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1 هبوط أسعار النفط:
 األسباب والتبعات الجيوسياسية

إن االنخفـاض الـذي حـدث مؤخراً يف أسـعار النفـط العاملية ال ميكن 
إالَّ أن يكـون لـه تأثـري عـىل سياسـات الـرشق األوسـط. فالعديد من 
دول هـذه املنطقـة )أي يف الـرشق األوسـط(، مبـا يف ذلـك الالعبـان 
الرئيسـيان يف الـراع الحـايل عىل النفـوذ اإلقليمي - إيـران واململكة 
لتمويـل  النفـط  عـىل  كبـري  بشـكٍل  تعتمـد  السـعودية-  العربيـة 
حكوماتهـا وتدبـري اقتصادياتهـا بشـكٍل عـام. وكذلـك حـال روسـيا، 
التـي تحـاول إعـادة نفوذهـا اإلقليمـي بعـد توقـٍف دام لعقديـن 
عقـب انهيـار االتحـاد السـوفيتي، فهـي أيضـاً تعتمـد عـىل النفـط 
إىل حـدٍّ كبـري. ويف الحـدِّ األدىن، يشـري تراجـع اإليـرادات إىل تكاليـف 
السياسـة اإلقليميـة النشـطة، سـواٌء أكان دعـم إيـران لعمـالء مثـل 
نظـام بشـار األسـد يف سـوريا وحـزب اللـه يف لبنـان، أم مليـارات 
الـدوالرات التـي التزمـت اململكة العربيـة السـعودية ودول الخليج 
األخـرى أن تدفعهـا لحكومـة السـييس يف مـر. كـام يشـري انخفاض 
األسـعار إىل تحديـاٍت سياسـية داخليـة تواجههـا الـدول النفطيـة، 
علـامً بـأن جميعهـا قـد أقامـت أنظمـًة رعويـة تحتـاج إىل إيـراداٍت 

متزايـدة للوفـاء بتلبيـة احتياجـات أعـداد السـكان املتزايـدة.

ميكـن للمـرء أن يستشـهد باضطرابـاٍت داخليـة وإقليميـة خطـرية 
حدثـت عقـب انخفاضـاٍت حادة طرأت عىل أسـعار النفط يف املايض 
القريـب. فقـد انهـارت أسـعار النفـط يف منتصـف الثامنينيـات مـن 
القـرن املـايض، وهبطـت مـن ذروة سـعرها السـابق الـذي بلغ نحو 
30 دوالرا للربميـل يف بدايـة العقـد إىل مسـتوى أقـل مـن 10 دوالر 
للربميـل، وذلـك لبضعـة أشـهر يف العـام 1986. واألزمـة السياسـية 
التـي نجمـت عـن انخفـاض اإليـرادات يف الجزائـر بلغـت ذروتهـا 
يف نهايـة املطـاف يف انتخابـاٍت فـاز بهـا اإلسـالميون، ثـم يف انقـالٍب 
ت مسـتعرًة لفـرٍة طويلـة يف  عسـكري، وحـرٍب أهليـة وحشـية ظلَـّ
تسـعينيات القـرن املـايض. كـام تـمَّ تربيـر غزو صـدام حسـني لدولة 
الكويـت الغنيـة بالنفـط يف العـام 1990، عـىل األقـل جزئيـاً، بأنـه 
حصـل بسـبب رغبتـه يف زيادة عائـدات العراق أثناء فـرة ُعرٍس مايل 

وعـدم اسـتقراٍر سـيايس يف الداخـل العراقـي.

فهـل سـتنجم عـن الراجـع الحـاّد يف أسـعار النفط يف الفـرة الحالية 
اضطرابـاٌت داخليـة وحـروٌب إقليميـة؟ مـن املسـتبعد جـداً حدوث 
ذلـك. ويف حـني تقفـز أمثلة بارزة لهذه األحداث املأسـاوية بسـهولٍة 
إىل الذهـن عنـد التفكـري يف الفـرات السـابقة مـن انخفـاض أسـعار 
النفـط، فإننـا منيـل إىل تجاهـل الحقيقـة األقل دراماتيكيـة، أال وهي 
أن عـدداً قليـالً جـداً مـن الـدول النفطيـة شـهدت بالفعـل تغيـرياً 
للنظـام خـالل فـرات انخفـاض أسـعار النفـط، وأن احتـامل انـدالع 
حـروٍب إقليميـة هـو نفسـه سـواٌء أكانـت أسـعار النفـط مرتفعـًة 
أم منخفضـة. ومـن املرجـح أن النتائـج الجيوسياسـية لراجـع سـعر 
النفـط حاليـاً سـتكون متواضعـًة جداً، بـل رمبا تكـون، يف واقع األمر، 

إيجابيـة بالنسـبة للواليـات املتحدة.

املصـّدرة  البلـدان  تعـاين منهـا جميـع  التـي  الصعبـة  الظـروف  إن 
للنفـط قـد تـؤدي إىل انخفـاض حـدة التوتر بينهـا، إذ أنها ستسـعى 
الستكشـاف سـبٍل للتعـاون فيـام بينهـا، مـن أجـل دعم سـعر النفط 
ورفعـه. وقـد كان هـذا السـلوك منطـاً سـائداً يف فـراٍت سـابقة مـن 
انخفـاض أسـعار النفـط. فأسـعار النفـط املنخفضـة ميكـن أن تدفع 
إيـران واململكـة العربيـة السـعودية وروسـيا إىل الجلـوس سـوياً إىل 
طاولـة املفاوضـات للتباحـث حـول قضايـا النفـط، ومـن شـأن أي 
ل من مسـتوى التوتر الجيوسـيايس  اتفاقـاٍت يتوّصلـون إليهـا أن تقلِـّ
والطائفـي يف الرشق األوسـط بشـكٍل عام. بيد أنـه ال توجد ضامناٌت 
السـوري  الـراع  فشـّدة  سـيحدث.  القبيـل  هـذا  مـن  شـيئاً  بـأن 
والتوتـرات الطائفيـة التي نجمـت عن ذلك إقليميـاً ال ميكن التقليل 
مـن شـأنها. ولكـن يظـل هنـاك احتـامل أن جميـع هـؤالء الالعبـني 
املنخرطـني يف اللعبـة اإلقليمية سـوف يتطلعون إىل نـزع فتيل التوتر 
بينهـم، ألنهـم يعانـون جميعـاً مـن شـدائد انخفـاض أسـعار النفط. 
وميكـن لهـذا الوضـع أن يفتـح نافـذًة لدبلوماسـيٍة خالقـة، فرتبـط 
محادثـات النفـط بـإدارة األزمة اإلقليمية األوسـع نطاقـاً، األمر الذي 

ال بـد لواشـنطن أن تكـون مسـتعدة السـتغالله.

