العس ��كرية األمريكي ��ة ودول حل ��ف النات ��و م ��ن
جه ��ة ،وث ّواره ��ا املعارضون لديكتاتوري ��ة حاكمهم
مم ��ا جعله ��م رهين ��ة لقي ��ود ش ��ركاتهم
القذاف ��يّ ،
األجنبية الستثمار نفط بالدهم مقابل حتريرها،
وه ��ذا الذي كلف خزينة ليبي ��ا مئات املليارات من
ال ��دوالرات ،وس ��تأخذ وقت� � ًا طوي�ل�ا الس ��ترجاع
مكانته ��ا النفطية بني ال ��دول املنتجة ،هذا إذا لم
ترضخ س ��نني طويلة لإليفاء بديونها من النفط
للدول األجنبية والش ��ركات االستثمارية الروسية
والصينية وغيرها من الدول التي ألغيت عقودها
بس ��بب هذه احلرب ،وهذا من ش ��أنه أن ُيعيق منو
وتصدرها مكانة نفطية.
ليبيا االقتصادي
ّ
 إي ��ران :وتعقيدات املل ��ف النووي التي يؤثر علىتلبي ��ة حاجاته ��ا النفطي ��ة م ��ن ال ��دول املج ��اورة،
ويجعله ��ا عرض ��ة ملزي ��د م ��ن العقوب ��ات الدولية،
تدخل عسكري دولي
وأخطر من هذا اآلن :أن أي ّ
قد يؤثر على من ّوها النفطي وتط ّورها اقتصاد ًيا.
 نيجيري ��ا :الت ��ي ت ��زداد فيه ��ا ح ��وادث تخري ��باملنش ��آت النفطي ��ة ،وكذل ��ك اختط ��اف العامل�ي�ن
مما ُيعيق إنتاجها
األجانب في شركاتها النفطيةّ ،
النفطي ويؤثر على أمنها ومن ّوها االقتصادي.
 فنزوي�ل�ا :حيث تعاني من اضطرابات سياس ��يةواجتماعي ��ة واقتصادية وتراجع في إنتاج النفط،
مم ��ا يؤث ��ر عل ��ى مكانته ��ا ب�ي�ن ال ��دول املنتج ��ة
ّ
للنفط.
ورغ ��م ه ��ذا توقع «ه ��وارد» اخلبي ��ر البريطاني في
ش ��ركة (ب  .ب) ب ��أن الطل ��ب العاملي عل ��ى النفط
س ��يزداد ف ��ي 2020م م ��ن  95إل ��ى  110مالي�ي�ن
برمي ��ل يوم ًي ��ا ،وتوقع ��ت ش ��ركته تلك ب ��أن هناك
أكثر من  %60من احتياجات الطاقة العاملية حتى
2050م.
استراتيجية أمن الطاقة العاملية
هن ��اك دراس ��ة أع � ّ�دت ع ��ن مصي ��ر النف ��ط بعد 4
عق ��ود أي في ع ��ام 2050م ،إذا ما اس ��تمر التزايد

السكاني الذي سيصبح  9مليارات ،وهذا ما يعني
لسد احتياجاته
أنه س ��يتزايد الطلب على النفط ّ
االس ��تهالكية واإلنتاجي ��ة م ��ن الطاق ��ة ،أو نحتاج
إل ��ى بديل للطاق ��ة املوجودة من الش ��مس والرياح
عدة
واملصادر اجليولوجية احلرارية ..وقد أجريت ّ
دراس ��ات ملواجهة املخاطر التي تؤث ��ر على النفط
وأهمها تلك الدراس ��ة
ف ��ي العالم والدول العربيةّ ،
الت ��ي أجريت على  800حقل نفطي تغطي نس ��بة
ثالث ��ة أرباع اإلنتاج العاملي للنفط ،وأس ��فرت هذه
الدراس ��ة عن أن الق ��درة اإلنتاجية اآلن هي % 6.7
أي ف ��ي 2011م ،بينما كان ��ت في 2007م ال تتجاوز
 %3.7أي أنه ��ا تضاعف ��ت خ�ل�ال  4س ��نوات ،وهذا
مم ��ا ينبئن ��ا بكارثة ته � ّ�دد العالم ،خاص ��ة وأنه لم
ّ
ين � ُ�ج بعد من تداعيات األزمة املالية العاملية ،وهذا
أيض ��ا يدلنا على أن حاجة الش ��ركات االقتصادية
ً
س ��تزيد م ��ن طلبه ��ا على النف ��ط إذا ما اس ��تم ّرت
عل ��ى هذا احلال ،وقد يصل الطلب إلى نس ��بة 12
مليار برميل من النفط يوم ًيا في 2012م ونس ��بة
 % 57م ��ن اس ��تهالك الغاز الطبيعي ،وذلك يؤش ��ر
إل ��ى أزمة تدفع بتهافت ال ��دول الكبرى على نفط
اخللي ��ج لالس ��تئثار باحتياطاته ��ا ب ��كل الوس ��ائل
املتاحة حتى لو كانت حر ًبا شاملة.
