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 فتر     ء ك   ن 
 
 

تعتبر منظمة اوبك الالعب  الريسيبف  بف ايبوان البنعا الع،لمسبةض ولحبرظ الىعب،ظ ع ب  م ب،ل  
العببرظ اعضبب،ا ، اضببارى البب  تو ببسد او نسبب،في اسنتبب،ل  ببف ايببوان الببنعا الع،لمسببة لمواننببة 

والا   لتحسر اتج،ه اسيع،ر. ولكن بشكل ع،م سع،نف كل منتجف النعا الخ،م ب،يتمرار من تذبذ  
لكثري وتفاخل العوامل المؤثري.  ف ى،لة انخع،ظ ايع،ر النعا  ايع،ر النعا  ف اسيوان الع،لمسة

خ، بة  وتف ور ،  ،ن ذلك سؤفي ال  انخع،ظ اسبرافاى المنتجبسن وربمب، سعرضبل، الب  اس بال 
الفول التف تم ك ىووسً تنبت  نعاب، عب،لف التكب،لسب. ابعب،  بذا سناببل ع ب  البفول المنتجبة ل بنعا 
اسعض،ا  ف اوبك او الفول والشرك،ى الع،لمسة خ،رجل،.  ،نلس،ر ايع،ر النعا سعرظ ت ك الفول 

ف تعتمبف ال   ناى م،لسة واقت ،فسة نتسجة سنخع،ظ اسرافاتل، بشكل كبسر خ، بة ت بك البفول التب
 ع   اسرافاى النعا بشكل كبسر واقت ،ف ، رسعف وغسر متنوع الم ،فر )ك،لعران مثال(. 

 
تمر  ن،عة النعا الع،لمسة ى،لس،  ف انمة غسر ميبوقة بيب  انلس،ر ايبع،ر البنعا الب  ميبتوس،ى 
ة لم تى ل منذ  تري اوس ة. وم، سلمن،  ن،  و من،قشبة الظبروب والعوامبل التبف افى الب  اسنمب

الى،لسة ومبن  بم الالعببسن الكبب،ر  سلب، والميبببسن للب، وكسعسبة التع،مبل معلب، ل خبرول منلب، تجنبب، 
 سنلس،ر ت،م.  
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انلبب، امتبب،نى ب،لتذبببذ  الشببفسف نتسجببة  2020البب   2014ان مبب، سمسببن رى ببة ايببع،ر الببنعا مببن 
ىنسبران فوسر  بف نل،سبة  112لعوامل عفسفي ومعوفي.  وبف و بل يبعر برمسبل نعبا برنبى الب  

ذلبك الب   وأفىميجال اع   يعر  ف ت ك العتريض مم، شجع منتجف النعا لنس،في انتب،جلم  2014
نس،في المعروظ النعاف  ف  تري ق سري بيب  عفم ايتسع،  الا    بف اسيبوان الع،لمسبة للبذه 

الببنعا. وقببف ايببتمر  أليببع،ربفاسببة رى ببة اسنلسبب،ر التببفرسجف  2014الكمسببة ممبب، افى  ببف تمببون 
وظ ى تتراوح  عوفا وننوس ولكن بميبتوس،ى موبولبة نوعب، مب،.  2015خع،ظ اسيع،ر ع،م ان

فوسر ل برمسبل  27شلفى ايبع،ر البنعا انلسب،را كبسبرا لت بل بىبفوف  2016ع،م  2ولكن  ف ك
الواىببف. ولكببن رغببم ايببتمرار مى،وستلبب،  ببمن المنظمببة لببم تع بب   ببف تىوسببل اجمبب،ع لالتعبب،ن ع بب  

ميبتوس،ى تيب، م  بف يبى  العب،يظ النعابف مبن اسيبوان الع،لمسبة لحبرظ تخعسظ اسنت،ل ال  
الو ول ال  التوانن ببسن العبرظ والا ب  بمب، سبؤفي الب  ر بع اسيبع،ر. وظ بى ايبع،ر البنعا 

 بف  2016مم، اضارى المنظمة  ف اس بول  2016منخعضة بميتوس،ى غسر موبولة اس ة  تري 
واننبة العبرظ والا ب   بف اسيبوان الع،لمسبة اجتم،عل، الاب،ر   بف الجنايبر التبفخل لحبرظ م

 ل تخ د من الع،يظ  ف المعروظ النعاف لفعم اسيع،ر.
 

وس بف من اسش،ري  ن، ال  ان أىف العوب،ى التف ي، مى  ف عبفم التو بل الب  اتعب،ن فول اوببك 
 ف ت ك العتري  و ا برار بعبظ فول اوببك و بف موبفمتلم المم كبة العربسبة اليبعوفسة بضبروري 

في العران لنظ،م الى دض التف يبل وان خرل العبران منلب،  بف ىبر  الخ بس ض ومشب،ركت  عو
 ف اي تخعسظ  ف انت،ل النعا الخ،م ستم استع،ن ع س  ميتوبال. كذلك ك،ن  ن،ك ا رار ب،لضحا 

 اسض، ع   رويس، إلشراكل،  ف اي اتع،ن تخعسظ لإلنت،ل  ف الميتوبل. 
 

نجىى المنظمة وألول مري  بف ت،رسخلب، بمقنب،ع مجموعبة مبن وبعف ات ،سى واجتم،ع،ى مكثعة 
 10المنتجسن من خ،رل اوبك ل مشب،ركة  بف تو بسد اسنتب،ل ضبمن اتع،قسبة تضبم فول المنظمبة و

فولبة.  23فول من خ،رل اوبك تووف ، رويس، استى،فسةض لس ب  عفف الفول المش،ركة ب،ستع،قسبة 
 Declaration of Cooperationالتعب،ون  وتو  ى المنظمة وشرك،يل، الب  اتعب،ن اعبالن

Agreement  م سبون برمسبل سومسب، )م   ي( مونعبة الب   1,758والذي تم بموجب  تخعسظ
ألب   ي من قبل منتجف البنعا مبن خب،رل اوببك.  و بف  578م   ي من فول المنظمة و 1,2
 6،ُ. وبعف م سون برمسل سومس 1.2ال   1.578تم استع،ن ع   تو سد التخعسظ من  2018 2ك

برمسببل البب   ألببب 500ع بب  اضبب، ة  2019 2أشببلر عبب،فى اوبببك واتعوببى مببع شببرك،يل،  ببف ك
برمسل  ألب 400م سون برمسل سومس، اض، ة ال   1.7التخعسظ الي،بل لسكون مجموع التخعسظ 

سومسبب، توببوم اليببعوفسة بتخعسضببل، اضبب، ة البب  التنام،تلبب،  ببف استع،قسببة لسكببون المجمببوع الك ببف 
 . 2020م سون برمسل سومس، وسنعذ لح،سة نل،سة اذار  2.1ل تخعسظ 
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وقف ك،ن ل مم كة العربسة اليعوفسة فور  عب،ل لتىم لب، الجبنا اسكببر مبن تخعبسظ اسنتب،ل خبالل 
 تببري تنعسببذ استع،قسببة. اضبب،   البب  فور بب، الععبب،ل  ببف افاري استع،قسببة ومت،بعببة تنعسببذ ، مببن خببالل 

 اسجتم،ع،ى الفورسة ل جنة المراقبة الونارسة التف تت،بع تنعسذ استع،قسة. 
 

اذار من  ذا الع،م بفأى المع،وض،ى بسن فول اوبك اوس لتمفسف استع،ن وبنس،في قفر ،  5و ف سوم 
 500م سبون برمسبل سومسب، توبع ع ب  عب،تل فول اوببك و 1م سون برمسل سومسب، مونعبة    1.5

ألب برمسل تنعذ من قبل شرك،يل، خ،رل اوبكض ىسث تمثل  ذه الكمسة الىف اسفنب  لتخعسبب تبرثسر 
المتناسببف نتسجببة وببب،ا  بب،سرو  كورونبب،. بعببف ذلببك تمببى من،قشببة  ببذا الوببرار مببع انخعبب،ظ الا بب  

شرك،ا اوببك وخ، بة رويبس، التبف ر ضبت  بشبكل قاعبف ممب، افى الب  انلسب،ر المع،وضب،ى ولبم 
تيتمر اوبك بتنعسذ الورار اعاله لوىف ،ض عنفيذ بفأى ىبر  اسيبع،ر والكمسب،ى واغبران اليبون 

وفسة ب،لنعا الرخسد. مم، افى ال  يرعة انلسب،ر ايبع،ر البنعا الب  من قبل المم كة العربسة اليع
مبن الوبرن الم،ضبف التبف ايبتمر انخع،ضبل،  1986ميتوس،ى لم تى ل منذ اسنلس،ر الكبسر ع،م 

 لمفي عوف من النمن. 
 

