 وفي ش ��مال شرق آس ��يا وجنوب شرقها وقطاعهااجلنوبي ،إضافة إلى القارة األوروبية.
 كم ��ا تش ��كل أمري ��كا الش ��مالية وبع ��ض املناطقمهم ��ا
األفريقي ��ة -جن ��وب الصح ��راء -خط� � ًا
ًّ
للنفط.
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على املستوى العاملي.
 ومتتل ��ك منطق ��ة ش ��مال أفريقيا وش ��مال غربأفريقي ��ا م ��ن احتياط ��ي النف ��ط اإلجمال ��ي 110
مليار طن أي  %70من إجمالي االحتياطي العاملي
خاصة ف ��ي ليبيا ،وأهميت ��ه في زهد
م ��ن النف ��طّ ،
تكالي ��ف اس ��تخراجه وتف� � ّوق ظ ��روف جيولوجية
أراضيه عن أراضي اخلليج في الشرق األوسط.
 منطقة آس ��يا الوس ��طى ،احتياطي النفط فيها 7800مليون طن ،الغاز  58000مليار متر مكعب،
وأهميته ��ا ف ��ي س ��هولة نقله ��ا للصني وس ��رعتها،
ولكن تواج ��د دول حلف الناتو والق ّوات األمريكية
في املنطقة يعرقل مصالح الصني.
 أمري ��كا الالتينية والبح ��ر الكاريبي ،وفي أمريكاالشمالية.
 فنزويال :وتعتبر املالك األكبر الحتياطي النفطالثقي ��ل ،وخلي ��ج املكس ��يك والبرازي ��ل م ��ن الدول
املنتجة للنفط.
 روس ��يا ودول االحتاد السوفيتي سابق ًا ،واملناطقاملتاخمة لبحر قزوين وسيبريا.
 دول الكومنول ��ث :ومع � ّ�دل إنتاجها اليومي العاممن النفط  %16واالحتياطي % 8.3
خاص ��ة،
 تش ��كل ال ��دول العربي ��ة -واخلليجي ��ة ّأهم مركز
وعلى رأسها اململكة العربية السعوديةّ -
الحتياط ��ي النف ��ط العاملي ،إذ مبجموعها تش ��كل
 % 57.5م ��ن احتياطي النفط العاملي أي 683.66
مليار برميل نفط وذلك إلى تاريخ 2010م.

 تتر ّب ��ع اململك ��ة العربي ��ة الس ��عودية عل ��ى عرشالبت ��رول في منظمة «أوبك» بنس ��بة  ،%20والعراق
 %10والكويت  ،%8واإلمارات العربية املتحدة ،%10
وقطر .%2
 كم ��ا متتلك الدول العربي ��ة اخلليجية من الغازالطبيع ��ي  54.8تريلي ��ون مت ��ر مكع ��ب أي %30.2
من احتياطي العالم من الغاز حتى س ��نة 2010م،
بينم ��ا احتياطي الغاز يعادل  %54في  3دول فقط
هي :روسيا  %24وإيران  %16وقطر .%14
 أما الفحم فيشكل النسبة الكبيرة في أمريكا أي %70وفي روس ��يا  %19وفي الصني  %13وفي الهند
.%7
معدالت األمن النفطي للبلدان الغنية بالنفط
ّ
 أن ال يتج ��اوز أي بل ��د نفط ��ي حج ��م واردت ��ه 50ملي ��ون ط ��ن ،حت ��ى ال يتأث ��ر أداؤه احملل ��ي بحركة
األسواق العاملية.
يتهدد
 أن ال يتجاوز الـ  100مليون طن ،حتى ال ّخاصة إذا لم يكن له ش ��بكة
أم ��ن إمداده النفطيّ ،
عالقات اقتصادية سياسية  -عسكرية.