أرقام وزارة الطاقة األمريكية
أش ��ارت األرق ��ام الص ��ادرة عنه ��ا إلى أن اس ��تهالك
العال ��م للنفط ارتفع من مليون برميل يوم ًيا إلى
 8براميل منذ احلرب العاملية الثانية حتى مطلع
األلفية الثالثة أي عام 2007م ،وسيزداد استهالك
النف ��ط في ال ��دول النامي ��ة وحده ��ا  %96في عام
2025م ،والغ ��از الطبيع ��ي  %13ف ��ي كل من الصني
والهند ،أما إنتاج النفط العاملي فس ��يصل إلى 12
تقدر ب� �ـ  4مليون برميل
ملي ��ون برمي ��ل أي بزيادة ّ
عن اإلنتاج احلالي.
إجراءات احلماية ومعاهدة ستفاليا 1948
تكف ��ل تل ��ك املعاه ��دة حماي ��ة ال ��دول املنتج ��ة
للنف ��ط وآباره ��ا وحقوله ��ا ومصافيها ومنش ��آتها
وأماك ��ن تخزينه ��ا بقوان�ي�ن حماي ��ة وعقوب ��ات ملن
يعت ��دي عليه ��ا أو يتع� � ّرض لها بأي خط ��ر ،إال أن
ال ��دول الكب ��رى ال تع� � ّرض نفس ��ها ألي عقوبة إذا
احتاجت للنفط من أي دولة كانت ،حينئذ يصبح
االستيالء عليه مصلحة قومية الستمرارية ق ّوتها
االقتصادي ��ة ونفوذه ��ا بالس ��يطرة عل ��ى العال ��م،
تنصب
ل ��ذا يح ��ق لها م ��اال يح ��ق لغيره ��ا ،فه ��ي ّ
فتتدخ ��ل حلمايته
نفس ��ها احلامي له ��ذا النفط
ّ
عس ��كر ًيا ،أو باألح ��رى إنق ��اذه من أجل اس ��تثماره
م ��ن ِقب ��ل ش ��ركاتها بش ��كل حص ��ري -كم ��ا حصل
أخيرا -حت ��ى لو اضطرت تلك
في الع ��راق وليبيا ً
بسن قوانني جديدة
الدول الكبرى إلى استثناءات ّ
ترع ��ى مصاحله ��ا النفطية ف ��ي العالم ،فق ��د أق ّر
الكونغ ��رس األمريكي عام 2007م قانون «النوبك»
القائ ��ل( :ال تكت�ل�ات إلنت ��اج النف ��ط وتصدي ��ره)،

وذلك بغرض فرض الوصاية على منظمة «أوبك»
مما
والتحك ��م بالنفط العاملي ،بل إن هذا القانون ّ
يتي ��ح له ��ا محاكمة منظم ��ة «أوبك» وم ��ا مياثلها
من منظمات نفطية حتاول التحكم باألس ��عار ،أو
التلك ��ؤ في عملية اإلنت ��اج ،أو توقيفه ،أو املضاربة
به في األسواق.