سـيتطرّق موجـز السياسـة هـذا إىل عدٍد مـن القضايا الجيوسياسـية 
التـي تـدور حـول انخفـاض أسـعار النفـط. وسـيقيّم بإيجـاز دور 
العوامـل الجيوسياسـية التـي أدت إىل حـدوث وفرة النفـط الحالية، 
مـع توضيـح بـأن أساسـيات العـرض والطلـب هـي أكـر أهميـة يف 
تفسـري أحـوال السـوق الحاليـة مقارنة مبا تقدمه مـن فرضيات حول 
ثـم، سـتقوم  الجيوسياسـية.  السـعودية  العربيـة  اململكـة  أهـداف 
الورقـة باإلجابة عىل السـؤالني الجيوسياسـيني املهمـني اللذين أثارها 
انخفـاض السـعر يف الـرشق األوسـط، وهـام: أوالً، هـل سـيؤدي هذا 
االنخفـاض إىل زعزعـة اسـتقرار الحكومـات املنتجـة للنفـط؟ وثانيـاً، 
اإلقليمـي؟  الـراع  مـن  أعـىل  مسـتوياٍت  إىل  ذلـك  سـيؤدي  هـل 
السـؤالني  هذيـن  عـىل  الورقـة  هـذه  تقدمـه  الـذي  والجـواب 
هـو “كال”، مـع اإلشـارة إىل الحوافـز للتعـاون بـني منتجـي النفـط 
اإلقليميـني الرئيسـيني يف هـذه الفـرة من انخفاض األسـعار. وسـوف 
تختـم الورقـة بإطـالق دعـوة إىل تبنـي موقـٍف دبلومـايس أمريـي 
أكـر فعاليـة يف مـا يتعلـق مبختلـف األزمـات الناشـبة يف املنطقـة 
حاليـاً، واالسـتفادة مـام يراه املؤلـف بأنها الخطوات التي سـتتخذها 
عـىل األرجـح اململكـة العربيـة السـعودية وإيـران وروسـيا للتعامل 

مـع بعضهـا البعـض حـول القضايـا املتعلّقـة بالنفـط.

هبوط أسعار النفط يف العام 2014 : سياسة أَم اقتصاد؟

إّن هـذا العنـوان الفرعـي هـو بالتأكيـد محاولـة زائفـة لفصـل هذه 
الحكوميـة كالهـام، عـىل  السـوق والقـرارات  الثنائيـة. فأساسـيات 
حـدٍّ سـواء، يلعبـان أدواراً هامـة يف تفسـري تقلبـات سـوق النفـط. 
ولكـن هناك رغبة مسـتمرة إليجاد تفسـريات أحاديـة منفردة لرشح 
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ظواهـر معقـدة، وسـوق النفـط ليسـت اسـتثناء مـن هذا التفسـري. 
وهنـاك إجابـة تحليليـة واحـدة وثابتـة، عـىل الرغـم مـن أقليـة من 
يتبناهـا، وهـي أن انهيـار سـعر النفـط يف 2014 مـرده الحقيقي هو 
تخمـة السـوق الناجمـة عـن سياسـة اإلنتـاج يف اململكـة العربيـة 
السـعودية. ووفقـاً لهذا الخط مـن التفكري، كان ينبغـي عىل الرياض 
أن تلعـب دور “املنتـج املتأرجـح” الـذي يخفـض كميـة إنتاجه كلام 
هبطـت األسـعار يف محاولـة لوضـع أرضيـة تحتهـا. ولكـن الريـاض 
مل تفعـل ذلـك ألن انخفـاض األسـعار يـّر مبنافسـتها الجيوسياسـية 
إيـران و القـوة العظمى الحليفة لبشـار األسـد روسـيا، أكر مام يّر 
باململكـة العربيـة السـعودية. وبالتـايل، ميكـن أن نضـع املسـؤولية 
األساسـية النهيـار أسـعار النفـط يف العـام 2014 عىل أجندة سياسـة 

الخارجية. الريـاض 

أّن  ينكـرون  الجيوسياسـية ال  النظريـة  مـون  يقدِّ الذيـن  أولئـك  إن 
قـوى السـوق هـي األخـرى تدفع األسـعار نحـو االنخفـاض. ال ميكن 
للسـعوديني وحدهـم التسـبب بحـدوث وفـرة أو نقـٍص يف النفـط 
مـن تلقـاء أنفسـهم بتلك البسـاطة. إن االرتفاع يف اإلنتـاج يف أمريكا 
الشـاملية، ومعـدل النمـو املتباطـئ السـتهالك النفـط يف الصـني يف 
السـنوات األخـرية، يدعم أي تفسـريٍ معقوٍل للحالة الراهنة للسـوق. 
بـأن  فالقـول  السـبب،  األحاديـة  الجيـدة  النظريـات  كل  وكحـال 
اململكـة العربيـة السـعودية هـي التـي كانـت وراء هبـوط السـعر 
يتوافـق مـع بعـض الحقائـق البـارزة. مـام ال شـك فيـه أّن اململكـة 
العربيـة السـعودية ترغـب يف رؤيـة نفـوذ إيـران وروسـيا تتقلـص. 
فالريـاض، التـي متتلك احتياطيـاٍت مالية تربو عـىل 700 مليار دوالر 
يف البنـك، أكـر قـدرة عـىل اجتيـاز فـرٍة من انخفـاض أسـعار النفط 

مـن موسـكو أو طهـران.

إن مشـكلة النظريـة الجيوسياسـية هـي أنها ال تنسـجم مـع حقائق 
األمـور بـكل بسـاطٍة. فانهيار األسـعار الـذي بدأ يف سـبتمرب 2014 مل 

يكـن سـببه الزيـادة يف اإلنتاج السـعودي. لقد أنتج السـعوديون من 
النفـط يوميـاً يف العـام 2014 بالقـدر نفسـه الـذي أنتجـوه يف العـام 
2013، عندمـا أغلقـت أسـعار ذلـك العـام فـوق 100 دوالر للربميل. 
وخـالل تلـك السـنة ذاتهـا، ارتفـع اإلنتـاج األمريـي مبـا يزيـد عـىل 
مليـون برميـل يوميـاً )راجع الجـدول رقم 1(. إن االنهيار يف األسـعار 
قـد حـدث نتيجـًة إلدراٍك متأخـٍر مـن السـوق بـأن العـرض أخـذ 
يطغـى عـىل الطلـب العاملـي، فضـالً عـن عقليـة القطيع التـي متيل 
إىل املبالغـة يف قـوى السـوق )سـواٌء يف الطـرف العلـوي أو السـفيل( 

التـي تتصـف باملضاربة.

إن إعطـاء ميـزة تفضيلية للجانب الجيوسـيايس يف حسـابات الرياض 
اتخـاذ  يف  السـعوديون  إليهـا  يسـتند  أهميـة  أكـر  عنـارص  يغفـل 
القرارات بشـأن السياسـات النفطية. فالسـابقة التاريخية التي تقود 
صنَّـاع السياسـة النفطيـة السـعودية ليسـت الـذروة التـي بلغوهـا 
يف سـبعينيات القـرن املـايض، عندمـا كانـت مجـرد عبـارة مبهمـة 
يتمتـم بهـا وزيـر النفط السـعودي قـد ترتفـع باألسـواق إىل الذروة 
أو تهبـط بهـا إىل الحضيـض، وإمنـا هـي تجربتهم املؤملـة يف منتصف 
الثامنينيـات. بـدأت أسـعار النفـط تتهـاوى يف بدايـة ذلـك العقـد، 
مدفوعـة بالعواقـب املزدوجـة للزيـادات الهائلـة التـي طـرأت عـىل 
األسـعار يف السـبعينيات - وبزيـادة العـرض )لتوفر مزيـد من النفط 
األكـر تكلفـة مـن بحـر الشـامل ومن املنحدر الشـاميل يف أالسـكا يف 
السـوق( وتراجـع الطلـب. وقـد حـاول السـعوديون حينـذاك وقف 
انخفـاض األسـعار عـن طريـق خفـض اإلنتـاج. وتعهـد رشكاؤهـم يف 
منظمـة البلـدان املصـدرة للبـرول )أوبـك( بخفـض اإلنتـاج معهـم، 
ولكنهـم نـادراً مـا التزمـوا بتنفيـذ تعهداتهـم. وبحلول العـام 1985، 
انخفـض إنتـاج اململكـة العربيـة السـعودية إىل حـوايْل ثالثـة ماليني 
برميـل يوميـاً، هبوطـاً مـن ارتفـاٍع يقـرب مـن عـرشة ماليـني برميـل 
يوميـاً يف العـام 2.1980 وكان انهيـار األسـعار واالنخفـاض الكبـري يف 
اإلنتـاج يعنـي أن الريـاض مل تكـن تحصـل سـوى عـىل جـزٍء ضئيـٍل 

