الدول النفطية في املنطقة التي تستأثر على أكبر
احتياط ��ي له؟ وهل احلروب في منطقتنا مفتعلة
أو مح ��ض صدفة؟ وما ه ��و التغيير اجليوغرافي-
واجليوسياسي في منطقة الشرق األوسط؟
الح ��ظ أن منطق ��ة الش ��رق األوس ��ط لم
إن م ��ن ا ُمل َ
تهدأ ساحاتها من املعارك منذ اكتشاف النفط في
أراضيه ��ا ،وحتى بعد خروج املس ��تعمر البريطاني
والفرنس ��ي واإليطال ��ي والروس ��ي وغيره ��م م ��ن
ال ��دول املس ��تعمرة ،ليح ��لّ م ��كان هذا االس ��تعمار
املس ��تعمر األمريكي غير املباش ��ر بق ّوته السياسية
واالقتصادية والدبلوماس ��ية والعسكرية ،بتنافس
مرير م ��ع دول كبرى تدفع ثمنه الش ��عوب املغلوب
على أمره ��ا من دكتاتورية حكامه ��ا املتحالفة مع
هذه الدول حلماية مراكزها واس ��تمرارية حكمها،
فلق ��د ش ��هدنا انقالب ��ات عس ��كرية من ��ذ أربعينات
وخمس ��ينات الق ��رن املاض ��ي ف ��ي مص ��ر وس ��وريا
وتون ��س واجلزائ ��ر وليبي ��ا والع ��راق وإي ��ران ،كم ��ا
ش ��هدنا تغيي ��رات ف ��ي احلكم في كل من باكس ��تان
ومما غ ّير
وأفغانستان ،وتفكك االحتاد السوفيتيّ ،
ثم تغ ّيرت
مالمح منطقة الش ��رق األوس ��ط -ومن ّ
االس ��تراتيجية األمريكي ��ة ف ��ي الس ��يطرة عليه ��ا
وب ��دأت مراح ��ل التغيير الس ��ريع -تفاجؤ حكامنا
لتبدل خطة
املذهول�ي�ن واخلائفني على أنظمتهم ّ
الغ ��زو احلديث ��ة ،فالص ��راع العربي -اإلس ��رائيلي
خدر املنطقة حتى غرقت الش ��عوب بفقرها
ال ��ذي ّ
وتباط ��ؤ من ّوه ��ا الصناع ��ي والفك ��ري م ��ن ح ��رب
 48ووع ��د بلف ��ور بتقس ��يم فلس ��طني ب�ي�ن اليهود
ثم حرب أكتوبر
والفلسطينيني إلى حرب  ،67ومن ّ
 ،73إل ��ى انقالب الش ��اه في إي ��ران وجلوس احلكم
الديني الشيعي مقابل احلكم السنّي في اخلليج،
ليبش ��ر بص ��راع جديد عن ��د احلاجة يه� � ّز املنطقة
�دءا من حرب الع ��راق وإيران لثمان س ��نوات ،ثم
ب� ً
احلرب األهلية في لبنان وغزو س ��وريا للبنان ،وما
أن ه ��دأت ه ��ذه اجلبهة حتى غزا الع ��راق الكويت،
ثم أحداث  11س ��بتمبر التي ح ّركت اجليوش
ومن ّ
األمريكي ��ة إلى املنطقة بعن ��وان كبير هو (محاربة
لتتوسع جيوغرافية الشرق األوسط مع
اإلرهاب)
ّ
األدن ��ى واألقصى ،ولتمت � ّ�د من أفغانس ��تان وبحر
قزوين إلى باكستان وإيران وروسيا والبحر األسود
وتركي ��ا والعراق والبحر األبيض املتوس ��ط لتصل
إلى البح ��ر األحمر إلى القارة الس ��وداء ،منطلقة
لتعم دول
من شمالها ثورة تونس ثم مصر وليبيا ّ
املغرب العربي وبالنهاية كل أفريقيا ،وبعدها مركز
الش ��رق األوس ��ط (س ��وريا) ومرك ��ز اخللي ��ج وأمن
ليمتد م ��ن كل اخلليج
بح ��ره اخلليج ��ي (اليمن)
ّ
عبر إيران إلى روسيا وتركيا.
