بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
ما وراء ختفيض السعودية الكبري إلتناا النفط؟
السؤال :ملاذا قامت السعودية وهي عميلة ألمريكا ،ابلتعاون مع روسيا يف منظمة "أوبك بلس" لتخفيض النفط بكمية كبرية
األمر الذي يؤدي إىل رفع أسعاره على عكس ما تريده أمريكا؟ مث إن أمريكا قد غضبت من ذلك فأعلنت إعادة تقييم عالقاهتا مع
السعودية( :تعهد ابيدن أبن يكون لذلك "تداعيات" على السعودية لوقوفها إىل جانب روسيا يف دعم التخفيضات من خالل
إجراءات ترمي إىل إعادة تقييم العالقة بني واشنطن والرايض ...فرانس ،24نشر يف  ،)2022/10/16فما تفسري كل هذه
التحركات علما أبن السعودية وحاكمها الفعلي ابن سلمان عميل ألمريكا؟ وما املتوقع من ذلك؟
اجلواب :ال بد يف البداية من اإلقرار أبن ما قامت به السعودية وحلقتها دولة اإلمارات داخل منظمة "أوبك بلس" ابلتوافق مع
روسيا لتخفيض كبري للنفط املعروض يف السوق بواقع مليوين برميل يوميا هو قرار صادم لبايدن ومعه أورواب ،إذ إن هذه الدول تبذل
جهودا جبارة لالستغناء عن موارد الطاقة الروسية ،وهي ابلتايل حباجة ماسة إىل رؤية مزيد من موارد الطاقة غري الروسية يف األسواق
العاملية لئال ينعكس نقص تلك املوارد على األسعار اليت أصبحت ابهظة فعال خاصة يف أورواب ..وحىت تتسىن معرفة أهداف
السعودية من تلك اخلطوة ال بد من معرفة حقيقة املنا الدويل ايحميط بتلك اخلطوة:
أولا :أزمة الطاقة يف أورواب
( -1أقر االحتاد األورويب قبل أشهر حزمة عقوابت سادسة على روسيا بسبب حرهبا يف أوكرانيا تضمنت حظر واردات النفط
من موسكو بدءا من شهر ديسمرب/كانون األول املقبل ،وابلفعل ،تراجعت واردات االحتاد األورويب من النفط اخلام الروسي إىل
 1.7مليون برميل يوميا يف أغسطس املاضي ،وذلك مقابل  2.6مليون برميل يوميا يف يناير/كانون الثاين ..إندبندنت عربية،
 .)2022/9/12وهذا احلظر األورويب يشمل واردات النفط الروسية القادمة عرب البحر وال يشمل تلك القادمة عرب بعض
األانبيب ،وإلظهار املساعدة ألورواب فإن الوالايت املتحدة قد قامت فعال بتعويض نصف كميات النفط الروسية اليت ختلى االحتاد
األورويب عنها سابقا (قبل احلزمة السادسة من العقوابت).
 -2ومن زاوية أخرى فإن أورواب حتديدا تعاين من أزمة طاقة متفاقمة وترتفع فيها أسعار الغاز والكهرابء بشكل مضاعف،
وهذه احلال انجتة عن شدة اعتماد أورواب قبل حرب أوكرانيا على موارد الطاقة الروسية ،وإذا كانت أسعار الغاز الطبيعي ختتلف
أبربعة أضعاف هذه األايم بني أورواب وأمريكا فإن هذا ال ينطبق على النفط ،فأسعار النفط شبه موحدة عامليا فيما أسعار الغاز
خمتلفة تبعا لوجود أانبيب النقل أو حمطات معاجلة الغاز املسال .مبعىن أن احلزمة السادسة من العقوابت األوروبية على روسيا
ستؤدي إىل نقص املعروض يف أورواب مبقدار  1.4مليون برميل نفط ،وهذه كمية كبرية يتوقع أن تؤدي إىل رفع إضايف ألسعار
النفط ،فإذا أضيف لذلك قرار منظمة "أوبك بلس" لتخفيض كميات النفط عامليا مبقدار  2مليون برميل يوميا فإن األسعار
ستصبح ابهظة.