.11.1a ،http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/mer.pdf يناير 2015، الجدول ،”Monthly Energy Review“ ،2 إدارة معلومات الطاقة
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http://www.wsj.com/ ،2014 وول سريت جورنال، 21 ديسمرب ، ”Why Saudis Decided Not to Prop Up Oil“ :4 جاي سولومن وسمر سعيد
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5 تعرّضت إيران لنكسٍة كبرية يف مستويات اإلنتاج يف الفرة 2011-2012، وتراجع متوسط إنتاجها السنوي بنحو 700,000 برميٍل يوميا. فالعقوبات 

الدولية والضغوط األمريكية ملنع وصول إيران إىل النظام املايل الدويل هي بال شك من العوامل الرئيسية يف هذا االنخفاض. ومنذ نهاية العام 2012، 

 .”Monthly Energy Review“ حافظت إيران تقريباً عىل نفس املستوى من اإلنتاج، بني 3,1 و 3,3 مليون برميل يوميا. راجع: إدارة معلومات الطاقة

وسوف تتطلب اململكة العربية السعودية من إيران االنضامم إليها يف خفض اإلنتاج، حتى من هذا املستوى املنخفض وحتى لو كان بطريقٍة رمزية فقط ، 

قبل أن توافق هي عىل خفض إنتاجها. 

مـن عائـدات النفـط التـي اعتـادت أن تجنيهـا يف وقـٍت سـابق من 
ذلـك العقـد، فاضطـرت إىل السـحب مـن احتياطاتهـا املاليـة مـن 
أجـل متويـل اإلنفـاق الحكومي الذي ميثل عـامد سياسـتها الرعوية.

كبـش  كونهـم  مـن  التخلـص  السـعوديون  قـرر   ،1986 العـام  ويف 
تكاليـف  معهـم  اآلخـرون  النفـط  منتجـو  يتحمـل  مل  فـإْن  فـداء. 
خفـض االنتـاج لوضـع ضوابـط لألسـعار، فلـن يفعلـوا هـم ذلـك. 
وفتـح السـعوديون صنابـري نفطهم، وانهارت أسـعار النفـط العاملية 
إىل مـا دون 10 دوالر للربميـل، وهـو مـا أطلـق عليـه دانيـال يرغني 
وصـف “التعـرق الجيـد”.3 ومنـذ ذلـك الحـني، ال يلجأ السـعوديون 
إليهـم  انضـمَّ  إذا  إالَّ  األسـعار  هبـوط  لوقـف  اإلنتـاج  خفـض  إىل 
املنتجـون اآلخـرون. لقـد اكتفـوا مـن تأديـة دور املنتـج املتأرجـح 

)الـذي يحافـظ عـىل تـوازن األسـعار( يف سـوٍق هابـط. 

إن هـذا املبـدأ التوجيهـي، الـذي اعتمـده السـعوديون باسـتمرار 
منـذ منتصـف الثامنينـات، هـو مـا يفـرّس سـلوكهم يف العـام 2014 
أفضـل مـن أي توضيح جيوسـيايس. فاملنتجون الرئيسـيون اآلخرون، 
كروسـيا وإيـران، مل يكونـوا عـىل اسـتعداٍد لخفـض إنتاجهـم.4 ويف 
مواجهـة هـذا الرفـض، كان السـعوديني عىل أتـّم االسـتعداد إلعادة 
الكـرّة مـع املنتجـني اآلخريـن. إّن االختبـار الحقيقـي لهـذا التفسـري 
سـيتضح إذا مـا أعاد الـروس واإليرانيـون النظـر يف موقفهم وقدموا 
يشـمل  اإلنتـاج،  يف  مشـرك  بخفـٍض  للقيـام  الريـاض  إىل  اقراحـاً 
الـدول األعضـاء يف منظمـة أوبـك وخارجهـا، من أجل دعم األسـعار 
ورفعهـا.5 وإذا مـا كانـت مامرسـات السـعوديني السـابقة، كـام هـو 
االقـراح،  بهـذا  فإنهـم سـيقبلون  بـه،  دليـالً موثوقـاً  أدنـاه،  مبـني 
عـىل الرغـم مـن هواجسـهم الجيوسياسـية إزاء السياسـة الخارجية 

الروسـية واإليرانيـة.

املتعلقـة  القـرار  صناعـة  بشـأن  الجيوسياسـية  النظريـة  سـتحظى 
بالنفـط السـعودي مبزيـٍد مـن التأثـري لـو أن الريـاض عملـت عـىل 
دفـع األسـعار نحو الهبـوط منذ العـام 2012، عندما كانـت القضية 
السـورية يف موقـع الصـدارة. عـىل العكـس، فقـد كان السـعوديون 
أكـر مـن سـعداء الرتفـاع أسـعار النفـط يف وقـٍت مبكـر مـن العام 
2010، مـن دون أن يسـتخدموا مـا لديهم من طاقـة إنتاجية فائضة 
لطـرح املزيـد من النفـط يف السـوق. واآلن، ومع انخفاض األسـعار، 
سـيلجأ السـعوديون إىل اسـتخدام مـا لديهم مـن احتياطيـاٍت مالية 
طريـق  عـن  الزمـن،  بعامـل  منافسـيهم  مـوارد  السـتنفاد  ضخمـة 
مامرسـة الضغـط ليـس عـىل إيـران وروسـيا فحسـب، ولكـن أيضـا 
عـىل منتجـي النفط ذي التكلفـة العالية يف أمريكا الشـاملية، حيث 
تركَّـز االرتفـاع الكبـري يف اإلنتـاج، وهـو الـذي لعـب دوراً رئيسـياً يف 
انهيـار السـوق يف العـام 2014. وهـم يف هـذا املسـعى سـيلعبون 
لعبـة طويلـة، عـىل أمـل أن ركود السـوق الحايل سـيؤدي إىل تراجع 

االسـتثامر يف أمريـكا الشـاملية، وبالتـايل سـيقلل مـن إنتـاج أمريـكا 
الشـاملية ويحـدُّ مـن كميـة النفـط املطروحـة يف السـوق. ولكـن 
انخفـاض األسـعار يؤثـر عىل السـعوديني أيضاً، وإْن مل يكن بالشـدة 
طهـران  جـاءت  مـا  وإذا  واإليرانيـني.  الـروس  تـؤذي  التـي  ذاتهـا 
وموسـكو إىل طاولـة املفاوضـات، فمـن املرجح أن تجـد من الرياض 
اسـتعداداً للتوصـل إىل اتفـاق، طاملـا أن أعبـاء تخفيضـات االنتـاج 

