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لطاملا انتقد القادة الغربيون قدرة أوبك على رفع أسعار النفط، وتستمر أوبك ابلتأثري على 
السوق العاملية حىت مع ارتفاع إنتاج النفط األمريكي، ودخول الطاقات البديلة اىل احللبة.

ملخص

• منظمة البلدان املصدِّرة للنفط )أوبك( هي جمموعة من البلدان الغنية ابلنفط اليت تسيطر 	
جمتمعة على ما يقرب من %40 من إمدادات النفط العاملية.

• تسبَّبت حرب روسيا على أوكرانيا يف ارتفاع أسعار النفط العاملية، ممَّا أعطى أوبك املزيد 	
من القوة.

• ومع حتوِّل العامل بعيداً عن الوقود األحفوري، ميكن أن تتضاءل قوة أوبك.	

منظمة البلدان املصدرة للبرتول )أوبك( عبارة عن كتلة من ثالث عشرة دولة غنية ابلنفط، 
متتدُّ عرب منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية. تسيطر اجملموعة على ما يقرب من 40% 
من إنتاج النفط العاملي. مسح هذا الوضع املهيمن يف السوق يف بعض األحيان ألوبك ابلعمل كاحتاد 
احتكاري، وتنسيق مستوايت اإلنتاج بي األعضاء للتالعب أبسعار النفط العاملية. نتيجة لذلك، 
انتقد رؤساء الوالايت املتحدة من »جريالد فورد« إىل »دوانلد ترامب« سوق النفط االحتكاري 

بوصفه هتديداً لالقتصاد األمريكي.

برزت عديد من التحدايت لنفوذ أوبك -يف السنوات األخرية- مبا يف ذلك االنقسامات 
إىل  العاملي  والتحوُّل  للنفط،  رئيساً  مصدراً  بوصفها  املتحدة  الوالايت  وظهور  أعضائها،  داخل 
مصادر طاقة أنظف. تكيَّفت الكتلة عن طريق تشكيل ما يسمَّى بتحالف »أوبك+« مع روسيا 
ودول أخرى، لكن االضطراابت النامجة عن جائحة COVID-19- قوَّضت تلك اجلهود. 
النفط  الناتج عن ذلك يف أسعار  أعادت حرب روسيا على أوكرانيا يف عام 2022، واالرتفاع 

العاملية تركيز االنتباه على أوبك.

منظمة أوبك في عالم متغير

أنشو سيريبورابو *

*  كاتب، وحمّرِر اقتصادي يف جملس العالقات اخلارجية.
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والدة أوبك

ست منظمة أوبك يف عام 1960 من قبل )إيران، والعراق، والكويت، واململكة العربية  ُأسِّ
السعودية، وفنزويال »اليت توسعت وتقلَّصت عضويتها على مر السني«(. سعى اخلمسة األصليون 
متعددة  النفط  شركات  فرضتها  اليت  النفط  أسعار  ختفيضات  على  للرد  موحدة  جبهة  بناء  إىل 
احلدود  عن  فضاًل  الغربية،  الدول  إىل  النفط  واردات  معظم  على  تسيطر  اليت كانت  اجلنسيات 
القصوى للواردات احلكومية األمريكية اليت أدَّت إىل اخنفاض أسعار النفط األجنيب يف اخلمسينيات. 
سون ملنظمة أوبك يف التفاوض على األسعار العاملية املعلنة للنفط فحسب،  مل يشرع األعضاء املؤسِّ
بل سعوا أيضاً إىل سيطرة أكرب على مواردهم عن طريق أتميم امتيازات شركات النفط الدولية. متتلك 

معظم دول أوبك ابلوقت احلايل احتياطاهتا النفطية ابلكامل.

