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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 جواب سؤال

  النفط ألسعار املفاجئ اهلبوط أسباب

  السؤال:

دوالراً للربميل كما  ٤٩،٦٦أن أسعار خام برنت سجلت  ٧/١/٢٠١٥نشرت بعض وسائل اإلعالم هذا اليوم األربعاء 
دوالرا للربميل يف  ١١٥إىل د وصلت ق ٢٠١٤دوالراً للربميل، علماً بأن أسعار النفط سنة  ٤٧اخنفض اخلام األمريكي إىل حنو 

إىل  ٢٠١٤ديسمرب /كانون أول ايةبداية الشتاء بط تدرجييا حىت وصلت يف  مث عادت ،٢٠١٤ يونيو/حزيرانبداية الصيف 
ي يف األسبوع األول من ،، وها هدوالرا ٥٨،٥٣حيث وصلت أسعار خام غرب تكساس إىل  بل إىل دون ذلك اًدوالر ٦٠

هذا اهلبوط فما أسباب % يف حدود مخسة أشهر! ٥٠أكثر من أي هبوط  اًردوال ٥٠تصل إىل حنو  ٢٠١٥ير يناكانون أول/
  توقع ألسعار النفط يف املستقبل؟املفاجئ ألسعار النفط؟ وما امل

  :اجلواب

العامل ا العامل االقتصادي ارد عن األغراض السياسية... ومنه أبرزها ،إن اخنفاض أسعار النفط له أسباب خمتلفة
  ...حنو مصلحة صاحب العامل السياسيالسياسي لتحريك العامل االقتصادي 

التوترات وخباصة ( )،زيادة عرض النفط أو قلة الطلب...(ارد عن الغرض السياسي فيشمل:  أما العامل االقتصادي
تغالل بيانات ضعف اقتصاديات الدول املضاربات يف سوق النفط واس( )،السخونة العسكرية يف املناطق النفطية وما حوهلا...

  ).املؤثرة يف النفط تصديراً أو استرياداً...

أو  ،زيادة اإلنتاج(فمثل  ،العمل السياسي ةصاحبالدولة حنو مصلحة االقتصادي  للتحريك العام أما العامل السياسي
 يف سياسة دول ريلتأثمن أجل السعر لتخفيض ا(بل  )،ليس حلاجة اقتصاديةولكن عرض كميات كبرية من االحتياطي النفطي، 

للحد من إنتاج النفط الصخري بتخفيض سعر النفط الطبيعي إىل (أو  ،)خاصة اليت تعتمد يف ميزانيتها على أسعار النفط منافسة،
  .)حد يقل عن كلفة النفط الصخري ليصبح استخراج النفط  الصخري غري ذي جدوى

  يف أسعار النفط: ب الراجحة حول التخفيض امللحوظوسنستعرض هذه األمور مث خنلص إىل األسبا

  غرض السياسي:لا: العامل االقتصادي ارد عن أوالً

  :العرض والطلب -١

النفط مثله مثل أية سلعة أخرى، يتم حتديد سعره من خالل العرض والطلب، فعندما يشهد سوق النفط فائضا يف املعروض 
فيتراجع الطلب ألن قدرة البالد املأزومة على استرياد النفط يف الدول املستوردة  ينخفض سعره، وذلك يف األزمات االقتصادية

بالسعر املرتفع تقل، وهلذا يقل الطلب ما يؤدي إىل االخنفاض... وباملثل عندما يشتد الطلب على النفط ويفوق الطلب العرض 
  فإن سعره يرتفع.
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  التوترات والسخونة العسكرية: -٢

يؤثر على أسعار النفط وهو "الترقب"، أي توقع السوق النفطية، كحدوث عطل يف اإلمدادات  وهناك أيضا عامل آخر
نتيجة احلروب أو التوترات يف مناطق البترول... ولذلك فإن التوترات اجليوسياسية يف الشرق األوسط حيث مناطق البترول 