كب،ن بيبب  ان  1989-1986ولكن اسختالب بسن العترتسن  بو ان انخعب،ظ ايبع،ر البنعا عب،م 
ظ ك،ن نتسجة نمو انت،ل النعا الخ،م التو سفي من قببل شبرك،ى البنعا الع،لمسبة الع،يظ  ف المعرو

ولىبف اسن  بو  2014ومنظمة اوبك. بسنم، أىف اسيبب،  الريسيبسة سنخعب،ظ ايبع،ر البنعا منبذ 
النعا ال خري اسمرسكف )غسر التو سفي( من قبل المي،ى من شرك،ى النعا  إلنت،لالنمو الميتمر 

ة والكبسبري  بف الوسسب،ى المتىبفي اسمرسكسبة. و بذه الشبرك،ى  بف ل، اسنتب،ل ال حسري والمتويبا
وتىوسل اسرب،ح وبفعم  ع،ل من المؤيي،ى الم،لسة واسفاري اسمرسكسةض وأنل، غسر معنسة بتوانن 
العرظ والا   مم، تضار منظمة اوبك الوس،م بلذه الملمة لوىف ، او ب،لتنيبسل والتعب،ون غسبر 

 الميتور مع المنتجسن من خ،رل اوبك. المضمون او غسر
 

لوف ك،ن رفي  عل ايوان النعا الع،لمسة يبرسعةض سعابف  بوري واضبىة عبن العوامبل التبف تبؤثر 
ب،لعووف ب،تج،ه ايع،ر النعا وايب،بل، تذبذبل، وانلس،ر ،.  لذه العوامل  ف التف تىفف ىجم التفاول 

،راى البببفوسراى سومسببب،. ىسبببث سوبببوم تجببب،ر النعاسبببة اةنسبببة والميبببتوب سة التبببف توبببفر بميببب،ى م سببب
البور بب،ى بمراقبببة ميببتمري ل بس،نبب،ى السومسببة او الت ببرسى،ى ال بب،فري مببن مؤييبب،ى الا،قببة 
الع،لمسة او اليس،يسسن  ف الفول المنتجة ىسث لل، فور كبسر  ف انخع،ظ او ارتع،ع ايع،ر النعا. 

ع،لمسة وانلس،ر بعظ البنوك الكبسري او اض، ة ال  وجوف عوامل اخرى ك،نلس،ر اسيوان الم،لسة ال
ى ول الكي،ف اسقت ،في الع،لمف او  بفور مؤشبراى انخعب،ظ النمبو اسقت ب،في خ، بة  بف 
امرسك، وال سن وبعظ الفول الملمة ك،لس،ب،ن والم،نسب، وبرسا،نسب، وغسر ب،ض اضب، ة الب  العوامبل 

، بل اسن بيبب  انتشب،ر  ب،سرو  الجسويس،يسة والتحسراى المن،خسة وانتش،ر اسوبية كمب،  بو الى
 كورون،.  
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سعسش الع،لم ى،لس، انمتسن كبسرتسن  ف آن واىفض و م، انمة وب،ا كورون، وانمة انخع،ظ ايبع،ر 
النعا ونت،يجلم، غسبر الميببوقة. يبنووم بمن،قشبة  ب،تسن اسنمتبسن المتالنمتبسن وبسب،ن يبب   شبل 

اعس،ى اسنلسب،ر الكبسبر والخاسبر  بف ايبع،ر اتع،ن إا،ر التع،ون بسن منظمة اوبك وشبرك،يل، وتبف
النعا. كذلك الفوا ع اليس،يبسة وراا انلسب،ر اسيبع،ر لكبل مبن المم كبة العربسبة ورويبس،. ويبوب 
نن،قش أسض،ً وضع ايوان النعا الع،لمسة بعف اختع،ا وب،ا كورون، وعوفي توانن اسيوان وارتع،ع 

 اسيع،ر تفرسجس،.

فوا ع اغران اليون وانلس،ر األيع،ر  و اع،في  سك ة جحرا سبة  كمالىظة ع،مةض ربم، سكون أىف
اسنت،ل النعا الع،لمف واناىة ىوول النعا ع،لسة الك عة من اسنت،ل ونسب،في ى بد بعبظ البفول 
المنتجة ع   ىي،  الفول المنتجة اسخرى التف تم بك ىوبول نعبا تو سفسبة او غسبر تو سفسبة تكبون 

 ك ب انت،جل، ع،لسة الك عة.

 

 دوافع روسيا االتحادية من عدم االتفاق مع اوبك 

ان ق ة رويس، اوس ة مع منظمة اوبكض ىسث ك،ن موقعل، فايمب، ميب،نف لوبراراى اوببك ولكبن لبم 
تتم ترجمتل، ال  الواقع والفعم من خالل تخعسظ انت،جلب، وقبى اسنمب،ى التبف مبرى بلب، اوببك. 

من خالل اسجتم،ع،ى الفورسة اقن،ع رويس،  و ف نع  الوقى  وف ك،نى منظمة اوبك تى،ول فايم،
لالنضم،م ال  جلوف اوبك ومي،نفتل، من خالل تخعسظ انت،جل، عنفم، تا ب  منظمبة اوببك منلب، 

م سون برمسبل  11ذلك وقى اسنم،ى. واخسرا تك  ى جلوف اوبك بمقن،ع رويس، التف تنت  ىوالف 
ال  اتع،قسبة إاب،ر التعب،ون ببسن منظمبة من خالل التو ل  2016سومس، ب،لتع،ون معل، نل،سة ع،م 

.  وبعبف 2017منتجسن اخرسن من خ،رل اوبكض لسبفأ تنعسذ استع،ن بفاسة ع،م  10اوبك ورويس، و
ينواى مبن التعب،ون والتنيبسل الععب،ل ارتبرى رويبس، ان اسيبتمرار  بف تخعبسظ انتب،ل  3مرور 

تويبا والبعسبف. وعنبف  شبل النعا يوب لن سكون  ع،س وس ت ب   بف م ب ىتل، ع ب  المبفى الم
 المع،وض،ى اع نى انل، غسر معنسة بيس،ية اوبك او قراراتل، اعتب،را من اسول من نسي،ن الو،فم. 

 
لوف اسونى رويس، ب،ن  س جفوى مبن اسيبتمرار  بف التعب،ون مبع المم كبة العربسبة اليبعوفسة كبون 

اليس،يسة واسقت ب،فسة والتج،رسبة اسخسري لم تِب بوعوف ، ولم تتمكن من تاوسر وتمتسن عالقتل، 
 معل،. 

 
كذلك  من مؤشراى اليون جع تل، توتنع ب،ن تخعسظ اسنتب،ل س ب   بف  ب،ل  البنعا ال بخري 
اسمرسكف الذي نم، انت،ج  ع   ىي،  انت،جل، وفول منظمة اوبك ىسبث ان نوابة تعب،فل تكب،لسب 

مرتععببة مو،رنببة بك ببب انتبب،ل النعببوا  break even costsالببنعا ال ببخري غسببر التو سببفي 
التو سفسة لفول اوبك وشرك،يل، ومنلم رويس،ض وان تخعسظ انت،ل اوبك ورويبس، وشبرك،يل، سبؤفي 
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ال  ر ع اسيع،ر بم، ستج،ون نواة تع،فل ك عة انت،ل النعا ال خري و ذا ي، م  بف نسب،في انتب،ل 
ل الينواى الثالث اسخسري.  ك م، مالسن برمسل خ، ة خال 4النعا ال خري بكمسة توفر بىوالف 

تم تخعسظ انت،ل النعا من قبل المنظمة وشرك،يل، نافى الوسس،ى المتىفي اسمرسكسة من انت،جلب، 
 يواا  ف الىوول البىرسة او من ىوول النعا ال خري. 

 
 اضب، ة الب  ان رويببس، ربمب، ارافى اسنتوب،م مببن الوسسب،ى المتىبفي اسمرسكسببة سيبتمرار اسخسببري
بعرظ عووب،ى تيتلفب اقت ،ف ، واسو،ب نمو وتاورهض اض، ة ال  ايتلفاب شبرك،تل، النعاسبة 
وخ، ة روننعى. لذلك ارافى رويس، ايبتلفاب اسقت ب،ف اسمرسكبف بشبكل عب،م وايبوان المب،ل 
وايلم الشرك،ى اسمرسكسة يواا النعاسة او غسر النعاسة وسضع اسفاري اسمرسكسة  ف  فام مبع 

لنعاسبة اسمرسكسبة خ، بة شبرك،ى البنعا ال بخري التبف يبوب تتعبرظ الب  خيب،ير الشرك،ى ا
كبسري نتسجة انخع،ظ انت،ل النعا ال خري ويبوب تبنخعظ ى بتل، ل ب،ل  بوسبة المنتجبسن  بف 

 الع،لم. 
 

