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وتقدير شكٌر

األمر واقع يف بدأْت النِّْفط قصة لكنَّ النِّْفط، تاريخ يف الحديثة األحداث عىل كتاباتي تركَّزت
املادَة تلك األرض باطن يف تُشكِّل الجيولوجية العمليات بدأِت حني السنني، ماليني منذ
بدأ — تحديًدا ١٨٥٩ عام — ر متأخِّ زمن يف قيِّمة. سلعًة الوقت ذلك منذ صارْت التي
األرض، باطن من النِّْفط إخراج من مكَّنتْهم التي التكنولوجيا أو املعرفة يملكون البََرش
اشتقاُقها يُمكن التي املنافع يُدِرك َكْي طويًال وقتًا العاَلم استغرق الوقت ذلك يف وحتى
عظيمة قفزًة العالم مستوى عىل التصنيع َقَفَز حتى املنافع، هذه ُعرفْت إْن ما لكْن منه.

األمام. إىل
مرات ثالث النِّْفط أسعار تضاعفْت حني ،٢٠٠٦ عام يف اهتمامي النِّْفط قصة أثارْت
٣٥ يبلغ النِّْفط برميل سعر كان حني َخَلْت، سنوات ثالث منذ عليه كانت بما مقارنة
بعًضا والحظُت النِّْفط أسعار يف العاِرضة االرتفاعات وراء فيما النظر بدأُت وقد دوالًرا.
النِّْفط تأثري عن املزيد معرفة قررُت ثم النِّْفط. صناعة يف األخرى العميقة التغريات من
مَدى أعرف أْن أريد كنُت املال. رأس أسواق وعىل العاملية، السياسة وعىل االقتصاد، عىل

شاسعني. واختالف تعقيد من النِّْفطي النظام عليه صار ما
عام يف الجميَع تُراِود كانت التي األسئلة عن الجواب معرفة أريد كنُت باختصار،
وسعر دوالًرا، ١٣٥ النِّْفط برميل سعر صار حيث املوقف؛ هذا إىل بنا أدَّى الذي ما :٢٠٠٨
الفقرية واملتخلفة، املتقدمة جميُعها، العالم دول تسمح كيف دوالرات؟ ٤ البنزين جالون
جوف من تخرج التي املادة تلك عىل يُسيطر َمن يَِد يف رهينة تَِصري أْن لنفِسها والغنية،

كان؟ أيٍّا األرض
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البديلة الطاقة مصادُر فيها بَدأَْت التي الفارقة النقطة تلك إىل فجأة وصْلنا كيف
«أرخص» تكون أن يمكن ألنها وإنما النِّْفط؛ من بيئيٍّا» «أنظف ألنها ليس جذَّابة، تكوُن

ما؟ يوًما النِّْفط عليه سيكون مما
التداعيات هي وما التاريخ؟ من النقطة تلك يف هذا حدث وملاذا وملاذا؟ ؟ تغريَّ الذي ما

جميًعا؟ بها سنتأثر التي العاملية
الحساب يوم فسيأتي ني، ُمِحقِّ النِّْفط عىل االعتماد بإنهاء املطاِلبون الناشطون كان إذا
اإلمداد عىل الحصول صعوبة وازدياد يَّة، أُسِّ زيادًة النِّْفط عىل الطلب زيادة فمع قريبًا.
الُعنْف. نُُشوب عن املوقُف هذا ض يتمخَّ أْن املفاجأة َقِبيل من يكون لن منه، الرضوري

هنا. القصة هذه عليكم أعِرَض أْن بصدد وأنا شائقة، قصٍة بصدد يجعلنا هذا كل
أسماءَهم، أذُكَر أْن يُماِنعوا ولم إيلَّ ثوا تحدَّ الذين العديدين األشخاص أشكر أْن كذلك أَودُّ
أسمائهم. ِذْكر عدم بْرشط معي التحدُّث يُماِنعوا لم الذين العديدين األشخاص أشكر كما
— مساهمتهم عىل وأشكرهم — أسماءهم أذكر أن يُماِنعوا لم الذين هؤالء ِمن
كاربوني، راي بريمر، إيان بارتليت، روسكو عابري، موردخاي أسماؤهم: األشخاصالتالية
مارشال جولد، رون إيبل، روبرت ديزنهول، إريك ديفي، فيل كورين، آن كالرك، دنكان
أنطوان جوردون، جي تشارلز غيث، فاضل غالب، رشيف جولدستني، الري جولدمان،
كناب، ديفيد كانشتاينر، والرت هاييل، مايكل هجربج، إس آالن هارت، جيمس َحلف،
إدوارد ماينر، دان ماورو، تي جرييت ماركوفسكي، مايكل ليجات، دوج كونستلر، جيم
جون بوليارييس، لو أورويل، جورج أوديل، بيرت نيلسون، فيليب مونرو، هوجو مورس،
آر أوسيديان سينجر، فريد شريمان، دي مايكل شالين، شتيفن روبنسون، مايك ريجبي،

سيمينسا. جينيفر إرسائييل، سارة واِرن، ماري والني، إي توماس واتس، ليو فاس،
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مقدمة

تومي ساو حكاية

ليًال املتنزَّه إىل تَخُرج أْن األمان وِمن الشديد، بالُودِّ تومي ساو شعب يتَِّسم
يَعجُّ واملحيط بالفاكهة مليئة هنا الغابة الشاطئ. عىل تنام أْن حتى أو
أن من للخوف يدعوهم سبب الشعب أفراد لدى يوجد ال ولهذا باألسماك،
األسود أو كالنمور مفرتسة حيوانات توجد ال طعام. من لَديْهم ما يَنَفد
هو األرجح عىل الكائنات أخطر الغابة. يف املميتة العناكب أو األفاعي أو
نفَسك. تَْحِم لم إذا باملالريا إصابتك يف يتسبَّب أن يُمكن الذي البَُعوض،

٢٠٠٨ وبرينسيب، تومي ساو حكومة معلومات صفحة

∗∗∗

جزيرتان ،٢٠٠٣ عام بهما النِّْفط اكتُشف اللَّتنَْي وبرينسيب، تومي ساو جزيرتَْي إن
نسمة ألف ٢٠٠ سكانهما عدُد يَبلغ ألفريقيا. الغربي الساحل ُقباَلَة تََقَعان صغريتان
جمع عىل تومي ساو حكومة عكفْت دوالًرا. ٣٩٠ القومي الدخل من الفرد ونَِصيب
النِّْفط عن التنقيب عمليات من املزيد إجراء يف نفسها عىل االعتماد بهدف الالزم التمويل
إنتاج كعكة من كبرية حصة يلتهم تكنولوجي «رشيك» إىل اللجوء تتجنَّب كي وإنتاجه

النِّْفط.
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قويمة؛ غري أنها إال مبتكرة، طريقة املال ِلَجنِْي هناك الحكومة تتبعها التي والوسيلة
الجنس مكاملات يُحوِّلون الذين اإلباحية، املواقع يل ملشغِّ الهاتف خطوط الدولة َرِت أجَّ فقد
طوابع أيًضا الدولة تَِبيع الكوكب. يف مختلفة نقاط إىل الخطوط هذه عرب الهاتف عرب

مونرو.1 ملارلني تذكارية
«لعبة يف املشاركني الالعبني ضمن وحيد العب سوى وبرينسيب تومي ساو ليست
روسيا غرار عىل آَخِرين بالعبني مقارنًة الُخلُق، َدِمث العب هي اآلن، وإىل الجديدة». النِّْفط
املعتدية»، النِّْفطية «الدول اسم عليهم يُطَلق أن يستحقون الذين وفنزويال، وإيران وتشاد
عاَلم تَِرضب التي للَفْوَىض رمزية حكايًة تمثِّل وبرينسيب تومي ساو يف األحداث لكن

اليوم. النِّْفطية السياسات
كبرية كميات هناك كانت عاًما، وخمسني مائة منذ األوىل، للمرة النِّْفط اكتُشف حني
صارت قرن، ونصف قرن ُمِيضِّ بعد لكن له. قليلة حاجة سوى هناك تكن لم لكن منه،
خضع السنوات تلك مدار وعىل كافية. غري املتاحة كميته لكن له، عظيمة حاجة هناك
طرف ِمن ذلك وبعَد عائلتيهما، وأفراد وكارنيجي روكفيلر طرف من أوًال لإلدارة، النِّْفط
الدول منظَّمة طرف من ذلك وبعد الكربى، العاملية النِّْفط ورشكات السبع» «األخوات

(األوبك). للبرتول املصدِّرة
كانوا أنهم هو النِّْفط صناعة يف العمالقة الكيانات هذه كل بني املشرتك القاسم كان
اللتني العامليَّتني الحربنَْي وباستثناء منفرد. أو جماعيٍّ نحٍو عىل أعمال، رجاَل جميًعا
األعوام مدار عىل نسبيٍّا استقراًرا النِّْفط أسواق شهدْت النِّْفط، عىل الطلب رفع يف تسبَّبتا

األوىل. والخمسني املائة
يف النِّْفط عاَلم بهما اتََّسم اللذين واالستقرار النظام نرى أْن ح امُلرجَّ غري من لكْن
تتَِّسم أْن املرجح من فصاعًدا، والعرشين الحادي القرن من فبدايًة ًدا. مجدَّ السنوات تلك
فاملخزون املتناِقص. واإلمداد والفوىض، اليقني، بعدم عنه التنقيب وعمليات النِّْفط حقول
يف لكْن أخرى، سنة مائة أو خمسني لنحو يستمرُّ وقد التناُقص، يف آِخذٌ النِّْفط من العاملي
العاملي املخزون يَنَفد أْن املمِكن من القاِدَمنْي، القرن ونصف القرن أو القرن ِمن ما نقطٍة

