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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 بلس" "أوبك ميثاق

 الدول منظمة وقعته الذي ]االتفاق يف مؤثر دور هلا كان السعودية أن 9/7/2019 يف الرايض موقع نشر :السؤال
 [،."فيينا "حتالف مسمى ومحل املاضي، الثالاثء )بلس( املنظمة خارج من آخرين منتجني جانب إىل "أوبك"، للنفط املصدرة

 بدافع أو ذايت سعودي بدافع هو املذكور السعودية دور هل مث أوبك؟ من بدالا  تشكَّلت جديدة منظمة أن هذا يعين فهل
 .خرياا  هللا وجزاك اجلديد؟ التحالف هذا استمرار مدى وما التحالف؟ هذا يف السعودية مصلحة وما خارجي؟

 :التالية ألمورا فسنستعرض أعاله، التساؤالت جواب يتضح حىت: اجلواب

 :التفاق واقع: أولا 
 وهي روسيا، رأسها على أخرى دول 10 مع للتعاون ميثاق على ابملوافقة دولة 14 تضم اليت أوبك منظمة قامت -1

 على وأطلق املنتجني، أولئك مع أوبك ملنظمة وزاري اجتماع خالل 2/7/2019 فيينا يف ذلك وكان للنفط، ضخم منتج
 ىلإ الروسي للرئيس املزمعة زايرةال خالل القادم اخلريف يف عليه رمسياا  التوقيع يتم أن على بلس" وبكأ-ناييف "حتالف االتفاق

. أخرى أشهر تسعة ملدة ونصف سنتني منذ به املعمول اإلنتاج خفض اتفاق متديد على 24ـلا الدول هذه واتفقت السعودية،
 املاضية الثالثة األعوام خالل )أوبك( والسعودية روسيا بني نشأت اليت للعالقة توثيق عملية عن عبارة االتفاق ذلك كان لقد

 يف بعدها النفط واستمر للربميل، دوالراا  147 الذروة وصلت أن بعد 2014 سنة النفط ألسعار احلاد اهلبوط أثر على
 املعروض تنظيم طريق عن األسعار حركة ضبط حماولة أجل من وذلك ،2016 مطلع للربميل دوالراا  27 من واقرتب االخنفاض

 مبقدار نتاجإلا خفض على روسيا مع أوبك منظمة اتفاق السعودية قادت الفرتة تلك وخالل. العاملي الطلب مةملالء النفط من
 األسعار اهنيار وقف مت وفعالا  يومياا، برميل ألف 300 حبوايل إنتاجها روسيا ختفض أن على ألوبك يومياا  برميل مليون 1.2

الذي اعترب مرضياا ملنتجي  األمر الفائتتني، السنتني خالل الصعود مسرية وواصل االتفاق بعد دوالراا  55 ىلإ الربميل عرس وارتفع
 النفط.

 وأذربيجان واملكسيك كازاخستان مثل مهمني منتجني أوبك ملنظمة يضيف النفط ملنتجي اجلديد التحالف وهذا -2
 لوحدها أوبك كانت أن بعد العاملي النفط إنتاج من %47ـب يتحكم بلس" "أوبك يداجلد التحالف وجيعل روسيا، ىلإ ابإلضافة

 الناحية من هذا لكن النفط، أبسعار التحكم يف كثرياا  النفط منتجي يساعد أن يفرتض أنه أي العاملي، نتاجإلا ثلث حوايل تنتج
 :ومنها فاق،االت هذا حتكم أخرى كثرية أموراا  فإن العملية الناحية من أما النظرية،

 قابل أنه أي روسيا، أشهرهم آخرين منتجني مع عليه ابلتوافق أعضاؤها قام بل أوبك، منظمة يلغ مل تفاقاال هذا -أ
 "أوبك مظلة حتت جديدة دول دخلت وإن قائماا، ظل أوبك ميثاق أن أي أوبك، عن بديلة جديدة منظمة ليس فهو للفسخ،
 اخلروج من ميثاقه. ديدةاجل للدول ميكن طوعي اتفاق وهو بلس"،

