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ي السوق  :*نبيل المرسومي  .د.أ
 
مستقبل أوبك بلس ف

 النفطية العالمية

 

ي اإلشارة اىل ان منظمة أوبك قد تأسست 
ي البدء ينبغ 

 
ي تضم اآلن بمبادرة من العراق 1960عام ف

 13، والت 

ي العالم، الدول المصدرة دولة من 
 
ويال والجزائر  السعودية وإيران والعراق واإلماراتوهي : للنفط ف وفن  

ياوانغوال والكونغو وغابون وايران وليبيا  ة لزيادة عائدات بيع ، وتهدف المنظموغينيا االستوائية , ونيجنر

ي السوق العالمي للدول األعضاء. 
 
 لقد استهدفت االوبك من وراء تأسيسها تحقيق مايلي :  النفط ف

ي اسعار النفط الخام المصدر اىل السوق العالمية .  -1
 
 تحقيق االستقرار ف

ورة تنظيم معدالت االنتاج من اجل دعم مستوى االسعار.  -2  ض 

ي االوبك . زيادة العوائد النفطية للدول الم -3
 
 نتجة للنفط االعضاء ف

ي نهاية
 
ين حواىلي  وقد أنتجت هذه البلدان ف

ي ثلث الثمانينات من القرن العشر
 
النفط العالمي المطروح ف

ئ عدا النفط : و ضم اتاألسواق.  ي كل شر
 
فهي مختلفة طبيعيا :  بك مجموعة من البلدان المتباينة ف

مرة من سكان  70الجزائر اكنر مساحة من الكويت بمائة مرة . ومتباينة سكانيا : سكان ايران اكنر بنحو 

مرة  265قطر . كما انها تختلف من حيث مقدار احتياطيها النفطي : احتياطيات السعودية اكنر بحواىلي 

ي مستويا
 
 ت المعيشة ، وطبيعة االنظمة السياسية . من احتياطيات الغابون . فضال عن التباين ف
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ي األوبك، إضافة دولة  13دولة مصدرة للنفط منها  23هو اتفاق يضم فأوبك بلس اما 
 
دول  10اىل عضوة ف

وجنوب السودان وكازاخستان  روسيا والبحرين وعمان والسودانمن خارج اوبك وهي :  نفطية أخرى

يا .  ي نوفمنر جر واذربيجان والمكسيك وبروناي ومالنر 
 
ت ظروف  2016ى التوصل لهذا االتفاق ف عندما أجنر

ي المنتجير  عل التعاون مع 
 
إلعادة استقرار السوق، ألن سوق « أوبك»السوق الصعبة حينها روسيا وباف

النفط من الناحية العملية ال تستطيع العمل بشكل صحيح من دون قيادة. وألن القيادة الفعلية تتعلق 

ها، كان من الطبيغي أن تقود السعودية وروسيا هذا التحالف. ومن المفارقات أن  بحجم إنتاج كل دولة وتأثنر

ي فاعلية التعاون مع أوبك، ورفضت روسيا التعاون 
 
كاتها النفطية كانت تشكك بصورة مستمرة ف روسيا وشر

ي  مع أوبك
 
ي كل مر حاالت عديدة  ف

 
ء ف ي

ي وجهتها أوبك لها لفعل شر
ة يختّل سابقة رغم كل الدعوات الت 

ي  .توازن السوق
 
 ف
ً
لكّن روسيا لم يعد بإمكانها تجنب أوبك، ألن الواليات المتحدة أصبحت مؤثرة جدا

ي هذا 
 
السوق بفضل النفط الصخري، وليس بإمكان روسيا مواجهة هذا التطور من دون أوبك. وساعد ف

، إذ أصبحت الزيارات الرسمية والتجارية -التقارب السياشي السعودي  ي  الروشي
 
 ف
ً
 ثابتا

ً
بير  البلدين أمرا

ي تلت نشوء التحالف، وانفتحت شهية 
ي روسيا « أرامكو السعودية»السنوات الت 

 
عل االستثمار ف

ي السعودية
 
 .وانفتحت شهية الصناديق السيادية الروسية للبحث عن استثمارات ف

ي اجتماعات "أوبك بلس"، يتم تحديد حجم ضخ
 
، وحصة   ف ي السوق العالمي

 
كل دولة من اإلنتاج النفط ف

نة، ولضمان أال ي  للحفاظ، عل أسعار من  
 
يؤدي إلغراق السوق. كما ويضمن للدول مكاسب اقتصادية. وف

ض أن يعلن كل اجتماع لمنظمة أوبك حجما إجماليا للخفض.   أوقات األزمات، يفن 

ي  أوبكوقد توافقت دول 
 
ي  الجزائر خالل اجتماع ف

 
ي عل تخفيض إنتاجها لل 2016عام  ف

مرة بشكل مبدئئ

عامي  قياسية شهدتها األسعار خالل انخفاضات  بعد  النفطبهدف تحسير  أسعار  2008األوىل منذ عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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ي بعضها إىل و  2015و  2014
 