وإذا ك،نى المم كة تيتلفب رويس، من ىر  اسيع،رض  من وضع رويس، اقت ب،فس، أ ضبل بكثسبر 
ن ان اسسببرافاى النعاسببة الرويببسة يببوب تببنخعظ بشببكل كبسببر اس ان مببن المم كببة.  ببب،لرغم مبب

% مبن اسبرافاى البنعاض بسمنب، المم كبة  36اسقت ،ف الرويف كبسر ومتنوع وتعتمف مواننت  ع   
%  ببف المواننببة اليببنوسة. وتؤكببف ت ببرسى،ى مبببن 67تعتمببف ع بب  اسسببرافاى النعاسببة بنيبببة 

 فوسر ألغراظ المواننة الينوسة.  20نعا  الميؤولسن الرو  ب،ن اقت ،ف م ستىمل يعر
 

لكن ع   م، سبفو ان  ن،ك م  ىة مشتركة بسن الم كبة العربسبة اليبعوفسة ورويبس، و بو تو بسد 
انت،ل النعا ال خري اسمرسكف الذي سعتبر أىف اسيب،  الريسيسة  ف اغران اليون النعاسة منبذ 

 اوبك وشرك،يل،.  ولىف اسن والذي ك،ن نموه ع   ىي،  ى ة 2014ع،م 
 

اض، ة ال  ذلك ك،نى رويس، تفرك ان وب،ا  ب،سرو  كورونب،  بف بفاستب  ويبوب سنتشبر وتابول 
 تري الوض،ا ع س  وسؤفي ال  ش ل النش،ا اسقت ،في الع،لمف وخ، ة ي يب ة امبفافاى البضب،يع 

س بب  بسن فول الع،لم و ذا وىفه يوب سيب  انخعب،ظ الا ب  ع ب  البنعا وانلسب،ر اسيبع،رض و
 ترثسر تخعسظ انت،ل اوبك وشرك،يل، اعسع، وث،نوس، مو،رنة بترثسر وب،ا  ،سرو  كورون،.

 

ولأليب،  الوارفي ي ع،  من رويس، ارترى بب،ن  بذا الوقبى المن،يب  إلسوب،ب التعب،ون مبع المم كبة 
 كبة العربسة اليعوفسةض ملنفية اتع،ن التع،ون بسن اوبك ورويس، وشرك،يل،. ولم سكن رف  عل المم

اسيببوان  ببمغرانع ب  رويبس، وبوسببة المنتجبسن ىسبث يببل وان ق،مبى  مع،جبريالعربسبة اليبعوفسة 
 ب،لنعا الخ،م وتخعسظ ايع،ر نعوال، الشلرسة المتج  ال  اسيوان الع،لمسة.  
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 هدف المملكة العربية السعودية من اغراق االسواق بالنفط الرخيص
 

بورار المم كة العربسة اليعوفسة بعف  شبل المع،وضب،ى مبع  لوف تع،جر الع،لم وايوان النعا الع،لمسة
مبن األيبع،ر م سون برمسبل سومسب، والببفا بىبر   12.3بنس،في انت،جل، ال  ىوالف  الو ف الرويف

فوسر ل برمسبل  بف تيبعسرتل،  8-6خالل تخعسظ ايع،ر نعوال، ال  ايبوان البنعا الع،لمسبة ببسن 
 . من كل شلر 5الشلرسة التف ت فر  ف سوم 

لوببف كبب،ن المعببروظ ان توببوم المم كببة العربسببة اليببعوفسة بمن،قشببة نتبب،ي  المع،وضبب،ى والخاببواى 
الالىوة التف سج  اتخ،ذ ، مع بوسة فول اوبك.  مثالض اع،في النظر  ف الوبرار المتضبمن تخعبسظ 

م   ي. او تنعسببذه مببن قبببل منظمببة اوبببك وىببف ، او اسوبب،ب اتع،قسببة إابب،ر التعبب،ون التببف تببم  1.5
واسعالن عن تجمسف التع،ون مع شبرك،ا اوببك. او  يب  المجب،ل  2016تع،ن ع سل، نل،سة ع،م اس

نعال، ببفون قسبوف ومعر بة نتب،ي  ذلبك ع ب  ايبوان البنعا الع،لمسبةض عنفيبذ  إلنت،لام،م فول اوبك 
وع بب  ضببوا التحسببراى  ببف ميببتوس،ى العببرظ والا بب ض تببتم الببفعوي لعوببف اجتمبب،ع  ببف الوقببى 

ول اوببك اوس ثبم ع ب  ضبوا مخرجب،ى اسجتمب،ع تبتم فعبوي البفول خب،رل اوببك المن،ي  ببسن ف
 وخ، ة رويس،. 

بلذا الورار انتو ى المم كة العربسة اليعوفسة من اق   السمسن ال  اق ب  السيب،رض وتىولبى ببسن 
سوم وضى، ، من يس،ية تخعسظ اسنت،ل وفعم ايع،ر النعا ال  يس،ية تخعسظ اسيع،ر ونسب،في 
اسنت،ل ولكن بشكل مح،ل  ب . وممب، سؤيبب السب  ان  بذا الوبرار كب،ن  رفسب، اتخذتب  المم كبة فون 

لرجوع ال  منظمبة اوببك ل تشب،ور معلب، ىبول الخابوي الالىوبة التبف مبن المعبروظ ان تتبن، ب، ا
الببنعا  وأليببوانالمنظمببة.  لوببف شببكل قببرار المم كببة  ببفمة قوسببة ل ببفول اسعضبب،ا  ببف المنظمببة 

الع،لمف ع ب  ىبف يبواا وتيبب   بف تعجسبل انلسب،ر ايبع،ر البنعا وبعتبري قس،يبسة بنيببة تجب،ونى 
ايبببوعسن. وأفى ذلببك إلبب  ى ببول  وضبب   ببف اسيببوان الع،لمسببة يببب   % خببالل اقببل مببن50

اسرافاى كل مبن فول منظمبة اوببك ورويبس، وشبرك،يل، ولكبن اسضب، اضرارا كبسري لس   وا  ف 
 شمل الضرر شرك،ى النعا ال خري  ف الوسس،ى المتىفي اسمرسكسة والنعا الرم ف كنفا. 

 
ر المؤلم تىوسل عفي ا فاب آنسة وع   المفى المتوياض ع   م، سبفو ان المم كة ارافى بلذا الورا

بيببب  اسوبب،ب تع،ونلبب، مببع المنظمببةض وايببتلفاب منتجببف الببنعا ال ببخري  منلبب، مع،قبببة رويببس،
اسمرسكف. كذلك مع،قبة الفول اسعض،ا  ف منظمة اوبك فون اسش،ري ال  ذلك  راىة لحبرظ 

  كة وستبن  موترى،تل،. واليسر و ل يس،ية المم أ ضلىثلم ع   التع،ون بشكل 
 

 موقف النفط الصخري بعد انهيار االسعار
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اليؤال  ن،  ل تؤفي ىر  اسيع،ر ووب،ا  ،سرو  كورون، إل  تو سد انت،ل البنعا ال بخري   
يببوب سببنخعظ انتبب،ل الببنعا ال ببخري بيببب  انلسبب،ر األيببع،رض وكببذلك بيببب  انخعبب،ظ  ب،لتركسببف

رار وب،ا  ،سرو  كورون،. ولكبن لبس  مبن المتوقبع الا   ال  فرج،ى غسر ميبوقة بيب  ايتم
 لأليبع،ران سنفاف انت،ل النعا اليبعوفي ع ب  ىيب،  البنعا ال بخري بيبب  اسنلسب،ر المبنفول 

 والا    ف آن واىف بيب  انلس،ر اسيتلالكض و ذا سنابل ع   رويس، ب،لابع.