النِّْفط. من
التي األرض ر تطوُّ من الفرتة هذه إىل املؤرِّخون سينظر اليوم، من ُقرون وبعد
الدول فيه تصارعت زمنًا بوصِفها الفرتة هذه وسرَيَْون النِّْفط، عىل الدول فيها اعتمدت
ابتَِكار تمَّ أْن إىل الثمن واملتزاِيدة النُّْدرة الشديدة السلعة تلك عىل بعض ضدَّ بعُضها
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مقدمة

عىل ويسيطر به، النقل ووسائل العاَلم ماكينات تشغيل ة مهمَّ يتوىلَّ للطاقة جديد مصدٍر
العالم. مناخ

يف صناعاته محرِّكات به يُدير كي التكلفة منخِفَض آَخر مصدًرا العاَلم يَِجد أْن وإىل
وامُلضاِربني. واإلرهابيِّني الطُّغاة رحمة تحت واقًعا سيََظلُّ والنامية، املتقدِّمة الدول

هوامش

.٢٠٠٣ يوليو ١٦ نيوز، يس بي بي (1)
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األول الفصل

العنفوالَفْوَضى ة ُهوَّ االقرتابمن

يف مورتي، إن آريون قيادة تحت ساكس، جولدمان مجموعة محلِّلو أورد
دوالر و٢٠٠ ١٥٠ بني ملا سعُره يرتفع قد الخام النِّْفط أن لهم تقريٍر
الطلب مسايرة عن املعروض عْجز استمرار مع عاَمنْي غضون يف للربميل
يف ساكس جولدمان محلِّلو َكتَب وقد … النامية الدول جانب من املتزاِيد
سعر وصول احتمالية «تبدو يقولون: مايو من الخامس بتاريخ تقرير
مدار عىل متزاِيدة بدرجة حة مرجَّ دوالر ١٥٠–٢٠٠ إىل النِّْفط برميل
كان وإْن شهًرا، وعرشين أربعة إىل أشهر ستة من املمتدَّة امُلقِبلة الفرتة
الدورة لهذه املتبقية الفرتة وكذلك النِّْفط ألسعار النهائية بالذروة التنبُّؤ

اليقني.» عدُم يكتنُفُهما يزال ال التصاعدية

املرجح» «من النِّْفط برميل سعر إن يقول: ساكس جولدمان من «مورتي
بلومربج، سوبرامانيان، نيسا دوالر.» و٢٠٠ ١٥٠ بني ما يَِصل أن
٢٠٠٨ مايو، ٦

∗∗∗

العاملي الخطاب عىل َهيْمن أنه لدرجة شديدة بدرجة النِّْفط سعر ارتفع ٢٠٠٨ عام
املستهِلك إىل بالنسبة الوقود سعر يف القاسية الزيادة هدَّدِت وقد العاملية. اإلعالم ووسائل
إنفاق إىل العالم تدفع الوقود أسعار كانت العاملي. االقتصاد استقرار بزعزعة النهائي
الحبوب عىل كذلك وإنما نفسه، الوقود عىل فقط ليس الدخل من ينبغي مما أكرب حصة

الغذائية. املحاصيل زراعة حساب عىل البديلة الطاقة منتجات رقعة زيادة مع



النفط سلطة

رأس عىل الضغَط د يتفقَّ سيبرييا يف النِّْفطي سبوريشيفسكويا بحقل العمال أحد :1-1 شكل
نيوز.) بلياكوف/بلومربج ديميرتي (تصوير .٢٠٠٣ يونيو ٢٤ الثالثاء اآلبار، إحدى

فرتة خالل الوقود َفْرضرضائب «تعليق من بداية — اآلن إىل اقُرتَحت التي والحلول
وليست وْقتية، مسكِّنات كونَها تَْعُد لم املعروض— زيادة السعودية مناشدة إىل اإلجازات»
خالف؛ محلَّ النِّْفط أسعار ارتفاع وراء امُلْقرتَحة األسباب كانت كما األمد. طويلة حلوًال
أن أم للنِّْفط؟ احتكاريٍّا اتِّحاًدا بوصفها ف تترصَّ التي العربية، الدول هو املتسبِّب فهل
الوفاء يُمِكن ال طلبًا الُوْسطى طبقاتُهم تُماِرس الذين وهنديٍّ صينيٍّ امللياَرا هو املتسبِّب
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والَفْوَىض العنف ُهوَّة من االقرتاب

النِّْفط رشكات جانب من ما نوع من شيطاني ِحْلٌف هناك هل أم الشحيحة؟ املوارد عىل به
سرتيت؟ وول مضاربو هم املتسبِّب هل أم البديلة؟ الطاقة برامج ضد الكبرية الغربية
الرَّْهن أزمة من بعُد تتعاَف لم التي باالقتصادات املتزاِيدة النِّْفط أسعار ستفعله الذي وما

األخرية؟ العقاري
الكافية. بالرسعة النِّْفط أسعار لتصاعد التحذيرية اإلشارات تبنيُّ يف الغرُب ينجِح لم
دوالًرا ٢٥ من أقلَّ النِّْفط أسعار كانت حني ،٢٠٠٣ سبتمرب يف — قريب وقت فحتى
من شكوى تَحُدث ولم بالنِّْفط. اهتمام أيَّ يُظِهرون ما نادًرا األمريكيون كان — للربميل
كانت وإْن القصرية، العربي النِّْفط حظر فرتة إبَّان إال للوقود النهائيني املستهلكني طرف
دوالرين من أضعاف أربعة النِّْفط أسعار تََضاَعَفْت حني و١٩٧٤، ١٩٧٣ عاَمْي مؤثِّرة،

.١٩٧٤ عام بنهاية دوالًرا ١٢ إىل ١٩٧٢ عام نهاية يف للربميل دوالرات ثالثة أو
كمجتمع بها نشعر كنَّا التي الحميدة الالمباالة بدأِت الجديدة، األلفية مطلع ومع
النِّْفط أعمال أن بدا ِغرَّة، حني فَعَىل َهَوس. إىل ثم مبهم، فضول إىل ل التحوُّ يف النِّْفط نحو
أعقبت التي الحقبة خالل الحال عليه كان مما أكرب بدرجة ش» املتوحِّ «الغرب بروح تتسم
يف وقوعنا لُْغز حلَّ نريد كنا باملغامرة. واتََّسمت املتحدة الواليات يف النِّْفط اكتشافات أول
العالم من قيصٍّ ركن يف ناشئة رشكة أو طاغية كل قدرة وراء السبب ومعرفة األزمة هذه
السبب تحديد نستطيع أننا نظن كنا الطاقة. عىل املعتمد حياتنا أسلوب عىل السيطرة عىل
التيار ذلك اتجاه عكس من نتمكَّن قد وبعدها النِّْفط، أسعار يف الرسيع االرتفاع ذلك وراء
يتعني يكن ولم الدوام عىل متاًحا فيها النِّْفط كان التي الطيبة» الخوايل «األيام إىل والعودة
الطاقة مجال يف األخرية التحوالت تتسبب أن قبل األمل هو هذا كان بشأنه. التفكري علينا
مجموعة النور إىل تظهر أن وقبل العاملية، النِّْفطية للثروة ضخمة توزيع إعادة عملية يف
جديدة جيوسياسية قواعد َخْلق يف متسبِّبًة النِّْفط، مجال يف الالعبني من خطرية جديدة
هذا إىل بها وصلنا التي الكيفية م نتفهَّ وكي والعنف. الفوىض نحو مساٍر عىل ووضِعنا

ذلك. قبل عليه كنا ما إىل ننظر أن علينا املوضع،
املتحدة، الواليات هو للنِّْفط األسايس املستهِلك كان عرش، التاسع القرن نهاية حتى
القرن ففي متواِزن. وْضع عىل تُحاِفظ النِّْفط سوق داخل والطلب العرض ُقَوى وكانت
— السبع» «األخوات وتحديًدا نفوذ، ذات ُقًوى كانْت العرشين القرن وأوائل عرش التاسع
كانت — واألوروبية األمريكية النِّْفط رشكات من مجموعة إىل يُشري الذي املصطلح وهو
تتحول القوة مقاليد بدأْت الجديدة، النِّْفطية االكتشافات توايل مع لكْن األمور. زماَم تَمِلك
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النفط سلطة

رشكات األوبك ملنظمة األصليون األعضاء كان النامية. بالدول القومية النِّْفط رشكات إىل
عىل الِحَفاظ حاولت التي السعودية، سيطرة تحت باألساس كانت لكنها قومية، نفط
من تاريخيٍّا — بارزة معدودة مواقف باستثناء — تكن ولم النِّْفط، عالم يف االستقرار
أْي ُعْدوان؛ كسالح الطبيعية موارَدها تَستَخِدم كانت التي الجديدة القومية النِّْفط رشكات

املعتدية». النِّْفطية «الدول من تكن لم

األصلية السبع األخوات

الحًقا). (إكسون نيوجرييس أوف أويل أمريكان ستاندرد (١)

ِشل. َدتش رويال (٢)

الحًقا). برتوليَم (بريتيش األنجلو-فارسية النِّْفط رشكة (٣)

الحًقا). (موبيل نيويورك أوف أويل أمريكان ستاندرد (٤)