تقاسمها. سـيتم 

هبوط أسـعار النفط وعدم االستقرار الداخيل

ا  إن عـدم االسـتقرار السـيايس الداخـيل وتغيري النظام ميكـن أن يغريَّ
جذرياً املشـهد الجيوسـيايس. وميكن القول أن الحدث الجيوسـيايس 
األكـر أهميـة يف تاريـخ الـرشق األوسـط يف اآلونـة األخـرية مل يكـن 
حربـاً بـني دولتـني، بـل الثـورة اإليرانيـة، التـي كانـت حدثـاً محلياً. 
ولذلـك، فـإن انهيـار أسـعار النفـط، يف منطقـة تعتمـد العديـد من 
جيوسياسـية  عواقـب  عـن  يسـفر  قـد  عائداتـه،  عـىل  حكوماتهـا 
مهمـة، مـن حيـث زعزعـة اسـتقرار األنظمـة. وهنـاك الكثـري مـن 
األمثلـة حـول كيـف ميكـن لهبوط األسـعار أن يـؤدي إىل اضطراباٍت 
سياسـية يف الـدول النفطيـة. واملثـال األبـرز عـىل ذلـك يف منطقـة 
الـرشق األوسـط وشـامل أفريقيـا هو مـا حدث يف الجزائـر يف أواخر 
الثامنينيـات والتسـعينيات، كـام أرشنـا آنفـاً. وخارج هـذه املنطقة، 
الثامنينيـات  النفـط يف  أسـعار  تراجـع  إىل  يشـري  أن  للمـرء  ميكـن 
الـذي زعـزع اسـتقرار االتحـاد السـوفيايت، حيـث أدت إصالحـات 
إىل  النفـط،  عائـدات  تقلـص  عـن  جزئيـاً  الناجمـة  غورباتشـوف، 
النظـام. وكانـت “التحالفـات الدميقراطيـة” يف فنزويـال غـري  زوال 
قـادرٍة عـىل التعامـل مـع تبعـات انخفـاض أسـعار النفـط يف أواخر 
الطريـق ملجـيء نظـام  التسـعينيات، مـام مهـد  الثامنينيـات وإىل 
هوغـو تشـافيز االسـتبدادي الشـعبوي. وانهـار نظـام سـوهارتو يف 
إندونيسـيا نتيجـة انخفـاض أسـعار النفـط واألزمة املالية اآلسـيوية 
يف أواخـر التسـعينيات. وال ميكـن للمرء يف أٍي مـن هذه الحاالت أن 
يجـادل بـأن انخفاض أسـعار النفـط كان هو السـبب الوحيد لتحلل 
النظـام وزوالـه، ولكـن يف كل حالـٍة منهـا كان النخفـاض األسـعار 

دوٌر بالتأكيـد.

وعـىل الرغـم مـن عـدم وجـود أي شـك يف أن انخفـاض العائـدات 
يضـع األنظمـة النفطيـة مبواجهـة مشـاكل خطـرية، تشـري األدلة إىل 
أن مـن املرجـح جـداً أن هـذه األنظمـة تكـون قـادرًة عـىل تجـاوز 
فـرات انخفـاض اإليـرادات بأكـر مـام توحـي بـه األمثلـة املذكـورة 
أعـاله. وقـد وجـد بنيامـني سـميث، يف دراسـٍة مطولـة عـن األنظمة 
املعتمـدة عـىل النفـط، غطـت أربعة عقـود، أن هـذه األنظمة هي 
أكـر اسـتقراراً مـن نظرائهـا الغـري منتجني للنفط ، مبـا يف ذلك خالل 
تركـز عـىل  أخـرى  األسـعار. وتوصلـت دراسـات  انخفـاض  فـرات 
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تعـدد األمثلـة إىل اسـتنتاجاٍت مامثلـة.6 فكل نظـاٍم نفطي يف الرشق 
األوسـط اجتـاز بسـالم انهيـار أسـعار النفـط الكبـري الـذي حـدث 
الجزائـر حافظـوا عـىل  الثامنينيـات. وحتـى جـراالت  يف منتصـف 
نظامهـم مـن التصـدع، رغـم التكلفـة البرشيـة الكبرية لذلـك. وعىل 
النقيـض، فـال الثـورة اإليرانيـة، وال التعبئـة االجتامعيـة الضخمـة يف 
فـرات  أثنـاء  العـام 2009، حدثتـا  الخـراء”، يف  “الحركـة  إيـران، 
الهبـوط الكبـري يف أسـعار النفـط.7 أمـا معمـر القـذايف يف ليبيـا فقـد 
أطيـح بـه خـالل الربيع العـريب، عندما كانت أسـعار النفـط مرتفعة 
إىل مسـتوياٍت تاريخيـة، بعـد أن كان قـد نجـا مـن فـرات انخفـاض 
أسـعار النفـط التـي حدثت يف مثانينيـات وتسـعينيات القرن املايض. 

وبالتـايل، فمـن غـري املحتمـل أن يؤدي انخفاض سـعر النفـط الحايل 
إىل زعزعـة اسـتقرار األنظمـة يف الـرشق األوسـط. أمـا دول الخليـج، 
بسـكانها القليلـني نسـبياً واحتياطاتهـا املالية الضخمـة، فمن املرجح 
أن تكـون هـي األقـل تأثـرا. وحتـى البحريـن وُعـامن، بكميـة نفـٍط 
وغـاٍز للفـرد الواحد أقل بكثـري عن نصيب الفـرد يف الكويت، وقطر، 
واإلمـارات العربيـة املتحـدة، فـإن بوسـعهام االعتـامد عـىل الدعـم 
املـايل والسـيايس مـن الـرشكاء يف دول مجلـس التعـاون الخليجـي، 
مثلـام حصـل خالل االضطرابـات يف العـام 2011. ويف مواجهة انهيار 
أسـعار النفـط، منـح العاهـل السـعودي الجديـد سـلامن بـن عبـد 
العزيـز يف ينايـر 2015 مواطنيـه مكافـأة ماليـة مبـا يعـادل رواتـب 
شـهرين ملوظفـي الحكومـة، مـام كلـف الخزينـة أكر مـن 30 مليار 
دوالر.8 ولكـن بوجـود أكـر مـن 700 مليـار دوالر يف البنـك، فـإن 
الدولـة السـعودية تسـتطيع أن تنفـق أكـر مـام يأتيها مـن إيرادات 
لبعـض الوقـت. وهـذا هـو بالضبـط مـا فعلتـه الريـاض ملواجهـة 
تقلـص اإليرادات يف الثامنينيات والتسـعينيات. وقـد واجهت خاللها 
البدايـة  يف  غطتهـا  الحكوميـة،  امليزانيـات  يف  كبـرية  عجـٍز  حـاالت 
مـن االحتياطيـات الحكوميـة، ومـن ثـمَّ باالقـراض الداخـيل، حتـى 
ارتفعـت أسـعار النفـط مـرة أخـرى يف العقـد األول من هـذا القرن. 

إىل  أقـرب  هـم  األوسـط  الـرشق  يف  اآلخريـن  النفـط  منتجـي  إن 
الجزائـر  أو  العـراق  أو  إيـران  متلـك  فـال  معيشـتهم.  يف  التقشـف 
احتياطيـاٍت ماليـة هائلـة كتلك التي تتباهى بهـا دول الخليج. ولكن 
ليـس مـن املحتمـل أن يُسـفر انخفـاض أسـعار النفـط يف أٍي منهـا 
عـن سـقوط األنظمـة الحاكمـة. فالعـراق لديه مشـاكل أكـر إلحاحاً 

ينبغـي عليـه مواجهتهـا، كمحاربـة الدولـة اإلسـالمية والتعامـل مـع 
التوتـرات العرقيـة والطائفيـة املسـتمرة. غري أن هذه املشـاكل ذاتها 
توفـر لـه قـدراً مـن الدعـم الخارجـي، فإيـران والواليـات املتحـدة 
الدولـة اإلسـالمية، وحتـى  النظـام ضـد  كلتاهـام ملتزمتـان بدعـم 
اململكـة العربيـة السـعودية تسـعى إلصـالح عالقاتهـا املتوتـرة مـع 
حكومـة رئيـس مجلـس الـوزراء العراقـي حيـدر العبـادي. كـام أن 
انخفـاض أسـعار النفـط يقلـل مـن احتـامل انفصـال حكومـة إقليم 
كردسـتان يف شـامل العـراق عن بغداد، حيث سـتغدو مـوارد النفط 
الخاصـة بهـا أقـل بكثري مام يلـزم لتغطية نفقاتهـا، ويصبح اعتامدها 
عـىل حصتهـا مـن إيـرادات الحكومـة االتحاديـة )رغم ضآلتهـا( أكر 

أهميـة، مـن أجـل املحافظـة عـىل سـالمة أحوالهـا املاليـة.

