
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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النفط السعودي يتحدى بثقة 
تهديدات بعقوبات أمريكية

“إنرجـي “إنرجـي  لقـاء مـع موقـع  بـن سـلمان فـي  العزيـز  األميـر عبـد  السـعودي  الطاقـة  لقـاء مـع موقـع صـرح وزيـر  بـن سـلمان فـي  العزيـز  األميـر عبـد  السـعودي  الطاقـة  صـرح وزيـر 
انتلجنـس”انتلجنـس” يـوم الثالثـاء  يـوم الثالثـاء 1414 مـارس/آذار  مـارس/آذار 20232023، أنـه فـي حـال فـرض سـقف أسـعار علـى صـادرات ، أنـه فـي حـال فـرض سـقف أسـعار علـى صـادرات 
النفـط السـعودية، سـتخفض الريـاض إنتاجهـا اليومـي وكذلـك لـن تبيـع النفـط إلـى أيـة دولـة النفـط السـعودية، سـتخفض الريـاض إنتاجهـا اليومـي وكذلـك لـن تبيـع النفـط إلـى أيـة دولـة 
تشـارك فـي قـرار سـقف األسـعار. وقـد جـاءت تصريحـات الوزيـر السـعودي ردًا علـى سـؤال حـول تشـارك فـي قـرار سـقف األسـعار. وقـد جـاءت تصريحـات الوزيـر السـعودي ردًا علـى سـؤال حـول 
الكونغـرس األمريكـي لمشـروع قانـون “نوبـك”، وكذلـك تحديـد سـقف أسـعار  الكونغـرس األمريكـي لمشـروع قانـون “نوبـك”، وكذلـك تحديـد سـقف أسـعار إعـادة تقديـم  إعـادة تقديـم 

الروسـي. الروسـي.للنفـط  للنفـط 
وأعلنـت مجموعـة مـن أعضـاء مجلس الشـيوخ األمريكـي من الحزبيـن الديمقراطي والجمهوري وأعلنـت مجموعـة مـن أعضـاء مجلس الشـيوخ األمريكـي من الحزبيـن الديمقراطي والجمهوري 
في مطلع الشـهر الجاري في مطلع الشـهر الجاري إعادة تقديم مشـروع قانون “نوبك” )إعادة تقديم مشـروع قانون “نوبك” )NOPECNOPEC(( أو ما يعرف بقانون  أو ما يعرف بقانون 
“ال لتكتـالت إنتـاج وتصديـر النفـط” إلـى اللجنـة القضائيـة للكونغـرس، والـذي يسـمح للسـلطات “ال لتكتـالت إنتـاج وتصديـر النفـط” إلـى اللجنـة القضائيـة للكونغـرس، والـذي يسـمح للسـلطات 
األمريكيـة -فـي حـال تمريـره- برفـع دعـاوي قضائيـة ضـد شـركات النفـط التابعة ألعضـاء “أوبك األمريكيـة -فـي حـال تمريـره- برفـع دعـاوي قضائيـة ضـد شـركات النفـط التابعة ألعضـاء “أوبك 

بلـس” بتهمـة التالعـب بأسـعار النفط.بلـس” بتهمـة التالعـب بأسـعار النفط.

التـي  األدوات  مـن  كواحـدة  الروسـي  النفـط  ألسـعار  سـقف  وضـع  آليـة  السـعودية  التـي ترفـض  األدوات  مـن  كواحـدة  الروسـي  النفـط  ألسـعار  سـقف  وضـع  آليـة  السـعودية  ترفـض 
اسـتخدمتها واشـنطن وحلفاؤهـا الغربيـون لمعاقبـة موسـكو، وال يعـزو ذلك الرفـض فقط إلى اسـتخدمتها واشـنطن وحلفاؤهـا الغربيـون لمعاقبـة موسـكو، وال يعـزو ذلك الرفـض فقط إلى 
الدور الحيوي لروسيا في تحالف “أوبك بلس” ورغبة الرياض في بقاء التحالفالدور الحيوي لروسيا في تحالف “أوبك بلس” ورغبة الرياض في بقاء التحالف كجبهة موحدة  كجبهة موحدة 
وقويـة وقويـة قـادرة علـى ضبـط أسـعار أسـواق النفـط العالميـة وتحقيـق المصالـح السـعودية؛ ولكـن قـادرة علـى ضبـط أسـعار أسـواق النفـط العالميـة وتحقيـق المصالـح السـعودية؛ ولكـن 
أيضـًا بسـبب تخوفـات الريـاض مـن أن نجـاح أيضـًا بسـبب تخوفـات الريـاض مـن أن نجـاح نهـج سـقف األسـعارنهـج سـقف األسـعار قد يشـجع أمريكا والمسـتوردين  قد يشـجع أمريكا والمسـتوردين 
الدولييـن علـى اسـتخدام نفـس اآلليـة مـع السـعودية أو دول مجموعة “أوبك بلـس”. لكن؛ في الدولييـن علـى اسـتخدام نفـس اآلليـة مـع السـعودية أو دول مجموعة “أوبك بلـس”. لكن؛ في 
ظـل التعقيـدات الجيوسياسـية الدوليـة الراهنـة، ومرحلـةظـل التعقيـدات الجيوسياسـية الدوليـة الراهنـة، ومرحلـة إعـادة التقييـم إعـادة التقييـم التـي تمـر بهـا العالقات  التـي تمـر بهـا العالقات 
السـعودية األمريكيـة، ليـس مـن المرجـح أن تلجـأ واشـنطن إلـى قـرار غيـر ضروري من هـذا النوع السـعودية األمريكيـة، ليـس مـن المرجـح أن تلجـأ واشـنطن إلـى قـرار غيـر ضروري من هـذا النوع 
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ســـيـــاقـــات