أعضاء أوبك، 2022

ق الدول األعضاء السياسات بشأن أسعار النفط، ومستوايت اإلنتاج يف اجتماعات  تنسِّ
منتظمة وطارئة يف مجيع أحناء العامل، غالباً يف مقّرِها يف فيينا. وعادة ما يرتأس الوفود وزراء النفط 
من كل دول األعضاء، واألمي العام املعيَّ من قبل األعضاء، واملكلَّف ابإلدارة اليومية للمنظمة.
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عصر السيطرة والنفوذ

اقتحمت أوبك املسرح العاملي بقوة عام 1973. ويف أواخر ذلك العام، شنَّت مصر وسوراي 
هجوماً مفاجئاً ضد إسرائيل، وكان رد الوالايت املتحدة حبزمة مساعدات عسكرية بقيمة )2.2( 
مليار دوالر لإلسرائيليي. وقامت أوبك بقيادة وزراء النفط العرب -ورداً على األخري- بفرض حظر 
على الوالايت املتحدة، وعدد قليل من احللفاء اآلخرين إلسرائيل وبدأت يف خفض اإلنتاج. ُأِصيب 
املستهلكون ابلذعر وتدهورت األسواق. وقام الرئيس األمريكي »ريتشارد نيكسون« بوضع ضوابط 
على أسعار البنزين، ممَّا أدَّى إىل تفاقم الوضع، والذي بدوره أنتج طوابرياً طويلًة على حمطات الوقود. 
بدأ وزير اخلارجية »هنري كيسنجر« على عجل يف التفاوض على إهناء احلرب وفك حظر أوبك.

استفادت أوبك -يف البداية- استفادًة كبرية. إذ تضاعفت عائدات النفط ألعضائها من 
عام 1972 إىل عام 1977، إىل أكثر من ستة أضعاف، من )23( مليار دوالر إىل )140( 
مليار دوالر. ويف الوقت فسه، تسبَّب ارتفاع أسعار النفط بركود اقتصادي يف الغرب. اخنفض الناتج 
احمللي اإلمجايل للوالايت املتحدة بنسبة %6 من 1973 إىل 1975، يف حي تضاعف معدَّل 
البطالة. كما كتبت زميلة جملس العالقات اخلارجية السابقة »آمي مايرز جايف« واخلبري االقتصادي 
َب به يف ذلك الوقت بوصفه أول انتصار كبري  »إدوارد مورس« أنَّ احلظر الذي فرضته أوبك »ُرحِّ

لقوى )العامل الثالث( الذي أخضع الغرب وجعله جيثو على ركبتيه«.

كانت أوبك يف السبعينيات مصدر إهلام وخوف على حدٍّ سواء؛ بسبب قدرهتا على إيذاء 
االقتصاد الغريب، وهي مسعة متسَّكت با حىت مع األحداث اليت دارت على مدار عشرات السني، 
ح »جيف دي كوجلان« من جامعة براون أنَّ »أوبك تدمي  واليت أثَّرت على ثقلها يف السوق. يوضِّ
ا تدير سوق النفط العاملية ابنتظام. هذه السمعة تعين أنَّ أعضاَءها يتلَّقون اهتماماً  اخلرافة القائلة أبهنَّ

دبلوماسياً أكثر ممَّا كانوا سيتلقونه لو مل يكونوا أعضاًء فيها«.

اخلالفات الداخلية

تضاَءل نفوذ أوبك بسبب انقسامات داخلية. بعضها كان مدفوعاً من الصراعات اإلقليمية 
على السلطة. وقد اختلف بعضهم اآلخر فيما بينهم؛ بسبب االختالفات يف الرأي حول اإلسرتاتيجية 

واألسعار املستهدفة لالحتاد االحتكاري.
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اتسمت مؤمترات أوبك يف الثمانينيات خبالفات قسَّمت األعضاء على جمموعتي، واللتي 
ميكن الرمز إليهما ابملصطلحي االقتصاديي »احلمامة« و«الصقر«، فاجملموعة األوىل »احلمامة« 
كانت تتضمَّن الذين دفعوا اجتاه زايدة اإلنتاج وخفض األسعار، واليت قابلها جمموعة »الصقر« 
واليت أرادت العكس، إذ كانِت الدول األعضاء يف األخرية ذات الكثافة السكانية العالية وامليزانيات 
املتوترة. كانت جمموعة »احلمامة« اترخيياً، هي الدول األكثر ثراًء يف منظمة أوبك، واليت هي على 
املهيمن يف أسواق  إذا ساعدها ذلك يف احلفاظ على مركزها  لتحمُّل اخنفاض األسعار  استعداد 
والكويت( يف حي مشلت  املتحدة،  العربية  واإلمارات  السعودية،  العربية  )اململكة  النفط، وهي: 

جمموعة »الصقر« إيران يف الثمانينيات، والعراق حتت السيطرة صدام حسي وليبيا.