يف كمية املعروض من النفط أو الطلب عليه، فسوق يف ارتفاع سعر النفط، بالرغم من عدم حدوث تغري  سبباًميكن أن تكون 
النفط قد يدفع حنو ارتفاع يف أسعار النفط إذا خشي من تعطل حمتمل لإلمدادات. وعندما دأ التوترات ينخفض سعر النفط 

وإيران يف  ويعود إىل قيمته السابقة أو السعر احلقيقي، فعلى سبيل املثال خطاب احلرب بني دولة يهود والواليات املتحدة

: "مع ارتفاع أسعار النفط لتصل إىل أعلى م، أدى إىل ارتفاع أسعار النفط، وقد ذكرت جملة فوربس٢٠١٢شباط/فرباير 
مستوياا منذ عدة سنوات، فإن جانبا كبريا من ذلك سببه املخاوف اجليوسياسية، بوضع إيران على طاولة الصراع 

  .]٢٠١٢فع الواليات املتحدة إىل الركود"، فوربس، شباط/ فرباير "مهامجة إيران ستد[ العسكري مرة أخرى."

  املضاربات واستغالل البيانات االقتصادية: -٣

مثل الواليات املتحدة ذات العالقة املؤثرة يف النفط، تصديراً أو استرياداً، إن البيانات االقتصادية السيئة من بعض البلدان 
النفط، بغض النظر عن تغري العرض أو الطلب عليه، ويف هذه احلالة، فإن السوق ختشى والصني ميكن أن تؤدي إىل هبوط أسعار 

تباطؤ الناتج االقتصادي، وتفسره على أنه تراجع ال مفر منه يف استهالك النفط، وبالتايل ينخفض سعره. واملضاربون يتصيدون 
  .يتأثر سعر النفط خالل العرض والطلب توقعات السوق لرفع أسعار النفط أو خفضها لكسب األرباح، ونتيجة لذلك،

من الالعبني األساسيني، من الدول املنتجة للنفط (مثل روسيا، وكندا،  والبيانات االقتصادية واملضاربات تتعلق بعدد
ة واململكة العربية السعودية... وغريها)، والدول املستوردة للنفط (مثل الصني، واليابان... وغريها)، وشركات النفط متعدد

... وغريها)، وكارتل النفط (مثل أوبك، وجتار النفط املعروفني باسم املضاربني). وكل BPاجلنسيات (مثل إكسون موبيل، 
جمموعة منها لديها القدرة على التأثري يف أسعار النفط، سواء من خالل التأثري على العرض أو الطلب، أم عن طريق توقع تفاوت 

البيانات االقتصادية واملضاربات نتيجة حدوث أزمات اقتصادية يف الدول ذات العالقة تؤثر فأسعار النفط خالل املضاربات. 
  .بقوة يف األسعار

  :ملصلحة صاحبة العامل السياسيثانياً: العامل السياسي لتحريك العامل االقتصادي 

  موضوع النفط الصخري: -١

كأكرب مصدر للنفط يف العامل، بسبب استخراجها للنفط  ن أمريكا تفوقت على كل من اململكة العربية السعودية وروسياإ
م: "سوف تظل الواليات املتحدة ٢٠١٤من خالل تكسري الصخور حتت األرض. فقد ذكر "بنك أوف أمريكا"، يف صيف عام 

صخر الزييت، وهو أكرب منتج للنفط يف العامل هذا العام، بعد جتاوزها اململكة العربية السعودية وروسيا يف استخراج الطاقة من ال
ما ينعش االقتصاد يف البالد. وإنتاج الواليات املتحدة للنفط اخلام، جنبا إىل جنب مع السوائل، وفصلها عن الغاز الطبيعي، قد 