 يزال ال الذي األمريكي، الصخري النفط وهي النفط، أسواق لدى جديدة حقيقة املنتجني على فرضته تفاقاال هذا -ب
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 أن املرجح من تفاقالا هذا فإن لذلك ،2025 قبل يستقر أن له ينتظر وال األسعار، حسب وصعوداا  هبوطاا  يتذبذب إنتاجه
 ملتحدة واتضاح أثره على األسواق.ا الوالايت يف الصخري النفط جنتا إ استقرار حىت يستمر

 خارج التحرك ميكنها وال ألمريكا، عميلة دولة وهي تفاق،اال على القائمة أوبك دول بني برزاأل الدولة هي السعودية -ج
 السياسة مبستجدات متأثراا  ياروس مع اتفاقها ويبقى بقوة، ملموسة تفاقالا هذا يف أمريكا يد فإن لذلك األمريكية، السياسة

 .األمريكية

 :التحالف هلذا الدوافع: اثنياا 
 يف النفط من املعروض ضبط حملاولة ضرورايا  أمراا  املنتجة الدول بني التنسيق أصبح 2014 سنة النفط أسعار اهنيار منذ -1

 العقود يف ذلك وكان. والطلب العرض ريةنظ وفق أي السوق، متطلبات وفق النفط أبسعار التحكم وابلتايل العاملية، األسواق
 عمالقاا  منتجاا  روسيا أصبحت فقد األخرية السنوات يف لكن النفط، منتجي أكرب تضم اليت أوبك منظمة داخل يتم املاضية
 فإذا أوبك تراقب روسيا وكانت العاملي، اإلنتاج من %10 تنتج أهنا أي يومياا، برميل مليون 11 عن إنتاجها وزاد للنفط

 فأزعج أوبك، تار بقرا ملزمة غري وهي األسعار، ارتفاع مستغلة نتاجهاإ من روسيا تزيد األسعار ارتفعت مث ومن اإلنتاج خفضت
 تنشط أبن فيها قوي أتثري وذو أوبك يف منتج أكرب السعودية فكلفت ...روسيا على عقوابت تفرض وهي وخباصة أمريكا هذا

لتنسيق ا وفق أوبك حدود ضمن روسيا نتاجإ لضبط وروسيا أوبك بني ما نوع من حتالف إلجياد الالزمة األساليب استعمال يف
 بني السعودية وروسيا...

 امللك وقام ،2014 بعد كثرياا  الروسية السعودية العالقات حتسنت فقد األرض على واقعاا  التنسيق يصبح وحىت -2
 العهد وويل الروسي الرئيس بني تاءلقا عدة عقد ومت روسيا،ل سعودي مللك األوىل هي ملوسكو بزايرة 4/10/2017يف  سلمان

 دشنت وهكذا العسكرية، روسيا مصانع ابجتاه الكبرية السعودية السالح عقود توجيه إبمكانية روسيا لعاب إسالة ومت السعودي،
 اجلهود وكانت بنه،او  سلمان أمريكا عميل عهد يف كان ذلك وكل بينهما، النفطية العالقات من جديداا  عهداا  والسعودية روسيا

 أخرى دولةا  11و أوبك منظمة بني النفط إنتاج خلفض اتفاق أول بتوقيع 30/11/2016 يف تكللت قد الروسية-السعودية
 خبفض األخرى 11الـ الدول قامت فيما يومياا، برميل مليون 1.2 بواقع اإلنتاج خبفض أوبك قامت ومبوجبه روسيا، رأسها على

 السعودية وكانت. يومياا  برميل ألف 300 اخلفض هذا من لوحدها روسيا نصيب كان يومياا، برميل ألف 560 بقيمة إنتاجها
 اإلغراق خمافة معها التنسيق على روسيا شجع ما وهذا ابلنفط، األسواق إبغراق 4/11/2016 يف هددت قد االتفاق هذا قبل

