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ال ت� � ��زال منظم� � ��ة الدول املص� � ��درة للبت� � ��رول (أوبك) بعد س� � ��تني عاما من
تأسيس� � ��ها ق� � ��ادرة على التأقلم م� � ��ع األزمات ،التي تصيب الس� � ��وق بفعل
التوترات السياس� � ��ية أو احلروب وحتى املشاكل العرضية كاألزمة املالية
العاملية في  2008وإلى غاية ما يعيشه العالم اليوم بعد أن ترك وباء كورونا
وراءه تداعي� � ��ات هائلة جعلت هذا الكيان يش� � ��كل حتالف أوبك بلس بهدف
مواجهة الظروف القاهرة.
لندن – تس���ود بني املراقبني لنش���اط
سوق النفط العاملية حالة من االطمئنان
املم���زوج بالتف���اؤل م���ن أن األزم���ة
ستتالشى في وقت ما خاصة مع الدور،
ال���ذي أبرزته منظم���ة ال���دول املصدرة
للنف���ط (أوبك) خالل الس���نوات اخلمس
األخيرة ،وجعل من الصعب تخيل العالم
من دون هذا الكيان مهما كانت األسباب
وذلك بعد ستة عقود من تأسيسه.
وألن الظ���روف احلالي���ة ق���د تب���دو
“مؤقتة” في نظر املتابعني ،فإنه مع مرور
الزمن قد تقود الس���عودية أكبر منتجي
أعضاء أوب���ك اجلهود باجت���اه حتويل
حتال���ف أوب���ك بلس إلى منظم���ة عاملية
تتكفل بأدوار أوس���ع في س���وق تواجه
معركة مع منتج���ي النفط الصخري في
الواليات املتحدة.
ويؤك���د خب���راء أن دور أوب���ك ل���م
ينت���ه بع ُد رغ���م أن املنظم���ة ،التي كانت
العاصمة العراقية مس���رحا النطالقتها
األولى ف���ي عام  ،1960مت��� ّر بواحدة من
أس���وأ العواص���ف ،التي ش���هدتها على
امت���داد تاريخه���ا مع انخف���اض الطلب
على النفط بس���بب كوفيد –  19واالنتقال
إلى الطاق���ة النظيفة وت���آكل احتكارها
واحتدام اخلالفات في صفوفها.

كارلو ألبرتو دي كاسا
أوبك أقل تأثيرا قياسا
بالماضي لكن ما زالت
تمثل وزنا ثقيال
وبينم���ا يرى فيليب س���يبيل لوبيز،
احمللل املس���تقل ومدير شركة جيوبوليا
االستش���ارية أنه لم يسبق أن كانت آفاق
هذا الكارتل ،املستقبلية غير مواتية إلى
هذا احلد ،يعتقد آخرون أنه من الصعب
تصديق أن أوبك ،التي تأسست مببادرة
من السعودية والعراق والكويت وإيران
وفنزويال ،كمنظمة عفا عليها الزمن.
ويق���ول كارل���و ألبرت���و دي كاس���ا،
احمللل املتخصص ف���ي أكتيف تريدس،
وهي ش���ركة مرخصة ومنظم���ة من قبل
هيئة األوراق املالية ف���ي جزر الباهاما،
لوكال���ة الصحاف���ة الفرنس���ية إن أوبك
أقل تأثيرا بالتأكي���د مما كانت عليه في
املاضي ،لكنها ما زالت متثل وزنا ثقيال.
وطيلة الس���نوات املاضية ،لم يتأثر
نش���اط منظمة أوبك ،التي كانت تضم 14
عضوا ،وحتى مع انس���حاب إندونيسيا
في  2008وقطر في  2018واإلكوادور مطلع
هذا العام لم يش���كل ذلك مشكلة بالنسبة
إليها ،بل على العكس استجمعت قواها
وب���دأت في عق���د اتفاقيات م���ع منتجني
لم يكونوا يوم���ا يعملون حتت غطائها،
واملتمثلني في عشر دول تتقدمهم روسيا.
وكل ه���ذه الدول متثل نصف اإلنتاج
العامل���ي ولذلك فهي تق���ف مجتمعة أمام
اس���تراتيجية الوالي���ات املتح���دة التي
تف���رض قطعي���ا الدخول ف���ي مثل هكذا
حتالفات للحفاظ على نشاط قطاع النفط
الصخ���ري املكلف .ومن هن���ا تظهر بني
الفين���ة واألخرى ضغ���وط أميركية على
أوبك لكي تقلص إنتاجها حتى تستعيد
األسعار عافيتها.
ولعل أزم���ة كورونا كان���ت األصعب
بالنسبة إلى أوبك وهي ما جعلتها تندفع
نحو اعتماد اس���تراتيجية تنقذ الوضع،
فمع تفش���ي الوب���اء خارج الصني فش���ل
الكارتل وحلفاؤه في االتفاق على ما يجب
فعل���ه وأدى االفتق���ار للتنس���يق
إلى انخف���اض تاريخي في
األس���عار ،حي���ث تزامن مع
انخفاض سعر البرميل في
نيوي���ورك وأوصل���وه إلى
املنطقة الس���لبية في نهاية
أبريل املاضي.