"الواليات املتحدة [... " ميل يف الربع األول من هذا العاممليون بر ١١يومي يفوق أخرى هذا العام، مع إنتاج  اًنلداجتاوز ب
  .]٢٠١٤متوز/ يوليو  ٤إليها على أا أكرب منتج للنفط بعد جتاوزها للمملكة العربية السعودية"، بلومربغ، ينظر 
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مليون برميل يوميا يف عام  ٥,٥يف زيادة إنتاج النفط من املتحدة وقد تسببت ثورة النفط والغاز الصخري يف الواليات 
ما جعلها تسد حاجاا إال القليل فاخنفض استريادها من السعودية إىل أقل  مليون برميل يوميا ١٠ما يزيد حالياً عن إىل  ٢٠١١

  مليون برميل يومياً. ١،٣٢برميل يومياً بعد أن كان ألف  ٨٧٨من النصف أي إىل حنو 

للربميل يف حني أن كلفة النفط الطبيعي ال  اًردوال ٧٥ولكن مشكلة النفط الصخري هي أنه ذو كلفة عالية قد تصل إىل 
دوالرات للربميل، وهذا يعين أن الدول املنتجة للنفط الصخري، وعلى رأسها أمريكا ستصاب يف مقتل إذا اخنفض  ٧اوز تتج

  الكلفة... عنسعر البترول 

  موضوع ختفيض السعر ليس حلاجة اقتصادية بل كجزء من عقوبة الدول املنافسة: -٢

  تأثري واهتمام عامليني: يتْإن هناك قضيتني دوليتني ذا

هما يتجزء كبري من ميزانيتعتمدان يف وموضوع احتالل روسيا للقرم، وهاتان الدولتان  اإليرانية موضوع املفاوضات النووية
وعند اخنفاض سعره بشكل مفاجئ إىل النصف فإنه بال شك يؤثر يف سياستيهما جتاه القضيتني املذكورتني،  ،على تصدير النفط

%، بل إن بعض التقديرات ترفعها فوق ذلك، وهكذا فإن ٥٠الغاز، أي الطاقة، يف حدود وفميزانية روسيا يساهم فيها النفط 
  دوالرات للربميل لتبلغ مستوى التعادل يف اقتصادها. ١٠٥روسيا حتتاج ألن تكون أسعار النفط 

أن سعر البترول % من امليزانية، وهي ترى ٨٠فقد تصل إىل أكثر من  وميزانية إيران يساهم فيها النفط أكثر من ذلك...
دوالر للربميل لتصبح اجلدوى متناسبة مع مشاريعها الداخلية ومساعدا ألتباعها يف املنطقة.  ١٣٠جيب أن يرتفع أكثر من 

  ؤثر بقوة يف ميزانيتها.يهذا السعر املتدين  إىلولذلك فإن اخنفاض سعر البترول 

  باستعراض األسباب سالفة الذكر يتبني ما يلي: ثالثاً:

  العامل االقتصادي ارد عن الغرض السياسي: -١

، فحىت الصيف العرض والطلب يكاد مل يتغري خالل السنوات األخرية وتغريه طفيف ال يؤدي إىل هذا االخنفاض املفاجئ  -  أ
األربع من (خلام غرب تكساس) للربميل، ملا يقرب  دوالراً ١٠٦كان سعر النفط العاملي مستقرا نسبيا إىل حوايل املاضي 
مليون برميل  ٨٠ولكن االخنفاض الكبري يف أسعار النفط ال ميكن تفسريه بالكامل اقتصادياً. فقد كان إنتاج النفط فوق  سنوات،

، مليون برميل يوميا ٨٦,٦ملي ينتج كان سوق النفط العا ٢٠١٣. ويف اية عام ٢٠٠٤يوميا على مدى العقد املاضي منذ عام 
، ، فأصبح العرض والطلب متقاربني٢٠١٤وخالل الربع الثالث من عام  ٢٠١٣لطلب يف اية مث زاد اإلنتاج بعد ذلك وزاد ا