امليزانيات  بسبب  تعقيداً؛  األخرية  السنوات  يف  االحتكاري  االحتاد  سياسات  ازدادت 
مة يف بعض الدول األعضاء الثرية، ممَّا أدَّى إىل ارتفاع سعر التعادل للنفط، أو السعر الذي  املتضخِّ

تظلُّ عنده قادرة على الوفاء ابلديون.

املثال،  سبيل  فعلى  إىل صراعات.  األحيان  بعض  أوبك يف  أعضاء  بي  اخلالفات  تنتقل 
خاضت إيران والعراق حرابً استمرت مثان سنوات أدَّت إىل مقتل مئات اآلالف. يف حي اهتمت 
إيران جرياهنا العرب خبفض أسعار النفط اخنفاضاً مصطنعاً ملساعدة العراق، فإنَّ العراق وإيران مل 

يرتكا أوبك، اليت ظلت حمايدة رمسياً.

كانت أسوأ أزمة على اإلطالق يف أوبك هي غزو العراق للكويت عام 1990 َوْفقاً خلبري 
الطاقة »دانييل يرغي«. ففي كتابه »اجلائزة«، كتب »يرغي« أنَّه ألول مرة أصبحت »السيادة 
والبقاء الوطين وليس جمرد سعر النفط« على احملك. أزال الغزو أربعة ماليي برميل نفط من السوق 
العاملية، وتسبَّب يف ارتفاع األسعار. خشيت الدول األعضاء األخرى من أن يغزو العراق اململكة 
ن احلرب  العربية السعودية عن قريب وسارعوا للعمل، بداًل من البقاء على احلياد كما حدث إابَّ
العراقية اإليرانية. فحينما توحَّد التحالف العسكري، زاد معظم أعضاء أوبك الباقي اإلنتاج لتعويض 

فقد اإلنتاج من حقول النفط الكويتية والعراقية.
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إنتاج النفط ألعضاء أوبك

إنتاج البرتول والسوائل األخرى 2020 )برميل يومياً(

العربية  اململكة  حتتلُّ  أوبك.  حول  حقيقة  يؤكِّد  هذا  السريع  الفعل  رد  إنَّ  احمللِّلون  يقول 
السعودية املرتبة األوىل من بي الدول األعضاء، فهي تنتج ما يقرب من ثلث إمجايل النفط اخلام 
اتفاق  من  االنسحاب  على  »ترامب«  إدارة  السعودية  القيادة  شجَّعِت  السبب،  هلذا  للمنظمة. 
2015 بشأن الربانمج النووي اإليراين، وإعادة فرض العقوابت على النفط اإليراين. جُتْرِي إدارة 

»جو ابيدن« حماداثٍت مع طهران إلحياء االتفاق النووي ورفع تلك العقوابت.

احلقيقي  التأثري  مدى  حول  النقاش  السعودية  العربية  للمملكة  املتكافئ  غري  اإلنتاج  أاثر 
األحباث  أفادِت  لكن  االحتكاري،  لالحتاد  اإلمجالية  القوة  عن  فضاًل  اآلخرين،  أوبك  ألعضاء 

االقتصادية أنَّ أسعار النفط ستكون أقل عموماً إذا مل تكن أوبك موجودة.