ى واردات الطاقة )النفط عل %50 تقارب بنسبة ميزانيتها تعتمد ليتا روسيا يف مالية ضائقة منع وابلتايل األسعار، خنفاضاو 
 والغاز(.
 ذلك لكن تفاق،اال على التوقيع فور النفط برميل سعر فارتفع النفط أسعار على إجيايب أثر االتفاق هلذا كان وقد -3
 النفط أسعار وأن خاصة عام، شكلب روسيا فكانت تفاق،اال لتمديد عريض طويل نقاش تاله مث شهور، ةست ملدة كان االتفاق
 وإن هلا، اثبتة كسياسة اإلنتاج خفض مواصلة ابستمرار تريد السعودية كانت فيما ميزانيتها لدعم إنتاجها زايدة تريد جيدة،
 جهو  يف دائماا  التهديد هذا وكان اإلنتاج، يف كبرية بزايدة هتدد أي غاربه، على السوق برتك واألخرى الفينة بني هتدد كانت

 زايدة السعودية من يطلب األمريكي الرئيس كان بصر له ملن مكشوفة لعبة ويف. اإلنتاج خفض عمليات إهناء روسيا حماوالت
 روسيا فتظهر السعودية، مع اإلنتاج خفض عمليات يف جمدداا  خنراطالا على روسيا لتشجيع وذلك األسعار، لكبح النفط إنتاج

 خفض على للتنسيق مكرهةا  السعودية مع روسيا فتندفع له، السعودية استجابة من وختشى كياألمري الرئيس سياسة تقاوم وكأهنا
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 وطلب العزيز عبد بن سلمان امللك إىل حتدث إنه "تويرت" على له تغريدة يف السبت، ترامب )وقال ذلك على وكمثال. اإلنتاج
. طلبه على وافق انسلم امللك وأن ،سعره ارتفاع لوقف يومياا، برميل مليوين إىل يصل قد مبا النفط، من اململكة إنتاج زايدة منه

 .(1/7/2018 اجلديد العريب

 الرئيس سيتشن إجيور عن 5/6/2019يف  اإلخبارية العني نقلته ما اإلنتاج خفض من الروس متعاضا يؤكد والذي -4
 يف احلكومة من تعويض على احلصول إمكانية تبحث الشركة )أن الثالاثء، روسنفت، العمالقة الروسية النفط لشركة التنفيذي

 بني اتفاق إطار يف أكثر لإلنتاج روسيا خفض يف املنطق عن سيتشن وتساءل. اإلمدادات خلفض عاملي اتفاق متديد الةح
 روسيا حصة على وحتصل اإلنتاج تعزز قد املتحدة الوالايت "إن: قائال وحلفائها )أوبك( للبرتول املصدرة البلدان منظمة

 األسواق وإغراق نتاجإلا بزايدة السعودية هتديد ولكن مصلحتها من ليس اجنتإلا خفض ترى كانت روسيا أن أي. ("السوقية
 وتكون ذلك، من املايل الوارد الخنفاض نتاجإلا زايدة من الفائدة روسيا يفقد ما متدن   ملحوظ بشكل األسعار تنخفض مث ومن

 لتناسب األسعار فتزيد! اإلنتاج فضخ على مكرهة فتوافق البرتول، من هي ميزانيتها نصف حنو ألن بروسيا ضارة النتيجة
 رقبة على مسلط أمريكي سيف هي السعودية أن أي ...األمريكية النفط شركات متدد ىلإ يؤدي وهذا الصخري، النفط تصدير
 ...ذلك مريكاأ أرادت كلما النفطي اإلنتاج خلفض لدفعها روسيا

 إنتاج أصبح إذ النفط، خبصوص األمس أمريكا عن فختتل اليوم أمريكا فإن ألمريكا اإلنتاج خفض أمهية وإلدراك -5
 األمريكي لالقتصاد حيوية مسألة وزايدته مستمر، تزايد يف نتاجهإ وأصبح ،املتحدة الوالايت يف واقعة حقيقة الصخري النفط
 أمريكا كلفت لذلك السعر، سيما ال سوقية ظروف ىلإ حباجة الزايدة وتلك اإلنتاج وهذا للغاية، عالية مديونية من يعاين الذي