 مليون برميل، ٩٣,٧٤ العرض بلغ ، فإن متوسط٢٠١٤ من الثالث الربع يف الدولية الطاقة وكالة قدمتها اليت فحسب األرقام
وهي زيادة طفيفة خالل أربع سنوات قد  ،]ليةالدو الطاقة وكالة موقع :املصدر[مليون برميل  ٩٣,٠٨ الطلب بلغ ومتوسط
 فاض تدرجيي ببضعة دوالرات للربميل لكن ال ميكن أن بط خالل مخسة أشهر إىل النصف إال إذا كان العاملخنتؤثر يف ا

  االقتصادي ليس هو السبب الرئيس.

فلم  سنوات األربع األخرية...التوترات والسخونة العسكرية، كذلك هي ليست جديدة بل تكاد تكون ثابتة خالل ال - ب
 ٢٠١١تشتد أزمات املنطقة بشكل فجائي ليتسبب ذلك يف اهلبوط املفاجئ ألسعار النفط، فالغليان والتوترات يف املنطقة منذ 

  .حىت اآلن تستمر بوترية تكاد ال تكون مفاجئة يف أحداثها
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ارتفاع يف أسعار النفط كما حصل يف حيدث لعامل أن ن األصل يف ظل األزمات السياسية يف املنطقة ويف اهذا مع العلم بأ
، واآلن وقد تفاقمت األزمات يف أوكرانيا وسوريا والعراق وليبيا، وكان من املفترض أن يقفز ١٩٧٣عدة منذ عام حوادث 

لو كانت حسب بعض التوقعات. فهبوط األسعار ذا الشكل غري معتاد  دوالراً ١٥٠، بل إىل اًردوال ١٢٠سعر الربميل إىل 
ألن األزمات واحلروب تؤثر يف طرق اإلمداد ومن مث يقل العرض فريتفع السعر ال أن ينخفض فحسب اقتصادية  ةالعوامل املسبب

 ة.اردإال أن تكون هناك أسباب أخرى غري العوامل االقتصادية 

عند اشتداد األزمة االقتصادية واألمور تراوح مكاا فلم  ٢٠٠٨ت االقتصادية، فإنه منذ ااملضاربات واستغالل البيان - ج
وهلذا فيمكن القول أن العامل االقتصادي ارد ليس هو السبب الرئيسي يف اخنفاض أسعار  صاا بعض التحسن.أتشتد أكثر بل 

  أشهر. مخسةليه قبل % مما كان ع٥٠النفط هلذا املعدل اهلابط الذي جتاوز يف اخنفاضه 

  :صاحبة العامل السياسيالعامل السياسي لتحريك االقتصاد خلدمة مصلحة  -٢

  موضوع النفط الصخري: -أ

احلديثة املتطورة يف  تللربميل، وباستعمال التقنيا اًردوال ٨٠إىل  ٧٠ج النفط الصخري تصل ما بني اإن تكلفة استخر
(وهي شركة  IHSفشركة ، للربميل اًردوال ٦٠-٥٠إىل  ما دون ذلك وقد تصل االستخراج  ميكن أن بط هذه التكلفة إىل

يف العام  دوالراً ٥٧للربميل إىل  دوالراً ٧٠قد بأن تكلفة إنتاج برميل نفط من الزيت الصخري قد اخنفضت من تعتأحباث) 
"، ل الصخر الزييت"الشيوخ مقاب[فط." م رجال النفط كيفية حفر اآلبار بشكل أسرع واستخراج املزيد من الناملاضي، حيث تعلّ
جيعل للربميل  اًردوال ٤٠أو  ٥٠ولذلك فإن ختفيض سعر النفط إىل حنو . ]٢٠١٤كانون األول/ ديسمرب  ٦اإليكونوميست، 
فإنه دون جدوى مناسبة، للربميل  اًردوال ٧٠- ٦٠التخفيض إىل حىت لو كان ، بل ي غري ذي جدوىالصخر استخراج النفط