ولك���ن حتال���ف أوب���ك بل���س ق���ام
بتصحي���ح الوض���ع بخفض م���ا يصل
إلى عش���رين في املئة م���ن إنتاجه وهذا
التمش���ي سمح لألس���عار باالرتفاع إلى
نح���و  40دوالرا للبرمي���ل حاليا رغم أنه
س���عر غير مرض���ي لل���دول املنتجة في
الظروف االقتصادي���ة الراهنة .ومع ذلك
يرى لوبيز أن هذا العمل املش���ترك أظهر
أن املجموعة ال تزال تلعب دورا رائدا في
السوق وال تستطيع الواليات املتحدة أن
تؤديه ،لكون ش���ركات النف���ط لديها هي
شركات خاصة.
وقد عززت سياسة حتالف أوبك بلس
في وضع الوالي���ات املتحدة كأول منتج
ف���ي العالم اعتبارا م���ن نهاية عام 2018
وجففت املوارد املالي���ة ألعضاء التكتل.
ومن هنا تنش���أ صعوب���ة ضمان احترام
اجلميع للحصة احمل���ددة بعد تخفيض
اإلنتاج ،وه���ي مهمة مع ذل���ك ضرورية
لضم���ان مصداقي���ة الكارت���ل ،وهذا ما
يك��� ّرر قول���ه وزي���ر الطاقة الس���عودي
ُوجه
األمير عبدالعزيز بن سلمان .فيما ي َّ
اإلصبع في عدم االلتزام باحلصص إلى
نيجيريا والعراق بشكل متكرر.
ويبقى صمود أوبك وحلفائها رهني
عدة عوامل ،جزء منها سياسي وعوامل
أخرى طبيعية ،فوفق الس���يناريو الذي
وضعت���ه املنظم���ة وال���ذي يتواف���ق مع
اتفاقي���ة باري���س للمناخ به���دف إبقاء
االحتب���اس احل���راري أق���ل بكثي���ر من
درجت�ي�ن مئويت�ي�ن أو حت���ى  1.5درجة،
تعتق���د وكالة الطاق���ة الدولية أن الطلب
عل���ى النفط س���يبدأ ف���ي االنخفاض في
السنوات القليلة املقبلة.
وتق���ول ب���اوال رودريغيز – ماس���يو
احمللل���ة في ش���ركة ريس���تاد إنرجي إن
هذا التراجع املعلن ال يعني االنتقال منذ
الغد إلى اس���تهالك صفري ألنه حتى في
ذروة األزمة ،استمر العالم في استهالك
أكث���ر من  70مليون برميل يوميا بدال من
 100مليون برميل قبل الوباء.
ويذه���ب دي كاس���ا إل���ى أبع���د من
ذلك ف���ي تأكيد أن منظم���ة أوبك لم ولن
تفق���د بريقها في املس���تقبل حتى لو بلغ
الطل���ب ذروته ،فم���ن احملتم���ل جدا أن
يظل النفط مصدر طاق���ة محوريا خالل
العش���رين عام���ا املقبل���ة وم���ع جن���وح
البلدان إلى اس���تخدام الطاق���ة البديلة،
بدلي���ل أن الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة
توتال باتريك بوياني���ه توقع في يونيو
املاض���ي أن اإلنت���اج س���يبلغ خمس�ي�ن
مليون برميل يومي���ا في العقود الثالثة
املقبلة.
ويتض���ح م���ن كل تل���ك األمثل���ة
والتعليق���ات والتوقعات أن أوبك بعيدة
كل البعد عن أن تفقد دورها بعد س���تني
عاما من إنشائها ،ورغم انخفاض تكلفة
إنت���اج براميلها إلى نح���و  10دوالرات،
كم���ا تقول رودريغيز – ماس���يو ،ومثلما
ه���ي احل���ال بالنس���بة إلى الس���عودية
التي تستخرج النفط من األرض ،يجعل
املنظمة قادرة على الصمود.
وما يعزز ذلك االجتاه أن اس���تخراج
النفط في الس���عودية أق���ل تكلفة بكثير
في ما يخلفه من انبعاثات ثاني أكس���يد
الكرب���ون مقارنة مع تقني���ة “التصديع
املائي” وهي تقنية مستخدمة على نطاق
واس���ع في الواليات املتح���دة وتعرضت
النتقادات بس���بب األضرار التي تخلفها
في البيئة.