الحًقا). (تكساكو أمريكا تكساكو (٥)

الحًقا). (شيفرون كاليفورنيا أوف أويل أمريكان ستاندرد (٦)

أويل. َجلف (٧)

القومية النِّْفط رشكات نجم صعود (1)

عن التنقيب عمليات عىل املسيِطرة هي فقط الكربى النِّْفط رشكات كانت البداية، يف
صناعاتها عىل السيطرة النتزاع فة ُمتلهِّ كانت الجديدة النِّْفطية الدول لكن وإنتاجه، النِّْفط
لتحقيق فرصًة تََرى بدأْت ثَمَّ وِمن الكربى، الدولية النِّْفط رشكات أيدي من النِّْفطية

استقاللها.
النِّْفطي النظام من — القوى ميزان يف التحول — الفاِصلة ل التحوُّ نقطة حدثْت
َجَلًال، الحدث كان العرشين. القرن سبعينيات أوائل يف الحديث النِّْفطي النظام إىل القديم
أعلنِت فحني السيايس. تأثريه حيث من كذلك كان ما بقْدر املايل تأثريه حيث من ليس
الغفران)، (يوم أكتوبر حرب خالل و١٩٧٤ ١٩٧٣ عامي بني النِّْفطي الَحْظَر السعودية
استُخِدم حني وذلك النِّْفطي، اإلمداد يف نقًصا العاَلُم فيها َواَجَه التي األوىل املرة تلك كانت

سياسيٍّا. سالًحا النِّْفط
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والَفْوَىض العنف ُهوَّة من االقرتاب

ُسبَاِتهما. من نائمان وِفيٌل نَِمٌر استيقظ وتسعينياته، العرشين القرن ثمانينيات ويف
الذي السكاني بتعدادهما — والهند الصني ِمن لكلٍّ االقتصاديتان اآللتان احتاجِت فقد
النِّْفَط — بهما خاصة ُوسَطى طبقة َخْلق يف ورغبتِِهما منهما لكلٍّ نسمة امللياَر يتجاوز

الرخاء. حلم وتحقيق نموِّهما دْفع أْجل من
أسعار عىل تُبِقَي أن الدوام، عىل األوبك، دول «زعيمة» السعودية مصلحة يف كان
البحث إىل يَدَفُعهم ضغط بأي أبًدا املستهلكون يشعر ال بحيث يكفي؛ بما منخفضة النِّْفط
تنظيم خالل من النِّْفط أسعار تنظيم إىل السعوديون سَعى للطاقة. بديلة مصادر عن
ينبغي، مما أكثر تنخفض األسعار كانت حني املايض، يف ونه. يَضخُّ الذي النِّْفط مقدار
كانت ينبغي مما أكثر ترتفع األسعار كانت وحني اإلنتاج، تَخِفضسقف السعودية كانت

اإلنتاج. سقف تَرَفع
اإلقالع عىل يحثُّهم دافًعا الغرب يَِجد ولم إجماًال. طيب نحو عىل النظام هذا عمل
صار اآلن لكِن عليه. يعتمد الفاخر املرتسخ حياتهم أسلوُب كان الذي للنِّْفط، إدمانهم عن
الهند بدأِت فقد البازغني. اآلسيويني العمالقني من القادم الطلب نتيجة جديد حراك هناك
َوَجَدْت السعودية أن لدرجة النِّْفط مزوِّدي عىل للغاية شديًدا ضغًطا تُماِرسان والصني

منخفضة. النِّْفط أسعار تُبِْقي أن عليها الَعِسري من أنه
ما لهم األمُر يُمثِّل إذ أراضيهم؛ يف النِّْفط عىل بالعثور الثالث العالم دول ُحكَّام يحلم
غريهم يسعى فيما لشعوبهم، الخريات بَجْلب يحلمون فالبعض باليانصيب؛ الفوز يمثله
ميزان يف القادم ل التحوُّ أْجل من دة ممهَّ الساحة صارِت لقد جيوبهم. إثراء إىل ببساطة
من حقبة يشء، أيِّ فعُل فيها مقبوٍل حقبٍة ونحو املستقر الَقِويِّ الهيكل عن بعيًدا الُقوى،

املعتدية. النِّْفطية والدول الالمركزية
النِّْفطية املشاريع أقوى من بعٌض بينها ومن القومية، النِّْفط رشكات نجم صعود مثَّل
نحو النزعة بََدِت وقد اآلن. جديد عاملي نفطي نظام وجود عىل محوريٍّا ا ً مؤرشِّ العالم، يف
وكأنها — قط قبُل من تُذَكر قضيًة تكن لم التي النزعة تلك — النِّْفط أسعار ارتفاع
للنظام ملمح أي يمسَّ فلم الجديدة. األلفية بدايات بحلول ُمِخيف دائم بحضور تَحَظى
يومي أساس وعىل مبارش نحو عىل الناس من الكبري العدد ذلك حياة الجديد النِّْفطي

املرتفعة. النِّْفط أسعار فعلت مثلما
النوعية إن إذ النِّْفط؛ «نوعية» بشأن أيًضا وإنما وحسب، النِّْفط بشأن القضية تكن لم
الخاُم التفضيل حيث من نوعيٍّا األقل بينما الخفيف»، «الُحْلو الخام هي النِّْفط من لة املفضَّ
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النفط سلطة

مع دوالر الرتيليون نادي دخول إىل تهدف غازبروم
دوالًرا ٢٥٠ إىل النفط برميل سعر وصول

إكسون موبيل
برتوتشاينا

غازبروم

٠
٠٫٢
٠٫٤
٠٫٦
٠٫٨

١

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

رأس ا:ال السوقي ألعىل ثالث
رشكات طاقة من حيث القيمة

الر
دو

ن 
يو

ريل
١ ت

٫٢

٠

٣٠

٦٠

٩٠

١٢٠

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

أكثر تداوالت العقود ا:ستقبلية
للنِّْفط الخام نشاًطا يف بورصة

نيويورك التجارية

يل
ربم

 لل
الًرا

دو
١٥

٠ 

سيصل النِّْفط برميل سعر إن غازبروم: لرشكة التنفيذي املدير ميلر، أليكيس قال :2-1 شكل
من باملائة ٨٥ نحو قْدُرها زيادًة يُعاِدل ما وهو املنظور»، املستقبل «يف دوالًرا ٢٥٠ إىل
مرات ثالث ستتضاعف الروسية الطاقة لرشكة السوقية القيمة إن وأضاف: الحايل، السعر
أدَّى املتناِقص النِّْفطي (اإلمداد .٢٠١٥ عام من قريب وقت يف دوالر تريليون إىل تصل بحيث
الُقَوى بني فقط ليس النِّْفطية، الدول خريطة يف القوى ميزان يف متواِصل تحوُّل إحداث إىل
من القوى ميزان َميْل إىل أيًضا أدَّى وإنما الكربى، النِّْفط رشكات من ومنافسيها الُعظَمى
غري الحكومات ذات الصغرى النامية الدول يف القومية النِّْفط رشكات إىل الُقَداَمى الالعبني

بلومربج).) (املصدر: املستقرة

الدرجات هذه بني االختالفات ارتبطِت وقد بينهما. الخام درجة وتتفاوت الثقيل»، «امُلرُّ
املختلفة األنواع بتكرير املرتبطة والنفقات والتكنولوجيا فيها أُنتجت التي املناطق من بكل

منها. مفيدة مشتقات استخراج عىل عالوة
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والَفْوَىض العنف ُهوَّة من االقرتاب

النِّْفط أنواع (1-1)

الذي فالنِّْفط اللزوجة. ودرجة الِكْربِيت محتوى ِمن كلٌّ يُحدِّدها ة ِعدَّ أنواع الخام للنِّْفط
املحتوى ذو النِّْفط بينما ،« «ُمرٌّ بأنه إليه يُشار الِكْربِيت من مرتِفٍع محتًوى عىل يشتمل
ترشيعات هناك امللوِّثات، من الِكْربِيت وألن «الُحْلو». النِّْفط ى يُسمَّ الِكْربِيت من املنخفض

الِكْربِيت. عىل املحتوية املشتقات استخدام من تَُحدُّ «النظيفة» للطاقة متزايدة
الشبيهة أو السائلة صورته يف (سواء الخام امُلنتَج ثخانة أو بكثافة «اللزوجة» ترتبط
األكثر الخام النِّْفط يكون فيما «ثقيًال»، نفًطا القطراني الخام النِّْفط ويُعترب بالقطران).

