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هواجس حول األسعار والمخزون اإلستراتيجي

هجوم أرامكو يؤرق اقتصاد العالم

الهجوم الذي استهدف منشأيت نفط يف اململكة العربية السعودية يف  14ايلول الفائت ،كشف عن هشاشة يف االقتصاد العاملي،
اذ خلّف بشكل مبارش تداعيات كبرية عىل اسعار النفط ،واثار حالة هلع يف مختلف انحاء العامل من تأثري الهجوم عىل امدادت
الطاقة ،ودفع دوال عدة اىل التحرك الحتواء الفجوة النفطية التي الحت فورا يف االفق
مل يكن استهداف املنشآت النفطية يف منطقتي
بقيق وخريص يف السعودية حدثا عسكريا
فحسب ،ذلك ان ارتداداته االقتصادية مل تكن تقل
اهمية ،اذ ارتفعت اسعار النفط رسيعا وانترشت
املخاوف من انقطاع امدادات الطاقة ،واتجهت
االنظار رسيعا نحو املخزون االسرتاتيجي الجراء
حسابات عاجلة حول امكان تعويض النقص الذي
تسببت فيه الهجامت ،وما اذا كانت السعودية
ستتأخر يف العودة اىل طاقتها االنتاجية املعهودة.
صار معلوما ان هجوم  14ايلول املايض عطل نحو
 5.7ماليني برميل يوميا من انتاج السعودية من
النفط ،اي نصف االنتاج السعودي ،و %5من
امدادات النفط يف العامل ،اضافة اىل تعطيل %18
من انتاج الغاز الطبيعي ،و %50من انتاج االيثان
وسوائل الغاز يف اململكة.
يف اليوم االول لعمل االسواق بعد الهجوم ،قفزت
اسعار النفط اىل مستوى مل تشهده منذ  30سنة،
عندما اجتاحت القوات العراقية الكويت .بطبيعة
الحال ،ان القفزة التي سجلت االن تعكس الدور
الكبري الذي تحتله السعودية يف اسواق النفط
عامليا ،وتأثري االحداث فيها عليها .ففي  16ايلول
 ،2019اغلقت االسعار عىل ارتفاع نحو ،%15
مع تسجيل برنت اكرب قفزة ،فقد تحدد سعر
تسوية العقود االجلة لخام برنت عند 69.02
دوالرا للربميل ،مرتفعا  8.80دوالرات مبا يعادل
 %14.6يف اكرب زيادة بالنسبة املئوية ليوم واحد
منذ اواخر الثامنينات من القرن املايض .يصبح
ذلك طبيعيا عندما نعلم ان السعودية وحدها
تستحوذ عىل  %10من االنتاج العاملي للنفط وفق
بيانات شهر آب املايض ،وهي تحتل املرتبة الثالثة
عامليا يف سوق النفط ،بعد الواليات املتحدة التي
تأيت يف املرتبة االوىل بانتاج يشكل  ،%12يف حني
تحتل روسيا املرتبة الثانية بحواىل  .%11بذلك،
تعد السعودية موردا عامليا اساسيا للنفط الذي

