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ــر  ــى أث ــط ع ــوق النف ــهدته س ــذي ش ــتقرار ال ــل االس ويف ظ
ــن  ــاج، فم ــقف اإلنت ــأن س ــك +” بش ــف “أوب ــة تحال اتفاقي
ــف عــى التوصــل لصيغــة  املرجــح أن يحــرص أعضــاء التحال
جديــدة لدعــم بقائــه بهــدف املحافظــة عــى تــوازن الســوق 
ــة  ــة املتغــرات عــى الســاحة االقتصادي واســتقراره يف مواجه
العامليــة، مبــا يف ذلــك تداعيــات الحــرب الروســية – األوكرانيــة 

عــى االقتصــاد العاملــي. 

وعــى الرغــم مــن بعــض التكهنــات التــي أثــرت يف 
اتفــاق  مــن  روســيا  اســتبعاد  حــول  الغربيــة  الصحافــة 
ــع أن تســتمر  ــه مــن املتوق ــد املرتقــب، فإن ــك+” الجدي “أوب
موســكو يف لعــب دور محــوري، بالتعــاون مــع أعضــاء أوبــك، 

ــط. ــوق النف ــتقرار س ــى اس ــاظ ع يف الحف

مستجدات عالمية
مثــة عــدد مــن املتغــرات العامليــة الجديــدة التــي مــن شــأنها 
أن تؤثــر عــى ســوق النفــط العاملــي، وبالتــايل السياســة 

اإلنتاجيــة الخاصــة بالتحالــف يف الفــرة املقبلــة، وميكــن 
ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــاح أبرزه إيض

ــيا أحــد  ــر روس ــرويس: تعت ــاج النفطــي ال ــاض اإلنت 1- انخف
أهــم منتجــي النفــط عــى املســتوى العاملــي وبحصــة تقــدر 
ــة قبــل انــدالع الحــرب  بحــوايل 10% مــن اإلمــدادات العاملي
األوكرانيــة األخــرة، بيــد أنــه مــن املتوقــع انخفــاض إنتاجهــا 
مــن النفــط يف ضــوء العقوبــات الغربيــة عــى االقتصــاد 
الــرويس، والحظــر األورويب لــواردات النفــط الــرويس املنقــول 

بحــراً. 

وترجــح التقديــرات أن يــراوح إنتــاج النفــط الــرويس مــا 
بــن 9.3 إىل 9.7 مليــون برميــل يوميــاً بنهايــة العــام الجــاري 
مقارنــة بـــــ 10.2 مليــون برميــل يوميــاً يف العــام املــايض، وفق 
ترصيحــات ســابقة لنائــب رئيــس الــوزراء الــرويس، ألكســندر 

نوفــاك.

ــدة  ــات املتح ــود الوالي ــط: تق ــاج النف ــع إنت ــوط لرف 2- ضغ
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مــع اقتــراب موعــد إلغــاء تخفيضــات إنتــاج النفــط الخاصــة بتحالــف “أوبــك +” فــي ســبتمبر 2022، والوصول 
بمســتويات اإلنتــاج إلــى مــا كانــت عليــه قبــل تفّشــي جائحــة “كوفيــد – 19”، يترقــب ســوق النفــط العالمــي 
السياســة اإلنتاجيــة الجديــدة الخاصــة بالتحالــف، وكيــف ســتكون العالقــة بيــن روســيا ودول “أوبــك +” بعــد 

الحــرب األخيرة. 

إعــادة صياغة:مــا مســتقبل تحالــف “أوبــك +” بعــد الحــرب الروســية - األوكرانيــة؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1567، 10 يونيــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــار مســتهليك النفــط الخــام ضغوطــاً متكــررة  األمريكيــة وكب
خــال الفــرة املاضيــة عــى منتجــي النفــط لضــخ إمــدادات 

ــح األســعار.  ــة يف الســوق مــن أجــل كب إضافي

ويشــكل ارتفــاع معــدالت التضخــم الناجمــة عــن ارتفــاع 
أســعار الطاقــة، خطــراً بالنســبة إلدارة الرئيــس األمريــيك جــو 
بايــدن، الســيام مــع اقــراب موعد انتخابــات التجديــد النصفي 
للكونجــرس األمريــيك، وهــو مــا دفــع البيــت األبيــض للرحيب 
بقــرار تحالــف “أوبــك +” األخــر بشــأن زيــادة إنتــاج النفــط، 

وذلــك عــى الرغــم مــن محدوديــة هــذا االرتفــاع.