 

أىببف اس ببفاب غسبر المع نببة مببن ىببر  ايببع،ر  shale oilلوبف كبب،ن الببنعا ال ببخري اسمرسكبف 
النعاض ىسث من المتوقع ان سعوف جنااً كبسراً من انت،ج  إذا ايتمرى اسيع،ر بميتوس،ى منخعضة 
خببالل اسشببلر الو س ببة الو،فمببة. ىسببث  نبب،ك شببرك،ى عفسببفي تنببت  ى،لسبب، الببنعا ال ببخري بتكبب،لسب 

فوسر ل برمسل او اقل من نواة تع،فل  24-20تتج،ون ميتوى اسيع،ر الى،لسة التف تتراوح بسن 
الك ببب مببع اسسببرافاى. ومببن المتوقببع ان تواجبب  العفسببف مببن ت ببك الشببرك،ى نعبب  الم ببسر التببف 

ض عنبببفم، ناف 16/2015تعرضبببى لببب  شبببرك،ى البببنعا ال بببخري عنبببف انلسببب،ر اسيبببع،ر عببب،م 
عا ال بخري وانتب،ل المعروظ النعاف  ف اسيوان الع،لمسة نتسجة النس،في الكبسبري  بف انتب،ل البن

.  وقبف آنبذاكنعا المم كة العربسة اليعوفسة اض، ة ال  النس،في الم ىوظة  ف انت،ل البنعا العراقبف 
  سك ببةالببنعا ال ببخري. واعبب،في  بمنتبب،لافى ذلببك البب  ا ببال  الكثسببر مببن الشببرك،ى المتخ  ببة 

المىعبوري غسبر   ن،عة النعا ال خري من خالل قس،م الشرك،ى الكبسري بشراا المعبفاى واسبب،ر
الك،م ببةض مببن الشببرك،ى التببف تعرضببى لإل ببال ض و ببذا افى ببب،لابع البب  تو ببسد تكبب،لسب الببنعا 

 ال خري.

 

تىى واقع ايع،ر النعا الى،لسة  لن،ك عفف ق سل من شرك،ى انت،ل النعا ال خري تحاف تكب،لسب 
نتب،ل لعبفم اس إلسوب،بانت،جل، ويوب س ج، بعضل، ال  تو بسد التكب،لسب والببعظ اسخبر سضبار 

ع   تىمل الخي،ير.  ولكن بعظ شرك،ى انت،ل النعا ال خري ربم، لبفسل، وثسوبة تىبوا  الوفري
لىم،سة يعر البرمسل عنبف ميبتوى موببول سبتم استعب،ن ع سب  موببول لشبركة انتب،ل البنعا ولشبركة 

ن  بف الت،مسن.  عف  ذه الى،لة  من شرك،ى التبرمسن والبسوتب،ى الم،لسبة يبوب توبوم بتعبوسظ العبر
اليببعر الببذي ربمبب، سجعببل بعببظ الشببرك،ى المنتجببة ل ببنعا ال ببخري تنجببو مببن انلسبب،ر اسيببع،ر 

 الى،لسة. 

 

 نبب،ك الميبب،ى مببن شببرك،ى الببنعا المتخ  ببة  ببف انتبب،ل الببنعا ال ببخري ومنلبب، شببركة اكيببون 
فوسر  26.9موبسل ىسث ان تك عة انت،ل برمسل النعا ال خري  ف بعظ ىوولل، س بل ىبوالف 
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فوسر  35شببركة  وببا تيببتاع اسنتبب،ل بتك عببة اقببل مببن  16نعا ال ببخريض مببن أ ببل لبرمسببل البب
بيببب  تو ببسد التكبب،لسب وتاببور التكن وجسبب، امبب، البوسببة  ربمبب، تتعببرظ البب  اس ببال  خببالل  تببري 

 ق سري جفا او  ذا الع،م بفون شك. 

 

ولكن ع   العمومض  من اسىفاث تتي،رع واسمور تتش،بك والوضع سنفافا تعوسفا وتشب،ؤم،. و بذا 
بعببظ الى ببول التببف تخعببب الضببحا  إلسجبب،فمبب، سببف ع عببفي جلبب،ى  ببف الوسسبب،ى المتىببفي ل تىببرك 

والضرر الذي لىل ب ن،عة النعا اسمرسكف خ، ة النعا ال خري.  بفأ تىرك وتنيسل وتب،فل 
اري الا،قة ووناري الخ،رجسبة اسمرسكسبة تتضبمن اق،مبة تىب،لب نعابف ببسن الوسسب،ى اراا بسن ون

المتىببفي والمم كببة العربسببة اليببعوفسة. ىسببث سيببع  الميببؤولون  ببف وناري الا،قببة إلقنبب،ع إفاري 
ترام  بف ع المم كة العربسة اليعوفسة لالنيبى،  مبن منظمبة الب بفان الم بفري ل بتبرول )أوببك( 

س،ى المتىفي لتىوسل اسيبتورار  بف األيبع،رض ولكبن تبم الحب،ا  بذه العكبري سىوب،. والعمل مع الوس
كذلك انفاف التذمر من  ذا الوضع البذي تمبر بب   بذا الشبرك،ى النعاسبة وا ببى مو،ب بة الريسيبف 

 ى ول للم نتسجة الخي،ير التف تعرضوا لل، نتسجة انلس،ر اسيع،ر.  إلسج،فاسمرسكف 

م الوسسبب،ى المتىببفي بمنببع ايببتسراف الببنعا الخبب،م مببن فول منظمببة اوبببك بسنمبب، ا،لبب  بعضببلم بوسبب،
وخ، ة المم كة العربسة اليعوفسة اض، ة ال  رويس،.  وإذا مب، ىبفث  بذا  بمن الوسسب،ى المتىبفي 

الخعسعة ال  الفول اسوربسة وال بسن  نعوتل،م   ي وتوقب ت فسر  4التف تيتورف ى،لس، ىوالف 
ون برمسل سومس،  من ذلك يوب سؤفي ال  انفس،ف شفي التن،   بسن فول م س 3والتف توفر بىوالف 

الخ س  ورويس، ع   ايوان ال سن واللنفض و ذا يبوب سبؤفي الب   شبل يس،يبة ىبر  اسيبع،ر 
وتتضرر المم كة العربسة اليعوفسة منل، قبل غسر ، نتسجة سيتمرار انخع،ظ اسيع،ر و بعوبة 

وب،لتبب،لف س سمكببن نسبب،في ى ببتل، مببن انتبب،ل الببنعا  ببف ت ببرسب اي نسبب،في  ببف ت ببفسر نعوالبب، 
 اسيوان الع،لمسة.

 

كذلك  نب،ك ورقبة ق،نونسبة  ع،لبة بسبف الوسسب،ى المتىبفي اسمرسكسبة  بو قب،نون )س سىتكب،ر اوببك( 
NOPEC Actض الذي سيتلفب وجوف منظمبة اوببك وسعتبر ب، ك،رتبل اىتكب،ريMonopoly 

Cartel اسمرسكف ع    ذا الو،نون وتم تىوس ب  الب  البريس  .  وف يبل وان  ،فن الكونجر  
اسمرسكف لحرظ التنعسذ  ف الوقى الذي سرترس . ىسث يبل وا ب  بعبظ اسعضب،ا الجملبورسن 
من الريس  اسمرسكف بتابسل الو،نون ع   المم كة العربسبة اليبعوفسة عنبفم، تجب،ون يبعر برنبى 

 ضر ب،سقت ،ف اسمرسكف. ف   كون  ذا اليعر س 70البرسا،نف ال  أكثر من 
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وخ، ة  األمرسكسة ن،عة النعا  ترثروقف تكرر  ذا الا   مري اخرى  ف الوقى الى،ضر بيب  
النعا ال خري عنف انلس،ر اسيع،ر بيب  ىر  اسيع،ر التف بفااتل، المم كة العربسة اليعوفسةض 

ترامب  لحبرظ  إذ أن  ن،ك ضحوا من بعظ اعض،ا الىبن  الجملبوري ع ب  البريس  فون،لبف
تىوسل الو،نون ال  المؤيي،ى الو،نونسة لحرظ تابسو  و ي  المج،ل ام،م المؤيي،ى والمواانسن 

فعوى ضرر ن،جمة من قراراى اوبك. و بف ى،لبة تنعسبذ  بذا الوب،نون  بمن ذلبك  إلق،مةاسمرسك،ن 
وللب،  بف فعبوى ضبف اوببك او أىبف ف بمق،مبةيسعت  الب،  ام،م المواانسن والمؤييب،ى اسمرسكسبة 

ى،لة ى ول ضرر م،في يبب  قراراى اوبك. و ذا سعتبر أىف تىفس،ى اوبك وسعرضل، لخيب،ير 
 . كبسري جفا وربم، سعرظ وجوف ، ل خار  ف ى،لة تنعسذ الو،نون ونج،ح  ذه الفع،وى

 

 النفط الرملي الكندي ربما يكون اول ضحايا انهيار االسعار

 