القطيعة مسألة وقت

عدوانية تركيا تدفع فرنسا
إلى رسم مالمح تقارب أقوى مع إيطاليا
باريس تسعى إلى إعادة توزيع أوراق اللعبة في شرق المتوسط وليبيا

تش� � ��ير الكثير من الدالئل إلى أن مواجهة جيوسياس� � ��ية يسودها الغضب
س� � ��وف تتطور بني فرنس� � ��ا وتركيا على وقع اخلالفات العميقة بني الطرفني
في ملفات مختلفة من أبرزها التوتر القائم في البحر املتوس� � ��ط .لذلك تبدو
باريس اليوم في أمس احلاجة إلى تقويض خطط أنقرة باستقطاب إيطاليا
وجعلها في صفها رغم مصاحلها في ليبيا ،التي يريد الرئيس رجب طيب
أردوغان أن يوس� � ��ع نفوذه فيها مهما كلفه الثمن عبر التعاون مع روما في
مجال الطاقة.
باري��س – تل���وح ف���ي أف���ق العالقات
الفرنسية التركية معركة مفتوحة على كافة
السيناريوهات السياسية والدبلوماسية
بس���بب عدوانية أنقرة ف���ي التعاطي مع
القضاي���ا التي تهم العديد من دول البحر
املتوس���ط رغ���م أن البعض يس���تبعد أن
تتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة بني
الدولتني ف���ي ظل عدم رغبة أي منهما في
حدوث ذلك.
وبلغت اخلصومة واستعراض القوة
بني الرئيس الفرنس���ي إميانويل ماكرون
ونظي���ره الترك���ي رجب طي���ب أردوغان
ف���ي ش���رق املتوس���ط خ�ل�ال األس���ابيع
القليل���ة املاضية مس���توى ال مثيل له في
العالق���ات الثنائي���ة آخ���ذا األوروبي�ي�ن
عل���ى ح�ي�ن غ���رة ومع���ززا ف���ي الوق���ت
ذات���ه اخلطاب املتش���دد جتاه سياس���ات
أنقرة.

تواجد تركيا في
المتوسط وليبيا غيرّ
حسابات فرنسا وقد
يجعل إيطاليا تفكر في
عالقتها مع أنقرة
وحت����ول الن����زاع الترك����ي اليوناني
بش����أن احتياط����ات الغ����از ف����ي البح����ر
املتوس����ط على م����دار الصي����ف إلى ملف
فرنس����ي-تركي اتس����ع نطاق����ه على وقع
إط��ل�اق اإلس����اءات اللفظي����ة واالتهامات
املتبادلة بني الطرف��ي�ن ،ومن الواضح أن
الفرنس����يني مصرون عل����ى إبطال مفعول
سياسة أردوغان عبر رسم مالمح تقارب
أقوى مع اإليطاليني ،الذين لهم مصالح
في ليبيا ،كما ه����و احلال مع تركيا في
ظل حكومة الوفاق الوطني بطرابلس.
ووض����ع األكادمي����ي احملاض����ر
مبعهد العلوم السياسية في باريس
برت����ران بادي التصعيد الكالمي في
اآلونة األخيرة بني الرجلني ،اللذين
ص����ار كل واحد منهما أفضل خصم
لآلخر ،ف����ي خانة االس����تعراض ،فبينما
حتدث ماك����رون عن مس����ؤولية تاريخية
وإجرامي����ة ألردوغ����ان ف����ي ليبي����ا وعن
سياس����ة توس����عية في ش����رق املتوسط،

وص����ف أردوغ����ان خصمه بأن����ه صاحب
“األهداف االس����تعمارية” و”غي����ر الكفؤ”
في مناقشة القضايا االستراتيجية.