يستهلك العامل منه نحو  100مليون برميل يوميا.
وعندما يعطل الهجوم منشآت سعودية طاقتها
بهذه الضخامة ،يصبح التأثري العاملي طبيعيا.
لكن ما هي ابرز التقديرات التي صدرت حول
العامل ،غداة الهجوم عىل منشآت بقيق وخريص؟
عىل الرغم من التهويل االمرييك االويل ،فان الرئيس
دونالد ترامب سعى الحقا اىل التهوين من آثار
الهجوم عىل االقتصاد العاملي ،اذ قال ان االسعار
مل ترتفع كثريا ولدينا احتياطيات نفطية اسرتاتيجية
هائلة ميكننا االفراج عن جزء صغري منها ،والدول
االخرى يف وسعها ان تكون اكرث بذال للنفط وبهذا
تدفعونه لالنخفاض عىل الفور ...هذه ليست
مشكلة.
عىل الرغم من ان ترامب اعترب ان الواليات
املتحدة مل تعد تحتاج اىل نفط الرشق االوسط
النها اصبحت منتجا كبريا للنفط ،اال ان بيانات
الحكومة االمريكية تلفت اىل واقع مختلف.
فاالرقام تشري اىل ان الواليات املتحدة تنتج حواىل
 12مليون برميل يوميا ،لكنها تستهلك  20مليون
برميل يف اليوم ،ما يعني انه يتعني عليها استرياد
الباقي ،وال يزال النفط القادم من الخليج يتدفق
عىل االرايض االمريكية.
وزير الطاقة االمرييك ريك بريي اشار اىل ان واشنطن
ال تزال تتبنى نهج الرتقب واالنتظار يف شأن ما اذا
كانت ستستخدم احتياطي النفط االسرتاتيجي
لديها لتحقيق االستقرار يف اسواق النفط .ومن
املعلوم ان االحتياطي النفطي االسرتاتيجي للواليات
املتحدة يبلغ نحو  645مليون برميل ،وهو االضخم
يف العامل لحاالت الطوارئ ،اذ يضم تقريبا كمية
تعادل استهالك الواليات املتحدة يف شهر ،ويتم
االحتفاظ به يف كهوف تحت االرض عىل سواحل
تكساس ولويزيانا .ويتألف االحتياط االمرييك من
 395مليون برميل من الخام الثقيل العايل الكربيت
و 250مليون برميل من الخام االمرييك الخفيف.

وقال بريي" :بالنسبة اىل اسواق الطاقة ،طلب مني
الرئيس ترامب سحب نفط من احتياطي النفط
االسرتاتيجي اذا دعت الحاجة لذلك لتعويض
اي اضطرابات محتملة .لكن بالنظر اىل ارقام
االمدادات ،نحن واثقون بأن السوق ال تزال تتلقى
امدادات جيدة" .وذكر يف الوقت نفسه بأن وكالة
الطاقة الدولية التي تنسق سياسات الطاقة لثالثني
دولة صناعية لديها  1.5مليار برميل من النفط
املخزون.
لكن مصدرين مطلعني عىل عمليات رشكة ارامكو
اململوكة للدولة السعودية اكدا ان عودة االنتاج
السعودي اىل مستوياته الطبيعية رمبا يستغرق
اشهرا ،وليس اسابيع كام اعلن بداية.
يف هذا السياق اعلن بنك غولدمان ساكس ان
تعطل انتاج السعودية النفطي ملدة تتجاوز ستة
اسابيع قد يدفع سعر برنت اىل تجاوز  75دوالرا
للربميل ،موضحا ان تعطل االنتاج لهذه املدة يف
ظل املستويات الحالية لن يؤدي اىل زيادة اسعار
النفط فحسب بل اىل السحب من االحتياطات
النفطية االسرتاتيجية بكميات كبرية وابقاء االسعار
عىل مستوياتها الحالية.
الروس كانوا اكرث حذرا .الرئيس فالدميري بوتني
خالل قمة يف اسطنبول يف حضور الرئيسني االيراين
حسن روحاين والرتيك رجب طيب اردوغان ،اطلق
دعوة اىل السعودية قائال ان يف امكانها رشاء
املنظومات الروسية اس  300او اس  400للدفاع
الجوي لحامية مواقعها املهمة ،مثلام فعلت ايران
وتركيا ،فيام كان روحاين واردوغان يضحكان.
وقد اعربت موسكو رسميا عن تضامنها مع
الرياض ازاء الهجوم كام قال وزير الطاقة الرويس
الكسندر نوفاك ان "الجميع توقعوا ارتفاع االسعار
بقدر ما ،الن االسعار تأخذ يف الحسبان الضبابية
واملخاطر .اعتقد ان السوق ستتفاعل مع املوقف
بناء عىل املعلومات القادمة من السعودية".

الهجوم ّاخر االستكتاب يف ارامكو.

من جهتها ،شيدت السعودية بني عامي 1988
و 2009خمس منشآت تخزين ضخمة تحت
االرض يف مناطق متفرقة من اململكة قادرة عىل
استيعاب عرشات ماليني الرباميل من املنتجات
النفطية املكررة عىل انواعها .وتحدثت مصادر
لقناة  CNNاالمريكية حول امتالك السعودية
احتياطيا يبلغ نحو  200مليون برميل ،يتم تحزينها
يف مخازن تابعة لرشكة رامكو يف اليابان والصني
وهولندا ،يف حني اشارت تقارير اىل وجود مخازن
يف سيدي كرير يف مرص.