التوترات مع الوالايت املتحدة

املتحدة متوترة منذ عام 1973. دعا كلُّ رئيس  أوبك ابلوالايت  ما كانت عالقة  غالباً 
أمريكي منذ »نيكسون« إىل استقالل الطاقة، مع استمرار االقتصاديي يف مناقشة مزااي مثل هذا 
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اهلدف. يقول املؤيِّدون: يُقلِّل االعتماد األقل على نفط أوبك من العجز التجاري، وجيعل االقتصاد 
األمريكي أكثر مرونة يف مواجهة تقلُّبات أسعار النفط. يقول بعضهم: إنَّه على األقل سيسمح 

للوالايت املتحدة بتحويل تركيزها بعيداً عن الشرق األوسط.

الرئيس  لإلحباط. حاول  مفيدًة  ماكينًة  بوصفه  ُيستخدم  أوبك  اسم  يزال  ما  ذلك،  ومع 
»جيمي كارتر« إاثرة خماوف الشعب األمريكي وتذكريهم مبا فعلته يف السبعينيات؛ ليحفِّزهم على 
ا »حُمتكرة«، وطالبها  خفض استهالكهم من الوقود. كان »ترامب« أوضح، إذ وصف أوبك أبهنَّ
خبفض األسعار –وهو ما امتنع عنه عديد من الرؤساء الذين ينظرون إىل أنَّ اخنفاض أسعار البنزين 
»الكوجنرس«  هدَّد  فقد  ذلك،  عن  فضاًل  األمريكيي.  للسائقي  الضرييب  التخفيض  من  كنوع 
ابلسماح لدعاوى قضائية »ضد االحتكار« ضد منظمة أوبك والدول األعضاء فيها. كما ألقى 
الرئيس »ابيدن« ابللوم على أوبك؛ لعدم زايدة اإلنتاج ابلسرعة الكافية استجابًة الرتفاع أسعار 

النفط اليت سامهت يف تضخُّم قياسي يف الوالايت املتحدة.

ا احتاد احتكاري  ا مبنزلة انٍد سياسيٍّ أكثر من أهنَّ أمَّا أعضاء أوبك الذين يرون املنظمة على أهنَّ
اقتصادي، فإنَّ وصف الوالايت املتحدة ألوبك بـ«الفزَّاعة« خيدم غرضاً. وهو حيافظ على أسطورة 

أمهية أوبك، ويبقي الدبلوماسيِّي الغربيِّي وصنَّاع السياسة مركِّزين عليها.

حتدِّي إجياد البديل

ينظر معظم أعضاء أوبك إىل ارتفاع أسعار النفط على أنَّه نعمة قصرية األجل. ومع ذلك، 
ميكن أن حتفِّز هذه األسعار املرتفعة البلدان املستوردة على االستثمار يف مصادر الوقود البديلة، 

وهي ديناميكية جارية فعاًل.

النفط  مثل:  تقليدية،  بطرائق غري  املستخرج  النفط  من  اليوم  األبرز ألوبك  التحِدي  أييت 
الصخري، الذي أصبح متاحاً عن طريق التطورات التكنولوجية احلديثة. يف عام 2009، وبعد 
مرور ما يقرب من أربعي عاماً من االخنفاض يف إنتاج النفط اخلام يف الوالايت املتحدة، ساعد 
استخراج النفط الصخري والرملي على زايدة اإلنتاج. ويف العقد املاضي ارتفع اإلنتاج إىل ما يفوق 

الضعف يف الوالايت املتحدة.

على  أوبك  ردَّت  عام 2015،  ففي  أوبك.  فاجأت  قد  الصخري  النفط  ثورة  أنَّ  يبدو 
تقنية التكسري اهليدروليكي عن طريق خفض األسعار، على افرتاض أنَّ إنتاج النفط الصخري لن 
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يكون جمدايً اقتصادايً. لكن التقنيات اجلديدة مسحت للمنتجي األمريكيي ابالستفادة من النفط 
الصخري بتكلفة متناقصة، ممَّا دفع الوالايت املتحدة إىل أن تصبح أكرب منتج للنفط يف العامل يف 
السنوات األخرية. اخنفض اإلنتاج يف عام 2020، إذ أدَّت تدابري احتواء جائحة »كوروان« إىل 
خفض الطلب على النفط، لكنَّه انتعش منذ ذلك احلي. مع تعهُّد »ابيدن« حبظر عمليات حفر 

جديدة على األراضي الفيدرالية، إال أنَّ إدارته استمرت يف املوافقة على التصاريح بوترية قياسية.