قرصة سياسية
تس���عى فرنس���ا إلى القيام بـ”قرصة
سياسية” ضد تركيا بتحشيد دول االحتاد
األوروبي بوجه أردوغ���ان ،حيث كان من
املفترض أن يجتمع الق���ادة األوروبيون،
باس���تثناء بريطانيا طبع���ا ،اجلمعة في
املجلس األوروبي من أجل التصويت على
فرض عقوبات على أنقرة ولكن االجتماع
تأجل إلى نهاية هذا الشهر بسبب ظروف
وباء كورونا.
ويتمح���ور موض���وع اخلالفات حول
ما أعلنه االحت���اد األوروبي بأن إجراءات
أنق���رة غي���ر القانوني���ة ض���د اليون���ان
وقب���رص ،وكالهم���ا عضو ف���ي االحتاد
األوروب���ي ،متس من أعض���اء التكتل وأن
السياس���ات االس���تفزازية التي متارسها
تركيا بإرسالها س���فنا للتنقيب عن الغاز
في السواحل اإلقليمية لهذين البلدين.
ويقول ميش���ائيل تانش���وم ،أس���تاذ
العالقات الدولية للشرق األوسط وشمال
أفريقي���ا ف���ي جامع���ة نافارا بإس���بانيا،
في تقرير نش���رته مجلة فورين بوليس���ي
األميركي���ة إن التصوي���ت ض���د تركي���ا
األس���بوع املقبل قد يجعل القطيعة دائمة
وأن فكرة انضمام تركيا لالحتاد ستصبح
سرابا بال شك.
ولك���ن تانش���وم ،وه���و زمي���ل ف���ي
املعهد النمس���اوي للدراس���ات األوروبية
واألمنية استدرك باإلشارة إلى أن نتيجة
التصويت قد تتوقف على العقوبات على
التردد الذي تش���عر ب���ه إيطاليا منذ فترة
طويلة.
وأوض���ح أن���ه ف���ي ظ���ل تعقي���دات
اجلغرافيا السياسية للبحر املتوسط ،فإن
مصال���ح الطاقة اإليطالية ف���ي ليبيا بدال
من اس���تثماراتها الكبيرة في طاقة شرق
املتوس���ط هي التي م���ن املرجح أن حتدد
اختيار روما.
ومت جتمي���د العالق���ات املضطرب���ة
من���ذ الع���ام  ،2018عندم���ا ب���دأت أنق���رة
دبلوماسيتها باستخدام الزوارق احلربية
في شرق املتوسط .وفي ذلك الوقت ،صوت
املجلس على جتمي���د مفاوضات انضمام

تركيا إلى االحتاد األوروبي ،وعلق العمل
عل���ى حتديث االحتاد اجلمركي للكتلة مع
جارتها الشرقية.
وتش���ير استقالة رئيس وزراء حكومة
الوف���اق الوطن���ي الليبية فايز الس���راج
ف���ي منتصف س���بتمبر اجل���اري إلى أن
إيطالي���ا رمبا وصلت إلى نقطة حتول في
سياس���اتها وأن التوتر في املتوسط رمبا
يطرأ عليه تغيي���ر كبير .ولكن ملاذا تعتبر
إيطالي���ا الدول���ة املتأرجحة ف���ي االحتاد
األوروبي؟
وم���ن أج���ل معاقبة تركيا ،س���يحتاج
املجل���س األوروب���ي إلى احلص���ول على
موافقة باإلجماع من جميع الدول األعضاء
في االحتاد األوروب���ي ،واألصوات تعتبر
اآلن بعيدة كل البعد عن التأكيد إال إذا مت
إقناع الدول املت���رددة بجدوى “التضامن
األوروب���ي” بوج���ه مخطط���ات أردوغان
العدوانية.
ورمبا تكون فرنسا متمسكة مبوقفها
أكثر من أي وق���ت مضى ،والدليل أنه في
بداية س���بتمبر اجل���اري ،أعل���ن ماكرون
أن تركي���ا حتت حك���م أردوغ���ان “لم تعد
شريكا” في ش���رق البحر املتوسط ،وحث
أوروبا على التحدث بصوت أكثر احتادا
ووضوح���ا ،وذل���ك حلش���د دع���م االحتاد
األوروبي لليونان وقبرص.
وباس���تخدام لغت���ه الالتيني���ة رفيعة
املس���توى ،يقدم ماك���رون إليطاليا إعادة
ضبط للسياس���ة الواقعية في لعبة البحر
املتوس���ط من خالل عقد ش���راكة فرنسية
إيطالية ش���املة للس���يطرة على املنطقة.
وق���د يكون هذا هو املنعط���ف الذي ميهد
حلشر األتراك في زاوية.
ويؤكد تانش���وم أن الهدف الرئيس���ي
لنصائ���ح ماك���رون ه���و إيطالي���ا ،وهي
املناف���س األوروبي التقليدي لفرنس���ا في
البحر املتوسط ،والتي كانت من بني أقوى
املدافعني عن توثيق العالقات بني االحتاد
األوروبي وتركيا خالل السنوات املاضية،
ما جعل االحتاد ينقس���م على نفسه حول
هذه النقط���ة رغم أن األقلي���ة لم تغير من
رأي األغلبية في شيء حتى اآلن.

