
 هل ستخفض آوبك من معدلات أنتاجها لتنقذ العراق من أنهيار أقتصادي

 توقعنا الأنخفاض في معدلات أسعار النفط في السوق العالمية. 2014عام منذ 

 التكهن بأسعار النفط أشبه بمسعى غير مجٍد، إذ توجد العديد من المتغيرات التي تلعب دورها في أسعار النفط بشكل حاسم ومعب ِّر.

 لوضتتتس استتتتراتيجية مشتتتتروة بالتعاو  مسوليستتتل الوحيدة في دعواتها لعقد مرتمر طارئ  لمرة الثانيةتدعوا لأجتماع طارئ ل فنزويلا

 .روسيا، أحد أوبر منتجي النفط في العالم، توقف التدهور في أسعار الخام

م الذي لإلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة "أوبك" لمناقشتتة تراجس أستتعار النفط،  الثامن دعل الشتتهرفي وقل ستتابم من  وذلك الجزائر

 يواجه القبول من عدد وبير من أعضاء منظمة آوبك. 

 . وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه, على لسا  أيرا  دخلل على خط الدعوات من خلال عدم الممانعة في عقد أجتماع طارئ

للدفاع  العام الماضتت وانل منذ  في العالم، ودول خليجية أخرى وراء التحول في استتتراتيجية "أوبك"الستتعودية، أوبر بلد مصتتدر للنفط 

  .عن بقاء الحصص في السوق، بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار

وق ستتتلتخفيض حصتتتتها في النوايا مرشتتت ات أو دلائل و لا توجد"أوبك"  في منظمة من خلال التغيرات الستتتياستتتية للستتتنتين الأخيرة

  .رغم أ  الهبوط الأخير في أسعار النفط بدأ يرثر سلبا على معنويات الش وات حتى في السعوديةالعالمية, 

وهذا ما وانل ولا زالل تتوقعه الستتوق من آوبك.  ، في عدد من المرات في الماضتت  قامل منظمة آوبك بخفض انتاج دولها من النفط

تفعل ذلك هذه المرة. ففي ستتتتابقة تاريخية عند نهاية العام الماضتتتت ، أعلنل أوبك ليس فقط عدم عزمها  يس من المتوقس إ إلا أنه ل

 20نخفض ستتتتتعر النفط الى أن عدم نيتها القيام بذلك حتى لو مليو  برميل يوميا، بل وأيضتتتتتا ع 30خفض حصتتتتتتها من الانتاج البال  

 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد.

أثارتها فنزويلا وايرا  والجزائر، رفضتتتل أوبر قوة واجه هذا الموقف معارضتتتة أجوفا. لكبار في آوبك لا ُيعد تهديداً ما صتتتدر عن الاعبين ا

مجموعتها علما أ  العديد من أعضاء أوبك بحاجة بالمض  في قرارها وعدم الألتفات لص خات في أوبك، المملكة العربية السعودية، 

دولار أمريكي أو أوثر لكي يعادلوا أوضتتتتاع ميزانيات بلدانهم. إلا أ  الستتتتعودية، باحتياطيها  100الخام إلى أ  يكو  ستتتتعر برميل النفط 

 مليار دولار أمريكي، تستطيس أ  تلعب لعبة الانتظار. 900الذي يقدر بت

 50يات القر  الماضتتتتتت  قرابة بالمئة من احتياجاته، بينما وا  في ستتتتتتبعين 30وتقوم دول أوبك حاليا بتجهيز العالم بما يزيد قليلا عن 

مليو  برميل يوميا عندما بدأوا  4بالمئة. يعود السبب، جزئيا، الى منتجي النفط الصخري الأمريكيين الذي أغرقوا السوق بما يقرب من 

 من الصفر قبل عش  سنوات.

المية لمياً تعاني الأضطرابات في الأسعار العنتجة للنفط والتي تعتمد بموازناتها على معدلات الأنتاج وأسعار النفط عاتبقى الدول المُ 

ذي يواجه وارثة أقتصتتادية حقيقية في  ل آثار الهدر والفستتاد الذي لم ُيعالس وأستتتفحل منذ ستتنوات وأضتتاع على بالأخص العراق ال –

مية الستتتوق العالالبلد فرص النمو والأقتصتتتادي وبناء منظومته الأقتصتتتاجية بشتتتكل فاعل لمواجهة ما يحصتتتل الأ  من أضتتتطراب في 

 لأسعار النفط.  

دولارا للبرميل الواحد  70ء ليصتتتل الى يبطمن الممكن أ  تواجه تحستتتن ستتتوق العقود الةجلة  إلى إ  شتتتيرول المرشتتت ات والدلائل ت

القادمة. من غير دولارا للبرميل خلال الستتتنين القليلة  80-40. في نفس الوقل، يتنبأ معظم الخبراء ستتتعراً يتراوي بين 2019بحلول عام 

 يصعب تخيل ما سيحدث في المستقبل.بمعنى  المجدي التكهن بسعر أوثر دقة.
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