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 ەانیأوال(، ومن ثم حدد في ب كایكان شعاره )أمر  ة،یكیدونالد ترامب حملته اإلنتخابية لرئاسة الواليات املتحدة األمر  سیعندما خاض الرئ

 اإلنتخابي جملة أمور سيعمل على تحقيقها في حال فوزه. وبالتالي نتيجة لفوزه الحقا اصبح ملزم بتحقيق هذه الوعود ألنها تحولت إلى عقد

، سيكون مقدار ما حققه من وعوده هي املعيار 2020بينه وبين ناخبيه.  وعندما يعيد ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية القادمة عام  قيأخال

  .فيصل لنجاحه أو فشلهال

 ەفي جعبته سوى وعد محاسبة إيران" وتقطيع اذرع ريترامب على تحقيق معضم وعوده ولم يبقى الكث سیالسنتين املاضيتين عمل الرئ خالل

للعراق، أم هناك هدف إستراتيجي اكبر والتي ستبدأ  ةیركياالخطبوطية في املنطقة والعالم". ولكن هل يستلزم ذلك هذه العودة القوية األم

 ايار القادم حيث موعد انتهاء مهلة السماح باستيراد النفط االيراني؟ بدايةرسميا في 

لى سبعة مليون برميل يوميا فائض عن حاجة السوق األمريكية وبحاجة إلى التصدير أن تؤدي زيادة انتاج النفط الصخري األمريكي ا يتوقع

وعند تحقق  -أي شراءها  -، أي خالل السنوات األربعة القادمة. وهذه الكمية بحاجة إلى تأمين سوق خارجية إلستيعابها 2023بحلول عام 

 .لسعودية والعراقذلك ستتحول أمريكا إلى أحد املنتجين الكبار إلى جانب الروس وا

ترامب إتباع إستراتيجية تأمن لها سوق مريحة لتسويق فائض إنتاجها القادم من النفط والغاز.  سیدأبت اإلدارة األمريكية في عهد الرئ لهذا

كسبهم  ودخلت في معركة واضحة مع الروس والسعودية في سبيل تحقيق استراتيجيتها، وذلك من خالل الضغط على زبائن الدولتين لضمان

 .االحفوري منها. وبذلك تحولت من إستراتيجية تأمين مصادر الطاقة لها إلى تأمين سوق لتسويق الطاقة منها ودلشراء الوق

 بدأت أمريكيا معركتها وكيف؟ متى

ت مجمدة، مقترحات كان 2018من خالل تفعيل الكونغرس األمريكي في منتصف  -السعودية بشكل خاص -معركتها مع اوبك  كایأمر  ابتدأ

منع “، وذلك بعد أن اعتبرت سابًقا ذات فرصة ضئيلة لتتحول إلى قانون ُيطلق عليه قانون “أوبك“تسمح للواليات املتحدة بمقاضاة دول 

 أعضاء ”نوبك“إلنتاج وتصدير النفط، أو  ةالتكتالت اإلحتكاري
ً

من أن تتخذ ” أوبك“، والذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويال

 .يات املتحدة إجراء قضائًيا بحقهمالوال 

بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج ” أوبك“ويستهدف مشروع القانون، تغيير قانون مكافحة اإلحتكار األمريكي، ليسمح بمقاضاة منتجي  

ة بوجودها بموجب القانون النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالًفا للقانون، ويزيل الحصانة السيادية التي تقض ي املحاكم األمريكي

ي اتسياسملخص 
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، قبل أن يصبح رئيًسا إلى مقاضاة اوبك  وتمرير قانون 2011وقد سبق أن دعا ترامب في كتاب "حان الوقت لنصبح أشداء" عام  االحالي. هذ

 .)نوبك( في الكونغرس

، ريتشارد غرينيل الذي هّدد 2019انون الثاني ك 15روسيا، فكان اعالن املعركة واضحا من خالل السفير األمريكي في برلين في  یبالنسبة ال أما

علنا بفرض عقوبات على شركات متعاونة مع روسيا في مجال الطاقة. وهي شركات أملانية تعمل مع )كازبروم( الروسية في مشروع خط أنابيب 

ة شركات أملانّية في بناء الخط، األمر الذي " الذي سينقل الغاز مباشرة من روسيا إلى أملانيا عبر بحر البلطيق، حيث تشارك عّد 2ستريم  ورد"ن

 من روسيا" وتجعل أوربا تحت رحمة االبتزاز الروس ي لحاجته للطاقة وتسعى إلى وقف املشروع. وقد نجحت 
ً
 صادرا

ً
تعتبره أمريكا "تهديدا

 .إلستقبال الغاز األمريكي بديال عن الروس يفعال في إقناع بولندا بشراء الغاز السائل االمريكي وحتى أملانيا نفسها بدأت تهىء نفسها  كایأمر 

هذه األحداث الجارية اآلن لتأمين سوق الستيعاب النفط والغاز االمريكي يقودنا مجددا إلى معرفة سبب عودتها القوية للعراق. فالعراق  كل

تكشف الستار عن سبب مهم لهذه العودة  ثاني منتج في أوبك وال يحتاج شراء الوقود االحفوري من أحد، لكن قرأة أرقام اإلنتاج اإليراني

. فإيران تنتج ثالثة ماليين ونصف برميل يوميا )وتسعى الى زيادتها الى أربعة(، تستهلك منها نصف مليون محليا فتصبح بذلك قدرتها قللعرا

وهكذا فإن تحييد تصدير النفط اإليراني من نفطها في املستقبل املنظور،  لیالبرام نیيالتصديرية ثالثة ماليين. أمريكا بحاجة إلى تصدير مال 

 يعني انها ضمنت فقدان السوق حوالي ثالثة مليون برميل، وإذا إفترضنا حاجة السوق العاملية لباقي املنتج االمريكي فإنها بذلك تكون قد

 .حققت هدفا إستراتيجيا يتمثل بتامين سوق لتصريف الفائض من إنتاجها النفطي

ط بشكل كبير بتنفيذ هذه اإلستراتيجية كهدف طويل املدى، وإضعاف إيران عسكريا بأبعاده عن العراق سيشكل للعراق اذا يرتب العودة

سه بداية لتنفيذ هذه االستراتيجية. ولهذا ليس غريبا ان أمريكا تقولها علنا أن هدفها تغيير سلوك النظام في إيران وليس تغيير النظام نف

إستراتيجيتها الجديدة بشكل أفضل، كما أن وجودها بقوة في العراق يضمن لها التحكم بثاني أكبر منتج  ليضمن لها الفسحة الزمنية لتحقيق

 في اوبك.
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