دخلت أوبك يف شراكة مع روسيا وعديد من املصدِّرين الرئيسي اآلخرين لتنسيق اإلنتاج 
واستقرار األسعار ملواجهة ذلك. قاموا إبضفاء الطابع الرمسي على حتالف »أوبك+« اجلديد هذا يف 
يوليو/متوز 2019، مع اعرتاضات الوالايت املتحدة، إذ كانت واشنطن ختشى ازدايد نفوذ موسكو 
على أسواق النفط العاملية. خلقت الشراكة أيضاً توترات جديدة حللفاء الوالايت املتحدة داخل 

أوبك، الذين جيدون أنفسهم اآلن أمام عروض تنافسية من واشنطن وموسكو.

كبار منتجي النفط
أكرب منتجي البرتول والسوائل األخرى 2020 )برميل يف اليوم(
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وصل اخلالف بي روسيا والسعودية يف الواقع إىل ذروته يف بداية الوابء يف عام 2020. 
ودفعت اململكة العربية السعودية أعضاء »أوبك+« خلفض اإلنتاج يف اجتماع ُعِقَد يف فيينا يف أوائل 
آذار/مارس. رفضت روسيا، خشية اخنفاض حصتها يف السوق وإحباطها من العقوابت األمريكية 
اليت تستهدف شركة النفط الرائدة »روسنفت«. بدأت الرايض حرب أسعار رداً على ذلك، عن 
طريق زايدة اإلنتاج -وهي إسرتاتيجية استخدمتها بنجاح يف املاضي-؛ إلجبار موسكو على العودة 
إىل طاولة املفاوضات، كما وضَّحت »جايف«. أعرب »ترامب« عن قلقه بشأن الضرر الذي قد 
يلحقه اخنفاض أسعار النفط ابلصناعة األمريكية، وتدخَّل وحاول التوسُّط يف هدنة، حبلول أوائل 
أبريل/ نيسان، وافقت دول »أوبك+« مبدئياً على خفض اإلنتاج مبا يصل إىل )20( مليون برميل 

يومياً.

ميثل ظهور السيارات الكهرابئية اليت تعمل مبصادر الطاقة املتجددة -على املدى الطويل- 
هتديداً وجودايً ألوبك. كتب »جايف، ومورس« أنَّ ارتفاع تكاليف الوقود األحفوري إىل جانب 
»ابيدن« يف  دعا  القطاع.  هذا  يف  االستثمارات  حفَّز  املتجددة  الطاقة  ملصادر  احلكومي  الدعم 
الوالايت املتحدة إىل استثمارات ضخمة يف إنتاج الطاقة النظيفة. ومع احتالل خماوف تغريُّ املناخ 

مركز الصدارة يف السنوات املقبلة، قد تتعرَّض أوبك خلسارة.

التطلُّع إىل املستقبل

مل تعزِل االحتياطيات اهلائلة من النفط الصخري األمريكي املستهلكي األمريكيي متاماً عن 
تقلُّبات األسعار اليت تسبَّبها أوبك. التغيريات يف مستوايت اإلنتاج يف الوالايت املتحدة هي نتيجة 
العشرات من القرارات املستقلة لشركات الطاقة اخلاصة، وقد يستغرق األمر شهوراً قبل أن يشعر 
ات مفاجئة يف ظروف  املستهلكون أبيٍّ من هذه تعديالت. وهذا يعين أنَّه حينما تكون هناك تغريُّ

السوق، ميكن ألوبك أن تكتسب قوة سوقية كبرية -ولو ملدَّة وجيزة- للتأثري على األسعار.