اثتنيا :روسيا وأتثري ذلك عليها:
 -1فيما حتاول أمريكا والدول األوروبية حماصرة االقتصاد الروسي وحرمانه من املال فإن هذه الدول تود رؤية الكثري من النفط

معروضا يف األسواق العاملية لتقليل عائدات روسيا منه ،إال أن قرار منظمة "أوبك بلس" األخري جيعل ذلك املعروض قليال ما يؤدي
إىل نقص املعروض وارتفاع األسعار واستفادة روسيا ماليا ،وهذا ما ال تريده تلك الدول .صحيح أن أمريكا هلا أهداف بعيدة املدى
وتتمثل يف قطع صالت أورواب بروسيا ،أي استبدال سالسل توريد الطاقة ،إال أن خنق موسكو ماليا يعترب هدفا أمريكيا كبريا أيضا،
لذلك يستغرب أن تعمل السعودية ضد هذا اهلدف األمريكي.
 -2ومن ابب تلك األهداف األمريكية واألوروبية فإن هذه الدول تناقش وبشكل حثيث فرض سقف لسعر النفط الروسي،
وكذلك الغاز .وذلك أن تلك الدول قد شاهدت أبن روسيا اليت احنسرت مواردها من الطاقة عن األسواق األوروبية بفعل العقوابت
قد جنحت يف فتح أسواق جديدة لنفطها يف اهلند والصني وبلدان آسيوية أخرى ،ورغم السعر املخفض الذي تبيع به روسيا نفطها
لتلك البلدان إال أن ارتفاع أسعار النفط عامليا على وقع العقوابت املفروضة على روسيا قد مسح لروسيا بتعويض ذلك الفرق ،مبعىن
أن املردود املايل للخزينة الروسية من النفط مل يتغري مقارنة بفرتة ما قبل احلرب على أوكرانيا بسبب ارتفاع سعر النفط عامليا ،لكل
ذلك جاءت فكرة فرض سقف لسعر النفط الروسي حلصر املردود املايل ملوسكو فيما يبقى معروض النفط كافيا يف األسواق العاملية
فتبقى األسعار معقولة يف نظر تلك الدول .وفرض سقف لسعر النفط الروسي ال يزال قيد التخطيط ومل تتجرأ الدول األوروبية
وأمريكا على فرضه نظرا النعكاساته على األسعار العاملية عندما حتجم روسيا عن توريد النفط لتلك الدول اليت تفرض سقفا لسعر
نفطها.
اثلثا :اتناخاابت الكوتنغرس األمريكي
 -1تنعقد يف  2022/11/8انتخاابت التجديد النصفي للكونغرس األمريكي وأيمل احلزب اجلمهوري ،حزب الرئيس السابق
دوانلد ترامب ،ابلفوز يف هذه االنتخاابت والسيطرة على جملسي الكونغرس؛ النواب والشيو  ..وهذه االنتخاابت مهمة ألن
نتائجها تعد مؤشرا على انتخاابت  2024الرائسية اليت خيطط احلزب اجلمهوري فيها للعودة للحكم ،ويف ظروف االنقسام احلاد
الذي تعاين منه أمريكا وتنقسم بني احلزب الدميقراطي وشركات التكنولوجيا الداعمة له وبني احلزب اجلمهوري وشركات النفط
الداعمة له فإن لقرار منظمة "أوبك بلس" أبعادا عميقة ذات عالقة هبذه االنتخاابت ،وهذا مربط الفرس يف قرار السعودية بدعم
خفض املنظمة لإلنتاج.