إن م ��ن الطبيع ��ي أن نق ��ول :ملاذا كل ه ��ذا العذاب
ونح ��ن ن ��و ّرد لل ��دول الكب ��رى كل م ��ا يطلبونه من
النف ��ط وه ��م املتحكم ��ون باألس ��عار واألس ��واق؟!
ولكن الس ��ؤال :هل يس ��تطيعون دف ��ع ثمنه طوال

 36العامل

احلياة؟ بالطبع ال ،ما ميلكونه غير ما يضطرهم
قوي
خاصة أنهم -اآلن -أمام منافس ّ
الس ��تيرادهّ ،
يش ��تري النف ��ط بأس ��عار باهظة ويبي ��ع منتجاته
بأسعار زهيدة ،هذا املنافس هو الصني.
له ��ذا فأمن اخلليج ف ��ي حال خطر -أعني نفطه-
وكذل ��ك معظ ��م تلك ال ��دول الت ��ي هي ف ��ي دائرة
خاصة أن نفط تلك الدول
الشرق األوسط الكبيرّ ،
مهدد بالنضوب خالل سنوات 2050 -2020م.
ّ
منظمة األوبك
أث ��رت حركة الث ��ورات العربية األخي ��رة على تلبية
حاج ��ة ال ��دول الكبرى م ��ن النف ��ط ،إال أن «أوبك»
اس ��تطاعت تأم�ي�ن النق ��ص الذي نتج م ��ن توقف
اإلم ��داد النفط ��ي الليب ��ي إل ��ى دول مث ��ل الص�ي�ن
والهن ��د وبع ��ض االقتص ��ادات الناش ��ئة ،وق ��د زاد
معدل الطلب إلى دول «األوبك» االثني عش ��ر إلى
ّ
أكثر من  30مليون برميل يوم ًيا ،وارتفع ثمنه من
 70دوال ًرا إل ��ى  100و 105دوالر للبرمي ��ل الواح ��د
خالل ش ��هري س ��بتمبر وأكتوبر 2011م ،وهو سعر
ج ّيد بعد اهتزاز س ��عره عند بدء األزمة املالية في
2008م ،م ��ن  147دوال ًرا للبرمي ��ل إل ��ى  70دوال ًرا،
ترجيحا في ضمان
وتعتبر دول «األوبك» هي األكثر
ً
أمن الطاقة العاملي ،وذلك الكتش ��اف أكثر من 89
حق�ل�ا نفط ًيا وغاز ًيا ،وحق ��ل (خريص) وحده في
الس ��عودية ُينتج خم ��س احتياطي النفط العاملي،
وتق � ّ�در احتياطات النفط الس ��عودي بـ  260مليار
تتضمن الكثير من آبار
برميل ،عدا األراضي التي
ّ
النف ��ط ف ��ي اخللي ��ج العربي وغير مص� � ّرح عنها،
وتعتب ��ر من أكب ��ر احتياط ��ي النفط العامل ��ي ،كما
حقق ��ت مص ��ر في اكتش ��اف أكثر من  63اكتش ��اف
حقل نفطي وغازي في أراضيها.
ل ��ذا ازداد الطلب عل ��ى النفط بأكثر من  ،%40كما
تعمل روس ��يا على حتسينات تقنية حديثة لتلبية
حاجات السوق العاملي من النفط والغاز.