البذي أ بب  أىبف المتضبررسن مبن ىبر   sand oil سجب  ان س ننيب  البنعا الرم بف الكنبفي
 ف األس،م  4فوسر خالل اسس،م اسول  ثم  با ال   10اسيع،ر ىسث انخعظ يعره ال  اقل من 

األخسببريض وربمبب، سكببون اول ضببى،س، ىببر  الى ببد واسيببع،ر الببذي شببنت  المم كببة العربسببة 
. وتيبتاسع شبرك،ى انتب،ل الكنفي % من الن،ت  المى ف10انت،ل النعا الرم ف  اليعوفسة. وسشكل

الببنعا الرم ببف  ببف كنببفا اسيببتمرار ببسببع الببنعا الرم ببف بخيبب،ري لمببفي شببلرسن او ثالثببة ولكببن إذا 
ايتمرى اسيع،ر بلذا الميتوس،ى  من ت ك الشرك،ى يوب توقب انت،جلب، وتتعبرظ الب  خيب،ير 

ايوان البنعا الع،لمسبة وسبتم  م،لسة كبسري.  من المىتمل ان سنخعظ انت،ل النعا الرم ف الكنفي  ف
فوسر ل برمسببل. و ببذا سجعببل المم كببة  35غ ببل اسببب،ر والىوببول التببف تتجبب،ون تكبب،لسب انت،جلبب، 

لتىببل مى لبب، ببب،لنعا الخبب،م  ع،لسببة  العربسبة اليببعوفسة تببنج   ببف انالببة النعببوا التببف تكب،لسب انت،جبب
 الرخسد. 

 

 دور منظمة اوبك في االزمات وخاصة هذه االزمة 

 
 بذه لسيبى تعسش منظمة اوبك ى،لس،  ف مرنن تب،رسخف ووضبع س تىيبف ع سب ض  بب،لرغم مبن ان 

 كل مري تىب،ول المنظمبة البتىكم  بف اسنتب،ل لحبرظ اسوب،ب  المري اسول  التف تمر بلكذا انمةض
تبنج  تب،ري لعتبري مىبفوفي وتعشبل تب،ري  منلب، تف ور ايع،ر النعا واع،فتل، ال  ميتوس،ى موبولبة 

ثم م، ت بث ان تجف نعيل، ام،م مشك ة اخبرى. إن أىبف ايبب،  عبفم يبسارتل، الت،مبة ع ب  اخرىض 
%  وبا مبن اسنتب،ل العب،لمف. ولحبرظ النجب،ح 30ايوان النعا كون مجموع انت،ل فولل، سشكل 
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 ببف تنعسببذ قراراتلبب، ع سلبب، ان توببوم بجلببف كبسببر ل ىعبب،ظ ع بب  م بب،ل  فوللبب، وتىوسببل تببوانن  ببف 
لة و ف نع  الوقى اسبو،ا ع   ايبع،ر موبولبة مبن جلبة اخبرى.  اضب، ة ى تل، اليوقسة من ج

ال  عفم اسضرار ب،سقت ،ف الع،لمف والمي،  بعالق،ى فول المنظمبة مبع البفول الميبتل كة مبن 
جلة اخرى. و ذا سجعل منظمة اوبك تعسش  ف ق ل ميتمر وتتعرظ ال  ضحوا،ى يبواا مبن 

 الميتل كة ل نعا من جلة اخرى.  بعظ او كل اعض،ا ، من جلة اومن الفول
 

وتخعببظ  swing producer ،لمنظمببة امبب،م خسبب،رسنض  ممبب، ان توببوم بببفور المنببت  المتببررج  
وتر ع انت،جل، لحرظ تىوسل توانن  ف ايوان البنعا و بذه ملمبة لسيبى يبل ةض او تتبرك اسمبر 

ىرو  واسوبيبة ةلس،ى ايبوان البنعا كري،يبس،ى العبرظ والا ب  واسىبفاث غسبر المتوقعبة كب،ل
فوسً ق س ة  بف منظمبة أوببك ك،لمم كبة وانلس،ر اسيوان الم،لسة وغسر ،.  ومن المعسف ان نذكر ان 

 spare oilالعربسبة اليبعوفسة واسمب،راى العربسبة والكوسبىض تم بك ا،قبة انتب،ل نعبا اىتس،اسبة
production capacity  رتعبع تيتخفمل، عنبفم، سى بل نوبد  بف ايبوان البنعا او عنبفم، ت

ايع،ر النعا او عنفم، تىفث ىر  كمس،ى وىر  ايع،ر كم، سىفث  بف الوقبى الى،ضبر. ىسبث 
م سبون برمسبل  3- 2.5تم ك المم كبة العربسبة اليبعوفسة ا،قبة انتب،ل نعبا اىتس،اسبة تتبراوح ببسن 

 swing بف غضبون شبلرض و بذا سؤ  لب، الوسب،م ببفور المنبت  المتبررج   لإلنتب،لتكبون جب، ني 
producer اسلبب، فوراً كبسببراً وى،يببم،ً  ببف نجبب،ح اي قببرار او  شبب   و ببذا مبب، ى ببل  ببف وسع

 . 2020مع،وض،ى اذار 
 

ان اخببر اسنمبب،ى التببف تعرضببى السلبب، منظمببة اوبببك  ببف ظلببور مشببك ة الببنعا ال ببخري عبب،م 
اليببون النعاببف الببذي كبب،ن أىببف  بببمغرانىسببث قبب،م منتجببو الببنعا ال ببخري اسمرسكببف  5/2014

عفم ايبتورار ايبع،ر البنعا وانخع،ضبل، تبفرسجس،.  ىسبث ببفأى ايبع،ر نعبا اسيب،  الريسيسة  ف 
 2015فوسر ل برمسبل عب،م  65الب  معبفل  2014فوسر ل برمسل  ف ىنسران  112برنى من 

.  خبالل ت بك العتبري لبم تيبتاع فول اوببك 2016فوسر ل برمسل  ف شب،ا  30ثم انخعضى ال  
ر ع اسيع،رض لبذلك اضبارى منظمبة اوببك مجببره الو ول ال  اتع،ن لتخعسظ اسنت،ل لحرظ 

 ف اختس،ر عفم التىكم  ف الس،ى اليبون وتبرك الىرسبة لبفولل،  بف تورسبر انتب،ل نعوالب، وتورسبر 
 ى تل،  ف اليون ال  ان سى ل اجم،ع بضروري استع،ن لتخعسظ اسنت،ل لر ع ايع،ر النعا. 

 

لوف اثبتى الوق،يع والتجربة ان يس،ية فعم اسيع،ر التف تتبن، ، منظمة اوببك ببسن الىبسن واسخبر 
تكون ع   ىي،  ى د فولل،ض  تنج  ت،ري وتعشل ت،ري اخرى  ف اقنب،ع بعبظ اعضب،يل،  بف 
تىوسل نيبة تنعذ ع،لسة من اجل انج،ح استع،ن  ف اليساري ع   العرظ والا   ور ع اسيع،ر.  

 ةلسب،ىالنعا ىي  ا،قة كل فولبة و وب،  إلنت،لعنفم، تخت،ر اوبك بعي  المج،ل ام،م فولل، ولكن 
اليونض  ،ن  ذه اسلسة تبؤفي الب  نسب،في ى بد فول اوببك مبن جلبة ع ب  المبفى البعسبف ولكبن 

وااية من جلة اخرى. وربم، تى بل ع ب  اسبرافاى نعاسبة منخعضبة  بف أكثبر اسىسب،ن  بريع،ر
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و ذا سؤثر ع   التنمسة اسقت ،فسة  ف ب بفانل،. ولكبن ايبتمرار تبنبف اوببك ليس،يبة التبفخل لبفعم 
اسيع،ر  منل، تلفب إلعاب،ا قسمبة ىوسوسبة لنعوالب، ولبفعم مواننبة ب بفانل،  بف تبو سر المتا بب،ى 

 عنسن التنمسة اسقت ،فسة ع   المفى البعسف.  اسي،يسة وت

 

وع سبب   يببتظل اوبببك وفوللبب، تعببسش  ببف ى،لببة عببفم ايببتورار وتذبببذ  شببفسف  ببف ايببع،ر الببنعا 
ومن المؤكبف ان منظمبة وتتعرظ فولل، ال  العفسف من المش،كل الم،لسة واسقت ،فسة واليس،يسة.  