 -2أما مربط الفرس هذا فهو هذه الفرتة احلرجة جدا ألمريكا ،أي قبل شهر من انتخاابهتا( :ويف  5أكتوبر/تشرين األول
اجلاري أعلن حتالف البلدان املصدرة للنفط "أوبك "+خفض إنتاج النفط مبقدار مليوين برميل يوميا بداية من نوفمرب/تشرين الثاين
املقبل ،ما أدى إىل ارتفاع أسعار النفط بنحو  10ابملئة ،قبل أن ترتاجع قليال األسبوع اجلاري .األانضول.)2022/10/12 ،
وهذه النتيحة احلتمية لقرار "أوبك بلس" ،أي ارتفاع األسعار ،هي املقصود من دعم السعودية للقرار ،وذلك أن أسعار ايحمروقات يف
أمريكا حساسة للناخب األمريكي وأن ارتفاعها يغري من مزاج ذلك الناخب فيبعده عن الرئيس ابيدن وحزبه الدميقراطي ويدفعه
النتخاب مرشحي احلزب اجلمهوري .ومما يشري إىل ذلك أن أمريكا كانت تتصل ابلسعودية ودول اخلليج حىت يتم أتجيل قرار
"أوبك بلس" شهرا واحدا ،أي ملا بعد انتخاابت التجديد النصفي للكونغرس األمريكي( ،قالت صحيفة وول سرتيت جورانل إن
السعودية رفضت االستجابة ملناشدات مسؤولني أمريكيني أتجيل قرار خفض إنتاج النفط ضمن جمموعة "أوبك بالس" .وقالت
الصحيفة نقال عن مصادر مطلعة على ايحماداثت إن املسؤولني األمريكيني ،قبل أايم من اختاذ القرار يف اخلامس من أكتوبر ،اتصلوا
بنظرائهم يف اململكة وغريها من دول اخلليج املنتجة للنفط للمطالبة إبرجاء القرار شهرا آخر لكنهم رفضوا .وقال أشخاص مطلعون
على األمر إن املسؤولني األمريكيني شنوا محلة ضغط مكثفة إلقناع السعودية بتأجيل خططها ،وأجرى مسؤولو البيت األبيض

مكاملات عدة مع ويل العهد ،األمري حممد بن سلمان ،وحتدثت وزيرة اخلزانة ،جانيت يلني ،إىل وزير املالية السعودي ،وفقا
للصحيفة ...احلرة .)2022/10/11 ،وهبذا يتبني أبن قرار خفض إنتاج النفط املذكور شديد احلساسية للحزب الدميقراطي وإدارة
ابيدن قبيل االنتخاابت وأن تلك اإلدارة حاولت أتجيله لكنها مل تفلح!
 -3وبكل هذا يتضح أبن السعودية ومن وراء دعمها احلاسم لقرار "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط مبقدار كبري للغاية (2
مليون برميل يوميا) ال ختطط لدعم خزينة روسيا اليت يعاديها الغرب ،وال ختطط لتعميق أزمة الطاقة يف أورواب ،فهي أعجز أن تقف
ضد أورواب إال إذا طلب منها أسيادها يف واشنطن ذلك ،ويتضح كذلك أبن السعودية إمنا ختطط مع أسيادها يف أمريكا حىت ترفع
من أسهم احلزب اجلمهوري ،حزب ترامب ،وهذا وإن كان يشري إىل تردي احلياة السياسية يف أمريكا على وقع االنقسام إال أن هذا
الرتدي يصبح مريعا حبيث يعمل حزب ابلتعاون مع جهات خارجية لضرب مصاحل احلزب اآلخر حىت وإن كان احلزب اآلخر
حاكما!
 -4أبدت إدارة ابيدن حنقها وأظهرت غضبها من السعودية وقرارها( ،وقال ابيدن يف مقابلة مع شبكة "سي إن إن" ،مساء
الثالاثء ،إن هناك "بعض العواقب ملا فعلوه (السعوديون) مع روسيا" .وأضاف" :لن أخوض يف ما أفكر فيه وما يدور يف ذهين،
ولكن سيكون هناك عواقب" .وأشار ابيدن أن "الوقت قد حان لواشنطن إلعادة التفكري يف عالقتها ابململكة (السعودية)".