لقـد نجـا النظـام اإليـراين مـن تحـدٍّ كبـري خـالل الحركة الخـراء يف 
العـام 2009. وال تبـدو عـىل النظـام مالمـح الضعـف أو الهشاشـة 
بشـكٍل خـاص، عـىل الرغـم مـن أنه ال يـزال يعـاين من االنقسـامات 
الداخليـة ومـن وجـود مراكـز القـوى املتنافسـة عـىل السـلطة، كـام 
موقفـه  تحسـني  يف  أمـالً  لديـه  أن  غـري  الثـورة.  منـذ  الحـال  كان 
االقتصـادي، إذا مـا أدت املفاوضـات مع مجموعـة )1+5( إىل توقيع 
اتفـاٍق بشـأن برنامـج إيـران النـووي وتـمَّ رفـع العقوبـات الدوليـة 
املفروضـة عـىل البـالد )عـىل الرغـم أنـه ليـس مـن املحتمـل أن أي 
اتفـاٍق سـيؤدي إىل إنهاء العقوبـات األمريكية األحاديـة عىل إيران(. 
وعـىل نحـٍو مامثـل، يواجـه النظـام الجزائـري تحديـاٍت خطـرية يف 
تاريخـه الحديـث. ورغـم أن انخفـاض أسـعار النفـط والغـاز قلـصَّ 
مـن إيراداتـه، فقـد اسـتخدم النظام فائـض اإليرادات التـي تراكمت 
لديـه يف العقـد األول مـن هـذا القـرن لدعـم مركـزه املـايل العاملـي. 
وهكـذا فإن نسـبة الديـون إىل الناتج املحيل اإلجـاميل تعترب معقولة 
)1,5 باملئـة مـن الناتـج املحـيل اإلجاميل مـن حيث الديـن الخارجي 
و9 باملئـة مـن حيـث الدين املحـيل(.9 وعليه، سـيكون النظـام قادراً 
عـىل االقـراض لتلبية االحتياجـات الفورية للميزانية خالل السـنوات 

القليلـة املقبلـة، إْن مل تعـاود األسـعار االرتفـاع مجـدداً. 

وهـذا ال يعنـي بالـرورة أن انهيـار أسـعار النفـط لـن يؤثـر عـىل 
السياسـة يف الـدول الثـالث املنتجة للنفط يف الرشق األوسـط ، والتي 
تعـاين مـن شـح رأس املـال. حكومـات يف كلٍّ مـن بغـداد وطهـران 
والجزائـر ينبغـي عليها جميعهـا أن تتأقلم مع الوضـع وتدبر أمورها 

6 بنيامني سميث، “Oil Wealth and Regime Survival in the Developing World”، املجلة األمريكية للعلوم السياسية 48، رقم 2 )أبريل 2004(: 

232-246. جاي أولفلدر، “Natural-Resource Wealth and the Survival of Autocracy”، الدراسات السياسية املقارنة 40، رقم 8 )أغسطس 

2007(: 995-1018. كيفن م. موريسون، “ Oil, Nontax Revenue, and the Redistributional Foundations of Regime Stability”، املنظمة 

الدولية 63، رقم 1 )يناير 2009(: 138-107.

7 اكتسبت الثورة اإليرانية قوة يف أواخر العام 1977 وخالل العام 1978، وذلك خالل فرة من الركود ولكن أسعار نفط مرتفعة نسبيا من الناحية 

التاريخية. وكانت حكومة الشاه خالل هذه الفرة تقلص اإلنفاق، يف محاولة لكبح جامح التضخم ووضع خطط اإلنفاق لتكون أكر متاشيا مع اإليرادات 

املتوقعة. وهناك جدل يف أدبيات الثورة حول آثار التخفيضات املالية للشاه عىل التعبئة الجامهريية، ولكن التعبئة حدثت حني كانت أسعار النفط 

مرتفعة. وكانت ذروة احتجاجات الحركة الخراء يف صيف العام 2009. وانخفضت أسعار النفط من أعىل مستوى نحو 100 دوالرا للربميل يف خريف 

العام 2008 إىل نصف ذلك يف ربيع العام 2009، ولكنها اتجهت تصاعدياً من فصل الربيع. ويف حني أن السخط االقتصادي ساهم بال شك يف معارضة 

حكومة أحمدي نجاد، كان الشعور بأنه قد تّم تزوير االنتخابات الرئاسية يف يونيو 2009 هو السبب املبارش للتعبئة.

http:// ،2015 ذا نيويورك تاميز، 19 فرباير ،”Saudi King Unleashes a Torrent of Money, as Bonuses Flow to the Masses“ ،8 بن هوبارد

.www.nytimes.com/2015/02/20/world/middleeast/saudi-king-unleashes-a-torrent-as-bonuses-flow-to-the-masses.html

http://www.africaneconomicoutlook.org/ ،2014 التوقعات االقتصادية األفريقية للعام ،”Algeria 2014“ ،9 طارق بن باحمد وهرييف لوهاوس

.fileadmin/uploads/aeo/2014/PDF/CN_Long_EN/Algerie_EN.pdf



5 هبوط أسعار النفط:
 األسباب والتبعات الجيوسياسية

بالقليـل املتوفـر لديها، وهو ما سيشـكل تحدياً ملهاراتهم السياسـية. 
فاملعركـة ضـدَّ الدولـة اإلسـالمية سـتصبح أكـر صعوبًة عـىل بغداد، 
إذ مل يتوفـر املـال مبـا يكفـي لتقدميـه إىل العـرب السـنة إلغرائهـم 
بالوقـوف إىل جانـب الحكومـة. وسـوف تخضـع حكومـة روحـاين يف 
طهـران لالختبـار، إلثبـات قدرتها عـىل الحفاظ عىل التأييد الشـعبي، 
مـام سـيُعرِّضها لهجامٍت مـن قبل معارضيها األكر محافظة. وسـوف 
تتعـرض النخبـة السياسـية الجزائريـة لتحديـاٍت، يف الوقـت الذي ال 
تسـمح فيـه الحالـة الصحيـة السـيئة للرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة 
باإلمسـاك بدفـة الحكـم يف البـالد بهمـة ونشـاط. ميكـن القـول بكل 
سـهولة أنـه ليـس مـن الـوارد أن يـؤدي الراجـع الحـايل يف أسـعار 
النفـط إىل تغيـري النظـام يف هـذه البلـدان، أو يف أي مـكاٍن آخـر يف 
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 هبوط أسعار النفط واالستقرار اإلقليمي