ألنـه سـيدمر مسـاعي تجديـد الشـراكة وسـيدفع الريـاض بعيـدا نحو حلفـاء دوليين آخريـن مثل الصين ألنـه سـيدمر مسـاعي تجديـد الشـراكة وسـيدفع الريـاض بعيـدا نحو حلفـاء دوليين آخريـن مثل الصين 
وروسيا.وروسيا.

لزيـادة  السـعودية  للضغـط علـى  الحيـن واآلخـر  بيـن  التلويـح بمشـروع قانـون “نوبـك”  لزيـادة يجـري  السـعودية  للضغـط علـى  الحيـن واآلخـر  بيـن  التلويـح بمشـروع قانـون “نوبـك”  يجـري 
إنتـاج النفـط للحـد مـن ارتفـاع أسـعار الوقـود أو لدفـع الريـاض التخاذ مواقف سياسـية تتماشـى مع إنتـاج النفـط للحـد مـن ارتفـاع أسـعار الوقـود أو لدفـع الريـاض التخاذ مواقف سياسـية تتماشـى مع 
السياسـة األمريكيـة. بينمـا تـدرك واشـنطن أن خطـوة مثـل تمريـر قانـون “نوبـك” لـن تكـون أضرارهـا السياسـة األمريكيـة. بينمـا تـدرك واشـنطن أن خطـوة مثـل تمريـر قانـون “نوبـك” لـن تكـون أضرارهـا 
علـى شـراكتها االسـتراتيجية مـع الريـاض فحسـب، ولكنهـا قـد تأتـي بنتائـج عكسـية علـى االقتصـاد علـى شـراكتها االسـتراتيجية مـع الريـاض فحسـب، ولكنهـا قـد تأتـي بنتائـج عكسـية علـى االقتصـاد 
األمريكـي نفسـه؛ ألن اسـتهداف السـعودية ومنتجـي النفـط مـن أعضـاء “أوبـك بلـس” قـد يعـرض األمريكـي نفسـه؛ ألن اسـتهداف السـعودية ومنتجـي النفـط مـن أعضـاء “أوبـك بلـس” قـد يعـرض 
شـركات النفـط األمريكيـة لعقوبـات انتقاميـة فـي جميـع أنحـاء العالـم ممـا سـيؤدي إلـى زعزعـة شـركات النفـط األمريكيـة لعقوبـات انتقاميـة فـي جميـع أنحـاء العالـم ممـا سـيؤدي إلـى زعزعـة 
اسـتقرار سـوق النفـط لفتـرة طويلـة، مـع أضـرار كبيـرة علـى اقتصـادات كبـار مسـتهلكي النفـط مثل اسـتقرار سـوق النفـط لفتـرة طويلـة، مـع أضـرار كبيـرة علـى اقتصـادات كبـار مسـتهلكي النفـط مثل 
الواليـات المتحـدة. نتيجـة لذلـك؛ يرفـض الكونغـرس محـاوالت تمريـر القانـون منـذ تقديـم نسـخته الواليـات المتحـدة. نتيجـة لذلـك؛ يرفـض الكونغـرس محـاوالت تمريـر القانـون منـذ تقديـم نسـخته 