األانضول .)2022/10/12 ،وكذلك (قالت املتحدثة ابسم البيت األبيض ،كارين جان بيرب ،إن الرئيس جو ابيدن كان واضحا
منذ بداية إدارته بشأن احلاجة إىل عالقات خمتلفة مع السعودية .وأضافت املتحدثة أن واشنطن تراجع العالقات مع السعودية
وستتابع ما حيدث خالل األسابيع املقبلة يف ظل التشاور مع الكونغرس .وأضافت أن قرار "أوبك بلس" يُظهر أن السعودية
تتحالف مع روسيا فيما يتعلق بسياسات الطاقة .اجلزيرة نت.)2022/10/12 ،
رابع ا :أما ما هو املاوقع ،فيبدو على النحو الاايل:
 -1إن خفض منظمة "أوبك بلس" ملليوين برميل من النفط يوميا هو قرار ضاغط بقوة على املعروض النفطي .وحىت قبل هذا
القرار فإن إدارة ابيدن كانت قد اختذت قرارا بسحب مليون برميل من املخزون االسرتاتيجي األمريكي ملدة ستة أشهر ،وذلك
ملواجهة ارتفاع أسعار ايحمروقات يف الوالايت املتحدة حىت ال تتضرر إدارة ابيدن يف انتخاابت الكونغرس وملواجهة روسيا( ،أعلن
الرئيس األمريكي ،جو ابيدن ،عن إطالق غري مسبوق للنفط من االحتياطيات األمريكية ،واختذ خطوات ملعاقبة شركات النفط
لعدم زايدة اإلنتاج من اإلجيارات غري املستخدمة على األراضي الفيدرالية ،حبسب البيت األبيض .وقال البيت األبيض" :بعد
التشاور مع احللفاء والشركاء ،سيعلن الرئيس عن أكرب حترير الحتياطيات النفط يف التاريخ ،ويضع مليون برميل إضايف يف السوق
يوميا يف املتوسط  -كل يوم  -لألشهر الستة املقبلة .".سي إن إن عربية.)2022/3/31 ،
 -2وهبذا كله يتضح كيف يقوم الرئيس األمريكي مبحاولة هتدئة أسواق ايحمروقات ايحملية قبل انتخاابت الكونغرس يف
الوقت الذي ترفض السعودية طلبات ابيدن لزايدة اإلنتاج ،مث ها هي أخريا وقبل شهر واحد من انتخاابت الكونغرس تقوم بدعم
قرار "أوبك بلس" خبفض كبري إلنتاج النفط ،بل إن السعودية قامت مبا هو أكثر من ذلك ،فقد ضاعفت كميات النفط اليت
تستوردها من روسيا ،...،وتظهر بياانت "ريفينيتيف إيكون" للتتبع (أن السعودية استوردت  647ألف طن من النفط ،ما يعادل
حوايل  48ألف برميل يوميا من النفط الروسي ،تسلمتها عرب موانئ روسية وإستونية خالل أشهر إبريل حىت يونيو ،وهي تشكل
ضعف الكمية اليت كانت قد استوردهتا من النفط الروسي خالل الفرتة ذاهتا من  .2021احلرة .)2022/7/15 ،وهذا دليل
على آتمر كبري تقوم به السعودية ابلتوافق مع شركات النفط األمريكية واحلزب اجلمهوري األمريكي على مناكفة سياسة الرئيس

ابيدن إزاء روسيا وإزاء أسعار النفط العاملية.
وإذا أضيف إىل كل ذلك االتصاالت اليت يقوم هبا أركان من إدارة ترامب السابقة مع السعودية مثل جاريد كوشنر فإنه
يتضح أن السعودية تنسق سياستها النفطية مع احلزب اجلمهوري األمريكي وخاصة مجاعة الرئيس السابق ترامب ومع شركات
النفط األمريكية املوالية للحزب اجلمهوري ،وهذه الشركات هي صاحبة اليد الطوىل يف نفط السعودية.
