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ات تخفیضعمل لحالفاً متعدد الجنسیات األسبوع الماضي تاألمریكیة قادت المملكة العربیة السعودیة وروسیا والوالیات المتحدة لقد 
والخالف ورونا كیروس ابسبب أزمة فبعد انخفاض الطلب وذلك ، األكبر في تاریخ العالمالتخفیض ، وھو إنتاج النفطفي  كبیرة

 9.7بمقدار  باتفاق تخفیض النفط دولة 23التزمت . ور أسعار النفطیدمأّدى إلى تالذي  اروسیو ةالسعودیبین المملكة العربیة 
 ً والمكسیك  وكندایة كاألمریمثل الوالیات المتحدة دت الدول األخرى الُمنتجة للنفط وتعھّ . من األسواق العالمیة ملیون برمیل یومیا

م الصفقة بعد مفاوضات طویلة بین جمیع األطراف وعدة مكالمات ھاتفیة بین ابرإقد تم . ووالبرازیل والنرویج بخفض اإلنتاج
تكن  لم. وترامب وولي العھد السعودي األمیر محمد بن سلمان والرئیس الروسي فالدیمیر بوتیناألمریكي دونالد الرئیس 

افیة قد ال تكون التخفیضات كف، ومع ذلككتلك. نشطة على اإلطالق بھذا الشكل في صیاغة معاھدة ریكیة األمالوالیات المتحدة 
 .، حیث أدى اإلغالق العالمي إلى تراجع الطلب على البنزین والدیزل ووقود الطائراتفاع األسعار في األسابیع المقبلةلدعم ارت

 
ط یداً بید عمل المنتجون والمستھلكون الرئیسیون للنففقد ، أوالً . االتفاقمكن استخالص استنتاجین من عملیة التفاوض وتوقیع یُ و

كانوا فقد  ،م النصف الثاني من القرن العشرینفي معظ. ومن أجل التوصل إلى اتفاق لتحقیق االستقرار في أسواق النفط العالمیة
، أنشأت إیران والعراق والمملكة العربیة السعودیة والكویت وفنزویال منظمة 1960في عام و .یتنافسون ضد بعضھم البعض

ل في یتمثّ ، ، وال یزالكان الھدف. وقد آخرون إلى المنظمة في السنوات التالیة نوانضم منتجو(أوبك)،  للنفطالمصدرة الدول 
منتجات أعلى لل ا النفط الرئیسیون سعراً ، أراد منتجووبعبارة أخرىدالً". "أكثر ع سعربأنھ الحصول على ما یعتبره األعضاء 

ض عندما خفّ وذلك ، 1973عام اإلسرائیلي  يالعرب الصراعجاءت الفرصة بعد فترة وجیزة من وقد منتجات النفط. الخام و
واستجابة . ولىاأل نفطالصدمة  افي صناعة النفط بأنھتلك عرف تُ . والنفط العرب اإلنتاج وكانوا قادرین على رفع األسعار امنتجو
. 1974و 1973بین عامي  الوكالة الدولیة للطاقةالمستھلكین الرئیسیین للنفط إلى إنشاء األمریكیة ، قادت الوالیات المتحدة لذلك
بة، أھداف متضار الوكالة الدولیة للطاقةو، كان لدى أوبك بشكل مختلف. وإبقاء األسعار منخفضةُمتمثّالً في كان الھدف وقد 

ن ، توصلت المنظمتان (أي المنتجیاآلنو. البعض في السبعینیات والثمانینیات وأوائل التسعینات ضد بعضھموقد عملوا 
 .أن األسعار المستقرة عند مستوى معقول ھي في مصلحة الجمیعبوالمستھلكین) إلى استنتاج مفاده 

 
 ً إن التذبذب الشدید في أسعار و. وأماكن أخرى) بشكل كبیر على عائدات النفط(نیسا  في منطقةالدول ، تعتمد العدید من ثانیا

تھم ، عن تنویع اقتصادا، إن لم یكن جمیعھمالنفط یتحدث معظم منتجوا. والنفط یجعل من الصعب وضع أي خطط طویلة األجل
النفط  ، فإن معظم منتجيالحاالت الناجحةالقلیل من العدد على الرغم من الجھود المخلصة وو. وتقلیل تعرضھم لتقلبات األسعار

مساعدتھم لو لھمتحذیر یجب أن تكون األزمة الحالیة بمثابة . ومصادر أخرى للدخل القوميمن أجل إیجاد أمامھم طریق طویل 
 .التي یبذلونھا على تكثیف جھود التنویع