ليببساري ع بب  ايببوان الببنعا الع،لمسببةض اوبببك  ببف الوقببى الى،ضببر لسيببى للبب، امك،نسببة كبسببري  ببف ا
ت ببىس  ايبع،ر الببنعا يببواا  إلعب،فيوسوت بر فور بب،  بف التببفخل او البتىكم  ببف انتب،ل اعضبب،يل، 

بتخعسظ او ر بع اسنتب،ل.  وربمب، تيبتمر المنظمبة  بف لعب  فور المنبت  المتبررج  ىتب  تىبفث 
، بة عنبفم، س بل تاوراى كبسري  ف جحرا سة النعا وتحسسبر جبو ري  بف الا ب  ع ب  البنعا خ

نتسجة لنسب،في الا ب  ع ب  الحب،ن   Peak Oil Demandذروت الع،لمف ع   النعا ال  الا   
 البسيسة.  اسلتنام،ىوم ،فر الا،قة المتجففي بيب  انخع،ظ تك عة  ذه الم ،فر اض، ة ال  

 الوضع الحالي ومؤشرات المستقبل
 
الفول المنتجة ل نعا وشرك،ى النعا الع،لمسة  ف وضع  ع  ن،فر الىبفوثض ىسبث تنامنبى  تمر

 النعا.  أليع،رثالث عوامل متراباة مع بعضل، تيببى  ف اسنلس،ر الكبسر الت،رسخف 
 
 

بفأى تظلر مؤشبراى يب بسة ىبول النمبو اسقت ب،في العب،لمف  2019 عف الربع اسخسر من ع،م 
ض ويببى  ذه التوقعب،ى  بف اثب،ري مخب،وب ايبوان 2020ت ،في ع،م واىتم،ل ى ول ركوف اق

النعا الع،لمسة. ثم تاور اسمر ى ول تذبذ  وعفم ايتورار  ف ايع،ر النعا بعف ظلور  سرو  
كورون،  ف ال سن. ثبم جب،ا  شبل مع،وضب،ى اوببك وشبرك،يل،ض وقسب،م المم كبة العربسبة اليبعوفسة 

ي يب، م  بف تعجسبل انلسب،ر ايبع،ر البنعا بميبتوس،ى غسبر بىر  اسيع،ر  ف بفاسة شلر اذار البذ
موبولة. ولكن انتش،ر  سرو  كورون،  ف معظم بو،ع الع،لم  ف نعب  الشبلر وتويبع لسكبون وبب،ًا 
ع،لمسبب، اجلببن ع بب  اي امببل  ببف اتخبب،ذ اجببراااى مببن شببرنل، ر ببع اسيببع،ر وا ببالح مبب، سمكببن 

فرجبة الث،لثبة مبن ىسبث اس تمب،م العب،لمف ا الى . وا بىى مشك ة انلس،ر ايع،ر النعا ترتف ب،ل
بعببف ان تىببول الوببب،ا البب  ج،يىببة  سببرو  كورونبب، اضبب، ة البب  توقببب معظببم نشبب،ا،ى اسقت بب،ف 
الع،لمف الذي افى إل  انخع،ظ شفسف  ف اسمفافاى وانخع،ظ ايتلالك المنتجب،ى النعاسبة نتسجبة 

إلب  ظلبور مشبك ة ارتعب،ع الخبنسن لشل ىركة النول المى سة والع،لمسبة بك، بة انواعب . وأفى  بذا 
النعابف بشبكل س مثسببل لب  والببذي سو بد الا بب  ع ب  البنعا الخبب،م رغبم رخ بب  وأفى ذلبك البب  
انخع،ظ الا   ع ب  المنتجب،ى النعاسبةض وانعكب  ذلبك يب ب، ع ب  ا،قبة الت بعسة.  ان ايبتمرار 

نعاببف انتشبب،ر العسببرو  وتابسببل الىجببر ال ببىف لعتببري ااببول يبب، م  ببف تضببخم المعببروظ ال
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فوسر ل برمسلض م،  10وتف ور أكثر أليع،ر النعا. وس نيتحر  إذا انخعضى ايع،ر النعا فون 
لم تىفث تاوراى اسج،بسة  سم، سخد عبوفي منتجبف البنعا ل وب،ا والتعب،ونض اضب، ة الب  ى بول 

ك مب، ا،لبى  تبري توقبب اسنشباة وانىي،ر  ف ج،يىة  سبرو  كورونب، ع ب  الميبتوى العب،لمف. 
وايببتمرار ة ك مبب، ناف الخببنسن العبب،لمف مببن الببنعا الخبب،م والمنتجبب،ى النعاسببة الرخس ببة الع،لمسبب

لتخنسنبب  ك،ىتسبب،اف ايببتراتسجف وتجبب،ري  ببف آن واىببف وخ، ببة  ببف الببفول الميببتل كة  ايببتسرافه
الشم،لسة واورب، والشرن اسق  . ولكن  ذا يوب سي، م  ف ترخسر عوفي اسيع،ر الب   كرمرسك،

 فم، سبفأ العف التن،نلف لج،يىة  سرو  كورون، وعوفي اسمور ال  ابسعتل،. ميتوس،ى موبولة عن
 

لوف فعى المم كة العربسة اليعوفسة سجتم،ع ا،ر  لفول اوببك نتسجبة لضبحا او تويبا البريس  
اسمرسكف فون،لف ترام  ل عوفي ال  ا،ولة المع،وض،ى بسن منظمة اوبك ومجموعبة رويبس،. وقبف 

فوسر ل برمسببل  5يببع،ر الببنعا  ببف غضببون يبب،ع،ى ق س ببة بموببفار ىببوالف افى ذلببك البب  ارتعبب،ع ا
%.  كذلك  ف ى،لة بفا المع،وضب،ى واجتم،عب،ى منظمبة اوببك خبالل اسسب،م الموب بةض 25وبنيبة 

 بمن اسيبع،ر يببترتعع ق بسال خ، ببة إذا ك،نبى اجبواا المع،وضبب،ى اسج،بسبة. وإذا تببم الو بول البب  
 اسيع،ر بكسمة التخعسظ الذي يوب ستم استع،ن ع س . اتع،ن يوب تىفف نيبة اسرتع،ع  ف

 ن، سبف ان نبسن برن المع،وض،ى يتكون  عبة ولس  مبن اليبلولة الى بول ع ب  اجمب،ع ع ب  
الموترى،ى يواا من قبل فول المنظمة او رويس، وشرك،يل،ض ىسث  ن،ك عبفي خسب،راى امب،م  بذا 

ى يرسة قبل البفا ب،سجتم،ع،ى وذلك لضم،ن مع،وض، بمجراااسجتم،عض اس إذا نجىى اليعوفسة 
 فوسر ل برمسل. 10نج،ح المؤتمر سن  ش   ربم، سؤفي ال  انخع،ظ ايع،ر النعا تىى 

 
من ال ع  تىفسف الكمسة التف سج  تخعسضل، خ، ة بعف قسب،م المم كبة العربسبة اليبعوفسة بنسب،في 

،ن. كذلك ربم، سنشر خالب  ف تىفسف م سون برمسل سومس، اعتب،را من شلر نسي 12.3انت،جل، ال  
لكل فولةض خ، ة ت ك الفول التف تمكنى من نس،في انت،جل، خبالل العتبري بعبف  لإلنت،لاي،  جفسف 

 6-5انلس،ر اتع،ن اوببك وشبرك،يل،. ولحبرظ ان سكبون التخعبسظ مبؤثرا س ببف ان سكبون بىبفوف 
لتعجسبل  بف امت ب،د العب،يظ مالسسن برمسل سومس، ىتب  نل،سبة  بذا العب،م ع ب  اسقبلض لحبرظ ا

النعاف  ف اسيوان الع،لمسة. ويترتعع اسيبع،ر تبفرسجس، ك مب، انخعبظ الخبنسن العب،لمف شبرساة 
استع،قسة. وس بف من اسش،ري ان موا وة رويس، ل تع،ون مع المنظمة والمم كبة مبري  أارابالتنام 

ى  لبف سنالبى تظلبر  بف من م ،ل  خالل  ذه المع،وض، تىوو اخرى أ ب  امرا مرتبا، بم، 
 موقب قوي.