اذ انخفض سعر برميل النفط الخام %، بسبب زيادة المعروض.  70صلت ف

 دوالرا .  30دوالر اىل  100من 

اتيجية حصة السوق هو عدم رغبة اوبك والسعودية بشكل خاص, من جهة,  رات اتباع اسن  احدى منر

المباحثات عن إخفاق  والمنتجير  من خارج اوبك, من جهة أخرى,  تحمل عبء خفض اإلنتاج, اذ اسفرت

ي التوصل إىل تنسيق حول خفض اإلنتاج لدعم أسعار النفط, غنر أن هبوط أسعار النفط إىل مستويات 
 
ف

ورة  ة  طالت جميع المنتجير  بدون استثناء, وهو ما اشعرهم بض  متدنية أحدث نقطة انعطاف خطنر

،  دفع باتجاه التعاون والتنسيقالتوصل إىل اتفاق حول خفض اإلنتاج, إذ كان ضغط انخفاض األسعار ي

ي 
 
ي عام  30وبعد سنتير  من اإلنتاج بدون قيود تم االتفاق ف

ين الثائ  بير  أعضاء اوبك عل خفض  2016تشر

ي ويشي تطبيق /( مليون ب32.5ي, ليصل مستوى إنتاج المنظمة إىل )/( مليون ب1.2اإلنتاج بواقع )

ي خفض اإلنتاج ابتداًء من األول من كانون 
 اشهر قابلة للتمديد, ويكون التخفيض 6, ولمدة 2017الثائ 

 
ً
ي ٪4.5بنسبة) موحدا

 
ي العاشر من   كل إمدادات ( ف

 
يا من خفض اإلنتاج, وف عضو, وتم إعفاء ليبيا ونيجنر

تم االتفاق بير  منظمة اوبك وروسيا والمكسيك وكازاخستان واذربيجان  2016من عام  ولكانون اال 

يا ومنتجير  اخري ي خفض اإلنتاج, وأطلق عل هذا االتفاق اوبك بلس, ووافقت ومالنر 
 
ن, عل التعاون ف

ي, وتعهدت روسيا ان تخفض /( الف ب600روسيا والمنتجون االخرون عل خفض اإلنتاج بحدود )

ي حير  يتحمل المنتجون االخرون كمية الخفض المتبقية, واستمر العمل /( الف ب300اإلنتاج بواقع )
 
ي, ف

, وتم االتفاق عل استمرار التعاون عل خفض اإلنتاج إىل نهاية 2017ق حت  نهاية عام بهذا االتفا

ي دعم األسعار, ونتيجة ب. وأسهم التوصل إىل اتفاق اوبك بلس 2018عام
 
اتيجيتها ف عودة اوبك إىل اسن 

 52االتفاق المذكور وخفض اإلنتاج ارتفع متوسط السعر الفوري لسلة خامات اوبك إىل ما يقارب )
ً
( دوالرا

 عام 70ثم إىل نحو ) 2017عام 
ً
ي عام 40بعد ان كان بلغ ) 2018( دوالرا

 
( 11.8. اي بحدود )2016( ف
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ي من عام 
ي النصف الثائ 

 
دوالر, غنر ان متوسط أسعار النفط لم تصل إىل ما كانت عليه قبل الصدمة ف

2014. 

ي اتفاق اوبك بلس وهي : 
 
 يمكن تأشنر النقاط االيجابية ف

  
ا
ي تقليص الفائض الذي كانت اسواق النفط  -:اول

 
ان اتفاقية منظمة اوبك مع المنتجير  االخرين أسهمت ف

ي منه منذ عام 
ي السوق  حققت الدول المنتجة عوائد 2014تعائ 

 
, وبسبب تقليص الفائض الموجود ف

ي مستوى أسعار ا
 
لنفط, ومعت  مالية مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة وذلك نتيجة االرتفاع الحاصل ف

 ذلك تحسن االوضاع المالية واالقتصادية لبلدان اوبك بلس. 

   : 
ً
ات المهمة التفاق اوبك بلس هو تراجع مخزونات النفط العالمية منذ شيان مفعول  -ثانيا من المؤشر

برميل خالل  مليون (234) بمقدار والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مخزونات االتفاق, إذ انخفضت

ي عام من المدة
 هذا نصف من أكن   المتحدة الواليات وشكلت  2018 نيسان عام إىل 2017 كانون الثائ 

المدة  خالل برميل ( مليون162بمقدار) األخرى والسوائل الخام النفط مخزونات انخفضت اذ االنخفاض،

ي  المخزون مستويات كانت 2018 نيسان عام نهاية وبحلول. المذكورة
 
 نالتعاو  منظمة من كل ف

ي  المتوسطات من أقل المتحدة والواليات والتنمية االقتصادي
 
 . 2017 أبريل - 2013 نيسان ف

     
ً
ي تأطنر وتنسيق التعاون بير  منظمة اوبك  -:  ثالثا

 
اتيجية الدفاع عن األسعار ف سمحت العودة إىل اسن 

ي تاري    خ 
 
اوبك يستمر فيها التعاون والمنتجير  االخرين وبشكل اساشي روسيا االتحادية, وهي المرة األوىل ف