«خفيًفا». نفًطا سيولة
لكن النِّْفط، أنواع من نوع كل من مختلفة مشتقات استخراج يمكن عامة، بصورة
زة مجهَّ ليست التكرير مصايف من والكثري أغىل، تكرير عملية يحتاج الثقيل امُلر النِّْفط
الخاصة والطلب العرض صورة أن هذا يعني الثقيل. امُلر النِّْفط تكرير تستطيع بحيث
الخاص والطلب العرض عىل أيًضا تعتمد وإنما وحيدة سلعة عىل فقط تعتمد ال بالنِّْفط
طلب عليه يكون املثال، سبيل عىل البنزين، املتاحة. التكرير قْدرة وعىل محددة بمنتجات
التدفئة) (زيت املازوت عىل الطلب يزداد فيما الصيف، أشُهر يف األمريكية السوق يف كبري

الشتاء.1 أشُهر خالل
والنفتا والبيوتان الربوبان من كالٍّ الخفيفة املشتقات تتضمن الخفيفة» «املشتقات
ومقدار اللزوجة درجة من كلٍّ بانخفاض يتَّسم الذي الخفيف، الحلو الخام والبنزين.
سبيل عىل (أوروبا، الطلب. حيث من شعبية املنفردة الرشائح أكثر هو فيه، الِكْربِيت
لألسف، لكن بالديزل.) العاملة كفاءة األكثر املركبات إىل تدريجيٍّا ل التحوُّ يف آخذة املثال،
الواليات له املنِتجة الدول وأهم فقط. العاملي اإلنتاج ُخمس الخفيف الحلو الخام يُمثِّل
أفريقيا. وغرب والعراق ونيجرييا «برنت»)، الشمال بحر (خام املتحدة واململكة املتحدة
وأهم الوقود. وزيت املازوت من كالٍّ الثقيلة املشتقات تتضمن الثقيلة» «املشتقات
واملكسيك. وروسيا وفنزويال وإيران والكويت السعودية الثقيل املرِّ للخام املنِتجة الدول

املعتدية الجديدة النِّْفطية الدول (2)

كان ما وعادة بسيطة، العرشين القرن سبعينيات يف الحدوث بدأِت التي التغريات كانت
ويبدأ القوى. ميزان يف تحوًال َخَلَقْت التغريات تلك أنَّ بَيَْد وقتها، يف رؤيتها يصعب

23



النفط سلطة

ساو ودولة تشاد، دولة أفريقيا؛ دول من بدولتني الجديد النِّْفطي للنظام استكشافنا
لكن املوارد، يف ُمْدِقع فقر من الدولتان هاتان عانت قرون، مدار فعىل وبرينسيب. تومي
نادي إىل لالنضمام الُخَطى الدولتان هاتان تُساِرع والعرشين، الحادي القرن يف اآلن
أحد. عىل بخافية العنيف أو السلمي التنافس واحتماالت املفارقة وليسِت النِّْفط. منِتجي

هوامش

الطاقة. ملعلومات بالتس (1)
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الثاني الفصل

ألوُجه دراسة نفطيتان: أفريقيتان دولتان
االختالف

عسريًا أمًرا النِّْفط عىل العثور صار العرشين، للَقْرن األخري الَعْقد بحلول
من النِّْفط استخراج دون البيئية القضايا حالت فقد ذلك ومع للغاية،
تَُعِد ولم كبرية. بدرجة مواتية الجيولوجية ظروفها كانت التي املناطق
سيايس، سالح إىل النِّْفط تحويل عن عازفة للنِّْفط املنِتجة الكبرية الدول
لكن الفوىض. سادِت أيًضا. الصغرية الدول إىل بالنسبة الحال يختلف ولم
والعنف س ِ الرشَّ التناُفس ظلِّ ويف الحايل، منظورنا من األمر إىل بالنظر
القرن بدا والعرشين، الحادي القرن يف النِّْفط صناعَة يَُسودان اللذين

… معظمه يف هادئًا قرنًا العرشون

∗∗∗

دول أخذت الحايل، الوقت ويف أهميتها. لها نفط قطرة كلُّ صارْت ِغرَّة، حني عىل
كان العاملية. الضوء دائرة نحو طريَقها تشقُّ قبُل من صوت لها يُسَمع يكن لم صغرية
وِمن يحتاجه. وَمن يملكه، َمن حيث من القوى؛ ميزان يف التحول ذلك قلب يف يقبع النِّْفط
مع التعاطي بها جرى التي الكيفية إىل النظر عند لالهتمام مثري تناقض إبراز املمكن
وبرينسيب. تومي ساو ودولة تشاد دولة مختلفتني؛ أفريقيتني دولتني يف النِّْفط مسألة



النفط سلطة

رشكة املحدودة، النيوزيلندية التكرير لرشكة التابعة بوينت مارسدن منشأة :1-2 شكل
برندون (تصوير .٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠ الجمعة يوم ملتقطة الصورة بالبالد. الوحيدة التكرير

نيوز.) أوهاجان/بلومربج

وبرينسيب تومي ساو (1)

الدولة تلك وبرينسيب، تومي ساو يف الهطول عن امَلَطر يتوقف وأكتوبر مايو شهَرْي بني
ولعقود، ألفريقيا. الغربي الساحل عن ميًال ١٥٠ وتبعد جزيرتني من املكوَّنة الصغرية
التصدير. بغرض الكاكاو وتصنيع الفاكهة، واْلِتقاط الصيد، عىل السكان نشاط اقتََرص
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االختالف ألوُجه دراسة نفطيتان: أفريقيتان دولتان

يَْرَزحون مواطنوها كان األمر واقع يف لكن حقيقية، جنة وبرينسيب تومي ساو بدْت ربما
أحوالهم؛ عىل قليًال إالَّ يؤثِّر لم للكاكاو املرتفع السعر وحتى نهاية. بال بدا فْقٍر ِنري تحت
جفاٍف موجِة من يُعانون السكان كان والعرشين الحادي القرن من األول الَعْقد بداية ويف

الزراعية. منظومتهم إدارة إساءة وِمن قريبة،
طبيعية موارد تملك تكن لم أفريقيا. يف دولة أصغر ثاني وبرينسيب تومي ساو
دول أفقر من كانت عرشة. الرابعة ِسنِّ تحت كانوا تقريبًا سكانها ونصف اعتبار، ذات
وبرينسيب تومي ساو كانت املايض، يف الحسبان. من أغفلها قد العاَلم أن وبدا العالم،
الدول من العديد شأن وشأنها والصني. الشمالية وكوريا كوبا من إعانات عىل تعيش
بدت العرشين، القرن أواخر يف الحديث العالم عىل فجأة أعيُنها َفتَحت التي الصغرية

معجزة. إىل حاجة يف وبرينسيب تومي ساو
وبلغت دوالر. ١٢٠٠ ب اإلجمايل املحيل الناتج من الفرد نصيب ُقدِّر ٢٠٠٣ عام
وبرينسيب تومي ساو كانت فقط. دوالر مليون ٧٤٫١١ السنوية ميزانيتها يف اإليرادات
الدول إن السياسية العلوم مختصو يقول والخارج. الداخل يف استثنائي، بسالم تتمتع
الغنية الدول من كثريًا أقل الديمقراطية لجذور غرسها احتماالت تكون املواِرد يف الفقرية
املختصني هؤالء افرتاض خطأ أثبتوا وبرينسيب تومي ساو مواطني لكنَّ مواردها، يف

األكاديميني.
،١٩٩١ عام من بداية وبرينسيب، تومي ساو يف الديمقراطية نََمِت األمر، واقع ففي
واآلخر ،١٩٩٥ عام أحدهما عسكريان، انقالبان وقع عنف. أيُّ يُصاِحبها أن دون لكن
الُخَطى رسيعة محمومة سلسلة السياسية العملية صارت َفِشال. أنَّهما بَيَْد ،٢٠٠٣ عام
عرش اثنا قواُمها فرتٍة خالل مرًَّة عرشة أربع الحكومة وتغريت املتغرية. التحالفات من

األخرى. األفريقية الدول أغلب من أكرب معدل وهو عاًما،
خوف دون مواطنوها عاش شحيحة، موارد تملك وبرينسيب تومي ساو وألن
أغلب عاش الدائم. بالفشل عليه محكوم اقتصادها أن بدا لكن الخارجي، العدوان من
من عرش التاسع ويف كهرباء. أو نظيفة مياه بال منهم كثري ُمْدِقع، فقر يف املواطنني
الدولة، هذه عن صحيفة يف وردت التي النادرة اإلشارات من واحدة ويف ،٢٠٠٤ يونيو
نائية «بقعة بأنها وبرينسيب تومي ساو الربيطانية تليجراف دييل صحيفة َوَصَفْت
تاريخ ولها الربتغالية، اإلمرباطورية من مىض فيما جزءًا كانت ى، الُحمَّ تستوطنها فقرية

العبودية.» من
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النفط سلطة

تومي ساو دولة ميزانية كانت ،٢٠٠٥ العام عىل سابقة ُعُقود مدار عىل :2-2 شكل
التقليدية املحاصيل من أغلبها عام، كل املتوسط يف دوالر مليون ٥٠ نحو تبلغ وبرينسيب

نيوز.) كاهيل/بلومربج توم (تصوير كالكاكاو.