  االقتصادية تتطلب فرقاً مناسباً بني التكلفة وسعر البيع. ألن اجلدوى

ومن  ...نتاج السعودية هو من األسبابإيض نتاج أوبك أو باألحرى عدم ختفإ ولذلك فيمكن أن يكون عدم ختفيض
ولذلك للربميل، دوالر سعار النفط الطبيعي فوق املئة أاملعروف بأن أمريكا استغلت إنتاج النفط الصخري بسبب ارتفاع 

  .إنتاج النفط الصخري غري ذي جدوىالطبيعي جيعل فتخفيض أسعار النفط 

دوالرت للربميل يف حني أن تكاليف  ٧إن أسعار النفط الطبيعي تتحمل التخفيض وتبقى جمدية ألن الكلفة ال تتجاوز 
 ،جمدياً سيبقىففط الطبيعي فمهما كان ختفيض سعر النعليه و النفط الصخري تصل عشرة أضعاف ذلك كما ذكرنا ذلك آنفاً.

بأن أوبك لن تقلص إنتاجها حىت لو تراجع سعر اخلام يف األسواق العاملية إىل زير النفط السعودي علي النعيمي "وكما قال و
) وأوضح أن "حصة أوبك وكذلك السعودية مل تتغري منذ عدة سنوات، وهي يف ٢٤/١٢/٢٠١٤للربميل" (اجلزيرة  اًردوال ٢٠

ماليني برميل إنتاج اململكة، بينما يزداد إنتاج اآلخرين من خارج أوبك  ٦،٩ني مليون برميل يوميا، منها حوايل حدود الثالث
  باستمرار".

أن ميكننا القول  ، وعليهله عالقات قوية مع اإلجنليزاحلايل اهللا  عبدامللك يف ظل وكما هو معلوم فإن احلكم يف السعودية 
للتأثري يف متفق عليها مع السعودية  ةضمن سياسة إجنليزيهو يف ذلك على أوبك  الضغطاإلنتاج واهتمام السعودية بعدم ختفيض 
  إنتاج أمريكا للنفط الصخري.
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الدول ، وخباصة وأن منظمة كرب يف أوبكالنصيب األذات ملا علمت أمريكا ذا االجتاه عند أوبك بتأثري من السعودية  - ب
لدعم  نتاجاإلمل يتفق أعضاء املنظمة على خفض ، و ٢٧/١١/٢٠١٤ا يف  مقرها يف فينيفقد اجتمعت املصدرة للنفط (أوبك) 

، ملا السعودية رفضت ختفيض اإلنتاج، وذكروا أنه ميكنهم التعايش مع اخنفاض األسعار على املدى القصري، وذلك ألن األسعار
مريكية بزيارة امللك عبد اهللا عاهل السعودية ألزير اخلارجية اووقام  ١١/٩/٢٠١٤يف  زار كريي السعوديةعلمت أمريكا ذلك 

ذكرت أسباباً أخرى غري النفط للزيارة، إال أن القرائن تدل عالم إلوسائل ا، ومع أن ه الصيفي يف زيارة مل تكن مقررةيف مقر
نتاج النفط إ يف زيادةهذه الزيارة بالذات بدأت اململكة العربية السعودية  على أن موضوع الزيارة كان النفط وأسعاره... فبعد

برميل يوميا خالل الفترة املتبقية من شهر سبتمرب. ويف األسبوع األول من شهر نوفمرب خفضت السعودية  ١٠٠،٠٠٠بأكثر من 
دوالرا للربميل. وأكد  ٨٠دفع أسعار النفط إىل اهلبوط السريع من  سنتا للربميل، ما ٤٥سعر النفط (العريب اخلفيف) بنسبة 

 العاملية قد حبثت خالل االجتماع.يف وزارة اخلارجية (األمريكية) أن إمدادات النفط مسؤول كبري 