مع ذلك ،قالت صحيفة فاينانشال تاميز ان الهجوم
عىل النفط السعودي كشف عن نقاط ضعف
يف سوق النفط العاملي ،قبل ان تتساءل :كم من
الوقت تحتاج السعودية الستعادة قدرتها الكاملة
عىل انتاج النفط؟ وهل يف امكانها حتى ذلك الحني
ان تضغط عىل بنيتها الحالية لتعويض الكميات
املفقودة من النفط حتى يتم اصالح االرضار يف
املنشآت التي تم استهدافها.
مثة رهان سعودي اخر يحتاج اىل متابعة لتحديد
مدى تأثره بالهجوم ،اذ ان الرياض كانت تأمل

نفط السعودية

يعتقد ان االحتياط املؤكد من النفط يف اململكة العربية السعودية يبلغ حواىل  263مليار برميل.
وهي تحتل املركز الثاين كاكرب احتياطي عىل مستوى العامل بعد فنزويال التي يبلغ حجم احتياطياتها
من النفط نحو  303.3مليارات برميل.
اكتشف النفط السعودي يف العام  .1939ويف نيسان العام  1939متكنت اململكة من تصدير اول
شحنة من الزيت الخام اىل الخارج ،ويف العام  1960انضمت اىل منظمة اوبيك.
بتعليامت من امللك عبدالعزيز آل سعود ،تم توقيع اتفاق االمتياز للتنقيب عن النفط يف ايار
 1933بني حكومة اململكة ورشكة ستاندرد اويل اوف كاليفورنيا (سوكال) .يف ترشين الثاين من
العام نفسه انشئت رشكة تابعة هي رشكة كاليفورنيا اريبيان ستاندرد ويل كومباين (كاسوك) الدارة
االمتياز .يف العام  1944تم تغيري اسم الرشكة اىل رشكة الزيت العربية االمريكية التي اصبحت يف
ما بعد ارامكو السعودية.

يف جمع  100مليار دوالر من بيع  %5من رشكة
ارامكو استنادا اىل قيمة الرشكة املقدرة بـ2
تريليون دوالر ،وهي خطة تأجلت مرات عدة
السباب من بينها انخفاض اسعار النفط ،ورمبا
تتأجل فرتة اطول االن.
يف هذا االطار قال رئيس مجلس ادارة ارامكو يارس
الرميان ان الطرح العام االويل املحتمل سيكون
جاهزا خالل االشهر الـ 12املقبلة.
وكانت السعودية تسعى قبل الهجوم اىل خفض
االنتاج عىل امل يف رفع االسعار وزيادة املداخيل
بهدف خفض العجز يف امليزانية السعودية من
جهة ،ورفع جاذبية حصة رشكة ارامكو من جهة
ثانية.
عبت عنه رشكة ايرنجي
مكمن آخر للخلل ّ
اسبكيتس لالستشارات ،اذ اعتربت ان السعودية
تتجه اىل ان تصبح مشرتيا كبريا للمنتجات النفطية
املكررة بعد الهجامت التي تعرضت لها ،مرجحة
ان تشرتي ارامكو كميات كبرية من البنزين
والديزل ورمبا زيت الوقود ،بينام تخفض صادراتها
من غاز البرتول املسال.
اىل جانب الرضر املبارش عىل االقتصاد السعودي،
فان الخرباء يرجحون ان تكون قارة آسيا االكرث تأثرا
بتعطل االنتاج السعودي ،اذ ان غالبية الصادرات
النفطية السعودية تذهب اىل اسواق آسيوية،
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السعودية تستحوذ عىل  %10من االنتاج العاملي.