, ويمكن القول ان هذا التعاون من خارج اوبك  خفف  مع المنتجير  من خارج اوبك لمدة تزيد عل السنتير 

ي 
 
ي المساهمة ف

 
ي حال لو تحملت منظمة اوبك وحدها ذلك, ويعد حالة صحية للتنسيق ف

 
عبء التخفيض ف

 استقرار السوق النفطية. 
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 2020انهيار أسعار النفط عام 

ي  صدمتان العالمية النفط صناعة أصابت
 
آذار  شهر خالل والطلب العرض صعيدي عل واحد آن ف

 أدت المنتجير  ، اذ بير   السوقية المنافسة حدة وزادت الوقود استهالك من كورونا وباء خفض إذ ،2020

ي  مسبوق غنر  انهيار إىل العالمية العزل إجراءات
 
 يوميا برميل مليون 30 نحو اىل وصل النفط عل الطلب ف

ي  ،
 
 القيود جميع أوبك الغاء بسبب هائلة عرض تخمة ظهرت الهائل الحجم بهذا الطلب صدمة مقابل وف

ي  خفض تأييد روسيا رفضت ما بعد نيسان من األول من اعتبارا إنتاجها عل
 
 مليون 1.5 قدره لإلمداد إضاف

ي  ، 2020 حزيران حت   يوميا برميل
 من والمنتجير   أوبك أعضاء بوسع سيكون أنه االتفاق انهيار ويعت 

ي  لهم يحلو كما الضخ نظريا خارجها
 
 من والكويت واالمارات السعودية وزادت.  أصال متخمة سوق ف

، إنتاجية بقدرات السعودية وتتمتع ، انتاجها ي  حواىلي  بفضل اكنر
ي  برميل مليوئ 

 
 اإلنتاجية الطاقة من اليوم ف

كة وسعت.  المستغلة غنر    برميل مليون 13 إىل 12 من اإلنتاجية الطاقة مستوى رفع اىل أرامكو شر
ً
 ، يوميا

ي  تنتج ان تستطيع ال السعودية ان غنر 
 
 لم وهي  يوميا برميل مليون 10.700 من اكن   القريب المدى ف

 النفطية مخزوناتها استخدام تستطيع السعودية لكن.  يوميا برميل مليون 11 بمستوى اإلنتاج بعد تختنر 

ي 
ي  اإلمدادات لزيادة برميل مليون 155 اىل تصل الت 

 
 برميل مليون 12.3 مستوى اىل جدا قصنر  وقت ف

ي  االستهالك محاور قرب الخام بتخزين السعودية تقوم اذ ، يوميا
 
 كرير سيدي وميناء وأوكيناوا روتردام ف

ي  كبنر  انهيار اىل أدى ذلك كل.  المضي
 
 بالسعودية االتصال اىل ترامب دفع ما وهو ، الخام النفط أسعار ف

 اجل من يوميا برميل ماليير   10 بمقدار النفط انتاج لتخفيض+ ألوبك جديد اجتماع لعقد وروسيا

ي  الشديد المعاناة بعد لألعل األسعار ودفع النفطية التخمة ةمعالج  األمريكي  الصخري النفط لمنتجر

ي + أوبك اجتماع عقد وقد ، الكلفة المرتفع
 
 9.7 بمقدار اإلنتاج تخفيض عنه وتمخض 2020 نيسان 6 ف

 الخام انخفض اذ قيمته من% 60 لحواىلي  النفط سعر فقدان دون يحل لم لكنه يوميا برميل مليون
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  14 من 6صفحة  مستقبل أوبك بلس في السوق النفطية العالمية أ.د. نبيل المرسومي

ي  دوالر 22 اىل برنت وخام دوالر 18 اىل األمريكي 
 
 السوق تدهور من فاقم وقد.  نيسان من األخنر  األسبوع ف

ي  كافية تخزينية سعات اىل واالفتقاد للمضاربات الكبنر  الدور النفطية
 
النفطية من  والعائمة الثابتة المراكز ف

اميل الورقية   .خالل المتاجرة بالنر

ات النفطية  ي :  ألوبككانت المؤشر
 واوبك بلس قبل الجائحة كاآلئ 

 يوميا برميل مليون 27.770=  أوبك منظمة انتاج

ي  األخرى والدول روسيا انتاج
 يوميا برميل مليون 18.310=  بلس تسم الت 

  برميل مليون 46.080=  بلس أوبك انتاج مجموع

ي المئة  10وكان اتفاق تخفيض اإلنتاج بنسبة 
 
ي الذي نفذته أوبك بلس من اإلنتاج العالمي  ف

 
 2020عام ف

كماش قد جاء إلنقاذ السوق من االنهيار، بعد أن أدت حرب األسعار بير  روسيا والسعودية، وتداعيات االن

ي شهري اذار/مارس الناجمة عن تداعيات فايروس كورونا االقتصادي العالمي 
 
إىل هبوط أسعار العقود ف

ي  10إىل ما دون  2020ونيسان/أبريل 
 
ميل، وسجلت تسويات عقود خام غرب تكساس ف دوالرات للنر

ي التاري    خ. 
 