 يفوأنه يؤثر  ،أبدى املوافقة على التخفيضفإلنتاج حبث املوضوع من جانب آخر بتخفيض اوملا مل يستطع إقناع السعودية 
من  ادان رضجيوهو يرى أن هذين التربيرين  وية،إيران من حيث املباحثات النو يفروسيا اليت احتلت القرم وكذلك يؤثر 

فقد  ؛املوافقةوافقت على ذلك أو أظهرت السعودية  ويبدو أن) ٨٠ى أن يكون التخفيض يف حدود (أولكنه ر ،السعودية
أن "السعودية اختذت موقفا حمسوبا بدقة بدعمها اخنفاض أسعار النفط حنو  ١٦/١٠/٢٠١٤جريدة التاميز الربيطانية يف ذكرت 

اقتصاديا. ما يدفع أمريكا إىل العودة السترياد النفط من  حىت جتعل من استخراج النفط الصخري أمرا غري جمد اًردوال ٨٠
ليز وراء السعودية لدعمها يف وجه أمريكا اليت ". وينم هذا الكالم عن وقوف اإلجنالسعودية وإخراج الغاز الصخري من السوق

ص من تداعيات األزمة املالية ولو على حساب اآلخرين وضرم. ومن املعلوم أن نظام تعمل على تنشيط اقتصادها حىت تتخل
  .ليزل سعود احلايل يسري يف ركاب اإلجناهللا آ عبد

أن اامها بعدم من حيث املوافقة على التخفيض، وكذلك أظهرت ألوروبا  ،ظهرت أمريكا أا أرضت السعوديةألقد 
هذا االام أظهرت أن القرم، وعدم الضغط اجلدي على إيران يف ملف الطاقة النووية... الضغط اجلدي على روسيا الحتالل 

في وقت مث أرضت بعض املعارضني الروس، ف ...املؤثر يف ميزانية الدولتني سعر النفطصحيح بدليل موافقتها على ختفيض  غري
ألمريكية وسيلة ملعاقبة روسيا لضمها شبه جزيرة مبكر من شهر آذار/ مارس، اقترح امللياردير جورج سوروس على اإلدارة ا

وهكذا حاول كريي أن يظهر موافقته على التخفيض ولكن يف حدود معينة مث خيدع أوروبا  ...القرم خبفض أسعار النفط
  كرانيا ضد الروس على غري واقع احلال...وواملعارضني الروس بأنه جاد يف مناصرة أ

غري ناجحة، فقد جرت الرياح مبا ال تشتهي السفن حيث واصل النفط اخنفاضه إىل حنو ولكن ألول مرة جتد أمريكا نفسها 
ة فعل بل زادت اإلنتاج، وكل هذا ولَّد رد ،أصرت السعودية على عدم التخفيض حيثأشهر،  للربميل يف بضعة اًردوال ٦٠
  السوق النفطي كما هو معروف بتأثري النواحي املعنوية على أسعار السوق. ىلد

  رابعاً: أما املتوقع اآلن:

  هناك صعوبة يف أن يعود السعر إىل ما كان عليه. -١

  ولكن استمرار التخفيض يؤثر يف الطرفني: -٢
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مليار  ١٤٥ألن ميزانية السعودية هذا العام قد أصاا العجز مبقدار  ،ومن ورائها أوروبا وخباصة بريطانيا ،السعودية يف - أ
، مليار دوالر، وذلك بسبب اخنفاض سعر البترول ٤٠ر ريال مقدرة للنفقات أي بعجز حنو مليا ٨٦٠ريال سعودي من أصل 

وخباصة السالح بسبب اخنفاض  ات بريطانيا للسعوديةرما يطرأ على صاد، واألهم من ذلك يةالداخلمشاريعها  يفوهذا يؤثر 
ليار جنيه م ٧,٥ما قيمته  ٢٠١٢عودية بلغت يف حيث إن صادرات بريطانيا إىل الس ميزانية السعودية والعجز الذي أصاا..