ألف و١٢ أريض، هاتف خط ٧١٠٠ مواطن ألف ١٩٩ لدى كان ٢٠٠٥ عام يف
من ميٍل مائتَْي تملك بأكملها الدولة كانت فقط. إنرتنت وصلة ألف و٢٣ محمول، هاتف
طريان َمَداِرج بهما فقط مطاران بها كان ُمعبَّدة. فقط منها وتسعون تسعة الطرق،
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االختالف ألوُجه دراسة نفطيتان: أفريقيتان دولتان

ُمدَّة دراسية، فرتات ثالث مدار عىل تعمل بالدولة الوحيدة الثانوية املدرسة كانت ُمعبَّدة.
السابقة العرش السنوات مدار وعىل جامعة. أيُّ بها يكن ولم ساعات، خمس منها الواحدة
أغلبها دوالر، مليون ٥٠ نحو املتوسط يف تبلغ القومية امليزانية كانت ٢٠٠٥ عام عىل
الخارجية املساعدات حجم بلغ الصيد. من أو والكاكاو، كالبُنِّ املحاصيل، تصدير من
العمالت من الدولة احتياطيات كانت ٢٠٠٧ عام يف وحتى سنويٍّا. دوالر مليون ٣٥ نحو

دوالر. ماليني ٤ صادراتها وبلغت فقط، دوالر مليون ٣٦ تبلغ والذهب األجنبية
اإلسبانية، الحكومة مع أجرتْها صفقة من وكجزء العرشين، القرن ثمانينيات يف
ويف فرنسا. من باسكيِّني سياسيِّني ُسَجناء استقبال عىل وبرينسيب تومي ساو وافقت
املقدمة الخارجية املساعدات بزيادة فرنسا من َوْعًدا وبرينسيب تومي ساو ْت تلقَّ املقابل،
لجمع قويمة غري أخرى طرق وبرينسيب تومي ساو لدى كانت ذلك، عىل عالوة لها.
مونرو. ملارلني التذكارية الطوابع وبيع الدولية اإلباحية املكاملات تحويل غرار عىل املال؛
أنها وبرينسيب تومي ساو حكومة شعرت القومية، الحكومات من غريها شأن
دوالر مليون البالغة الهزيلة العسكرية ميزانيتها رغم مسلَّحة، بقوات باالحتفاظ مطاَلبة
إىل العتاد سيئة كانت وأنها طائرات، أو َمْرَكبات أيَّ تملك ال أنها السيِّئ الخرب كان فقط.
لها ليس أنها فكان الطيب الخرب ا أمَّ أعداء، أي ضد نفسها عن الدفاع من تمنعها درجة
أْجل من عسكريٍّا ُملَحًقا سُرتِسل أنها املتحدة الواليات أَعلنَِت وحني األساس. من أعداء
ونقص املهمة استحالة رغم بذلك املواطنون احتََفل وبرينسيب، تومي ساو جيش بناء
أن رأَْوا أنهم بد ال الصغرية، الدولة هذه مواطني إىل بالنسبة للقتال. الجاهزة القوات

املعجزة. حدثت هذا مع لكْن وفات، وىلَّ قد املعجزات حدوث زمن
يرتاوح ضخم مخزون وجود عن الجيولوجية املسح عمليات كشفْت ١٩٩٧ عام
كانت مبارشة. وبرينسيب تومي ساو ساحل ُقبَاَلَة النِّْفط من برميل مليار و١١ ٤ بني
ساو عىل عرضت الكربى النِّْفط رشكات من مجموعة أن لدرجة للغاية واعدًة االحتماالت
ُقبالَة املوجود النِّْفط عن البحث حق عىل للحصول دوالر1 مليون ٢٣٧ وبرينسيب تومي
عىل فقط قادًرا النِّْفط يكن فلم الفقراء؛ قلوب يغزو األمل بدأ ِغرَّة، حني وعىل ساحلها.

أيًضا. املاليني أصحاب من يجعلهم قد وإنما الفقر، ُهوَّة من ينتشلهم أن
ة ُسدَّ السابق، الكاكاو تاجر مينيزيس، دي فردريك الرئيس اعتىل ،٢٠٠١ عام يف
لن نيجرييا، من العكس عىل دولته، بأن مينيزيس دي د تعهَّ السلطة تولِّيه وَفْور الحكم.
ليس الدويل، املجتمع ُرسَّ النِّْفطية. ثرواتها يف الزيادة صاحب الذي للفساد فريسة تََقَع
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الثروة استخدام يف الرغبة عن يتحدث وهو وبرينسيب تومي ساو رئيس لسماعه فقط
منها أوروبيٍة بدولٍة شبًها أكثر بََدْت الدولة ألن أيًضا وإنما دولته؛ مساعدة يف النِّْفطية
واللغة بل املحلية، واألكالت للدولة، املعماري والطراز املواطنني، فمالبس أفريقية. بدولة
ووحشية االستقرار وعدم الِعْرقية، الرصاعات كانِت أوروبية. كلُّها كانت (الربتغالية)
كان ما وهذا النِّْفط، صناعة تُحبُّه ما هذا كان واضح. بشكل غائبة كلها الحكومة
ألفراد النِّْفطية األرباح وتدفق سيايس استقرار تأمني عليه؛ يعتمدون املسئولني من العديد

الشعب.
بالفعل النِّْفط عىل العثور تم وحني ٢٠٠٣ عام يف االستكشاف عمليات بدأت حني
لم وبرينسيب. تومي لساو اإلقليمية املياه داخل يََقع كان كلَّه النِّْفط أن املعجزة كانت
واحدة. عىل حصلوا هذا مع لكنهم بمعجزة، يَحلُموا أن عىل يجرءون هناك الناس يكن
وما — الطيبة األنباء بهذه تستفيد لن وبرينسيب تومي ساو ميزانية أن األمر يكن لم
مثل عىل الحصوَل تَْعتَِد لم الفقرية الدول أن األمر يف ما كل بل — أموال من يُصاِحبها
كهذه، ِهبٍَة عىل وبرينسيب تومي ساو مواطنو حصل لو وحتى اإلعجازية. الِهبَات هذه
إىل الخام املادة هذه لتحويل الالزمتني املعرفة وال التكنولوجيا يَمِلكون يكونوا لم فإنهم

التجاري. للتباُدل صالحة سلعة
محمل عىل االكتشاف هذا تأخذ أن وبرينسيب تومي ساو عىل الصعب من كان
ولو يُنِتج أْن ِمن شخص أيُّ يتمكَّن أن قبل طويل وقت سيمر أنه حقيقة بسبب الِجدِّ،
سوَّتَا قد ونيجرييا وبرينسيب تومي ساو كانت التصدير. بغرض النِّْفط من واحًدا برميًال
عىل ووافقتا و٢٠٠١، ٢٠٠٠ عاَمْي يف قريب، وقت يف البحرية الحدود حول خالفاتهما
التنمية منطقة تتمكَّن أن ع املتوقَّ من وكان سواحلهما. ُقبَاَلَة للنِّْفط املشرتك االستكشاف
لكن سنوات. خمس غضون يف يوميٍّا النِّْفط من برميل ألف ٢٥٠ إنتاج من املشرتكة
يَِقلُّ ال ما تُنِتج أن عليها كان العاملي النِّْفط مرسح عىل حقيقيٍّا العبًا الدولُة تُعتََرب كي
لن طويل وقت مدار عىل حتى أنه إىل املتشكِّكني بعض وذهب يوميٍّا. برميل مليون عن

السياسيني. جيوب حبيسَة ستظل عوائد أي أن واألرجح باألرباح، الفقراء يستفيد
الطاقة ورشكة موبيل وإكسون تكساكو شيفرون من كلٌّ فازت ٢٠٠٤ عام
التنقيب مناطق من واحدة يف التنقيب بحقِّ مشرتك نحو عىل إنرجي إكويتي النرويجية
يف سويدية رشكات وبدأت دائًرا. التنمية ِسبَاق كان دوالر. مليون ١٢٣ مقابل التِّْسع
البناء، مجال يف للعمل بلجيكية رشكاٌت َوَسَعْت الهاتفية، لالتصاالت مرشوعات عن البحث

الجزيرة. إىل ِفَرًقا وكندا والنرويج والصني املتحدة الواليات من رشكات وأرسلت
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تومي ساو رت وفَّ أوًال: للنِّْفط؟ الصغري امُلنِتج هذا حول امُلثَارة الضجة هذه كل ما
الرصاص. من خاٍل بنزين إىل تكريُره يَسُهل الذي الخفيف الُحْلو النِّْفط نوعية وبرينسيب
ة بحصَّ ُملَزمًة تكن لم ثَمَّ وِمن األوبك، بمنظمة عضًوا وبرينسيب تومي ساو تكن لم ثانيًا:
ناقالت عىل السواحل ُقبَاَلَة املوجود املعترب احتياطيها تحميل املمكن ومن إلزامية، إنتاج
تومي ساو مثَّلْت وأخريًا، الدولة. أرض بأقدامها أجنبية رشكة أيُّ َ تََطأ أن دون النِّْفط
أخطاَر يَِقيها بشدة إليه تحتاج ً ملجأ للنِّْفط، املستهِلكة الدول إىل بالنسبة وبرينسيب
السعودية يف قنبلة انفجرْت فإذا الكوكب. من آَخر موضع أيِّ من النِّْفط ق تدفُّ انقطاع
الحالة تلك يف محالة. ال ترتفع أن النِّْفط أسعار شأن من فنزويال، يف إرضاب وقع أو
الواردات تمثِّلها التي باملائة ١٥ ال نسبة وستكون أهميتها، لها نفط قطرة كل ستكون
ساو تحتلُّه الذي االسرتاتيجي املوقع وبفضل عنها. ِغنَى ال أفريقيا غرب من األمريكية
بناء بصدد أنها املتحدة الواليات أعلنِت بالنِّْفط، الثَِّريِّ غينيا خليج يف وبرينسيب تومي
وقد ناقالته. وحركة النِّْفط ات منصَّ وحراسة مراقبة أْجل من الخليج يف بحرية قاعدة
تُراِود قد مخاوَف أي تهدئة يف منه رغبًة بوش؛ دبليو جورج األمريكي الرئيس طمأن
وبرينسيب تومي ساو رئيَس سياساتها، يف األجنبي ل التدخُّ بشأن وبرينسيب تومي ساو
عىل ستظل وإنما وبرينسيب، تومي ساو جزيرتي يف تتمركز لن العسكرية القوة أن
ألن بالخطوة؛ وبرينسيب تومي ساو رئيس ب رحَّ سواحلها. ُقبَاَلَة الرابضة السفن متن
نسبة من يُعانون الذين املحليني، للمواطنني َعَمل ُفَرص ر ستوفِّ بدء، ذي بادئ القاعدة،
الدولة هذه بمثل املتحدة الواليات حجم يف دولة اهتمام ويكشف باملائة. ٥٥ قدرها بطالة

النِّْفط. عاَلم وجُه بها تغريَّ التي الكيفية عن الصغرية

وبرينسيب تومي لساو زمني خط

تومي ساو سواحل ُقبَاَلَة النِّْفط وجود إمكانية عن تكشف الجيولوجية املسح عمليات :١٩٩٧
وبرينسيب.