مع  األمريكيي.  املنتجي  2020 ضعَف  لعام  السعودية  الروسية  األسعار  أظهرت حرب 
اخنفاض سعر النفط إىل أدىن مستوى له منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، فقد زاد من الضغط 
على الصناعة األمريكية اليت تكافح فعاًل آاثر الوابء؛ أعلن منتج واحد رئيس على األقل للنفط 
الصخري يف الوالايت املتحدة »وايتنك برتوليوم« إفالسه. كما أنَّ أعضاء أوبك الذين يتمتعون 
أبسعار تعادل مرتفعة نسبياً، مثل اجلزائر، هم أيضاً أكثر عرضة ألسعار النفط املنخفضة املستمرة 
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من روسيا أو اململكة العربية السعودية، اللتي تتمتعان أبسعار تعادل منخفضة واحتياطيات كبرية 
من النقد األجنيب.

أدى الغزو الروسي ألوكرانيا والعقوابت القاسية اليت فرضها الغرب رداً على ذلك يف عام 
2022 إىل ارتفاع أسعار النفط العاملية وجتديد االهتمام بدور أوبك. أعلن »ابيدن« يف آذار/

مارس من العام نفسه حظر استرياد النفط الروسي، يف حي أدىل االحتاد األورويب أبنَّه سيعمل على 
تقليل اعتماده على الطاقة الروسية. قفزت أسعار النفط العاملية يف الوقت نفسه إىل أعلى مستوى 

هلا منذ عام 2008، ألكثر من )130( دوالراً للربميل من خام برنت، وهو معيار دويل.

لذلك، دعا عديد من املشّرِعي اجلمهوريِّي وبعض من الدميقراطيي الوالايت املتحدة إىل 
تكثيف عمليات استخراج النفط الصخري. ومع ذلك، يقول احمللِّلون: إنَّ إنتاج النفط الصخري يف 
ن اخنفاض األسعار الناجم عن الوابء- سيستغرق شهوراً لتحقيق  الوالايت املتحدة -الذي اهنار إابَّ
زايدة كبرية. يقول بعض اخلرباء والسياسيي: إنَّ الزايدات األخرية يف األسعار تؤكِّد حاجة الوالايت 
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املتحدة إىل االنتقال بعيداً عن الوقود األحفوري، واالجتاه حنو أشكال الطاقة املتجددة، لكن هذا 
سيستغرق وقتاً أيضاً، وقد تضطر الوالايت املتحدة إىل اللجوء إىل أوبك من أجل سدِّ احتياجها 
النفطي. َوَوْفق ما ورد، كان ابيدن يفكِّر يف زايرة اململكة العربية السعودية، وقام كبار املسؤولي 
األمريكيِّي يف آذار/مارس أبوَّل رحلة إىل فنزويال منذ أن قطعت واشنطن العالقات الدبلوماسية مع 

»كاراكاس« يف عام 2019.

ومن املرجَّح أن تستمر االنقسامات داخل أوبك. فعلى سبيل املثال، انسحبت قطر رمسياً 
من منظمة أوبك يف عام 2019، ممَّا ُيشري إىل رفضها هليمنة اململكة العربية السعودية على املنظمة 
ا لن تتحرَّك  واحلصار الذي تقوده السعودية عليها. مع انتهاء احلصار يف عام 2021، قالت قطر إهنَّ
اجتاه االنضمام إىل أوبك. إذا استمرِت الرايض يف اتباع سياسة خارجية أكثر حزماً، فقد يكون من 
الصعب على األعضاء أن يظلوا متماسكي. أمَّا أوبك وشريكتها اجلديدة روسيا فإنَّ هذا االحتمال 
الطاقة، واجلهود  املتحدة يف جمال  الوالايت  استقالل  الصخري، وزايدة  النفط  إىل جانب صعود 

العاملية للتصدِّي لتغريُّ املناخ، كلها تنذر مبدَّة طويلة من الغموض.

املصدر:

https//:www.cfr.org/backgrounder/opec-changing-
world:~:#text=Western20%leaders20%have20%long20%
criticized,have20%come20%to20%the20%fore. 