 ومن بسهولة، سوقية حصص على احلصول األمريكية للشركات يتيح انحية من فهذا للنفط، أوبك إنتاج خفض مبهمة السعودية
 حباجة الصخري النفط وكان األمريكي، الصخري النفط ملنتجي اقتصادية جدوى ذا أي مرتفعاا، النفط سعر يبقي اثنية انحية
 يف ترى أمريكا إن. ذلك دون الرقم هذا خفض قد استخراجه تكنولوجيا تطوير لكن جمدايا، ليكون لللربمي دوالراا  69 لسعر

 ...النفط أسواق عرش على للرتبع هلا وسيلة الصخري نفطها
 إيهام يف تتمثل اجلزرة فإن النزول، ىلإ األسعار ودفع اإلنتاج بزايدة التهديد هي روسيا جتاه السعودية العصا كانت وإذا -6

 سعودي مللك األوىل هي 2017 يف ملوسكو بزايرة سلمان امللك قام فقد األوسط، الشرق يف النفوذ من املزيد بكسب روسيا
 ىلإ روسي لرئيس نوعها من اندرة زايرة كذلك وهي القادم، اخلريف يف لزايرهتا الروسي الرئيس السعودية دعت وقد لروسيا،

 ويل مع عقده الذي االجتماع بعد نايفي تفاقا ىلإ التوصل أعلن من أول الروسي الرئيس وكان طالق،إلا على والثانية السعودية
 الروسي الرئيس )أبلغ وقد ،29/6/2019 يف الياابنية أوساكا يف انعقدت اليت العشرين قمة خالل سلمان بنا السعودي العهد

 "الشراكة بوتني، وأضاف. "الطاقة أسواق يف البلدين بني التعاون لبحث "سعيد أنه سلمان، بن حممد األمري السعودي العهد ويل
 يف الطلب مقتضيات حسب وزايدته، اإلنتاج خبفض ومسحت النفط، أسواق استقرار إىل أدت بلس( )أوبك داخل االسرتاتيجية

 احلايل كلهبش سُيمدد "االتفاق )أن بوتني وأعلن ،("ابلقطاع ومنوها االستثمارات آبفاق التكهن يف ُيسهم ما وهو السوق،
 وعلى أوبك وداخل السعودية يف نفوذاا  هلا أبن روسيا يوهم كله وهذا. 29/6/2019 عربية بندنتدإن (."ذاهتا وابلكميات

 هذا عن رضاهم بعدم الروس يومهون األمريكان فإن الروس أذهان يف الكاذبة املفاهيم هذه ترسيخ أجل منو  !النفط أسواق
 تستمتع املتحدة الوالايت كانت "لقد: أوابما إدارة يف الطاقة مستشار منصب شغل الذي بوردوف، السيد )وقال تفاق،الا

 االتفاق، يف قيادي دور ويف دخل، اآلن "لكن: يضيف أن قبل. الرئيسية" أوبك منظمة دول معظم مع احلوارات إجراء إبمكانية

https://cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/amp/economy/2018/7/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/amp/economy/2018/6/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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 مايك يمريكاأل اخلارجية وزير )أجاب فقد نفسه املصدر وفق وكذلك (،3/7/2019 نت العربية. "اأمريك خصوم من يُعد بلد
 روسيا حتل لكي النفطية الدبلوماسية استخدام بوتني الرئيس بوسع كان إذا عما العام هذا من سابق وقت يف سئل حينما بومبيو

 .(."ستفشل بوتني الروسي الرئيس جهود أن من واثق "إنين: قائالا  األوسط الشرق يف املتحدة الوالايت حمل

 حتاول روسيا ألن نظراا  مستبعد هذا فإن... دائماا  يكون أن أما دوافعه، كانت وتلك امليثاق، هذا حقيقة هي هذه -7
 تعقد قد القريب املستقبل يف ظروفاا  وأن خاصة اإلنتاج، بزايدة النفط أسعار ارتفاع من ستفادةالوا القيود تلك من التفلت دائماا 
 وليبيا فنزويال يف النفط إلنتاج االستقرار عودة واحتمال النفط، أسعار على وأثرها التجارية حلربا مثل تفاقاال هبذا روسيا التزام