غري البحرية الحدود بشأن ونيجرييا وبرينسيب تومي ساو بني الخالف تسوية أغسطس: :٢٠٠٠
جانب من املشرتكة التنمية منطقة تأسيس النِّْفط. استكشاف عمليات لبدء تمهيًدا ة؛ بدقَّ املحدَّدة

الدولتني.
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وبرينسيب. تومي ساو يف الحكم ة ُسدَّ مينيزيس دي اعتالء :٢٠٠١

من وبرينسيب؛ تومي ساو يف أمريكية بحرية قاعدة إقامة ُخَطط يُعِلن مينيزيس دي :٢٠٠٢
النِّْفطية. البالد مصالح حماية أْجل

وبرينسيب. تومي ساو يف النِّْفط اكتشاف :٢٠٠٣

سيطرة تحت الواقعة التنقيب مناطق أجل من عطاءاتها تقدِّم النِّْفط رشكات أكتوبر: :٢٠٠٣
من الدوالرات من املاليني مئات العطاءات تُولِّد أن ع املتوقَّ من ونيجرييا. وبرينسيب تومي ساو

وبرينسيب. تومي لساو بها ص املرخَّ األموال

البالد. عاصمة يف تومي ساو حكومة مسئويل يلتقي ساكس جيفري االقتصادي مايو: :٢٠٠٤

الفساد. من العوائد حماية أْجل من املوضوع النِّْفط قانون عىل يوافق الربملان ديسمرب: :٢٠٠٤

النِّْفط عن التنقيب بشأن اتفاق أول عان توقِّ ونيجرييا وبرينسيب تومي ساو فرباير: :٢٠٠٥
الدولية. النِّْفط رشكات مع سواحِلهما ُقبَاَلَة وإنتاجه

قابًال يكون لن اكتشفتْه الذي النِّْفط أن تُعِلن — األوىل املنطقة ل مشغِّ — شيفرون :٢٠٠٦
التجاري. لالستغالل

النِّْفط. إنتاج لبدء ح املرجَّ املوعد :٢٠١٠

سبتمرب من عرش الحادي أحداث أعقاب يف فإنه مينيزيس، دي الرئيس ذكر وكما
يعوزها التي األوسط الرشق منطقة عن بعيًدا للنِّْفط بديلة مصادر يحتاج العاَلُم باَت
أهم يف اسرتاتيجي «موقع يف تقع دولته بأن املعنية األطراف الرئيس ذكَّر وقد االستقرار.
الغربي.» أفريقيا لساحل املقابل املحيط أعماق يف العالم؛ مستوى عىل ِنْفِطية منطقة
للنِّْفط، األهمَّ املصدر ستظل األوسط الرشق منطقة أن يزعمون قد الكثريين أن ورغم
كان األهمية. يف تَْزَداد أخذت أفريقيا غرب منطقة أن يُنِكر أن أحد يستطيع ال فإنه
جنوب أفريقيا من النِّْفطية احتياجاتهم من باملائة ١٥ بالفعل يستوردون األمريكيون
قالئل. سنوات غضون يف باملائة ٢٥ إىل ليصل الرقم هذا ينمو أن ع املتوقَّ ومن الصحراء،
أنهم لدرجة ، الِجدِّ مأَخذَ النِّْفط يأخذون وبرينسيب تومي ساو مواطنو بات اآلن
سائد شعور هناك كان لَوْهلة، عليها. يحصلوا أن َقبَْل حتى النِّْفط عوائد يُنِفقوا أن أرادوا
يَُزورون األمريكيون النِّْفط ورجال الضغط جماعات وأخذت وشيك، انتعاش بحدوث
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بهذه االكتشاف يتبع ال اإلنتاج أن يعلمون النِّْفط شئون يف املحنَّكني لكنَّ الجزيرة.
النِّْفَط وليس النِّْفط وجود احتمال بشأن اإلثارَة كان االنتعاَش َصنََع ما وأن الرسعة،

نفَسه.
ثرواِتها ستستخدم دولته أن من التأكُّد يف منه رغبًة — مينيزيس دي الرئيس تحول
كولومبيا بجامعة األستاذ ساكس، جيفري الربوفيسور إىل — بِحْكمة الجديدة النِّْفطية
ساو لتحويل فرصة وجدها الذي اإلنمائية، املساعدة يف أمريكي خبري وهو نيويورك، يف
النِّْفط مع تتعامل أن فقرية لدولة بها يمكن التي للكيفية نموذج إىل وبرينسيب تومي
ونتيجة السلعة. هذه عىل االتِّكال أو عنيفة رصاعات يف االنخراط دون ناجحة، بصورة
األفضل كان جديًدا نفطيٍّا قانونًا وبرينسيب تومي ساو أصدرت ،٢٠٠٤ ديسمرب يف لذلك،
االحتياطي بنك يف مبارشة النِّْفط عوائد بوضع ألزم إذ العالم؛ مستوى عىل نوعه من
امليزانية إىل صغرية حصة سوى إدخال يمكن ال املبالغ هذه ومن نيويورك. يف الفيدرايل
فكانت نفسه النِّْفط عىل السيطرة أما املستقبل. أْجل من ِحْفُظها فيجب البقية أما املحلية،

وبرينسيب. تومي ساو مواطني من مؤلَّفة لجنة إىل موكَّلة
النِّْفطية، والترشيعات الشفافية، قضايا عىل املسئولني مع العمل يف ساكس استمر
الوقت، لبعض النِّْفط إنتاج ع توقُّ عدم ضوء يف لكْن املالريا، عىل والسيطرة والتنمية،
أُِقرَّ … نسبي بشكل األَجل قصري االنتعاش و«كان النِّْفطي، املرشوع يف األمل تضاءل
قات تدفُّ ستسبِّبها التي الضغوط وْجه يف سيصمد كان إن مسألة تظل لكن القانون،
حال يف يُمكننا، عمل إطاَر نَخلُق أن هو فعَله نحاول كنَّا ما محسومة. غري الفعلية النِّْفط
نكن لم … والعيادات والطرق املدارس بناء إىل يذهب بحيث نُبدِّده، أالَّ النِّْفط، ق تدفُّ
من … املحاولة يستحقُّ األمر أنَّ رأيُت لكنِّي ننجح، أن بمقدورنا كان إْن قط واثقني
التعقيدات هذه مثل به يكون أن يمكن نسمة ألف ١٤٠ قوامه شعبًا أنَّ كيف املدهش
بالفعل، الحفُر بدأ ٢٠٠٩ عام ويف رأَسه.2 يهزُّ وهو ساكس تحدَّث هكذا السياسية.»

سنوات. بضع غضون يف التجاري اإلنتاج يبدأ أن ع املتََوقَّ ومن

تشاد (2)

وتشاد، تشاد. دولة تقع وبرينسيب تومي ساو من الشمال إىل بعيدة غري مسافة عىل
يف وتُعاني األفريقية القارة قلب يف تقع وبرينسيب، تومي ساو كثرية نواٍح يف تُشِبه التي
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الَجْودة منخِفِض ِنْفط خام اكتُشف العرشين القرن ستينيات يف الفقر. من ربوعها أغلب
املستثمرين ألن ه؛ لَضخِّ الالزمة التحتية البنية تشييد يف إرساع يُصاِحبه لم لكْن تشاد، يف
عىل تشاد يف مستِقرٍّ غري املوقف واستمر والفساد. السيايس االستقرار َعَدم من َخُشوا

متوالية. عاًما ثالثني مدار
يف وهو ،١٩٩٠ عام ديسمرب من الثاني يف الحكم ة ُسدَّ ديبي إدريس الناشط اعتََىل
دستة عن يَِقلُّ ال ما وله مرات، عدَّة امُلْسِلم، ديبي، ج تزوَّ عمره. من والثالثني الثامنة
بعَد تشاد. عاصمة إنجامينا، يف الحربية الكلية دخل فقد لراٍع ابنًا كان أنه ورغم أبناء.
كطيار شهادته عىل َحَصل قد كان ١٩٧٦ عام تشاد إىل عاد وحني فرنسا، إىل أُرِسل ذلك
.١٩٧٩ عام الحكومة انهارِت أِن إىل معلوم فيليكس وللرئيس للجيش وفيٍّا كان محِرتف.
حربي صار التشادي. الحرب أمري حربي، بحسيني ديبي َقَدُر ارتبط ذلك بعد
صنع وقد التشادي. الجيش ألركان رئيًسا ديبي ُعنيِّ لوالئه وتقديًرا ،١٩٨٢ عام الرئيس
.١٩٨٤ عام تشاد رشقي يف لليبيا املواِلية القوات ر دمَّ حنَي طيبة سمعًة لنفِسه ديبي
ديبي عاد وحني بباريس. العسكرية املدرسة يف للدراسة حربي أرسله ١٩٨٥ عام ويف
حربي بني َقاُق الشِّ دبَّ ١٩٨٩ عام يف ذلك، ومع لحربي. الحربيني املستشارين كبري ُعنيِّ
باالستعداد ديبي حربي اتَّهم وحني الجمهوري. للحرس املتنامي النفوذ بشأن وديبي
اإلنقاذ حركة شكَّل حيث السودان، إىل ثم ليبيا إىل ديبي فرَّ عليه، عسكريٍّ انقالٍب لَشنِّ
يف حربي قوات هاجمْت والسودان، ليبيا من مدعومة ة منشقَّ جماعة وهي الوطنية،
إىل مقاومة، دون ديبي، قواُت دخلْت ١٩٩٠ ديسمرب أوائل ويف .١٩٨٩ أكتوبر يف تشاد
بنسبة فاز حيث ،١٩٩١ فرباير ٢٨ يف لتشاد رئيًسا ديبي انتُِخب ذلك بعد إنجامينا.