3- تعــاٍف بطــيء للطلــب العاملــي: توقعــت “أوبــك” يف 
تقريرهــا الشــهري ارتفــاع الطلــب العاملــي عــى النفــط بنحــو 
3.36 مليــون برميــل يوميــاً عــام 2022، لكــن بانخفــاض قــدره 

ــة بالتوقعــات الســابقة.  ــاً مقارن ــل يومي 310 آالف برمي

ومــع ذلــك، قــد تدعــم التوقعــات بانتعــاش اقتصــاد الصن، 
الطلــب العاملــي عــى النفــط، خاصــة بعــد تخفيــف إجــراءات 

اإلغــاق يف املــدن الرئيســة يف الصــن، واعتزام 
الحكومــة الصينيــة اتخــاذ عــدداً مــن التدابر 
لدعــم منــو اقتصادهــا املتــرر مــن الجائحة.

4- توقعــات بارتفــاع األســعار: رفعت معظم 
املؤسســات الدوليــة توقعاتهــا ألســعار النفط 
ــة  ــات السياســية واالقتصادي يف ضــوء املعطي
الجديــدة عــى الســاحة الدوليــة. وتوقــع 
ــغ أســعار  ــان ســاكس” أن تبل ــك “جولدم بن
خــام برنــت نحــو 135 دوالراً للرميــل خــال 
الـــ 12 شــهراً املقبلــة اعتبــاراً مــن يوليــو، يف 
ظــل انتعــاش الطلــب عــى النفــط بالصــن 
وانخفــاض اإلنتــاج الــرويس. كــام رفــع بنــك 
“باركليــز” مــن توقعاتــه ألســعار خــام برنت، 
ــط  ــل يف املتوس ــل إىل 111 دوالراً للرمي ليص

خــال العامــن الحــايل واملقبــل. 

مبررات اإلبقاء 
ــف  ــاق تحال ــاء اتف ــد انته ــراب موع ــع اق م

ــا إذا كان  ــط م ــب ســوق النف ــاج، ترق ــك+” بشــأن اإلنت “أوب
ســيتم متديــد االتفاقيــة، خاصــة يف ظــل الــرصاع الــرويس 
– األوكــراين األخــر. وتشــر أغلــب التقديــرات إىل أن دول 
التحالــف ستســعى للحفــاظ عــى وجــود اتفاق بشــأن سياســة 
اإلنتــاج، لتجنــب حالــة االنهيــار التــي شــهدتها ســوق النفــط 
عــام 2020، ولحاميــة مصالــح جميــع األعضــاء، وذلــك يف ضــوء 

مــا يــي:

ــاج الحــايل يف  1- دعــم اســتقرار األســعار: أســهم اتفــاق اإلنت
تعزيــز أداء ســوق النفــط يف مواجهــة العديــد مــن التحديــات، 

ــات  ــد – 19” وتداعي ــة “كوفي ــات جائح ــا، تداعي ــن بينه وم
الحــرب الروســية – األوكرانيــة، ومــن ثــم فــإن عــدم تجديــد 
اتفــاق “أوبــك +” الخــاص بســقف اإلنتــاج، قــد يعطــي 
إشــارات براجــع التحالــف عــن دعــم تــوازن الســوق يف 
ــية  ــاع السياس ــراب يف األوض ــامل اضط ــه الع ــهد في ــت يش وق

ــوق. ــزاز الس ــذر باهت ــام ين ــة، م ــة العاملي واالقتصادي

2- ضــان عــدم إغــراق الســوق: مــن املتوقــع أن يبقــى 
ــي أســهمت  ــوة الت ــاط الق ــى بعــض نق ــب ع ــاق املرتق االتف
ــص  ــد حص ــتمرار تحدي ــا اس ــايل، ومنه ــاق الح ــاح االتف يف نج
اإلنتــاج واالمتثــال لهــا، فضــاً عــن االجتامعــات الشــهرية 
لبحــث التطــورات الخاصــة بالســوق. ففــي حــال عــدم تجديد 
االتفــاق، قــد تشــهد ســوق النفــط العامليــة إغراقــاً بالنفــط من 
قبــل بعــض املنتجــن، وبالتــايل تراجــع األســعار بشــكل حــاد.