 الواليات المتحدة قيمة سلبية ألول مرة ف

ة بواقع العالمي  اإلنتاج خفض عل+ أوبك مجموعة اتفقت  يوليو بير   ستتقلص ايومي برميل ماليير   عشر

، برميل ماليير   ثمانية إىل( األول كانون) وديسمنر ( تموز)
ً
  تخفيفها يجري ثم يوميا

ً
 ماليير   ستة إىل مجددا

  برميل
ً
ي  كانون بير   يوميا

ي  االتفاق ويتوقف. 2022 نيسان و 2021 الثائ 
ي  المكسيك انضمام عل النهائئ

 الت 

  برميل ألف 400 بواقع إنتاجها خفض رفضت
ً
ين إنتاج مستوى من يوميا  وتطالب 2018 أكتوبر/األول تشر

ي  النحو عل االنتاح تخفيضات وتوزعت.  فقط برميل الف  100  بتخفيض
 وروسيا السعودية:  اآلئ 

 640 الكويت و برميل الف 720 واالمارات مليون 1.060 والعراق منهما لكل يوميا بميل مليون  2,508

يا وكازاخستان برميل الف  اعفاء تم وقد.  برميل الف 164 أذربيجان و منهما لكل برميل الف 400 ونايجنر
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ويال وليبيا ايران اجع الجديدة العراق حصة وفق وعل.  التخفيضات من وفن    4.6 من العراق انتاج سين 

اجع ثم ومن يوميا برميل مليون 3.540 اىل برميل مليون  مليون 2.440 اىل مليون 3.5 من صادراته ستن 

ميل دوالرا 41 مستوى اىل األسعار ارتفاع يستلزم ما وهو يوميا برميل  نفس عل العراق يحافظ لكي  للنر

ي  النفطية عائداته مستوى
 
ي  آذار شهر ف

ي  دوالر مليارات 3 نحو والبالغة الماض 
ي  ال والت 

 لتغطية تكف 

 وحدها الرواتب

 

ي  عادال الحصص توزي    ع كان هل
 
 ؟+ أوبك اجتماع ف

 

ي  اعتماده تم الذي المعيار
 
ي  دولة كل انتاج من% 23 البالغة اإلنتاج تخفيضات حصص توزي    ع ف

 
+ أوبك ف

ي  أساس انتاج كمستوى 2018 أكتوبر شهر انتاج مستويات هو
 
 اجراء وهو الحصص توزي    ع تم ضوئه ف

 اىل بالرجوع وليس األسعار انهيار سبق الذي الشهر هو المعيار يكون ان المفروض الن أيضا ومريب غريب

 انتاجهما تحديد وتم المعيار هذا من وروسيا السعودية حصة استثناء تم فقد ذلك ومع 2018 عام

ة للسعودية حقق ما وهو برميل مليون 11 بمستوى  مليون 9.7 كان األسعار انهيار قبل انتاجها ان اذ منر 

ي  ما وهو يوميا برميل
ي  الفعلي  التخفيض ان يعت 

 
 1.2 وانما برميل مليون 2.5 يكن لم السعودية حصة ف

دخل و حصتها من المكثفات استثناء تم فقد روسيا اما.  برميل مليون
ُ
 نوع وهي  - المكثفات روسيا ت

ي  -الغاز إنتاج خالل ُيستخلص ما غالبا- الخام النفط من الجودة عاىلي  خفيف
 
 النفط من إنتاجها أرقام ف

 تدشير   مع الرقم هذا يرتفع ان الممكن ومن برميل ألف 833 الغاز مكثفات من روسيا إنتاج يصل.  الخام

ي  جديدة غاز حقول روسيا
 
ق الشماىلي  القطب ف يا وشر ، إىل الغاز لنقل أنابيب خط وفتحها سيبنر  الصير 

.  برميل مليون 1.7 من اقل وانما مليون 2.5 ليس التخفيض من الحقيقية روسيا حصة فإن ذلك وعل



 

 
 

ي اسواق النفط الدوليةوراق أ
 سياسات ف 
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ي  الوفد عل وكان
 
ي  الحقائق هذه يستغل ان العراف

 
 من وكان المكسيك فعلت كما حصته لتخفيض الضغط ف

ي  الراهنة للظروف نظرا اإلجماىلي  العراق انتاج ضمن كردستان حصة ادراج بعدم يطالب ان الممكن
 الت 

 اىل 150 بير   ما العراق حصة تخفض ان االتجاه بهذا يمكن وكان للمركز االمتثال عدم اىل اإلقليم تدفع

 . يوميا برميل الف 200

 