األصوات. من باملائة ٦٤٫٦٧

الثمانينيات يف التشادي االقتصاد (1-2)

قاحلة، ِشبْه َحِبيسة دولة وتشاد .١٩٦٠ عام فرنسا عن استقاللها عىل تشاد حصلت
البنك صنَّف ١٩٨٥ وعام القطن. هو وحيٍد محصوٍل عىل تعتمد كانت الوقت ذلك ويف

العالم. مستوى عىل فقًرا األشدِّ الخمس الدول من كواحدة تشاد الدويل
من الفرد نصيب وكان نسمة، ماليني ١٠ يبلغ ١٩٨٥ عام تشاد سكان تعداد كان
عىل يعيشون السكان من باملائة ثمانون كان فقط. دوالًرا ١٦٠ اإلجمايل املحيل الناتج
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كهرباء بال يعيشون السكان من باملائة ٩٨٫٥ نسبة وكانت يوميٍّا، واحد دوالر من أقلَّ
الرَّوث وكان األساسية. الصحية املرافق استخدام عىل قدرة وال للرشب صالحة مياه وال

األسايس. الطَّْهي َوقود هما والَحَطب
مستوى عىل للبالد، الوحيد النقدي املحصول القطن، أسعار انهارْت ١٩٨٥ عام
الذي الجفاف خالل لكن املاشية، تربية هو لتشاد الثاني الدخل مصدر كان العالم.
ماليني ٤٫٧ عدُدها البالغ الحيوانية الثروة ثُلُُث نََفَق و١٩٨٥ ١٩٨٤ عامي البالد رضب

املاشية. من رأس
منتصف وبحلول ميًال. ١٠٥٦ مسافة لتشاد، األقرب الكامريوني امليناء دواال، تبعد
قد الداخلية باملناطق العاصمة تربط التي الوحيدة امُلعبَّدة الطرق كانت الثمانينيات
الطرق من ميل ألف ١٩ طولها البالغ األميال بني ومن الصيانة. انعدام بسبب اختََفْت
ميًال ٧٨٠ يبلغ املطر موسم خالل لالستخدام الصالح املقدار كان الرتابية، واملسارات
الرصاعات بسبب الوحيد الدويل مطارها ر وُدمِّ تشاد، يف حديدية سكك هناك تكن لم فقط.

و١٩٨١. ١٩٨٠ عامي املسلَّحة
فقط. دوليَّنْي هاتف خطَّْي سوى تَمِلك ال الدولة كانت ١٩٨٥ عام ويف

التشادي األنابيب خط (2-2)

التي األهلية الحرب فإن الستينيات، أواخر يف األوىل للمرة تشاد يف النِّْفط اكتشاف رغم
املستثمرين. إبعاد يف تسببت عاًما ثالثني مدار عىل امتدَّْت

فيها يتمُّ اختباريًة حالًة بوْصِفها تشاد استخدام الدويل املجتمع قرر ١٩٩٩ عام
بني مشرتك مرشوع تدشني وعند أزمتهم. من الفقراء انتشال يف النِّْفط عوائد استخدام
وضع موبيل، إكسون بقيادة النِّْفط إنتاج رشكات من ائتالف وبني التشادية الحكومة
ألف ٢٢٥ نقل يُمِكنه ميًال ٦٥٠ بطول أنابيب خط لبناء تَهِدف ُخَطًطا الدويل البنك
النِّْفط حقوَل ويربط غينيا، خليج إىل الكامريون من الخط سيمتدُّ يوميٍّا. نفط برميل
إىل النِّْفط سيُشَحن حيث بالكامريون، األطليس ساحل عىل التصدير بموانئ تشاد جنوبيَّ
تشاد يف فقط ليس الفقر، لتقليل ُشجاعًة جديدًة خطًة الرتتيب هذا يف البنك رأى الغرب.
النِّْفط إنتاج ُخَطط كانت باملوارد. الغنية املشابهة النامية الدول من غريها يف كذلك وإنما
تشاد صارت ما رسيًعا للمرشوع، الالزم التمويل تواُفر ضوء ويف ُقُدًما. تَمِيض بالبالد

الدويل. لالستثمار جذَّابة ِوجهًة
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يف يتمثَّل — قانوني رشط عىل املرشوع يف مشاركته مقابل يف الدويل البنك أرصَّ
تشاد يربط الذي األنابيب خط دْعم أْجل من — النِّْفط عوائد إدارة بقانون االلتزام
تعديل بعدم ووعدْت الرشط هذا عىل تشاد حكومة وافقت بالكامريون. األطليس بساحل
تقليل اسرتاتيجية عىل بالسلب» مادي نحٍو عىل «تؤثِّر أن شأنها من للقانون بنود أي
للبنك يحقُّ القانون، خرق عىل تشاد أقَدَمْت حال ويف القانون. إليها يهدف التي الفقر
قروض ألي الرسيع بالرد واملطالبة التمويل، دفعات ووقف جديدة، ِمنَح أيِّ تعليق الدويل

حالية.
املرشوع. بدء أْجل من دوالر مليون ١٩٠ الدويل البنك ضخَّ هذا، عىل املوافقة بعد
مزدوًجا؛ غرًضا يخدم ،٢٠٠٣ يوليو يف منه االنتهاء ع املتََوقَّ األنابيب، خط مرشوع كان
تعزيُز يُمِكنه النِّْفط أن سيُثِبت كذلك وإنما العالم إىل التشادي النِّْفط فقط يُخِرج لن إذ

املتخلِّفة. الدول نمو
البالغ السنوي الناتج تواُضع ورغم .٢٠٠٣ عام حتى النِّْفط ضخَّ تشاد تبدأ لم
العمالقتني األمريكيتني الرشكتني وتحديًدا — املستثمرين فإن يوميٍّا، برميل ألف ٢٥٠
ني مهتمِّ كانوا — برتوناس املاليزية القومية النِّْفط ورشكة موبيل، وإكسون شيفرون
صعوبة ورغم صحرائها. من بعُد مطروقة غري وبأجزاء الوليدة النِّْفطية تشاد بحقول
عرب النِّْفط وتصدير األجنبي االستثمار بفضل — ٢٠٠٤ عام بحلول فإنه األمر تصديق

العالم. مستوى عىل نموٍّا االقتصادات أرسَع تشاد امتلكْت — الجديد األنابيب خط
من جزءًا تشاد تَستخِدم أن عىل أرصَّ قد كان النوايا. َحَسَن الظاهر» «من ديبي كان
للِبنْية الحكومية األموال من باملائة صعرشٌة ُخصِّ القومية. امليزانية يف األنابيب خط دخل
الهاِدفة التشادية الُخَطط اعتُربِت والتعليم. واملياه والصحة بالطرق الخاصة التحتية
السياسيني من رأيناه ما بعد باإلعجاب جديًرا سلوًكا للفقراء النِّْفط عوائد لتخصيص
والجابون برازافيل والكونغو نيجرييا ِغرار عىل — األخرى األفريقية الدول يف الفاسدين
بأموال جيوبهم حْشِو من يمنعهم الضمري من َواِزٍع أيَّ يَِجدوا لم الذين — وأنجوال
دول ملساعدة مثاليٍّا طريًقا بوصِفه التشادي النِّْفط أنابيب خط اتفاق إىل نُِظَر النِّْفط.
التشادية التجربة الصناعي العالم وتابع والفساد. الفقر هوة من الخروج يف الثالث العالم

متزايد. باهتمام
مواطني أحوال يف طفيٍف ٍن تحسُّ سوى يَجِلب لم األنابيب خط أن بدا البداية يف
ألن وذلك جدوى؛ ذات تكن لم أنها لدرجة خافتًة إنجامينا يف املرور إشارات كانت تشاد.
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بَيَْد مالئم. نحٍو عىل تعمل مولِّداتها تكن لم كما الكهرباء، من يكفي ما تنتج تكن لم تشاد
مهجورة. كانت الدولة يف الوقود محطَّات معظم ألن نظًرا كبرية؛ مشكلة يكن لم املرور أنَّ
أكياس يبيعون بأطفال تعجُّ إنجامينا العاصمة قلب يف الرتابية الطرقات منعطفات كانت
ظل ففي واألربعني. الخامسة ِسنِّ حتى األرجح عىل يعيشوا لن أطفاٍل السوداني، الفول
ل تحمُّ عىل قادرة التشاديني من قليلة قلٌة كانت يوميٍّا، واحد دوالر عن يَِقلُّ أجور معدل