األولـى فـي عـام األولـى فـي عـام 20002000، كمـا أنـه لـم يحـظ قـط بدعـم حقيقـي مـن البيـت األبيـض.، كمـا أنـه لـم يحـظ قـط بدعـم حقيقـي مـن البيـت األبيـض.
وبالرغـم مـن أن فـرص تمريـر مشـروع قانـون “نوبـك” تظـل دائمـًا ضئيلـة، لكـن الريـاض دائمـا ما وبالرغـم مـن أن فـرص تمريـر مشـروع قانـون “نوبـك” تظـل دائمـًا ضئيلـة، لكـن الريـاض دائمـا ما 
تـرد بقـوة إلبـراز انزعاجهـا مـن محـاوالت تمريـر القانـون، وذلك عبر رسـائلها المباشـرة إلى واشـنطن، تـرد بقـوة إلبـراز انزعاجهـا مـن محـاوالت تمريـر القانـون، وذلك عبر رسـائلها المباشـرة إلى واشـنطن، 
كمـا فـي تصريحـات الوزيـر “عبـد العزيـز بـن سـلمان”، أو التهديـد أحيانًا بتغييـرات جذرية مثـل التلويح كمـا فـي تصريحـات الوزيـر “عبـد العزيـز بـن سـلمان”، أو التهديـد أحيانًا بتغييـرات جذرية مثـل التلويح 
األمريكـي. وتعكـس هـذه  الـدوالر  األمريكـي. وتعكـس هـذه  كبديـل عـن  الـدوالر  الصينـي كبديـل عـن  باليـوان  السـعودي  النفـط  الصينـيتسـعير  باليـوان  السـعودي  النفـط  بورقـة بورقـة تسـعير 
التصريحـات كذلـك منـاخ الثقـة الـذي يخيـم علـى الريـاض اسـتنادا إلـى دورهـا المحـوري فـي سـوق التصريحـات كذلـك منـاخ الثقـة الـذي يخيـم علـى الريـاض اسـتنادا إلـى دورهـا المحـوري فـي سـوق 

الطاقـة العالميـة فـي أعقـاب الغـزو الروسـي ألوكرانيـا.الطاقـة العالميـة فـي أعقـاب الغـزو الروسـي ألوكرانيـا.
تعتمـد السـعودية علـى نهـج متـوازن فيمـا يتعلـق بانتـاج وتصديـر النفـط فـي أعقـاب الغـزو تعتمـد السـعودية علـى نهـج متـوازن فيمـا يتعلـق بانتـاج وتصديـر النفـط فـي أعقـاب الغـزو 
الروسـي ألوكرانيـا، حيـث تسـتند الريـاض فـي غالبيـة قراراتها إلـى منطق وديناميكية السـوق بجانب الروسـي ألوكرانيـا، حيـث تسـتند الريـاض فـي غالبيـة قراراتها إلـى منطق وديناميكية السـوق بجانب 
الحسـابات الجيوسياسـية. وهـو األمـر الـذي يؤكـده الحسـابات الجيوسياسـية. وهـو األمـر الـذي يؤكـده تقديرنـا فـي “أسـباب“تقديرنـا فـي “أسـباب“ بـأن الدوافـع وراء قـرار  بـأن الدوافـع وراء قـرار 
السـعودية و”أوبـك بلـس” فـي أكتوبر/تشـرين األول الماضـي بتخفيـض إنتاج النفـط مليوني برميل السـعودية و”أوبـك بلـس” فـي أكتوبر/تشـرين األول الماضـي بتخفيـض إنتاج النفـط مليوني برميل 
يوميًا لم يكن فقط بسـب توتر العالقات بين السـعودية وواشـنطن، ولكنه اسـتند أيضًا إلى أسـباب يوميًا لم يكن فقط بسـب توتر العالقات بين السـعودية وواشـنطن، ولكنه اسـتند أيضًا إلى أسـباب 
فنيـة مـع توقعـات بانخفـاض ملحـوظ فـي أسـعار النفـط مـع بدايـة عـام فنيـة مـع توقعـات بانخفـاض ملحـوظ فـي أسـعار النفـط مـع بدايـة عـام 20232023؛ وهـو مـا تحقـق ؛ وهـو مـا تحقـق 
بالفعـل بعـد أن تراجعـت أسـعار النفـط منـذ ذلـك الحين حتى وصلت في منتصف الشـهر الجاري إلى بالفعـل بعـد أن تراجعـت أسـعار النفـط منـذ ذلـك الحين حتى وصلت في منتصف الشـهر الجاري إلى 

مـا دون مـا دون 8080 دوالر دوالر بعـد اإلعـالن عـن إفـالس مجموعـة مـن البنـوك األمريكيـة. بعـد اإلعـالن عـن إفـالس مجموعـة مـن البنـوك األمريكيـة.

التحليل:
يتبع:
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