 لماذا رفضت االمارات اتفاق أوبك بلس ؟
 

وع اتفاق  اإلمارات أوقفت  مشر
ً
ي بلس ي لزيادة إنتاج أوبكتدعمه السعودية وروسيا  مؤخرا

برميل  مليوئ 

 بحلول نهاية 
ً
ي قيود تنتهي اذ ،  2022، وتمديد بقية القيود القائمة إىل نهاية 2021يوميا

 
اإلنتاج الحالية ف

ي أوبك+ 
 
ي 2022نيسان ف

 
، لكن اآلن تريد كل من السعودية وروسيا، بدعٍم من جميع الدول األخرى ف

أوبك+، مد االتفاقية حت  نهاية العام الُمقبل. وقد رفضت اإلمارات توسيع نطاق االتفاقية ما لم يتغنر 

، وتقول اإلمارات إن مستو  ، ى انتاجها خطها األساشي ي نيسان  الحاىلي
 
 1.170بنحو   2020 والذي تحدد ف

ي أن يصل إىل 
، منخفض للغاية، وإنه ينبغ 

ً
ي الوقت الذي  مليون 3.8مليون برميل يوميا

 
برميل يوميا . وف

غنر  2021الف برميل يوميا شهريا من آب ولغاية نهاية العام  400تؤيد فيه االمارات زيادة اإلنتاج بمعدل 

  2022 نهاية عام مد الصفقة حت  انها ترى ان 
ً
وري حاليا ي االتفاقية  8هناك ال يزال اذ  غنر ض 

 
أشهر ف

يد من إنتاجها  4تمتلك طاقة إنتاجية نفطية تقدر بأكن  من انها اإلمارات وتقول الحالية،  ماليير  برميل وسن  

ي اليوم مع نهاية  5ليصل إىل 
 
كائها يمتلكون أي2030ماليير  برميل ف ضا حصصا ".لكن معظم دول أوبك وشر

، خصوصا المملكة العربية السعودية والعراق والكويت. وتزيد بأكن  من  ماليير  برميل  9إنتاجية فائضة أكن 

ي ستقلب موازين اإلمدادات النفطية من دول أوبك بلس
ي اليوم. مع التخوف من دخول هذه الكميات الت 

 
 ف

 . 

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/7/2/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83


 

 
 

ي اسواق النفط الدوليةوراق أ
 سياسات ف 
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اح السعوديلرفض اإلمارات يمكن ان يعزى  وباختصار  روشي ألربعة أسباب، األول اتهام السعودية ال -القن 

ي هو المطالبة بإعادة احتساب حصة 
ي حصة كل منهما عل حساب الدول األخرى. والثائ 

 
وروسيا بالمبالغة ف

ي تبلغ 
ي تم عل أساسها اتفاق نيسان/ابريل، ، والت 

مليون   3.170اإلمارات عند نقطة أعل من تلك الت 

ين األول/أكتوبر  برميل يوميا، حسب متوسط إنتاج الذي تم عل أساسه احتساب حصص  2018تشر

ي تطالب بها اإلمارات 
 3.8اإلنتاج وكمية التخفيضات لجميع الدول المنتجة. وتبلغ الحصة األساس الت 

ي شهر  االتفاقمليون برميل يوميا. والسبب الثالث هو رفض الربط بير  تمديد 
 
وبير  زيادة اإلنتاج ف

آب/أغسطس، عل أن تدعو أوبك فيما بعد إىل اجتماع مستقل لمناقشة موضوع الحصص. أما السبب 

وذلك عل خالف رغبة  2022الرابع فهو رفض تمديد العمل بتخفيضات اإلنتاج إىل ما بعد نيسان/أبريل 

ي تمديد العمل باالتفاق إىل نهاية كانو 
 
 .2022ن األول/ديسمنر السعودية وروسيا ف

ي الرؤى والمواقف بير  االمارات والسعودية انعكاس لطبيعة التنافس االقتصادي 
 
وقد يكون هذا االختالف ف

كات المتعددة الجنسيات من الحصول عل العقود  بينهما اذ يمكن ان  ُينظر إىل تهديد السعودية بمنع الشر

، المركز الحكومية المربحة، ما لم تنقل مقراتها الرئيسي ي  عل دئر
ً
 ضمنيا

ً
ة إىل الرياض، بوصفه هجوما

ي التجاري لإلمارات، 
كات ،  فيها تتمركز الت  ترسيخ السعودية الرامية اىل سياسات كما ان معظم هذه الشر

فيه، وتحرير المرأة،  انفتاحيةأسس اقتصاد سياحي منافس لإلمارات، باتباع سياسة 
داخلية عنوانها الن ّ

ء، وإقامة مدينة "ني ي
ي كل شر

 
ي ف  %50أن خاصة و وم" عل البحر األحمر شمال المملكة لتكون منافسة لدئر

ي هم من السعوديير   اد من . فضال عن ان السعودية قد أعلنت مؤخرا عن من زوار دئر تعديل قواعد االستنر

