تتبع أورواب وتناكف أمريكا ،وهناك كذلك روسيا ،وهذه األطراف وخاصة التابعة ألورواب ليس من السهل أن تستجيب
ألمريكا إال بقدر ال حيقق طموحات ترامب ابلسرعة اليت يريدها .إن السعودية هي أداة أمريكا الرئيسية داخل أوبك ،إال أن هناك
آخرين يف أوبك وهلم مصاحل معينة ومنهم من يوال دوال أوروبية كربى ،ورمبا ال ينصاعون ألمريكا بسهولة ،وكذلك هناك دول
شركاء ألوبك كروسيا هلا مصاحل معينة .فل تستطيع أمريكا أن تفرض إرادهتا ابلكامل.
ويف حماولة خلفض األسعار طلب الرئيس األمريكي زايدة اإلنتاج ،ومع ذلك مل تتوصل منظمة أوبك وحلفاؤها من املنتجني
خلل اجتماعهم يف اجلزائر يوم  2018/9/23إىل اتفاق على زايدة إضافية يف إنتاج النفط على العكس من دعوة ترامب.
وأما روسيا فقد استطاعت أمريكا خلل  2017وحىت اليوم استخدام السعودية للضغط على روسيا وإحراجها وجعلها
تتجاوب معها يف زايدة اإلنتاج ومن مث خفض األسعار ...وألول مرة يقوم ملك سعودي بزايرة روسيا حلضور اجتماع بني أوبك
وبني أعضاء من خارج أوبك وخباصة روسيا ،فقد قام امللك سلمان يف تشرين األول/أكتوبر  2017بزايرة روسيا ،وحضور اجتماع
أوبك ،ومن مث بدأت أسعار النفط حينها يف االستقرار فوق مستوى  60دوالرا للربميل قبل أن أتخذ يف االرتفاع منذ منتصف هذا

العام كما بينا فيما سبق ،ومع ذلك ،كافحت كل من اململكة العربية السعودية وروسيا للوصول إىل متطلبات  2مليون برميل يف
اليوم اليت طلبها ترامب .ويف الواقع ،يشك احملللون املستقلون وكذلك وكالة الطاقة الدولية ) (IEAيف أن اململكة العربية السعودية
وروسيا ميكن أن تضيف  2مليون برميل يف اليوم .وقد قدرت وكالة الطاقة الدولية ،وهي اجملموعة اليت تتخذ من ابريس مقرا هلا واليت

متثل البلدان املستهلكة ،مؤخرا ما أمسته "إمدادات الطلبات القصرية" من الشرق األوسط ،مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية،

بنحو  1.14مليون برميل يومي ا .وميكن أن تضيف روسيا ما يصل إىل  400,000برميل يومي ا ،كما يقول احملللون .يف هناية
املطاف وحتت الضغط املستمر من قبل الوالايت املتحدة ،توصلت اململكة العربية السعودية إىل اتفاق سري مع روسيا يف
أيلول/سبتمرب لتعزيز إنتاج النفط .وذكرت رويرتز"( :يؤكد االتفاق على أن روسيا واململكة العربية السعودية تقومان على حنو متزايد
بتقرير سياسات إنتاج النفط قبل التشاور مع بقية األعضاء يف أوبك ،وقالت املصادر إن وزير الطاقة السعودي خالد الفاحل ونظريه
الروسي (ألكسندر نوفاك) اتفقا خلل سلسلة من االجتماعات على رفع اإلنتاج من أيلول/سبتمرب لغاية كانون األول/ديسمرب ،مع
ارتفاع سعر النفط اخلام حنو  80دوالرا للربميل .وقال أحد املصادر :وافق الروس والسعوديون على زايدة ضخ النفط إىل السوق
هبدوء ،حىت ال يبدو أهنم يتصرفون بناء على أوامر ترامب من خلل ضخ املزيد من النفط" .وقال مصدر آخر" :أخرب الوزير
السعودي وزير الطاقة األمريكي (ريك بريي) أن السعودية سرتفع اإلنتاج إذا طلب زابئنها املزيد من النفط"...
.)www.reuters.com
ولكن رمبا يتساءل أحدهم ملاذا ستنضم روسيا إىل أمريكا للحد من ارتفاع أسعار النفط ،على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط
يصب يف مصلحة روسيا؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل فإن التدقيق يف هذه احلقيقة يدل على أن روسيا تؤيد تراوح سعر النفط إىل
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حنو  65دوالرا للربميل ،ألن هذا هو سعر التوازن لصناعة النفط الروسية ،وارتفاع األسعار بشكل كبري سيجعل العديد من الدول
املستوردة غري قادرة على حتمل شرائه مما يؤدي يف هناية املطاف إىل اهنيار يف جانب الطلب ،مما سيضر بصناعة النفط الروسية.