تباين المواقف
مع دع���وة اليونان وقبرص وفرنس���ا
التخ���اذ إجراءات قوية ض���د تركيا بينما
تعت���رض إيطالي���ا ومالط���ا وإس���بانيا،
ينقسم البحر املتوس���ط بالتساوي ولكن
إذا حتول���ت إيطالي���ا نحو فرنس���ا ،فمن
احملتم���ل أن يتأرج���ح جن���وب االحت���اد
األوروبي بأكمله لصالح ش���كل من أشكال
العقوبات.
وسيكون الزخم في االحتاد األوروبي
ككل عندئ���ذ ه���و اتخ���اذ موق���ف أكث���ر
صرامة جتاه تركيا وسياس���ات أردوغان

وله���ذه الغاية ،دعا ماكرون إلى “الس�ل�ام
املتوس���طي” ،الذي تديره شراكة بني دول
االحتاد األوروبي املتوسطية.
ويستدعي ذلك األمر طرح تساؤل مهم
م���ن أجل تكوي���ن جبهة متماس���كة بوجه
املطام���ع التركية يتمركز ح���ول من الذي
يض���ع قواع���د اللعبة الكبرى ف���ي البحر
األبيض املتوسط؟
وبالنظ���ر إل���ى تقاط���ع املصالح فإن
املنطق���ة تضم أكبر أرب���ع دول في حوض
البح���ر املتوس���ط ،وه���ي مص���ر وتركيا
وفرنس���ا وإيطاليا ،وه���ي أكثر من نصف
س���كان املنطق���ة وحت���دد قواع���د اللعبة
الكبرى في البحر املتوسط.
وعلى الرغ���م من تدخ�ل�ات اجلهات
اخلارجية ،منها روس���يا ،ف���إن التنافس
بني ال���دول األربع الكبرى في املتوس���ط
للس���يطرة على موارد الطاقة في املنطقة
وط���رق العب���ور التجارية ه���و ما يحدد
اجلغرافيا السياسية اإلقليمية.

ميشائيل تانشوم
فرض األوروبيين
عقوبات على تركيا
يجعل القطيعة دائمة
ويرى احمللل السياس���ي تانش���وم أن
املنافس���ة القوية بني القوى األربع ،التي
تفخر أيضا بامتالكها أقوى أربعة جيوش
في البحر املتوسط لعبت في الغالب دورا
مهما في احل���رب الليبية ،والتي حرضت
على عقد شراكة مكونة من فرنسا ومصر
ضد تركيا.
ولي���س م���ن ب���اب التضخي���م القول
إن فرنس���ا تع���د واحدة م���ن أكبر موردي
األس���لحة ملص���ر ،وق���د تعاون���ت باريس
س���را مع القاهرة لدع���م اجليش الوطني
الليبي بقيادة املش���ير خليف���ة حفتر ضد
حكوم���ة الوف���اق الوطني وميليش���ياتها
املسلحة ،التي تس���يطر على غرب البالد،
الت���ي تدعمه���ا تركيا عس���كريا وتدعمها
إيطاليا.
ويع���د ق���رار إيطالي���ا باالنحياز إلى
جان���ب حكومة الوف���اق الوطني وتركيا
جزءا من جهد أوس���ع حلماية مصاحلها
في مج���ال الطاقة ف���ي ليبي���ا والتركيز
عل���ى ح���وض البح���ر املتوس���ط .وق���د
ش���هدت إعادة التوازن تلك أن الصادرات
اإليطالي���ة إلى أس���واق املتوس���ط تفوق
الص���ادرات إل���ى الوالي���ات املتح���دة
والصني.
وم���ع ذلك ،وعل���ى الرغم م���ن التقدم
التجاري إليطاليا وقربها من الش���واطئ
اجلنوبي���ة للبحر املتوس���ط ،فإن تطوير
البالد لألس���واق في ش���مال أفريقيا كان
مقيدا بنفوذ فرنسا الكبير.