ر األكنر منه ي إجراء تعتنر اإلمارات المتض 
 
ي المناطق ويستبعد القرار، السلع المنتجة ،  دول الخليج، ف

 
ف

ي تستخدم مكونات إشائيلية من امتيازات جمركية تفضيلية تقدمها المملكة لدول مجلس 
الحرة أو الت 

ي األخرى، ي المناطق الحرة بالمنطقة .التعاون الخليجر
 
ونص القرار السعودي عل أن "كل البضائع المنتجة ف



 

 
 

ي اسواق النفط الدوليةوراق أ
 سياسات ف 
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ي يدخل فيها مكون من إنتاج إشائيل، أو ويشمل القرار أيضا استبعاد "البضائع ال."لن تعتنر محلية الصنع
ت 

ي اتفاق المقاطعة 
 
كات مدرجة ف ، أو شر كات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إشائيليير  صنعته شر

وتعتنر المناطق الحرة، إحدى المكونات الرئيسة القتصاد اإلمارات، كما أنها والبحرين، ."العربية إلشائيل

ي مجلس ال
 
ي اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية العضوان الوحيدان ف تعاون الخليجر

 .وتجارية مع إشائيل

ي وستؤدي هذه اإلجراءات السعودية اىل 
 
ي تعتمد عل السوق السعودية ف

خسارة فادحة لإلمارات، الت 

يك التالنسبة األكنر تضيف  جاري األول من صادراتها غنر النفطية. السعودية بالنسبة لإلمارات هي الشر

يك األول عالميا فيما يتعلق بتجارة التصدير وإعادة التصدير  « العبور»عربيا، والثالث عالميا، لكنها الشر

 مليار دوالر.  31حواىلي  2019للسلع غنر النفطية. وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما عام 

ي 
 
كات ف كات  السياسة التجارية السعودية الجديدة ستؤثر سلبا عل الشر اإلمارات، وسيمتد أثرها إىل الشر

ي السعودية حواىلي 
 
ي مجاالت التجارة واالستثمار. وتعمل ف

 
اإلماراتية العاملة داخل السعودية، خصوصا ف

ي  65
 
ى ف كة إماراتية كنر ي مجاالت مختلفة، بلغت قيمة استثماراتها عام  122شر

 
وعا ف حواىلي  2019مشر

ي اإلمارات بقيمة مليار دوالر، مقارنة باستثمارات  9.2
 
صف قيمة مليار دوالر، أي أقل من ن 4.3سعودية ف

 االستثمارات اإلماراتية. 

وقف الرحالت الجوية مع اإلمارات، بحجة  الخالف برزت قبل أيام، إذ أعلنت السعوديةمظاهر آخر 

وس كورونا. وتسيطر اإلمارات عل خطوط النقل الجوي للركاب والبضائع  التحوط من مخاطر انتشار فنر

ان،  كتيها الرئيسيتير  للطنر كما تمثل الرحالت الجوية من « اإلمارات واالتحاد» بير  البلدين، عن طريق شر

ي  68.5عل « االتحاد»و « اإلمارات»جوية ربحية. وتستحوذ طائرات وإىل السعودية من أكن  الخدمات ال
 
ف

ي حير  يبلغ نصيب 
 
ي المئة فقط.  31.5« الخطوط السعودية»المئة من الرحالت الجوية بير  البلدين، ف

 
ف



 

 
 

ي اسواق النفط الدوليةوراق أ
 سياسات ف 
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. وعندما تستأنف  كتير  اإلماراتيتير  ك أثرا ماليا سيئا عل الشر وال شك أن قرار وقف الرحالت الجوية سين 

ي جديد، بجانب الخطوط حركة ا
ان، ستكون السعودية قد أعدت نفسها، بإنشاء ناقل جوي وطت  لطنر

ان العاملة بير  البلدين. ومن المرجح أن تض  كات الطنر السعودية، وتطلب إعادة التفاوض عل حصص شر

ان إىل  ي رحالت الطنر
 
كاتها ف ي المئة عل األقل، وإعادة توزي    ع 50السعودية عل زيادة حصة شر

 
امتيازات  ف

كات األجنبية ومنها اإلماراتية.  كات الوطنية األفضلية عل الشر  السفر عل الخطوط الداخلية، بما يمنح الشر

 

جع حرب أسعار النفط مرة أخرى ؟  هل ستر
 

ي العام 
 
ي السوق النفطية العالمية  2020من الصعب جدا تكرار ما حصل ف

 
من حرب أسعار طاحنة ف

ي العام عديدة منها : أوال  السباب
 
من انهيار كبنر ألسعار النفط ووصوله إىل مستويات  2020أن ما حدث ف

متدنية لم يصلها منذ عقود من الزمن ال يمكنه أن يتكرر فقد كان بسبب ضعف الطلب وإغالقات الدول 

كاتها وهذا درس استفادت منه وبالتاىلي تأقلمت عل تسينر أعمالها بطر  ق تخفف من وطأة لمصانعها وشر

ة من الدول المنتجة سواء للنفط الخام أو الصخري دور  اإلغالق لو حدث مجددا, كما كان لضخ كميات كبنر