 20 من أقل خالل سينضب النفط من املؤكد احلايل روسيا نو ز خم أن ذلك إىل يضاف األسواق، على أثر من لذلك وما وإيران،
 فيها كتشفتُ  أن إال الطويلة، غري الفرتة هذه خالل األرابح جين حملاولة الزمن تسابق جيعلها ما احلالية، اإلنتاج وترية وفق عاماا 

 إنتاج مستوى فيها يستقر أن يتوقع الذي العام وهو 2025 حىت يصمد أن ميكن تفاقاال هذا لكن ،للنفط جديدة حقول
 تلك على النفطية هاسياست ببناء روسيا فتقوم األسواق، على ذلك أتثري واضح بشكل فيعرف األمريكي، الصخري النفط

 .اليوم الغموض من الكثري يكتنفها يزال ال اليت احلقائق

 النفط إنتاج زايدة عصا حاملةا  السعودية بدفع ستار وراء من األمريكية السياسة جناح أن ليهإ اإلشارة جتدر ومما وأخرياا، -8
 آمال من سيزيد هذا كل بلس"، "أوبك ميثاق ىلإ مكرهةا  روسيا بدفع جناحها املنطقة، يف لروسيا جديد بنفوذ اإليهام وجزرة
 آمال زادت ما وإذا الصني، ضد خدمتها ىلإ لدفعها روسيا، مع والعقوابت الضغط سياسة األخرى، سياستها بنجاح أمريكا
 أمريكا كانت وإن شدةا، ستزداد روسيا ضد األمريكية الضغوط فإن بلس"، "أوبك خطة يف النجاح بسبب بذلك أمريكا

 الصني، حميط يف هلا خادماا  فتصبح األمريكية للسياسة تنصاع حىت خداعها، يسهل اليت روسيا خلداع كاذبة جزرة هلا ضيفست
 قمة هامش على الياابن يف اجتماعهما خالل بوتني الرئيس من ترامب الرئيس طلب خالل من بذلك أمريكا بدأت وقد

 لالتفاقية، مريكاأ تعود أن روسيا أرادت إذا املدى املتوسطة واريخالص معاهدة يف الصني إشراك 29/6/2019 يف العشرين
 متوقع هو كما ذلك ترفض الصني وألن للقبول، الصني على ستضغط فهي ألمنها حيوية االتفاقية هذه ترى روسيا إن وحيث

 فيينا" "حتالف فإن ذلك لكل... الصني حميط يف أمريكا مع روسيا وقوف سيسهل وهذا والصني، روسيا بني أزمة ستنشأ فإذن
 .سرتاتيجيةالا الناحية من أكرب أبعاد له فيه أمريكا وجناح لروسيا، أمريكي فخ هو النفط أسواق لضبط اجلديد
 فإن املستعمرة، الكافرة الدول بني السياسية األالعيب ابب يف ثرواتنا وضعوا قد املسلمني بالد يف احلكام فإن وهكذا -9

... كذلك لّبوا اإلنتاج زايدة مصاحلهم اقتضت وإن ،ك  لبي   الرويبضات أولئك قال تاجاإلن ختفيض الدول هذه مصاحل قتضتا
 مثن دون أخذها مصاحلهم اقتضت إذا أما ...خانعني احلكام أولئك وافق خبس بثمن ثرواتنا أيخذوا أن مصاحلهم اقتضت وإن

 ُعْمي   ُبْكم   ﴿ُصم   الدنيا يف هم وكذلك!! عروشهم وامحََ  أن نانابمت موافقني رؤوسهم هّزوا مبار ت أعلن كما عروشهم محاية حبجة
 َأْعَمى اْْلِخَرةِ  ِف  فَ ُهوَ  َأْعَمى َهِذهِ  ِف  َكانَ  َوَمنْ ﴿: احلكيم العزيز هللا وصدق سبيال، وأضل عمي   اآلخرة ويف يَ ْعِقُلوَن﴾ َل  فَ ُهمْ 

 .﴾َسِبيلا  َوَأَضل  

 هـ1440 القعدة ذي من التاسع
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