هـل سـيرتب عـىل انخفـاض أسـعار النفـط رصاع إقليمـي؟ يعتقـد 
الكثـريون أّن انخفـاض أسـعار النفط يف اواخر الثامنينـات كان دافعاً 
رئيسـياً يف قـرار صدام حسـني لغـزو الكويت الغنيـة بالنفط يف العام 
1990. وتبـدو بعـض التريحـات الصادرة عن منتجـي النفط األكر 
تـرراً مـن األسـعار املنخفضـة حاليـاً كتلـك التـي أطلقهـا صـدام 
عشـية غـزو الكويـت. فرئيـس الربملـان اإليـراين، عـيل الريجـاين، قال 
يف ديسـمرب 2014 إّن إيـران “لـن تنـى الـدول التـي تآمـرت لخفض 
سـعر النفـط”، وال أحـد يشـكُّ يف أنـه كان يقصـد اململكـة العربيـة 
السـعودية.10 وحتـى الرئيس اإليراين حسـن روحاين، الذي ال يشـكك 
أحـٌد يف اعتـدال ميولـه، وصـف يف الشـهر نفسـه انخفـاض أسـعار 
النفـط بأنـه “مؤامـرة سياسـية مـن قبـل بعـض الـدول ضـدَّ مصالح 
املنطقـة”.11 وقـد رددت أصـواٌت يف روسـيا هذه االتهامـات املوّجهة 

ضـدَّ اململكـة العربية السـعودية.12

ولكـن، تعتـرب أصـوات قعقعـة السـيوف هـذه معتدلـة أكـر مـن 
تريحـات صـدام حسـني يف صيـف العـام 1990، وهي تشـري إىل أن 
احتـامل حـدوث رصاع مفتوح بـني من يتوفر لديهـم النفط وغريهم 
مـن املحرومـني منـه منخفٌض جـداً. كان صدام حسـني العبـاً إقليمياً 
فريـداً عندمـا كان األمـر يتعلـق باالسـتعداد للذهـاب إىل الحـرب. 
ورمبـا سـاعد انخفـاض أسـعار النفـط عـىل تحفيـزه لغـزو الكويـت 
يف العـام 1990، غـري أن ارتفـاع أسـعار النفـط مل يثنـه عـن مهاجمـة 
إيـران يف العـام 1980. وبينـام كان صـدام يف العـام 1990 يظـن مـن 
املعقـول، وإْن مل يكـن صحيحـاً، أنـه قـد يكـون قـادراً عىل االسـتيالء 
عـىل الكويـت والتصـدي للضغـوط الدوليـة التـي سـتطالبه بالتخيل 
عنهـا، فليـس هنـاك مـن شـكٍّ يف أن أي هجـوٍم إيـراين مبـارش عـىل 
اململكـة العربيـة السـعودية، أو عـىل دول الخليـج األصغـر حجـامً، 
سـوف يُجابـه بـردٍّ أمريي مضاد. وعـالوة عىل ذلـك، ال توجد إليران 

أيـة حـدوٍد بريـة مبـارشة مـع الـدول املنتجـة للنفـط يف الخليـج، 
وهـي ال متتلـك القـدرة البحريـة لشـنِّ هجـوٍم برمـايئ عليهـا عـرب 
ميـاه الخليـج. غـري أن بوسـعها محاولـة تنشـيط املتعاطفـني معهـا 
داخـل دول الخليـج لشـنِّ هجامٍت عىل منشـآٍت نفطيـة، ولكن تلك 
املرافـق تحظـى اآلن بحراسـٍة جيـدة عىل نحـٍو متزايد. ورمبـا تعرقل 
تلـك األنـواع مـن الهجـامت إنتـاج النفط ملـدة يوٍم أو حتى أسـبوع، 
ولكـن مـن غـري املرجـح أن تؤثـر بشـكٍل كبـري عـىل قـدرة اإلنتاج يف 
دول الخليـج لفـرٍة طويلـة. وقد كانـت إيران ناجحًة جداً يف توسـيع 
نفوذهـا اإلقليمـي دون اسـتخدام أعـداٍد كبـرية من قواتها املسـلحة، 
وذلـك باالعتـامد عـىل وكالء مثـل حـزب اللـه، وحلفـاء سياسـيني يف 
سـوريا والعـراق، وعـىل أعـداٍد صغـرية مـن قواتهـا الخاصـة، كلـواء 
القـدس يف الحـرس الثـوري اإلسـالمي. لـن يكـون شـنَّ حرٍب بسـبب 
أسـعار النفـط مغامـرة عاليـة الخطورة للغاية فحسـب، بل سـيكون 
أيضـاً عمـالً ال ينسـجم مـع مـا هو معـروف عـن السياسـة الخارجية 

التـي تنتهجهـا الجمهورية اإلسـالمية.

إن مـا يُحتمـل حدوثـه أكـر مـن رصاٍع إقليمـي ناجـٍم عـن هبـوط 
أسـعار النفـط هـو أن يبذل منتجـو النفط يف املنطقـة بعض الجهود 
للتوصـل إىل اتفـاٍق بشـأن خفـض اإلنتـاج. فقد كان هذا هـو النمط 

السـائد خـالل حلقـاٍت ماضية مـن االنهيارات السـعرية:

• بعـد نحـو عـاٍم مـن بـدء السـعوديني يف تنفيـذ “التعـرق 	
منظمـة  اجتـامع  ويف   ،1985 العـام  صيـف  يف  الجيـد” 
أوبـك يف أغسـطس 1986، وافقـت إيـران عـىل خفـض 
انتاجهـا وقبـول نظاٍم جديد لتوزيـع الحصص عىل أعضاء 
مسـتوى  مـن  الرغـم  عـىل  ذلـك  وقـد جـرى  املنظمـة. 
التوتـرات اإلقليميـة املرتفـع جـداً خـالل الحرب الناشـبة 
اململكـة  كانـت  حيـث  حينـذاك،  والعـراق  إيـران  بـني 
العربيـة السـعودية تدعـم علناً جهود العراق العسـكرية 
ضـدَّ طهـران. أمـا الـدول مـن خـارج منظمة أوبـك، مثل 
الرويـج وحتـى االتحـاد السـوفيتي ، فقـد أعلنـت كذلك 

عـن تقيدهـا بالتزامـاٍت غـري رسـمية لضبـط اإلنتـاج.13

• تراجعـت أسـعار النفـط مرة أخرى بشـكٍل كبـري يف العام 	
1998 ، وهبطـت هـذه املرة من حوايل 20 دوالراً للربميل 
يف العام 1997 إىل أقل من 10 دوالر للربميل يف ديسـمرب 
1998. وحـدث االنخفـاض نتيجـة لتضافـر سـببني هـام: 
األزمـة املاليـة اآلسـيوية يف العـام 1997، ثـم سـوء تقدير 
منظمـة أوبـك لحجـم الطلـب العاملـي، الـذي أسـفر عن 
زيـادة يف حصـص اإلنتـاج يف العـام 1997. وقـد أخـذت 
اململكـة العربية السـعودية زمام املبـادرة يف وضع اتفاٍق 

http://www.voanews.com/content/iran-accus- ،2015 صوت أمريكا، 6 يناير ،”Iran Accuses Saudis of Oil Conspiracy“ ،10 جيمي ديتمر

.es-saudis-of-oil-conspiracy/2587985.html

http://in.reuters.com/ ،2014 رويرز، ديسمربI ”Iranian President Blames Oil Price Fall on Political Conspiracy“، 11 ،11 مهرداد باليل

.article/2014/12/10/iran-oil-idINKBN0JO25S20141210

http://www. ،2014 ذا نيويورك تاميز، 15 أكتوبر ،”Fall in Oil Prices Poses a Problem for Russia, Iraq and Others“ ،12 ديفيد م. هرسزنهورن

.nytimes.com/2014/10/16/world/europe/fall-in-oil-prices-poses-a-problem-for-russia-iraq-and-others.html

13 يرغني، “The Prize”، الفصل 36؛ إيان سكيت، “ OPEC:  Twenty-Five Years of Prices and Politics”، )كامربديج: مطبعة جامعة كامربيدج، 

1988(، الفصل 12.