ي مستويات اإلنتاج وكان أول المتأثرين منه هي الدول 
 
ي انهيار األسعار بعد فشل التوصل إىل اتفاق ف

 
ف

ي المقام األول خاصة أن أغلبية الدول تعد تكلف
 
ة إنتاج النفط لديها عالية بل بعضها اضطر لبيع المنتجة ف

بة مؤلمة لن يعملوا عل تكرارها.  ميل بأقل من سعر التكلفة وهي ض  ي سوق ثانيا : ان  النر
 
المصالح العالمية ف

. لذلك فإن حرب األسعار، إن وقعت، فإنها لن تستمر طويال،  –النفط أكنر من الخالف السعودي  ي
اإلمارائ 

، أولهما  ي ذلك الواليات المتحدة تفضل االستقرار عل التوتر لسببير 
 
وخاصة ان  أن الدول الصناعية بما ف

ي فجرت انهيار أسعار النفط يؤثر سلبيا عل صناعة النفط الصخري األمريكي 
ي هو أن اإلمارات، الت 

. والثائ 

، وست ي مواجهة السعودية وروسيا مجتمعتير 
 
ي حرب أسعار، ف

 
ضيع عل الخالف لن تستطيع الصمود ف



 

 
 

ي اسواق النفط الدوليةوراق أ
 سياسات ف 
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ي 
 
ي أرباح عالية ف

ي االقتصادي، وحرمان المنتجير  من جت 
 
نفسها وعل اآلخرين فرصة االستفادة من التعاف

ة قوة الطلب وتوقعات ارتفاع األسعار إىل  أن أسعار . ثالثا :  دوالرا عل األقل مع نهاية العام الحاىلي  80فن 

ا ي قد تكون األحداث النفط ما زالت تسنر بموجة صاعدة قد يتخللها بعض الن 
جعات الطبيعية الت 

ي "أوبك" أحد مسبباتها لكن ال يوجد حت  اآلن عل األقل إشارات تشنر إىل كش النفط 
 
والخالفات ف

ي موجة هابطة بسبب ارتفاع الطلب كما ور 
 
ت تقارير من عدة جهات دولية بأن دلمساره الصاعد ودخوله ف

. وتتل داد خالل العامير  المقبلير  ي الطلب الشي    ع الطلب سنر 
 
ف  األسعار دعما من انتشار اللقاحات ومن تعاف

ي موسم الصيف، بعد رواج حركة التنقل والسفر والسياحة، بينما تكبح المكاسب السعرية الساللة 
 
ف

وس "دلتا"، رغم حالة القلق من احتمال عودة بعض المنتجير  إىل اقتناص  الجديدة من متغنر الفنر

 . ر من قيود اإلنتاجالحصص السوقية بعد التحر 

 

ي ظل 
 
ي مستقبل اوبك بلس ف

ر
 السعودي  –الخالف االمارات

 
ي أوبك بلس ال  ي صفوف منتجر

 
ي وثالث  23تحتل اإلمارات المرتبة الرابعة ف

اكنر خلف روسيا والسعودية ثائ 

ي العالم 
 
ي النفط ف % من إجماىلي إنتاج دول أوبك بلس 7أكن  بقليل من وتنتج االمارات  ، والعراق. منتجر

ويال وليبيا  .  الخاضعة لنظام الحصص، باستثناء إيران وفن  

بير  االمارات والسعودية ومعها كل دول أوبك بلس األخرى اىل تضييق العجز عن التوصل التفاق  ؤديسي

فع أسعار النفط الخام بشدة . لكن ثمة تصور درامي آخر الخناق عل السوق المتأزم بالفعل، ما سنر

 عل السوق ال
ً
ي نفطية ُمحتمل، وهو أن تنهار وحدة أوبك+ بالكامل، األمر الذي سُيمثل خطرا

ستشهد الت 

ي أسعار النفط العالمية 
 
 لما تراه، وهو ما يض  سعر اضطرابات واسعة ف

ً
ألنه بذلك كل دولة ستنتج وفقا

ي المدى القصنر 
 
ي األسعار أيضا؛ ألن االتفاقية ذلك تفاق سيؤدي إذا لم يتم اال  .برميل النفط ف

 
إىل ارتفاع ف



 

 
 

ي اسواق النفط الدوليةوراق أ
 سياسات ف 
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. وهنا حدوث أي من الحالتير  سيؤدي إىل االرتفاع  ي السوق العالمي
 
ي القديمة تقلل من حجم اإلمدادات ف

 
ف

اوبك دون اتفاق، سيكون مستوى إنتاج اذ من  قياسا عل انخفاض المعروض مقارنة بالطلب. االسعار 

ي أغسطس/آب بلس 
 
ي يوليو/تموز، هذا ما ألمح إليه وزير الطاقة ف

 
المقبل أو حت  بعده مماثال لإلنتاج ف

( " ي
 
ي ف

غ ئ  ( ، مما دفع سعر الخام المرجغي Bloomberg tvالسعودي عبد العزيز بن سلمان عنر "بلومبنر