 
 موقف العراق في اوبك

 

يوب نتارن  ن، ال  موضوعسنض اسول وضع العران  ف اوببك والثب،نف وضبع العبران المب،لف 
 واسقت ،في بعف ج،يىة  سرو  كورون،.
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لوف ك،ن فور العران  ف اوبك غسر ميتورا وخ، ة منذ ما ع الثم،نسنس،ى انعك،ي، لتذبذ  انت،جب  
وفا ونببنوس نتسجببة ل ىببرو  التببف مببر بلبب، والى بب،ر اسقت بب،في الببذي مببر ببب  خببالل  تببري  ببع

الثم،نسنس،ى والتيعسنس،ى. ولكن تحسر فور العران بعف يبووا النظب،م وأ بب  متواننب، وسمسبل الب  
التعبب،ون مببع كببل فول المنظمببة. وأ ببب  فوره اسج،بسبب، وسيبب، م  ببف توىسببف المواقببب بببسن الببفول 

م ،ل  المنظمبة رغبم تعوسبفاى المشبلف سومب،ً بعبف سبوم.  ولكبن سىتب،ل العبران لتىوسل م ،لى  و
إلع،في توسسم فوره  ف المنظمة وتعنسنه ميتوبال ميتعسفا من ثو   كث،نف منت  ل نعا  بف المنظمبةض 
وفراية خس،راى اخرى من الممكن ان ستبن، ،ض يواا  ف تووسة فور منظمة اوبك  ف نظ،م الا،قة 

   ف تىوسل الم  ىة الع سب، ل بن،عة البنعا العراقسبة مبن خبالل تجنب  ى بول الع،لمف بم، س 
خي،ير كبسري ل عران ع   المبفى الو بسر والبعسبف. وستا ب  فرايبة امك،نسبة تحسسبر يس،يبة اوببك 
وجع ل، أكثر وضوى،ً وايتورارا ع   ضوا التحسراى الج،رسة  ف  ن،عة الا،قة الع،لمسبة. وسبتم 

اى ايتراتسجسة بفس ة ومن،قشتل، بشكل جريا وع مف مع منظمبة اوببك ذلك من خالل اسج،ف خس،ر
يواا خالل اسجتم،ع،ى الونارسة الفورسة ل منظمة او تعرظ ع   شكل ا ك،ر ل فراية وتابرح 
ل من،قشببة مببن قبببل فول المنظمببة ل و ببول البب   ببسل جفسببفي ل تع،مببل مببع اسنمبب،ى وآلسبب،ى بفس ببة 

 المنظمة والفول المنتجة خ،رل اوبك. ل تع،وظ يواا بسن فول اوبك او بسن 

 

اض، ة ال  ذلكض والذي س سول ا مسة من الخس،ر اعالهض  و فرايبة خسب،ر تع سبل فور العبران  بف 
منظمة اوبك لعتري مىففي وعوفت   سم، بعف  و الخس،ر المن،ي  خ، ة  ف الوقبى الى،ضبر إذ ان 

نعبب  الوقببى سجبب  ان تتضببمن  اسيببع،ر منخعضببة ولببم سكببن العببران يبببب،  ببف انخع،ضببل،. و ببف
الفراية الس،ى تاوسر وتعنسن تيوسل النعا العراقف بمي،نفي الىكومبة وخ، بة وناري الخ،رجسبة 
او وناري ال ن،عة وغسر ، من خالل ميب،نفي وناري البنعا مبن خبالل اتع،قسب،ى التبب،فل التجب،ري 

 مع الفول ال فسوة ميتوبال.

 

ق،فمة يواا ضمن  مع،وض،ىكون  عب،ً جفا  ف اي وسبف من اسش،ري ان موقب العران يوب س
 6او  5منظمة اوبك او اوبك مع فول ميتو ة منتجة ل نعا إذ يتكون كمسة التخعسظ كبسري ت ل 

برمسل  ألب 500-400مالسن برمسل سومس، وربم، ت ل ى ة العران من التخعسظ ال  ىوالف 
ة او البرلمب،ن العبران او الجملبور بلبذا سومس،.   س  من اليلولة ع   وناري النعا اقن،ع الىكوم

 الىجم من التخعسظ.   

 وضع االقتصاد العراقي
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نمببوذل اقت بب،في  امتالكبب سعتبببر العببران أكثببر ب ببف نعاببف تضببرر مببن انلسبب،ر ايببع،ر الببنعا لعببفم 
ميببتور وواضبب  المعبب،لمض و ببو سعتوببر البب  التنببوع واسلسبب،ى الر ببسنة التببف تىركبب  ك،لىوكمببة 
والتشرسع،ى الي،نفي او الس،ى مت،بعة تنعسذ ،. كذلك عفم وجوف  نفون يس،في اىتسب،اف سيبتخفم 

ض quantitive easing ف الى،سى الا،رية ك،لتف نعسشل، اسن وايتخفامل،  ف التسيسر الكمف 
كبسببرض ىسببث أ ببب  عببفم  بمببرننى،لسبب،  سمببر العببرانوالببب،قف سيببتثمر لألجسبب،ل الو،فمببة.  لببذلك 

اسيتورار  بف مخت بب نبواىف الىسب،ي يبمة سعسشبل، المبواان والب بف اضب، ة الب  ميبتوبل مجلبول 
بيب  تعفف المش،كل وتعوسفاتل،. وسمكن ت خسد  ذه المشب،كل الب  ثبالث مجب،مسع ريسيبسة ىيب  

ل،: المشك ة اسول  واس م  ف اسنمة اليس،يسةض والث،نسة انمة وب،ا كورون، وكسعسة افارتل، اولوس،ت
 والوض،ا ع سل،ض والث،لثة ضعب  سك سة اسقت ،ف العراقف وشىة اسسرافاى وعفم ايتورار ،. 

 
 ،يتورار الوضع اليس،يف وتشكسل ىكومة جفسبفي قوسبة وننسلبة تىب،كف  مبوم وتا عب،ى الشبع  

أىببف ا ببم مىاببة  ببف مع،لجببة بوسببة المشبب،كل التببف س توببل ا مستبب  عنلبب،ض مببن خببالل اتخبب،ذ أ ببب  
 ،مة لىل او مع،لجة المشك ة الث،نسة والث،لثة. ىسبث سجب  ان توبوم الىكومبة الى،لسبة او  إجراااى

والوضب،ا ع سب  برقبل  انتشب،ر الوبب،االجفسفي ب،فري م بب وبب،ا  سبرو  كورونب، بمب، سمنبع وسو بد 
وقى. كذلك العمل بشكل ايتثن،يف لبن،ا نظ،م  ىف متاور ومتك،مل ببفس مبن  ريرعوبالخي،ير 

النظ،م ال ىف المتر ل الذي سعسش وضع، خاسرا. اض، ة ال  مع،لجة النود الشفسف  ف مخت ب 
انواع اسجلبني والمعبفاى والميتشبعس،ى والمبب،نف ال بىسة اليب،نفي.  اضب، ة الب  مع،لجبة مشبك ة 

ابب،ع ال ببىف بشببكل عبب،م ونسبب،في تموس بب  لحببرظ اليببساري ع بب  ج،يىببة الببنود  ببف تموسببل الو
بشبكل  لإل مب،لال بىف البذي تعبرظ  لتاوسر الوا،عكورون،. و ذا ستا   وضع خاة خميسة 

غسر ميبون ونس،في تموسل  ذا الوا،ع من خالل اجراا من،ق ة مبن بوسبة الوا،عب،ى اسقبل ا مسبة. 
ع   ج،يىة  سرو  كورون،  و فعم  ي،ى الشع  وس نني  ان اىفى وي،يل نج،ح خاة الوض،ا 

اسكثر تضررا من جراا تنعسذ ىظر التجول او نتسجة لتعرضل، ل عسبرو . وسببف مبن التنوسب  ان 
وع ب  الىكومبة توسبسم اسلمب، أ ضبل الىظبر  الىجبر ال بىفنيبة كبسري من الشع  تتضبرر مبن 

لبة وتعبرظ الكثسبر مبن الشبع  مبن ج انتشب،ر الوبب،امبن ىسبث  تبرثسرهالك،مل او الجنيف ومفى 
خ، ة العي،ى العوسري والع،ا ة عن العمل.  واتخ،ذ اسجراااى لبفعمل، واسيبراع  بف تخ بسد 
امبوال ك، سبة لبفعم  بذه العيب،ى لمنبع ى بول نتب،ي  عكيبسة مبن ىسبث انتشب،ر الوبب،ا او ى ببول 

وبل وتبو سر اضاراب،ى اجتم،عسة س ع  اليساري ع سل،. كذلك من الضروري تيلسل انيبس،بسة ن
  المواف الحذايسة ل مواانسن ومراقبة ايع،ر ،.