6

يف مـارس 1998 بشـأن تخفيضات اإلنتـاج، التي مل تقتر 
عـىل األعضـاء يف منظمة أوبك فحسـب، بل شـملت أيضاً 
دوالً منتجـة مـن خـارج أوبك، وهـي الرويج واملكسـيك 
وُعـامن، مام سـحب مـن املعروض يف السـوق 1,5 مليون 
توافـق حينـذاك عـىل  مل  إيـران  أن  غـري  يوميـاً.  برميـل 
خفـض حصتهـا، وواصلت اإلنتـاج باملعدل السـابق. ومع 
برتيـب  السـعوديون  قـام  األسـعار،  انخفـاض  اسـتمرار 
خفـٍض آخـر يف مـارس 1999 بـني األعضـاء يف منظمـة 
أوبـك واملنتجـني اآلخريـن من خـارج هـذه املنظمة. ويف 
هـذه املـرة وافقـت إيـران بالفعـل عـىل خفـض انتاجها. 
وقـد أدت اتفاقيـة مـارس 1999 هـذه إىل سـحب مليويْن 
إىل  باإلضافـة  السـوق،  املعـروض يف  مـن  يوميـاً  برميـٍل 
مـا سـبق سـحبه. وسـاعد هـذا الخفـض، باإلضافـة إىل 
زيـادة الطلـب يف آسـيا بوتـرية أرسع مـام كان متوقعـاً 
وإىل اقتصـاد أمريـي قـوي، عـىل دفـع أسـعار النفـط يف 
العـام 1999 إىل 18 دوالرا للربميـل.14 وقد وافقت روسـيا 
عـىل االنضـامم إىل التخفيضات يف العـام 1999، ولكنها مل 
تـِف بوعدهـا، بل ارتفـع متوسـط   اإلنتاج لديهـا مبا يزيد 
عـىل 200,000 برميـل يوميـا خـالل الفرة مـن 1998 إىل 

15.1999

• ويف خضـم الطفـرة النفطيـة يف العقـد األول مـن هـذا 	
القرن، تعرضت أسـعار النفط مرتـني إىل انخفاٍض لفرات 
وجيـزة. فقـد هبطـت األسـعار مـن 75 دوالرا للربميل يف 
أغسـطس 2006 إىل مـا فـوق 50 دوالرا بقليل للربميل يف 
ينايـر 2007. وقامـت اململكة العربية السـعودية برتيب 
اتفاقـني اثنـني لـدول منظمـة أوبـك لخفـض اإلنتـاج يف 
أكتوبـر 2006 ويف ديسـمرب 2006، وقـد وافقـت إيـران 
عـىل خفٍض نسـبي تقريبـي يف إنتاجهـا مقارنـة باألعضاء 
اآلخريـن يف منظمـة أوبك. وبحلول يونيـو 2007، ارتدت 
األسـعار وارتفعـت إىل 70 دوالر للربميـل. وخـالل األزمـة 
املالية العاملية يف العام 2008 تحطمت األسـعار وهبطت 
دوالرا   32 إىل  للربميـل  دوالر   100 فـوق  مسـتوى  مـن 
للربميـل يف ينايـر 2009. ومـرة أخـرى، بادر السـعوديون 
إىل أخـذ زمـام املبـادرة لصياغـة اتفاقيـات منظمـة أوبك 
لخفـض االنتـاج يف سـبتمرب وأكتوبر وديسـمرب مـن العام 
تخفيضـاٍت  االتفاقـات  تلـك  جميـع  وتضمنـت   .2008

لإلنتـاج مـن جانب إيـران.16

يف كل هـذه الحـاالت، وعـىل الرغـم مـن التوتـرات الجيوسياسـية 
دفـع  فقـد  وإيـران،  السـعودية  العربيـة  اململكـة  بـني  الخطـرية 
النفطيـة،  السـاحة  للتعـاون يف  بالبلديـن  النفـط  أسـعار  انخفـاض 
يف محاولـٍة لوضـع أرضيـٍة تحـدُّ مـن هبـوط األسـعار وتدفعهـا إىل 

االرتفـاع. وحتـى اآلن، خـالل انهيـار سـعر النفـط الحـايل، مل يعلـْن 
اإليرانيـون عـن اسـتعدادهم لقبـول إجـراء تخفيضـات يف اإلنتـاج. 
ومـع ذلـك، وبالنظـر ملامرسـاٍت سـابقة لهـم وتحت وطـأة الضغوط 
فلـن  اإليـراين،  االقتصـاد  عـىل  األسـعار  انخفـاض  يفرضهـا  التـي 
يكـون مـن املسـتغرب عـىل اإلطـالق أن نـرى طهـران تعيـد النظـر 
يف موقفهـا وتبـدأ التعامـل مـع الريـاض مـن أجـل التوصـل إىل نوٍع 
مـن االتفـاق لخفـض اإلنتـاج داخـل منظمـة أوبـك، حتـى ولـو كان 
هنـاك  الريـاض.  سـتتحمله  مـا  مـع  متناسـب  غـري  الخفـض  هـذا 
بعـض الدالئـل عـىل أن الـروس يسـعون إىل االتصـال بالسـعوديني 
بحثـاً عـن نـوٍع مـن الرتيبـات لخفـض االنتـاج، يكـون من شـأنه أن 
تشـمل األعضـاء يف منظمـة أوبـك والـدول غـري األعضـاء.17 وهكـذا، 
فبـدالً مـن أن يـؤدي االنخفـاض الحـايل يف أسـعار النفـط إىل زيـادة 
التوتـر يف املنطقـة، فإنـه قـد يُجـرب املتنافسـنْي الجيوسياسـينْي، إيران 
واململكـة العربيـة السـعودية، عـىل التعامـل مـع بعضهـام، انطالقـاً 
مـن مصلحـٍة ذاتيـة اقتصاديـة بحتـة. ورمبا تجد روسـيا نفسـها أيضا 
مضطـرة إىل االنضـامم إىل تلـك املفاوضـات. ويبقـى السـؤال مـا إذا 
كانـت املفاوضـات، أو حتـى االتفاقـات، بشـأن املسـائل النفطية قد 
تـؤدي بالتـايل إىل تحسـٍن كاٍف يف اجـواء العالقـات اإلقليمية، بحيث 
أن قضايـا األمـن، كالحـرب األهليـة السـورية، والقتـال ضـدَّ الدولـة 
قابلـة  تصبـح  قـد  اليمـن،  يف  السياسـية  واالضطرابـات  اإلسـالمية، 

للمفاوضـات بـني الريـاض وطهـران وموسـكو.

