نــقطة حوار

احلروب وخطرها على أمن النفط العربي

في ظل التغ ّير السريع خلارطة الطريق ملنطقة الشرق األوسط وتغ ّير موازين القوى ،ومتوضع استراتيجي جديد للدول العظمى ،وتغ ّير األهداف من
وتوسع نفوذ بعض الدول التي كانت على احلياد ومشاركتها في نشر
محاربة اإلرهاب إلى السيطرة على مياه اخلليج عسكر ًيا ومعظم املياه اإلقليميةّ ،
تتحدى هذا التجمهر العس ��كري في مياه
أخرى
دول
من
مواجهة
منظومة الصواريخ الدفاعية األمريكية محاولة منها لقيادة العالم اإلس�ل�امي ،وأمام
ّ
حصتها من ثروات املنطقة النفطية بتس ��ليح دولة إس�ل�امية أخرى بالسالح النووي محاولة منها لقيادة املنطقة اإلسالمية ،وأمام
اخلليج وتريد فرض ّ
تتحدى الواليات املتح ��دة األمريكية زاحفة كالتنني الناعم للهيمنة
التي
كالصني
اقتصادية
أخرى
�وى
�
ق
ودخول
األمريكية
�ية
التحديات الروس �
ه ��ذه
ً
ّ
ّ
العاملية ،كيف نرى وضع أمن النفط في العالم العربي؟
هاما على صعيد العالم كله ،فهو ش ��ريان الطاقة احمل ّرك القتصاد العالم ومنتجات ��ه دون توقف ،ومن دونه تتوقف عجلة احلياة
لق ��د لع ��ب النف ��ط دو ًرا ً
شح تواجد النفط في مناطقها،
املتط ّورة ،رغم أن بعض الدول حاولت االعتماد على بديل للطاقة باستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء بعد أن ّ
ومبا أن النفط ومشتقاته ومخلفاته يغذي كل ميادين الصناعة الصغرى والكبرى ودفع عجلة االقتصاد نحو التط ّور التقني الذي هي عليه اآلن ،أصبح
محاولة للتحكم به أو باألحرى في احملاولة للسيطرة عليه بكل الوسائل السلمية الدبلوماسية وبالعسكرية عبر افتعال
هدف ًا قوم ًيا للدول الكبرى في
ٍ
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 34العامل

احلروب اإلقليمية في األمكنة املتواجد فيها بكثرة
إن كان ��ت أنابيبي ��ه أو مصافيه أو حقول ��ه ،وأماكن
تخزينه وأس ��واقه الداخلي ��ة واخلارجية ،واعتبرت
اجليوسياسية هي االستراتيجية اجلديدة للدول
الكب ��رى في توجي ��ه اقتصادها ،مب ��ا فيهم الصني
املنافس االقتصادي األول ألمريكا.
توجه العالم نحو النفط اخلليجي؟
كيف ّ
كان نفط اخلليج املكس ��يكي ونفط البحر األسود
مح ��و ًرا جيوغرافي ��ا للنفط والغ ��از الطبيعي قبل
ان ��دالع احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة ،وكان أباطرت ��ه
يق ��ودوا العال ��م بتحكمه ��م مبص ��ادره وط ��رق
اس ��تيراده وتصدي ��ره إل ��ى كل أس ��واق الوالي ��ات
املتح ��دة األمريكي ��ة وبريطاني ��ا ،حت ��ى اكتش ��ف
وقس ��م ب�ي�ن أق ��وى دولتني -في
النف ��ط اخلليجي ّ
ذل ��ك الوق ��ت -أمري ��كا وبريطاني ��ا ،إال أن ق� � ّوة
مقس � ً�ما بينهم ��ا  1945-1944بعد
أمريكا جعلته ّ
فقسما النفط
فبراير1945م،
3
اجتماع يالطا في
ّ
الس ��عودي والعراق ��ي والكويتي مناصف ��ة بينهما،
تصدر النفط اخلليجي املكانة اجليوغرافية
حتى ّ
خاص ��ة بعد تع ّرض
املهم ��ة في كل أس ��واق العالمّ ،
ّ
خليج املكسيك إلى أزمات نفطية حا ّدة بني عامي
 1979-1973وتهاف ��ت ال ��دول الكبرى على ش ��راء
النفط اخلليجي.
الدول الغنية بالنفط
وأه � ّ�م ال ��دول الغني ��ة بالنف ��ط والغ ��از الطبيعي-
مهمة للدول
والتي تش ��كل منطق ��ة جيوسياس ��ية ّ
العظم ��ى للس ��يطرة عليه ��ا -وهي متت ��د من دول
املغ ��رب العرب ��ي (ش ��مال أفريقي ��ا) ث ��م منطق ��ة
اخلليج العربي ،وبحر قزوين وس ��يبريا الروس ��ية،
والش ��رق األقصى ،وتش ��كل ما مجموع ��ه  %65من
االحتياط ��ي اإلجمالي للنف ��ط و%73من احتياط
الغ ��از الطبيع ��ي ف ��ي العالم أجم ��ع ،وتعتب ��ر هذه
املنطق ��ة قل ��ب النف ��ط ال ��ذي يض ��خّ في ش ��رايني
العالم.