على كل ،روسيا ال تشكل خطرا كبريا يف هذه املعادلة لكن الذي يؤثر فعلا هم أعضاء أوبك املوالون ألورواب فليس من

السهل أن ينفذوا ما يطلبه ترامب إال بضغوط أكرب ...ومع ذلك فإن األرجح أن ال ترتفع األسعار إىل املئة وخباصة وأن هذا السعر
ال تتحمله الدول املستوردة فيقل الطلب ومن مث يتوقف االرتفاع ويرتاجع ...علما أبن ترامب مهتم بتخفيض األسعار خلل فرتة

االنتخاابت وملحقاهتا أي مع هناية السنة حيث ليس من املستبعد حينها أن يكون موضوع االتفاق النووي قد بدأ يتحرك حنو
اتفاق جديد ثنائي أمريكي إيراين دون أورواب ،ومن مث تنتهي ضغوط أمريكا حول زايدة اإلنتاج لتبقى األسعار تدور حول  80دوالرا
للربميل...
واملؤمل هو أن تستخدم القوى األجنبية موارد العامل اإلسلمي للعب مبارايت ضد بعضها البعض ،يف حني يتيبع حكامنا
الرويبضات هذه السياسات بشكل أعمى ومن دون أي احرتام لكرامة األمة .هذا مع العلم أن أغلب احتياطات النفط العاملية خمزنة
يف األراضي اإلسلمية ،سواء أكان ذلك يف البلد العربية أم يف إيران أم يف أفريقيا كنيجرياي أم يف آسيا الوسطى مثل كازاخستان
وتركمانستان أم القوقاز كأذربيجان ،ولكن واردات النفط يف هذه البلد ال تعود على أهاليها الذين معظمهم يعانون الفاقة والعوز،
ويهربون األموال إىل اخلارج .وعندما طلبت أمريكا من السعودية العام املاضي أثناء زايرة
فاحلكام وعائلهتم وحاشيتهم يستأثرون هبا ي
ترامب للسعودية يوم  2017/5/21مبلغا مبقدار  460مليار دوالر استعد آل سعود لتلبية الطلب ودفع املبلغ .وهلذا فل ينقذ

املسلمني من هذا الوضع املأساوي إال خليفة راشد كالفاروق عمر بن اخلطاب يوزع الثروات على الناس بعدل ،فيبدأ أبفقر الناس
وينتهي ابخلليفة آخر من أيخذ وأيكل .وصدق رسول هللا « كلُّك ْم َراع َوكلُّك ْم َم ْسئول َع ْن َر ِعياِ ِه ِْ
اإل َمام َراع َوَم ْسئول َع ْن
َر ِعياِ ِه» ،رواه البخاري ...ومن غش رعيته فعذابه شديد أليم كما قال صلوات هللا وسلمه عليه يف احلديث الذي أخرجه الطرباين
يف الكبريَ « :ما ِم ْن َع ْبد يَ ْساَ ْر ِع ِيه اّلل َر ِعيةًََ ،يوت يَ ْوَم ََيوت غَاشاً لَِر ِعياِ ِه إِال َحرَم اّلل َعلَْي ِه ا ْجلَنةَ».
هكذا هم رويبضات احلكام لو كانوا يفقهون أو يعقلون!
احلادي عشر من صفر اخلري 1440ه
2018/10/20م
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