ل ��ذا ن ��رى الي ��وم منافس ��ة للس ��يطرة عل ��ى مراكز
مص ��ادر النفط متت � ّ�د من الوط ��ن العربي وصوال
للبح ��ر األحمر وحتى خليج غيني ��ا وبحر الصني
اجلنوب ��ي ،م ��رو ًرا بحقول النفط ف ��ي بحر قزوين
والتي هي في حالة صراع ما بني روسيا وإيران من
جهة ،وس ��طوة القوات األمريكي ��ة على النفط في
أذربيجان وأفغانستان وباكستان من جهة أخرى.
الوكالة اإلعالمية لشؤون الطاقة األمريكية
تتوق ��ع تل ��ك الوكال ��ة مضاعف ��ة واردات أمري ��كا
الش ��مالية من النف ��ط اخلليجي ما ب�ي�ن - 2002
 ،2025وكذل ��ك الهن ��د الت ��ي تعاني م ��ن نقص في
النف ��ط وتس ��تورد بنس ��بة  %70منه ،كم ��ا أن هناك
مخاط ��ر ته � ّ�دد بإقفال مضيق هرم ��ز في حال أي
مما
ّ
تدخل عس ��كري أمريكي أو أطلس ��ي في إيران ّ
ُيعي ��ق حركة ناق�ل�ات النفط التجاري ��ة في مياهه
مهم ��ا حلوالي ثلث ��ي اإلنتاج
الت ��ي تش ��كل معب � ً�را ًّ
النفطي الذي يستهلكه العالم.
ما هو البديل للنفط في استخراج الطاقة؟
تس ��عى ال ��دول الكب ��رى إل ��ى اس ��تخدام بدي ��ل
للطاق ��ة ،بينم ��ا -في الوقت ذاته -تغذي ش ��ركاتها
االقتصادي ��ة مب ��ا ه ��و متوف ��ر حال ًي ��ا م ��ن النفط
العربي ،وتعمل عل ��ى تخزين احتياطيها النفطي
امللحة ،وحتاول استخدام الطاقة النووية
للحاجة ّ
كبدي ��ل ل ��ه في املس ��تقبل والغ ��از الطبيع ��ي ،أو ما
يس � ّ�مى بالتكنولوجيا اخلض ��راء ،ولكن :هل نحن
نبح ��ث عن أمن الطاقة ألمريكا وحدها أم للعالم
بأجمعه؟ هذا ما جاء في تقرير للخبير األمريكي
ف ��ي جامعة كامبردج «دانييل برجني» حيث ذكر أن
أمن الطاق ��ة ألمريكا يعني خفض اعتماد أمريكا
على ال ��واردات النفطية عن طريق الترويج ألنواع
وق ��ود منتج ��ة محل ًيا مث ��ل «اإليثان ��ول» الذي هو
قات ��ل لإلنس ��ان إن ل ��م توضع ل ��ه حماي ��ة خاصة،
وأيض ��ا ع ��ن طريق تخفي ��ض مخاط ��ر الصدمات
ً
عدة مص ��ادر ومو ّردين،
الس ��عرية باالعتماد عل ��ى ّ
وكذلك انتقل ��ت أوروبا إلى الطاقة النووية كبديل
للطاقة.
إن املطل ��وب ه ��و طاق ��ة ال تقض ��ي عل ��ى الك ��ون
بالتل� � ّوث ،أي طاق ��ة خض ��راء نظيفة تتي ��ح النمو
الطبيعي للبشر وس ��ائر الكائنات احلية ،والسؤال
اآلن :ه ��ل لدى العالم العربي خطة اس ��تراتيجية
كبدي ��ل لنفط ��ه إن ُس ��لب من ��ه؟ أو ه ��ل م ��ن أخبار
ع ��ن حتضي ��ره لبديل طاقة آخر يحم ��ي بالده من
التل ّوث ويزيد باستمرارية وجوده؟.
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