ي الواليات المتحدة إىل مستوى قياشي منذ 
 
ميل تقريبا، ألن السوق 77ليبلغ  2014ف كانت تتوقع   دوالرا للنر

ء عل األقل.  ي
ي أغسطس/آب وبعده  زيادة اإلنتاج بعض الشر

 
إن عدم التوصل إىل اتفاق حول زيادة اإلنتاج ف

ي حالة نقص أكن  من السابق، 
 
ك السوق ف  أن الطلب سيتحسن مع تقدم حمالت التلقيح. اذ سين 

ي االشارة اىل 
ي هو انسحاب اإلمارات من صفاوبك بلس الخطر األول عل ينبغ 

 
 2018وفه عل غرار قطر ف

ي 
 
ي الكواليسو ألن ا، لكن الطالق بعيد 2019واإلكوادور ف

 
لرأب الصدع وايجاد حل  المحادثات تتواصل ف

حل “ايجاد  جو بايدن عل الرئيس االمريكي إدارة الرئيس مناسب لألطراف المتنازعة  كافة . فيما  حثت 

ي 
ة بشأن إنت” توفيف  ي محادثات أوبك بلس المتعن 

 
ح  دة سيخفف من تهدئ  ة يبدو ان سيناريو ال  اج النفط. ف

أو  عالمي اال ف ي التصعي د، س واء عل ى الصعي د  االستمرار م  ن ل ب  د االمارات والسعودية  بير   الخالفات

 ا السياس ي، ويع زز إمكاني ة تحق ق ه ذا الس يناريو س لوك الطرفي ن المعت اد ف ي التعام ل م ع كثي ر م ن القضاي

س  واء ضم  ن عملي  ات التحال  ف أو  اإلماراتالمتداخل ة؛ إذ اعت  ادت الري  اض التغاف  ل ع  ن بع  ض تج  اوزات 

تعتم  د عل  ى سياس ة النف س  ا أيض ـً  واإلماراتبه  ا،  عالقتها ف  ي قضاي  ا أخ  رى م  ن أج  ل أن تحاف  ظ عل  ى 

لك  ن ثم  ة عوام  ل تضع  ف  .س  عوديةال إل ى تجن ب الص دام م ع األحيانالطوي ل، وه و م ا يدفعه ا ف ي كثي ر م ن 

م  ن الري  اض وأب  و ظب  ي تتنافس  ان ف  ي نف  س المج  ال الحي  وي  لإمكاني  ة تحق  ق ه  ذا الس  يناريو؛ وه  ي أن ك

ال  األمرف  ي حقيق  ة  الفبادل  ة بي  ن الطرفي  ن، فالخ  المت االنتقاداتلجغراف  ي، وه  و م  ا يفس  ر مس  توى وا

اد البضائ ع  فاتبخاليتعلق  ب دأت  اإلماراتومن ع الس فر إليه ا، ب ل يتعل ق ب أن  اإلماراتيةأوب  ك، أو بمن ع اس تنر



 

 
 

ي اسواق النفط الدوليةوراق أ
 سياسات ف 

 

 

 

 

  14 من 14صفحة  مستقبل أوبك بلس في السوق النفطية العالمية أ.د. نبيل المرسومي

لس  يناريو المرج  ح، ويفت  رض ه  ذا . وهناك سيناريو آخر وهو ا للس  عودية تش عر أنه  ا أصبح  ت ق  وة منافس  ة

ق  ة بي  ن البلدي  ن، ولك  ن لي  س بنف  س الوتي  رة الس  ابقة؛ بس  بب ظه  ور مس  تجدات الالس  يناريو اس  تمرار الع

 ح الخليجي ة وتعقده ا وارتباطه ا بأس واق . ويع  زز إمكاني  ة تحق ق ه ذا الس يناريو تش ابك المصالعالقتهما عل  ى 

م ن الري  اض  لس يدفع كمما  دولي ة للتدخ ل م ن أج ل من ع تفاق م الوض ع،  ف النف ط، وه و م ا س يدفع أطرا

اموأب  و ظب  ي إل  ى    باألهداف االلن  
ً
كة، لك  ن لي  س بنف  س الثق  ة المتبادل  ة س ابق ان ا . وعل ذلك يبدو المش  ن 

ي هو االحتمال المرجح 
 
ي أداء دورها الموازن ف

 
ان اوبك بلس ستستمر عل األقل خالل مدة جائحة كورونا ف

ي 
السوق النفطية العالمية وستستمر تحمل عبء التكييف وأداء دور المنتج المتأرجح وان الخالف االمارائ 

 االقتصاد العالمي عموما .  السعودي سيجري احتواءه للمحافظة عل مصلحة دول أوبك بلس ولمصلحة –

ي جامعة البضة أ *()
 
 ستاذ علم االقتصاد ف

 

ط االشارة اىل المصدرأبسمح ي .بكة االقتصاديير  العراقيير  شظة لو فالنشر مححقوق   12 .عادة النشر بشر
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