 -3وال شك أبن هذه السياسة السعودية ستعرضها يف مقبل األايم لضغوط من إدارة ابيدن اليت أعلنت أبهنا بصدد مراجعة
عالقاهتا مع السعودية بعد قرار "أوبك بلس" خبفض كبري لإلنتاج ،بل إن مسؤويل إدارة ابيدن أصبحوا يربطون بني السعودية
وروسيا( :أكد الرئيس األمريكي ابيدن ،أنه "ستكون هناك عواقب" على السعودية بسبب قرارها يف إطار حتالف أوبك بالس
النفطي خفض حصص اإلنتاج ،وأكد أن الوقت قد حان "إلعادة التفكري" يف العالقة مع السعودية ،بينما أكد املتحدث ابسم
جملس األمن القومي األمريكي ،جون كرييب ،أن الرئيس أمر إبجراء "إعادة تقييم" للعالقة بني الوالايت املتحدة والسعودية،
(احلرة .)2022/10/12 ،وكذلك هاجم السناتور الدميقراطي املتنفذ ،بوب مينينديز ،رئيس جلنة العالقات اخلارجية يف جملس
الشيو السعودية( ،معتربا أن الرايض "تدعم بشكل فعال روسيا يف غزوها الوحشي ألوكرانيا" .وقال السناتور ،ريتشارد دوربني،
من والية إلينوي ،صباح الثالاثء ،إن "السعودية تريد بوضوح أن تفوز روسيا يف احلرب يف أوكرانيا" .وأضاف لشبكة CNN
"دعوان نكون صرحيني للغاية حول هذا املوضوع ،إن بوتني واململكة العربية السعودية ضد الوالايت املتحدة" ،مؤكدا أن "السعودية
ليست حليفا جديرا ابلثقة"( .احلرة .)2022/10/12 ،ومما ال شك به أن السعودية ال تقوم هبذه األعمال من أجل مصلحة
روسيا ،إذ إهنا كانت قد ألقت بثقل كبري ضد املصاحل الروسية سنة  2020أثناء إدارة ترامب من أجل محل روسيا وإجبارها
وقتها على خفض اإلنتاج (كما جاء يف جواب السؤال "أزمة النفط وتداعياهتا" املوافق  ،)2020/4/29لذلك فأن خيطر ببال
أحد أبن السعودية تناصر روسيا ضد أمريكا فإن هذا خيال ال مكان له عند حكام السعودية عمالء أمريكا.
خامس ا :هذه هي حقيقة السياسة النفطية احلالية للسعودية واليت تتعارض وبشكل صار مع رغبات إدارة ابيدن إال أهنا
تتوافق مع رغبات احلزب اجلمهوري األمريكي وشركات النفط األمريكية الداعمة له واليت تريد من زاوية أن ترفع األسعار ألهنا
مستفيدة من ذلك ،ومن زاوية أهم تريد إسقاط أنصار الرئيس ابيدن الدميقراطيني يف انتخاابت الكونغرس النصفية املقبلة على
أمل أن يسيطر احلزب اجلمهوري على غرفيت الكونغرس ،فيسهل ذلك هلم العودة للرائسة أيضا سنة .2024
ولو أرادت السعودية ومعها دويالت النفط اخلليجية أن تتحكم أبسواق النفط تسويقا وتسعريا لفعلت ذلك ملصلحتها
ومصلحة شعوهبا إال أن هؤالء احلكام العمالء ال خيطر بباهلم مثل هذه األفكار ،فقد تشربوا العمالة واخلضوع لألجنيب وتشربوا
عداء اإلسالم وأهله ،ولن جيعل نفط املسلمني سالحا أبيديهم ال أبيدي أعدائهم إال دولةُ اخلالفة القادمة قريبا إبذن هللا.
﴿وي ومئِذ ي ْفرح الْم ْؤِمنو َن * بِنص ِر َِ
شاء َوه َو ال َْع ِزيز ال َرِحيم﴾.
اّلل يَ ْنصر َم ْن يَ َ
َْ
ََْ َ َ َ
يف احلادي والعشرين من ربيع أول 1444هـ
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