وانخفـاض  األوسـط  الـرشق  يف  األمريكيـة  السياسـة  الخامتـة: 
النفـط أسـعار 

مـا مل يكـن الشـخص يقطـن يف واليـة تكسـاس، أو داكوتا الشـاملية، 
أو أي جـزٍء آخـر مـن مناطـق النفـط األمريـي، فـإن االنخفـاض يف 
أسـعار النفـط هـو أمـٌر جيّـد بالنسـبة للواليـات املتحـدة. فهو يضع 
املـال يف جيـب املسـتهلكني األمريكيـني، ويقلل من العجـز التجاري، 
ويعمـل عمومـاً مبثابـة محفـٍز لالقتصـاد. وإذا كانـت هنـاك مخاوف 
الذيـن  النفـط سـوف يسـتبعد املنتجـني  أّن انخفـاض أسـعار  مـن 
تكـون كلفـة اإلنتـاج عاليـة بالنسـبة لهـم، وبالتـايل يقـّوض إنتـاج 
الطاقـة األمريـي عـىل املـدى الطويـل، أو يقلـص مصـادر الطاقـة 
ذات التكلفـة املرتفعـة، باالسـتناد إىل مصـادر الطاقـة املتجددة مثل 
الريـاح والطاقـة الشمسـية وطاقـة الكتلة الحيويـة، فينبغي التعامل 
مـع تلـك املخـاوف بالسياسـة الريبيـة األمريكية، وليـس باألمل يف 
ارتفـاع أسـعار النفـط العامليـة. ولقد كانـت إدارة أوبامـا محقًة متاماً 
بالوقـوف جانبـاً واالكتفـاء مبشـاهدة أسـعار النفـط وهـي تهبـط يف 

العـام 2014. 

لكـن الواليـات املتحـدة لديهـا أيضـاً مصلحـة اسـراتيجية يف أن ترى 
الرشق األوسـط أكر اسـتقراراً، ليس ألمن الطاقة عىل املدى الطويل 
فحسـب، ولكـن أيضـاً ملجموعٍة من األسـباب األخـرى. ولذلك، يجب 
عىل واشـنطن أالَّ تعرض الطريق عندما أو إذا ما رشع السـعوديون 

14 غريغوري غوس، “Saudi Arabia Over a Barrel”، فورين أفريز 79، رقم 3 )مايو/يونيو 2000(: 94-80.

.”Monthly Energy Review“ ،15 إدارة معلومات الطاقة

16 غريغوري غوس، “ The International Relations of the Persian Gulf”، )كامربديج: مطبعة جامعة كامربيدج، 2010(، 183-181.

17 مارك مازيتي، شميت وكريباتريك، “ Saudi Oil Is Seen as a Lever to Pry Russian Support from Syria’s Assad”، ذا نيويورك تاميز، 3 فرباير 

http://www.nytimes.com/2015/02/04/world/middleeast/saudi-arabia-is-said-to-use-oil-to-lure-russia-away-from-syrias- ،2015

 .assad.html
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واإليرانيـون يف الحديـث عـن صفقـٍة داخـل منظمـة أوبـك لخفـض 
إنتـاج النفط يف محاولٍة لدعم األسـعار ورفعهـا. وإذا ما انضمَّ الروس 
إىل مثـل هـذه املحادثـات، وذلـك كجـزٍء مـن جهـٍد لشـمل املنتجني 
مـن خـارج أوبـك يف املجموعـة كذلـك، فال بـّد للواليـات املتحدة أن 
تشـّجع هـذه الخطـوة. وإذا أحـرزت هـذه املفاوضات تقدمـاً، فعىل 
واشـنطن أن تكـون مسـتعدة لبذل جهٍد لتوسـيع املفاوضـات إىل ما 
هـو أكـر مـن قضايـا النفـط لتشـمل أزمـاٍت إقليميـة مثـل سـوريا. 
وال ميكـن أن يتـمَّ ذلـك إالَّ مـن خـالل التعـاون مـع اململكـة العربية 
السـعودية، التـي سـتجعل إمكانيـة التوصـل لصفقـة النفـط مرتبطاً 
بتقديـم بعض التنازالت الجيوسياسـية من حلفاء بشـار األسـد أيضاً. 

إن التوقيـت هـو أهـمُّ يشء هنـا. عـىل الواليـات املتحـدة أن تكـون 
جاهـزة برؤيـة ذات إطـاٍر واقعـي للمشـكلة يف سـوريا، وهـذا يعني 
رؤيـة تعـرف ببقـاء نظام األسـد يف السـلطة. فمـن غـري الواقعي أن 
نتصـور أن الـروس واإليرانيـني سـوف يتخلـون عـن األسـد بعـد مـا 
صمـد طويـالً وبعـد كل مـا قدمـوه مـن تضحيـاٍت كبـرية للحفـاظ 
عليـه يف السـلطة. ومـع ذلـك، فلرمبـا هـم يكونـون منفتحـني لقبول 

صفقـٍة تشـمل أعضـاء معقولـني مـن املعارضة السـورية )مـن خارج 
القاعـدة والدولـة اإلسـالمية(، وتحقيـق اسـتقراٍر للوضـع  شـبكات 
الرهيب عىل األرض بالنسـبة للشـعب السـوري. فمحاولة االسـتفادة 
مـن املوقـف التفـاويض للنفـط السـعودي مـن أجـل الحصـول عـىل 
تنـازٍل كامـٍل مـن قبـل إيـران وروسـيا بشـأن سـوريا سـوف يجـازف 
أصبحـت  الـذي  النـازف  الجـرح  لتضميـد  ذهبيـة  فرصـٍة  بفقـدان 
سـوريا متثلـه، ومـن ثـمَّ تركيـز االنتبـاه الـدويل بشـكٍل مبـارٍش عـىل 
القتـال ضـدَّ الدولـة اإلسـالمية وتنظيـم القاعـدة السـائر يف رِكابهـا. 

ال بـد لواشـنطن أن تكـون مسـتعدة، إذا مـا جاء اإليرانيـون والروس 
إىل اململكـة العربيـة السـعودية مـن أجـل االتفاق عـىل صفقٍة حول 
النفـط، للعمـل مـع السـعوديني وحلفاء آخريـن لتوسـيع املحادثات 
لتشـمل الصورة االسـراتيجية يف منطقة الرشق األوسـط بشـكٍل أكر 
عموميـة. ونظـراً لألحـداث السـابقة ولشـّدة تأثّـر طهـران وموسـكو 
مـن انخفـاض أسـعار النفـط، فمـن املرجـح جـداً أن نـرى، يف وقـت 
مـا خـالل العام 2015، الـروس واإليرانيني يطرقون الباب السـعودي. 

وسـتكون هـذه حينئٍذ فرصـة ال ينبغـي تفويتها.



تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة، يف العام 2008. ويُعترب املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقّدم بحوثاً 

وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.  

إرشاك  عىل  مركّزاً  والدولية،  اإلقليمية  السياسة  نقاشات  تتناول  ميدانية  وأبحاث  مشاريع  بتقديم  املركز  يلتزم  مهمته،  لتحقيق  منه  وسعياً 

شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين، بشأن أربعة مجاالت أساسية:

العالقات الدولية يف الرشق األوسط، مع الركيز عىل أهميّة العالقات بني دول املنطقة وكذلك العالقات بني الرشق     )I(

األوسط والواليات املتحدة وآسيا.   

الراعات والتحوالت بعد الراعات ، مبا يف ذلك مسألة األمن وعمليات السالم وإعادة اإلعامر.  )II(

االسراتيجيات االقتصادية واملالية يف دول الرشق األوسط، مبا يف ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة.  )III(

الحكم واإلصالح املؤسسايت، مبا يف ذلك الدمقرطة والعالقات بني الدول واملواطنني.   )VI(

يشّجع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح املجال أمام كافة وجهات النظر مهام اختلفت، عىل التبادل القيّم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط 

واملجتمع الدويل.

مستديرة ضّمت  موائد  ذلك  مبا يف  الفعاليات،  من  كبرياً  عدداً  ونظّم  العامل  دول  مختلف  من  الخرباء  املركز عرشات  استضاف  تأسيسه،  منذ 

شخصيات رفيعة املستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يُعقد سنوياً. وباإلضافة إىل ذلك، قام املركز بنرش سلسلة 

من موجزات السياسة واألوراق التحليلية.
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