ــة: سيســمح التوصــل  ــز االســتثارات بقطــاع الطاق 3- تحفي
ــايل  ــة، وبالت ــد باملحافظــة عــى األســعار املرتفع ــاق جدي التف
ســيعزز مــن االســتثامرات يف القطــاع النفطــي، األمــر إىل 

سيســمح للــدول بوفــاء بالتزاماتهــا وحصصهــا اإلنتاجيــة 
ــتقباً. مس

انتفاء الحاجة
ترجــح بعــض التقديــرات أن تحالــف “أوبــك +” لــن يدخــل 
ــات  ــاج، لطاملــا بقيــت ديناميكي ــد بشــأن اإلنت يف اتفــاق جدي
ســوق النفــط متوازنــة، خاصــة أن العديــد مــن دول التحالــف 
ــك  ــط، وذل ــاج النف ــن إنت ــا م ــاء بحصته ــن الوف ــن م مل تتمك

بالنظــر إىل اآليت:



العدد 1567 3|10 يونيو 2022

ما مستقبل تحالف »أوبك +« بعد الحرب الروسية - األوكرانية؟

ــن  ــض املنتج ــل بع ــد يفض ــة: ق ــة اإلنتاجي ــدود الطاق 1- ح
خاصــة أولئــك الذيــن ميتلكــون طاقــات فائضــة كبــرة عــدم 
التقيــد بحصــص إنتاجيــة، حيــث ال متيــل الــدول إىل االلتــزام 
بأيــة قيــود عــى طاقتهــا اإلنتاجيــة، كــام ال ترغــب يف التنــازل 
عــن أي حصــة للمنافســن يف الســوق، ســواء داخــل التحالــف 

أو خارجــه.

ولكــن عــى الجانــب اآلخــر، بلــغ عــدد مــن منتجــي 
التحالــف بالفعــل الحــد األقــى ملــا ميكنهــا ضخــه مــن النفط، 
بســبب مشــكات هيكليــة يف قطــاع التنقيــب واإلنتــاج، 
باإلضافــة إىل اعــراف روســيا بــأن إنتاجهــا قــد ينخفــض بنحــو 

ــة.  ــات الغربي ــبب العقوب ــاري؛ بس ــام الج ــال الع 8.4% خ

ــادة  فعــى الرغــم مــن قــرار “أوبــك +” األخــر بشــأن زي
اإلنتــاج بواقــع 648 ألــف برميــل يوميــاً، خــال شــهري يوليــو 
ــادرة  ــت ق ــف ليس ــن دول التحال ــر م ــإن الكث ــطس، ف وأغس
عــى زيــادة إنتاجهــا والوفــاء بحصصهــا تجــاه إمــدادات ســوق 

النفــط. 

وجديــر بالذكــر أنــه وفقــاً لتقديــرات وكالــة “ســتاندرد آند 
بــورز”، فقــد تراجــع إنتــاج التحالــف بنحــو 2.6 مليــون برميــل 

يوميــاً يف أبريــل 2022 مقارنــة مبســتهدفاته اإلنتاجية.

2- التحــول نحــو الطاقــة املتجــددة: عــى الرغــم مــن حــرص 
ــم  ــي تدع ــاء األســعار املنتعشــة، والت ــف عــى بق دول التحال
موازناتهــا وتعــزز مــن االســتثامرات يف القطــاع، فــإن األســعار 
املرتفعــة تزيــد مخــاوف املســتهلكن بشــأن أمــن اإلمــدادات، 
وتدعــم التوجهــات نحــو تحــّول قطــاع الطاقــة واالبتعــاد عــن 

الوقــود األحفــوري.

ماذا عن روسيا؟
تشــر بعــض التقاريــر إىل أن منظمــة “أوبــك” تــدرس تعليــق 
ــات  ــاج النفــط، يف ظــل العقوب مشــاركة روســيا يف اتفــاق إنت
املفروضــة عليهــا، وأيضــاً حظــر االتحــاد األورويب واردات النفط 
الــرويس. ومــع ذلــك، يبــدو مــن املســتبعد خــروج روســيا مــن 
التحالــف الحــايل، وميكــن تفصيــل كل ذلــك عــى النحــو التايل:

1- إفســاح املجــال أمــام منتجــن آخريــن: قــد ميهــد انخفــاض 
ــن نظــام الحصــص،  ــا م ــن النفــط إلعفائه ــرويس م ــاج ال اإلنت
كــام هــي الحــال بالنســبة لــكل مــن إيــران وفنزويــا وليبيــا، 
ــارات  مــام ســتعوضه دول املنظمــة، خاصــًة الســعودية واإلم

العربيــة املتحــدة والعــراق وغرهــا. 