مليار جنيه  ١١,٥ارات قدرها حنو شركة باستثم ٢٠٠سترليين هذا باإلضافة إىل استثمارات الشركات الربيطانية البالغة حنو إ
وأن ميزانية  وخباصة ...فاض أسعار البترول،خناسترليين يف السنة، وكل ذلك سيتأثر باخنفاض قدرة السعودية املالية بسبب إ

  ...ولذلك فإن استمرار التخفيض يؤثر من هذه الناحية، من صادرات النفط٪ من إيراداا ٨٩ تتلقى السعوديةاحلكومة 

، وذلك ألا بسبب ارتفاع ناحية أخرى فإن استمرار التخفيض يؤثر يف إنتاج أمريكا من النفط الصخري ومن - ب
يف استخراج الزيت الصخري يف أمريكا وبدا ذلك  االستثمار مبليارات الدوالرات األسعار يف السنوات املاضية قد عمدت إىل

  .ج العاملي للنفطاتنوهذا يشكل نسبة مؤثرة يف اإل ٢٠٠٨ماليني برميل نفط يوميا منذ عام  ٤فأضافت  مرحباً

، وليس من ق ذلك بكثريارة النفط الصخري يفوولكن فقداا لتج  أمريكاومع أن اخنفاض سعر النفط ينشط االقتصاد يف
   عليها أن تترك أوروبا والسعودية وأوبك يدمرون استثماراا.رياليس

وعليه فإما أن تعمد أمريكا إىل أساليب من التقنية احلديثة يف ختفيض كلفة إنتاج النفط الصخري فيصبح ذا جدوى مع  -٣
مر اخنفاض سعر النفط، ويبدو أن اخنفاضه مل يتوقف بعد، ، وهذا ليس باألمر السهل خاصة إذا استاخنفاض أسعار النفط احلالية

عل .. وإما أن تتوجه أمريكا مباشرة إىل السعودية فتفت.للربميل اًردوال ٥٠ون اخنفض إىل ما دأنه  ٧/١/٢٠١٥شر اليوم فقد ن
زيادة سعر النفط... وإما أن ىل خفض اإلنتاج ومن مث إلعجز يف ميزانيتها يتزايد فتضطر جتعل اوأمريكا بعض األزمات للسعودية 

ختفف من إثارة األزمات لربيطانيا يف اليمن وليبيا مقابل أن تضغط بريطانيا على السعودية فتخفض اإلنتاج ومن مث ختفضه أوبك 
من هذه الثالثة حيتاج إىل خمططات بل مؤامرات... عليه فإن أزمة اخنفاض  اًوحيث إن أي.. فيعود سعر النفط إىل االرتفاع.

سعار النفط ستبقى حمل جتاذب، اخنفاضاً أو ارتفاعاً وفق نتائج صراع القوى أو وفق صفقات احلل الوسط على الطريقة أ
  الرأمسالية...

ام ظوكل ذلك من فساد الن ،ختلص من أزمة حىت تدخل يف أزمة أنفما  ،إن السياسة الدولية يف تعثر واهتزاز خامساً:
لنظام الدويل لو ،توجد ضنك العيش للناس خباصة، ومن مث ي حيمل يف طياته األزمات الدولية الذملالرأمسايل املتحكم يف العا

هذه األزمات إال  يساد واإلفساد والشقاء والعناء سيستمر ما دام النظام الرأمسايل هو املتحكم، ولن تنتهالفبعامة... كل هذا 
 يأخلالفة الراشدة الذي حيمل يف طياته العدل واالطمئنان لكل من يتفحبلول النظام الرباين الذي فرضه اهللا على عباده وهو نظام ا

  ﴾.ويقُولُونَ متى هو قُلْ عسى أَنْ يكُونَ قَرِيبا﴿ظالله 

  

  هـ١٤٣٦عشر من ربيع األول  سادسلا

 م٧/١/٢٠١٥املوافق 