اسوأ حوادث النفط

 خالل حرب الخليج يف العام  ،1991ارضمت القوات العراقية النار يف قرابة  700برئ نفطية يف الكويت،مع ضخ ماليني الرباميل من النفط يف مياه الخليج ما تسبب يف اسوأ كارثة بيئية يف التاريخ الحديث.
 يف اذار  ،1989ترسب النفط من الناقلة العمالقة اكسون فالديز قبالة ساحل االسكا بكمية 11مليون غالون نفط يف املحيط ،ما تسبب يف نفوق مئات االالف من الحيوانات ،وارغمت رشكة
اكسون املالكة للناقلة عىل دفع  900مليون دوالر كتسوية لتنظيف املنطقة.
 يف العام  ،2011شهدت نيوزيلندا اسوأ كارثة بحرية عندما اصطدمت السفينة رينا بالشعاباملرجانية قرب جزيرة فيجي ،ما تسبب يف ترسب  93الف غالون من النفط يف املحيط الهادئ.
 يف  3حزيران  ،1979شهد خليج املكسيك انفجار برئ اكستوك ،وبعد نحو  10اشهر ترسب اكرث من 126مليون غالون من النفط يف الخليج ذاته.
 يف العام  1978تحطمت الناقلة االمريكية اموكو كاديز قبالة ساحل بريتاين يف فرنسا ،ما تسببيف ترسب اكرث من  65مليون غالون من النفط يف القناة االنكليزية ،ونفوق املاليني من الكائنات
البحرية ،فيام دفع املسؤولون عن الناقلة اموكو  200مليون دوالر تعويضات.

وتحديدا اىل الصني واليابان والهند وكوريا
الجنوبية .يذكر ان اليابان تستورد لوحدها 3.5
ماليني برميل يوميا من النفط العريب ،وتشكل
نسبة النفط السعودي منها  %40والخليجي اكرث
من  .%70بينام اعلنت كوريا الجنوبية ،خامس
اكرب مستورد للنفط يف العامل ،انها تبحث احتامل
سحب نفط من احتياطيات الخام االسرتاتيجية يف
حال تدهورت اوضاع واردات النفط الخام ،قالت
وزارة النفط الهندية ان ارامكو اكدت لها عدم
حصول نقص يف االمدادات لرشكات التكرير يف

الهند التي استوردت يف الفرتة املمتدة من كانون
الثاين اىل متوز املاضيني 788 ،الف برميل يوميا
من النفط السعودي .مع ذلك ،قال وزير النفط
الهندي دارمندرا برادان ان بالده تدرس زيادة
واردات النفط من روسيا.
مل تقترص التداعيات عىل كل ذلك ،اذ قالت مصادر
لوكالة رويرتز ان السعودية اغلقت خط انابيب
النفط الخام اىل البحرين ،وهو خط كان ينقل نحو
 220الف برميل يوميا من الخام العريب الخفيف
من ارامكو اىل رشكة بابكو البحرينية ،مشرية اىل

ان بابكو تعمل عىل تأمني السفن الحضار نحو
مليوين برميل من الخام السعودي نتيجة الغالق
خط االنابيب.
يختلف املحللون االقتصاديون حول مدى تأثري
الهجوم عىل منشآت ارامكو ما بني من يرى
مسارا تصاعديا اىل حني استعادة اململكة قدرتها
االنتاجية املعتادة ،او ان التأثري سيكون قصري
املدى ألن االسواق تتكيف مع مثل هذا االنقطاع
املفاجئ لالمدادات النفطية.
اذا كانت السعودية قادرة عىل تغطية االنقطاع
لحواىل شهر ،فان مدير ابحاث سوق النفط لدى
ريستاد انرجي بيورنار تونهاوغن يقول "اذا نتجت
من االرضار فرتة توقف اطول لالنتاج البالغ 5.7
ماليني برميل يوميا ،ولنقل لعرشة ايام او اكرث،
فان وضع امدادات الخام السعودية اىل السوق
سيصبح حرجا ،من وجهة نظرنا".
يف هذا السياق ،ذكر بنك غولدمان ساكس ان
توقفا يف االنتاج ملدة تتجاوز ستة اسابيع ،قد
يجعل سعر خام برنت يتجاوز  75دوالرا للربميل.
فالتعطل الطويل االمد ،سيؤدي ايضا اىل السحب
من االحتياطات النفطية االسرتاتيجية بكميات
كبرية ،خصوصا ان رئيس املحللني يف رشكة
انرتفاكس انرجي يف لندن ابيشيك كومار يشري
اىل ان االمر قد يستغرق اسابيع عدة حتى تعود
االمدادات اىل طبيعتها.
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