أعدتها شركة
ملخص دراسة ّ
(بوز أند كو )boz and co
ت ��رى الدراس � ُ�ة أن النف ��ط ال ينض ��ب! وكم ��ا ذكرنا
ب ��أن هن ��اك أراض نفطي ��ة لم تكتش ��ف إل ��ى اآلن،
إل ��ى جان ��ب وج ��ود إم ��دادات ضخمة م ��ن النفط
يتم إنتاج ��ه من احتياطات
غير التقلي ��دي الذي ّ
رم ��ال الق ��ار والط�ي�ن النفط ��ي والغ ��از الطبيعي،
والفح ��م تصل إل ��ى  6.5تريليون برمي ��ل ،ولكنها
تؤث ��ر على البيئة واملناخ حلدوث انبعاثات الغازات
الدفين ��ة ،ومعل ��وم أن إنت ��اج النف ��ط ف ��ي العال ��م
مما يؤ ّدي إلى
يخض ��ع لعروض الع ��رض والطلبّ ،
معدالت اإلنت ��اج أو توقف وتراج ��ع إنتاجه،
زي ��ادة ّ
ورغ ��م كل التأثيرات في بعض الدول األعضاء في
منظمة «أوبك» ودول االحتاد الس ��وفيتي الس ��ابق
فمازال ��ت تنت ��ج نفس املع � ّ�دالت ومبس ��تويات أكثر
حس ��ب مصاحله ��ا ،أي حوال ��ي  85ملي ��ون برميل
يوم ًيا تكفي لالستهالك العاملي في هذا الوقت.

االحتالل العسكري وتأثيره على إنتاجية النفط
جتدر اإلش ��ارة إل ��ى أن النفط خاض ��ع للتغييرات
االقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية في
كل العال ��م ،وخاصة في منطقة الش ��رق األوس ��ط
الكبير ..لذا نستعرض بعض التأثيرات على تلك
الدول:
 العراق :وإذا أخذنا احلروب وتأثيرها على إنتاجعما
النفط فس ��نرى أن الع ��راق قد تراج ��ع ً
كثيرا ّ
كان عليه قبل احتالله من ِقبل القوات األمريكية
مقدرات ��ه النفطية ،حيث
التي اس ��تنفذت معظم ّ
تتص ��ارع كارت�ل�ات البت ��رول اجل ّب ��ارة فيم ��ا بينه ��ا
لالس ��تحواذ على عقود اكتش ��اف واستخراج الغاز
والنف ��ط في العراق ،وذلك لس ��هولة اس ��تخراجه
بأق ��ل بـ  %10من باقي النف ��ط في الدول العربية،
أهم خزين احتياطي للنفط يعادل
ويعتبر العراق ّ
ضع ��ف االحتياط ��ي العامل ��ي ،إال أن احلكوم ��ات
احلالي ��ة القائم ��ة عل ��ى حق ��ول النف ��ط ف ��ي كل
من :كركوك والبصرة وفي ش ��مال وجنوب العراق،
تسيء اس ��تخدام التعاقد مع الش ��ركات األجنبية
وذل ��ك لصالح الش ��ركات األمريكية ،وال توجد أية
خط ��ة اس ��تراتيجية للحف ��اظ على أم ��ن النفط
العراق ��ي ال ��ذي يتخ ّب ��ط ب�ي�ن اتفاقي ��ات هندي ��ة
وروس ��ية وصيني ��ة وياباني ��ة وإيراني ��ة وأمريكي ��ة،
مم ��ا يذه ��ب مبق ّوم ��ات الدول ��ة االقتصادية نحو
ّ
الهاوي ��ة ،ل ��ذا عليها أن تتطلع خلطة مس ��تقبلية
ألمن نفطها تنأى بها عن التجاذبات السياس ��ية،
وأن تتخل ��ي عن التزامها مع الش ��ركات األمريكية
تدريج ًي ��ا مبا ينفع مصلحته ��ا القومية أوال ،وأن
يعم ��ل املس ��ؤولون عل ��ى ض ��رورة احملافظ ��ة عل ��ى
أم ��ن بالده ��م م ��ن الفتن ��ة الطائفي ��ة املس ��تعرة
والتفجيرات ش ��به اليومية للمراك ��ز احليوية في
مما ُيس ��قط
الب�ل�اد ،إضاف ��ة إلى املراك ��ز الدينيةّ ،
مق ّومات أركان الدولة.
 -ليبي ��ا :الت ��ي تكاتف ��ت عل ��ى س ��قوطها الق ��وات

