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استقرت أسعار سلة أولك خالل تعمالت األسبوع الماضً فً أسواق النفط العالمٌة حٌث كان متوسط سعر سلة أوبك 111
دوالر للبرمٌل كداللة واضحة على تخطً العالم األثار السلبٌة التً لحقت بالسوق بسبب زلزال الٌابان والمشاكل
الج ٌوسٌاسة فً بعض دول الشرق األوسط وكداللة واضحة على نجاح منظمة أوبك وفً مقدمتها المملكة العربٌة السعودٌة
فً سد النقص فً اإلمدادات العالمٌة من النفط التً كانت تصدرها لٌبٌا.
الكثٌر من المراقبٌن كانوا تتوقعون انخفاض الطلب العالمً على البترول بسبب زلزال الٌابان وما لحقه من اقفال لبعض
مصافً النفط فً الجزء الشرقً من الٌابان و احتمال انخفاض سعر البترول فً األسواق العالمٌة لزٌادة العرض على
الطلب  ،وهذا ما لم ٌحدث فً الواقع بسبب تعوٌض الٌابان هذه الماصفً المقفلة بزٌادة انتاج مصافٌها فً الساحل الشرقً
البعٌد عن مناطق الزلزال وبسبب سرعة رجوع بعض هذه المصافً المغلقة للعمل واستمرار استٌراد الٌابان لنفس الكمٌة
لتعوٌض ما فقده مخزونها اإلستراتٌجً.
الحقٌقة أن صناعة النفط العالمٌة تعٌش أفضل مراحلها فً الوقت الحالً بسبب ثبات سعر البترول فوق  111دوالر للبرمٌل
مما دعى بعض المراقبٌن فً الدول الغربٌة للتصرٌح بأن هذا السعر المرتفع -حسب قولهم -سوف ٌكون له أثار سلبٌة على
انتعاش اإلقتصاد العالمً مما قد ٌهدد عملٌة خروجه من األزمة اإلقتصادٌة التً أصابته عام 8112م  .وأقول لهؤالء أن
استمرار سعر البترول فوق المائة دوالر للبرمٌل وتحت المائة  111دوالر للبرمٌل ٌعتبر سعر مثالً جداً للدول المنتجة
للبترول و سوف ٌكون له الدور الرئٌس لإلرتقاء بالبنٌة التحتٌة واتمام الكثٌر من المشارٌع التعلٌمٌة والصحٌة فً هذه
الدول وفً مقدمتهم دول الخلٌح العربً  ,وفً نفس الوقت سوف ٌكون تأثٌره السلبً على انتعاش اإلقتصاد العالً محدود
جدا وذلك لوجود تحفظات وسٌاسات تحد من استخذامات البترول ومشتقاته فً الدول الغربٌة مما قد ٌؤدي إلى انخفاض
اإلستهالك المحلً لهذه الدول من البترول على المدى البعٌد.
فً نفس الوقت من المتوقع ارتفاع الطلب على البترول من بعض الدول الصناعٌة الكبرى مثل الصٌن والهند لدعم اإلنتعاش
اإلقتصادي الذي قد ٌتعدى إلى  %11خالل األعوام القادمة مما قد ٌعادل اإلنخفاض المتوقع من الدول الغربٌة .فهذه
التخوفات الً ٌثٌرها البعض فً دول الغرب ال أساس لها ولن تأثر على سٌاسة منظمة أوبك إال إذا – ال قدر هللا – توسعت
المشاكل الجٌوساسٌة لتطال دول بترولٌة كبرى مثل إٌران والعراق مما قد ٌهدد إمدادات النفط بقدر الٌمكن تعوٌضه من قبل
بعض دول المنظمة و فً مقدمتها المملكة العربٌة السعودٌة التً تعتب vالدولة الوحٌدة فً منظمة أوبك بل فً العالم التً
تمتلك احتٌاطً إضافً ( .)Swinging Producerأتوقع استمرار استقرار أسعار البترول على المدى القرٌب فوق 111
دوالر مما سوف ٌحقق فائض كبٌر فً مٌزانٌات بعض الدول البترولٌة وفً مقدمتها دول الخلٌج العربً ومما سوف ٌؤثر
ذلك إٌجابا على انتعاش اقتصادٌات هذه الدول والرفاهٌة التً ٌعٌشها مواطنوها.
اتمنى من هللا العلً القدٌر أن ٌوفق حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك عبدهللا بن عبدالعزٌز – حفظه هللا – بإستخذام
جزء من هذا الفائض إلنشاء مصانع وشركات عدٌدة -ضمن استراتٌجٌة مدروسة -لخلق فرص عمل لمواطنٌها وخرٌجً
جامعاتها وخرٌجً برنامج خادم الحرمٌن الشرٌفٌن لإلبتعاث الخارجً مما سوف ٌكون له تأثٌر إٌجابً على اقتصاد هذه
البالد المباركة على المدى البعٌد .ولتكن استراتٌجٌة بالدنا المباركة الوصول لما وصلت إلٌه الٌابان وكورٌا الجنوبٌة من
تقدم صناعً واقتصادي خدمً خالل  11 – 11سنة مما سوف ٌقلل من اعتماد اقتصادنا على البترول وٌضعنا فً مقدمة

الدول الصناعٌة الكبرى .هذا الحلم ٌمكن تحقٌقه على أرض الواقع لوجود المال والرجال واإلدارة والحكمة وحب الوطن
واإلٌمان باهلل واإلخالص قبل ذلك.