ويتواكــب التطــور الســابق مــع آراء بعــض املحللــن التــي 
تذهــب إىل أن الزيــادة األخــرة التــي أقرتهــا “أوبــك +” تأيت يف 
ظــل زيــارة مرتقبــة مــن قبــل الرئيــس األمريــيك، جــو بايــدن، 
للريــاض يف محاولــة لتحســن العاقــات الدبلوماســية املتوتــرة. 

2- الرغبــة يف متاســك التحالــف: عــى الرغــم مــن االعتبــارات 
ســالفة الذكــر، فــإن اســتبعاد روســيا مــن التحالــف أو تعليــق 
ــث تتنامــى املخــاوف  ــراً غــر مرجــح؛ حي مشــاركتها يعــد أم
بشــأن اســتبعاد روســيا مــن اتفــاق تحالــف “أوبــك +” الجديد 
ــه، ويضعــف  ــف مــن مضمون ــرغ التحال ــك يف ــار أن ذل باعتب

متاســكه، ومــن ثــم يتســبب يف تراجــع أســعار النفــط. 

ــة الســعودي عــن  ــر الطاق ويف هــذا الســياق، أعــرب وزي
آمــال اململكــة يف التوصــل إىل اتفــاق جديــد مــع “أوبــك +”، 
يضــم روســيا، لتحــل محــل االتفاقيــة الحاليــة التــي تنتهي بعد 

ثاثــة أشــهر.

ــع  ــيق م ــكو يف التنس ــدأت موس ــية: ب ــة الروس 3- الديناميكي
مجموعــة “أوبــك” مــن خــال تحالــف “أوبــك +” منــذ عــام 
2016. وعندمــا رفضــت روســيا خفــض اإلنتــاج يف األشــهر 
األوىل مــن عــام 2020، تســبب ذلــك يف حــرب أســعار النفــط 
بــن روســيا والســعودية، والتــي أدت لوصــول األســعار لقيــم 
ســالبة. وبالتــايل فنظــراً لكــر حجــم اإلنتــاج الــرويس وتأثــره 
عــى األســواق، ستســعى دول التحالــف إىل اإلبقــاء عــى 
ــاض  ــرار انخف ــب تك ــد لتجن ــاق الجدي ــن االتف ــكو ضم موس

ــرة أخــرى.  ــايس م األســعار بشــكل قي

وعــى الرغــم مــن انخفــاض اإلنتــاج الــرويس، تتوقــع وكالــة 
ــادرات  ــف ص ــن نص ــرب م ــا يق ــورز” أن م ــد ب ــتاندرد آن “س
النفــط الخــام املحظــورة إىل أوروبــا قــد تتــم إعــادة توجيههــا 
ــاج  ــإن اإلنت ــم ف ــن ث ــرى، وم ــق األخ ــض املناط ــيا وبع إىل آس

الــرويس ال يــزال مؤثــراً عــى ديناميكيــات الســوق.

VI In� (وعــى هــذا النحــو، يــرى محللــو رشكــة “يف أي” 
vestment Corp(  أن أســعار النفــط قــد تنخفــض إىل نحــو 
100 دوالر للرميــل إذا تــم اســتبعاد روســيا مــن تحالــف 

النفــط.

ــي  ــن الت ــدم اليق ــة ع ــول إن حال ــن الق ــام، ميك ويف الخت
خلقتهــا تطــورات الحــرب الروســية – األوكرانيــة، تجعــل 
مــن الصعــب التكهــن بالشــكل الــذي ســتبدو عليــه اتفاقيــة 
اإلنتــاج الجديــدة الخاصــة بالتحالــف، ولكــن األمــر األكيــد هو 
حــرص دول التحالــف عــى ضــامن اســتقرار ســوق الطاقــة مع 
اعتبــار اســتمرار مشــاركة روســيا أساســية يف االتفــاق الجديــد، 
حتــى يف حالــة اإلبقــاء عــى تخفيضــات رمزيــة إلنتــاج النفــط 

الــرويس بعــد انتهــاء االتفــاق الحــايل.
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ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.
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