إننا نالحظ اش ��تداد الطل ��ب على النفط ،رغم ما
تترك ��ه عملي ��ة احتراقه من تل� � ّوث للمناخ والبيئة،
خاصة
إال أن األس ��واق م ��ا زالت تركز عل ��ى طلبهّ ،
أمريكا والصني ،حيث أنهما املتنافسان األ ّوالن في
السيطرة االقتصادية على العالم ،وهما اللتان لم
توافقا -إل ��ى اآلن -على مق ّررات الدول العش ��رين
حول االحتباس احلراري وما يتركه عدم االنتظام
بالق ��رارات الدولي ��ة ملنع ��ه باالعتماد على وس ��ائل
أخ ��رى غي ��ر النف ��ط أو معاجل ��ة عملي ��ة احتراقه
بحيث ال يل ّوث املناخ ويزيد من االحتباس احلراري
ال ��ذي ي ��ؤ ّدي إلى ك ��وارث جيولوجي ��ة وبيئية تؤثر
عل ��ى األرض وم ��ا فيها من حي ��اة ،إال أن متطلبات
احلي ��اة واس ��تمرارها مازال ��ت حت ��ث الطل ��ب عليه

الس ��تمرار إنتاجها الصناع ��ي والتكنولوجي الذي
كثيرا كما يعتمد اإلنسان على املاء.
يعتمد عليه ً
وس ��نأخذ الصني مثاال في اجتاهها نحو التنافس
االقتصادي ألمريكا ،وما آلت إليه من اس ��تيرادها
للنفط.
أخطاء األمن النفطي الصيني
�ريعا في
ب ��دأت الص�ي�ن تش ��هد من � ً�وا اقتصاد ًيا س � ً
الس ��نوات العش ��ر األخي ��رة م ��ن القرن العش ��رين،
وذل ��ك قبل أن تضع خطة اس ��تراتيجية لتش ��كيل
يؤمن طلبها املتزايد على النفط
احتياطي نفطي ّ
مب ��ا ي ��وازي إمكاناته ��ا الداخلي ��ة ،إذ زاد اعتمادها
عل ��ى اس ��تيراد النفط خ�ل�ال خمس س ��نوات من
 %7.6س ��نة 1995م إل ��ى  %8.33س ��نة 2000م ،أما
اس ��تهالكها للنفط فقد بل ��غ  247مليون طن عام
2002م من ��ه  167ملي ��ون طن م ��ن اإلنتاج احمللي،
و 80ملي ��ون ط ��ن اس ��توردتها م ��ن اخل ��ارج ،وم ��ن
املتوق ��ع أن يصل اس ��تهالكها إل ��ى  450مليون طن
في ع ��ام 2012م لتل ّبي حاجة مصانعها اإلنتاجية
التي تغرق العالم بسلعها.
وم ��ن البديه ��ي أن تفت ��ش الص�ي�ن -كغيره ��ا م ��ن
ال ��دول الكب ��رى -عل ��ى مناط ��ق بك ��ر لم تكتش ��ف
أو تس ��تهلكها ال ��دول الكب ��رى ،ل ��ذا غ ��زت الص�ي�ن
بش ��ركاتها مجاه ��ل أفريقي ��ا الس ��تخراج املع ��ادن
وأهمها احلديد والنحاس ،إضافة إلى تعاقدها مع
ّ
حكومات شمال أفريقيا الستيراد النفط بأرخص
األثم ��ان عن غيره في مناطق دول اخلليج العربي
وروس ��يا وإيران حيث تستورد منهم النفط والغاز،
عجل بتهافت
وه ��ذا الغزو الصيني ل ��دول أفريقيا ّ
ال ��دول الكبرى الس ��تثمار نفطها -وبس ��رعة -قبل
أن تس ��تأثر به الصني وغيرها من الدول األوروبية
املتاخم ��ة حلدودها ،وخاصة في ليبيا ودول املغرب
العرب ��ي ،ولن� � َرى أي ��ن متوض ��ع ه ��ذا التهافت نحو
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