 

كذلك ع   الىكومة الجفسفي الووسة ان تتخذ خاواى جرسية لمع،لجبة المشبك ة الث،لثبة المتمث بة  بف 
الوضع اسقت ،في الضعسب واللش والمتخ ب والميتشري  س  العي،ف  ف معظبم مع، ب   يبواا 



 
 

 ات في اسواق النفط الدوليةسايسأوراق 

 
 

 

 
ة وباء كورونا فالح العامري  17من  15 صفحةمنظمة أوبك وصناعة النفط العالمية: الخيارات المتوفرة االن وبعد فتر

 

مؤيي،ى المجتمع المبفنفض بمب، تم كب  مبن ال بالىس،ى   ف مؤيي،ى الوا،ع الع،م او الخ،د او
لىل  ذه المشك ة التف س تول تعوسفا من بوسة المش،كل. كذلك أ بب  لنامب،ً ع ب  الىكومبة الو،فمبة 

ض مببن خببالل اتخبب،ذ اجببراااى 2015ان تعبب،ل  الوضببع المبب،لف الخاسببر غسببر الميبببون منببذ عبب،م 
تتيم ب،لتبذسر غسر المبرر. اض، ة ال   عفسفي قا،ع،ىمفروية  ف تو سد النعو،ى وتابسول، ع   

اتخ،ذ اجراااى من شرنل، نس،في اسسبرافاى وتنوسبع اسقت ب،ف بمب، سضبمن تو بسد البا،لبة ونسب،في 
 نمو وفور الوا،ع الخ،د. 

لوف اظلرى اسنمبة الى،لسبة بشبكل واضب  عسبو  اسقت ب،ف العراقبف الرسعبف وضبعع   بف اسجب،ف 
ة التف تىتب،ل الب  فعبم مب،لف ونظب،م ىوكمبة قبوي ور بسن لحبرظ اسجراااى والى ول المن،يب

تنعسذه بنج،ح. وسعتبر أىف المش،كل الكبسري التف سعسشل، اسقت ،ف العراقف تضخم وتر بل الواب،ع 
 أكبر عبيب،الىكومف الذي أ ب  أكبر وأخار معض ة ام،م النلوظ ب،سقت ،ف العراقفض وأ ب  

اع،في  سك ة نعي  والتخ د من التر ل والتخ ب  فر ع  ق،ام،م نلوظ الوا،ع الخ،د.  ال  و 
والبسروقرااسة المتح ح ة  س  والتف تعسل اع،في بن،ا اسقت ،ف وجلبة اب،رفي لاليبتثم،ر يبواا  بف 
الوا،ع الىكومف او الوا،ع الخ،د. وس  بو قب،فر ع ب  منبع تح حبل العيب،ف  بف معظبم مؤييب،ت  

الخب،د لعبفم اتخب،ذ اجبراااى افارسبة وق،نونسبة لمنبع  والتف ا بىى ع،يو، ام،م النلوظ ب،لوا،ع
العيبب،ف الميتشببري ومنببع نو بب  البب  شببرك،ى الوابب،ع الخبب،د. ولببذلك مببن ال ببع  تاببوسر قابب،ع 

لوس،في اسقت ،ف العراقف  ف الميبتوبل ببفون وضبع رؤسب،  سؤ   خ،د ع ري ومتاور وشع،ب 
تنعسبذ ،. وتتضبمن الرؤسب، اعب،في ستم تنعسذ ، من خالل خاا واضىة ستم اتخب،ذ اجبراااى شب،م ة ل

 سك سة الوا،ع الع،م وتو سد فوره  بف مرى بة انتو،لسبة وتر سبل وتابوسر الواب،ع الخب،د واتخب،ذ 
 اسجراااى لتعنسن فوره الوس،في.      

 الوضع بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا؟ 
 

من المتوقع ى ول بعظ التحسراى اسقت ب،فسة والجسويس،يبسة  بف  بن،عة البنعا الع،لمسبة ع ب  
 ا مل،: تفرسجس،ميتوى الع،لم بعف انتل،ا ج،يىة  سرو  كورون، وبفا تع، ف ايع،ر النعا 

 

  من ال ع  عوفي ايع،ر البنعا الب  ميبتوس،تل، اليب،بوة  بف  تبري ق بسري بيبب  الخبنسن
 لميبون  ف الع،لم.النعاف الع،يظ غسر ا

  ربمبب، لببم تببنج  المم كببة العربسببة اليببعوفسة  ببف تىوسببل كببل ا ببف ل، المتضببمنة اوس نسبب،في
 ى تل،  ف ايوان النعا الع،لمسة. كذلك  ن،ك شك  بف قببول منتجبف البنعا ال بخري او

وبوسبة  رويبس،بوسة شرك،ى البنعا الع،لمسبة المنتجبة ل بنعا الخب،م التعب،وظ مبع المم كبة او 
 لمنتجةض ل مي، مة  ف توانن ايوان النعا الع،لمسة. الفول ا

 

  .انخع،ظ النمو اسقت ،في الع،لمف الميتوس،ى مخسعة  ذا الع،م ع   اقل توفسر 
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  انفس،ف الا   ع   النعا بشكل كبسر خالل  تري انىي،ر ج،يىة  سرو  كورونب، وسبوفي
ة مببن قبببل المنتجببسن البب  ارتعبب،ع ايببع،ر الببنعا نيبببس، وايببتورار ، عنببف ميببتوس،ى موبولبب

 والميتل كسن. 
 

  خرول عشراى الشرك،ى اسمرسكسة المتخ  ة  ف انتب،ل البنعا ال بخري مبن اسنتب،ل
بيب  ك ب انت،ل ىوولل، تج،ونى ايع،ر النعا الى،لسةض وربم، ستم اخراجلب، مبن اسنتب،ل 
اسن لىسن تىين اسيبع،رض و بذا بب،لابع يبوب سو بد انت،جلب،.  بذا ربمب، سجببر بعبظ 

رك،ى الببنعا ال ببخري  ببف لوبب،ا او نو،شبب،ى مببع اوبببك لحببرظ اسجبب،ف ويبب،يل  ع،لببة شبب
ل ميبب، مة  ببف تببوانن ايببوان الببنعا الع،لمسببة. و ببذا ممبب، جعببل اسفاري اسمرسكسببة تنسببف 
الضحا ع   المم كة العربسة اليعوفسة وتلفسف ، بعبرظ ضبراي  ع ب  البنعا اليبعوفي 

غببران ايببوان الببنعا ببب،لنعوا اليببعوفسة لتعمببف ،  ببف تخعببسظ ايببع،ر الببنعا الع،لمسببة وا
 الرخس ة. 

 

  كببذلك وألول مببري  ببف تبب،رسة ال ببن،عة الع،لمسببة سوببوم الببريس  اسمرسكببف ب،لتويببا لببفى
اعب،في التعب،ون مبع منظمبة اوببك لحبرظ التبوانن ببسن العبرظ  بضبروريريس  رويس، 

 والا    ف ايوان النعا الع،لمسة. 
 

  ،ع   المفى المتويا والبعسفض ربم، ستمكن بعظ فول اوبك من اع،في جبنا مبن ى بتل
 نعوا منخعضة.  بريع،رينواى اسخسري ومنل، العرانض ولكن  3التف خيرتل، خالل 

 

  اىتم،ل ايتمرار المم كة العربسة اليعوفسة بيس،يتل، الى،لسبة لعتبري اوس بة وتبرك ايبوان
النعا الع،لمسة تىفف الس،ى العرظ والا ب  فون تبفخل بحبظ النظبر عبن ميبتوى يبعر 

 . 2015النعاض كم،  ع ى عنف انلس،ر ايع،ر النعا ع،م 
 

  ع،لمس، اي بمش،ركة كل اىتم،ل ظلور الس  جفسفي ستم من خاللل، توانن العرظ والا  
منتجببف العبب،لم فوس وشببرك،ى و ببذا مبب، تا،لبب  ببب  اليببعوفسةض ولكببن  ببذا سعتمببف ع بب  

 المع،وض،ى الو،فمة التف فعى السل، المم كة العربسة اليعوفسة.. 
 

  نس،في تض،ر  الم ،ل  بسن فول الع،لم وضعب التنيسل بسن الووى اسقت ب،فسة الكببرى
 اسنم،ى ونت،ي  وخسمة  ف الميتوبل. وربم، سؤفي ذلك ال  تناسف
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  فخببول الوسسبب،ى المتىببفي اسمرسكسببة واورببب،  ببف ركببوف اقت بب،في وى،لببة عببفم السوببسن
بيب  توقب اسنشاة اسقت ب،فسة بفرجب  غسبر  2020وانخع،ظ النمو اسقت ،في لع،م 

ميبوقةض نتسجبة توقبب تبب،فل وىركبة البضب،يع وتيبرس  العم،لبة وانخعب،ظ الا ب  ع ب  
 نتج،ى وغسر ،.الم
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