الصحية. الرعاية تكاليف
التي الحراسة أضواء كانت موبيل إكسون مكاتب خارج ذلك، من النقيض عىل
الدراسية فروِضهم َعَمل من األطفاَل يُمكِّن ساطًعا ضوءًا تُلِقي كهربائية مولِّدات لها تُشغِّ
أن بدا لكن للفقراء، النِّْفط أموال من جزءٍ تخصيص عىل أرصَّ قد الدويل البنك كان ليًال.
التي الكيفية ستُقرِّر التي املواطنني مجموعة كانت أخرى. أولويات لها التشادية الحكومة
دفعة أول ديبي ى تََلقَّ وحني املقرَّبني، الرئيس بأصدقاء عامرة النِّْفط أموال بها ستُنَفق
العسكرية. ات امُلَعدَّ عىل املال هذا أنفق ،٢٠٠٤ عام موبيل إكسون من النِّْفط أموال من
و٢٠٠٦، ٢٠٠٥ عاَمْي يف تشاد من أخرى أجزاء استكشاَف النِّْفط رشكات بدء مع
حقول أن ُزعم وقد كبرية. زيادًة القريب املستقبل يف عة املتََوقَّ النِّْفطية األرباح شهدت
مدار عىل النِّْفطية األرباح من دوالر مليارات ٥ تَجِلب أن يُمِكنها األوىل الثالثة النِّْفط

للحقل. ع املتََوقَّ اإلنتاجي املدى تمثِّل التي القادمة، والعرشين الخمسة األعوام
كانت أْن بعَد العالم مستوى عىل األفقر الدول قائمة عىل الرابع املركز يف تشاد باتت
شعبه؛ برفاهية ال الخاص بأْمِنه فقط ا ُمْهتمٍّ بدا ديبي الرئيس لكن العارش، املركز تحتلُّ
من السيارات وتُزال تُغَلق، واملتاجر تُخَىل، الشوارع كانت العاصمة، إىل يَِصل كان فحني
نافذة. وراء من النظر يَختَِلس شخص أيِّ عىل النار بإطالق األوامر وصدرِت الشوارع.
إحدى َصنَّفت دوالر، ماليني ٣٠٦ يَدرُّ األنابيب خط مرشوع كان بينما ،٢٠٠٥ عام ويف
األكثر الدولَة بوصِفها تشاَد الدولية، الشفافية منظمة وتُدَعى الدولية، املراقبة مجموعات

العالم. مستوى عىل فساًدا
يف لكن ،٢٠٠٦ عام مايو من الثالث يف تشاد يف انتخابات إجراء املَخطَّط من كان
ورسيًعا ديبي. حكومة مهدِّدين العاصمَة، متمرِّد ٦٠٠ نحو اجتاح أبريل من عرش الثالث
كانوا الرجال بعض مسلَّحني. برجال مليئة خفيفة بشاحنات إنجامينا شوارع امتألْت ما
ارتداءَ غريُهم ل فضَّ بينما للجيش، صة املخصَّ النوعية من مموَّهة ِّيَّة بُن مالبَس يرتَُدون
قوات هي تلك كانت املعتاد. يف العاصمة مواطنو يرتديها التي الرأس ولفافات العباءات
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قاعدًة السودان من اتَّخذوا الذين املتمرِّدين ضد النظام عن للدفاع هناك املوجودة ديبي،
السلطة. عن ديبي إزاحة محاولتهم يف لهم

سيطرته يف الدويل البنك يتََساَهل أن إىل فسيحتاج مساعيه، يف النجاح ديبي أراد لو
خطوًة تشاد برملان اتَّخذ وبالفعل النِّْفط. أموال تشاد بها ستُنِفق التي الكيفية عىل
مليون ٥٠ بتجنيب اآلن يسمح بحيث النِّْفط عوائد إدارة قانون تغيري يف متمثِّلة استثنائيًة
الدويل البنك حساب يف وْضِعها وعدم موبيل إكسون من اآلتية النِّْفط عوائد من دوالر
هذه كانت الحكومة. إىل مبارشة األموال هذه تُنَقل أْن عىل التنمية ملرشوعات ص املخصَّ
من واحدة صغرية، دولة طرف من الدويل للنبك سافٍر تََحدٍّ بمنزلة الترشيعية املناورة
لندن يف املعلَّق الحساب د جمَّ بأن الدويل البنك استجاب الجديدة. املعتدية النِّْفطية الدول
دوالر مليون ١٢٤ واستقطاع التشادية النِّْفط عوائد من دوالر مليون ١٢٥ قيمته والبالغ

لتشاد. املقدَّمة املالية املساعدات من أخرى
خطَّ أْغَلَق أْن هو الدويل البنك عليها أقدم التي التجميد خطوة عىل ديبي ِفْعل ردُّ كان
مليون ١٠٠ موبيل إكسون بقيادة النِّْفط رشكات ائتالف له يدفع أن إىل الجديد األنابيب
احتياطي من النِّْفط عوائد ق تدفُّ استمرار تضمن أن تشاد أرادت ذاته، الوقت يف دوالر.
للِبنْية تشاد افتقار ورغم برميل. مليار ونصَف ملياًرا مقداره البالغ لَديْها املؤكَّد النِّْفط
من والنيجريية الكامريونية التحتية البنية عىل االعتماد ديبي استطاع املالئمة، التحتية
صداقة أكثر يكونون آَخرين مستثمرين يَِجد أْن بمقدوره أنَّ ديبي، حذَّر وقد النْقل. أْجل
يف املطَِّرد االرتفاع ظل يف خاصة االئتالف، يف املوجودين هؤالء من التشادي للشعب
ص ُخصِّ النِّْفط، عوائد من تشاد تْها تلقَّ دوالر ماليني ٣٠٦ إجمايل من النِّْفط. أسعار
لرشاء املستقبلية األموال ُحوِّلت ما ورسيًعا التنمية، ألغراض فقط دوالر مليون ٢٧٫٤
يستطيع ال أنه الدويل البنك علم السلطة. يف ديبي حكومة عىل اإلبقاء أْجل من السالح
واألخرية، الثانية الرئاسية ديبي فرتة تنتهي أن املقرَّر من كان اآلن. بعَد بديبي الثقة
بغرض ٢٠٠٤ عام يف الدستور عدَّل لكنه ،٢٠٠٦ مايو يف أعوام، خمسة تُها ُمدَّ البالغ

الرئاسية. الفرتات من محدود غري لعدد السلطة يف البََقاء
ولفويتس، بول تفاجأ لديبي. مدوٍّ بانتصار الدويل البنك مع التشادي الرصاع انتهى
واستأنف يَطلُبه، كان ما كلَّ ديبي َمنََح أنه لدرجة ديبي بجرأة الدويل، البنك رئيس
مع كانت تشاد لكن األسد! وأذَْعن الفأر، َزأََر لقد النِّْفط. ومدفوعات القروض من كالٍّ
إىل لت توصَّ ولهذا الدويل، البنك من الدعم من املزيد عىل الحصول عىل حريصًة ذلك
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األرباح من باملائة ٧٠ بموجبها تستقطع ٢٠٠٦ يوليو يف الدويل البنك مع تسوية اتفاقية
لألسلحة ضخمة رشاء عمليات يف تشاد اندفعت مبارشة ذلك بعد الفقر. ملحاربة النِّْفطية

الهامفي. وسيارات املدرَّعة واملركبات والطائرات
النِّْفط ذلك — يوميٍّا برميل ألف ١٦٠ البالغة النِّْفطية تشاد صادرات أن رغم
باملعايري قليلة حصًة تَُعدُّ — قيمته من تُقلِّل الِكْربِيت من عالية نسبة عىل املحتوي
ديبي، به طاَلَب الذي التمويل يُِعيد الدويل البنك جعل الذي الفارَق أحدثَِت فإنها الدولية،
التناُقص يف النِّْفط من العاملي املعروض أخذ لقد يَأُملُه. ديبي كان ما هذا األقل عىل أو
لها يكون أن تشاد مثل الجودة وفقري الكمية قليل نفط ذات لدولة صاَر أنه لدرجة

الدويل. البنك مثل راسخة سة مؤسَّ مواجهة يف قوَّة موقف
حسب — «الُفتَات» عىل إال تحصل ال تشاد أن من ديبي شكا ٢٠٠٦ أغسطس يف
حصة زيادة إىل وَدَعا النِّْفطية، الصناعة تُِدير التي الكبرية الرشكات من — تسميته
وبرتوناس شيفرون إن ديبي قال ذلك، عىل عالوة باملائة. ٦٠ إىل النِّْفطي اإلنتاج يف دولته

عليهما. ة املستحقَّ الرضائب من دوالر مليون ٤٨٦٫٢ للحكومة تَْدَفعا أن رفضتا
أعنُي يف لكْن بالداخل، السيايس ديبي موقَف هذا القوة استعراُض د عضَّ ربما
بتلك عالقاته بوْضع يُجاِزف بهذا ديبي كان بالخارج، املحنَِّكني النِّْفطيني املراِقِبني
من االحتياج أشدَّ يحتاجها كان التي سات املؤسَّ تلك خطر، موضَع تحديًدا املؤسسات

النِّْفط. من إنتاجه تقوية أْجل
ديبي إقصاء مسألة وتظلُّ ديكتاتورية، دولًة تشاد تظل ،٢٠٠٨ عام أواخر وحتى
استقاللها منذ لكن ديمقراطية، دولًة نفِسها عىل تشاد تُطِلق وقت. مسألة الحكم عن

واحدة. ملرة ولو للسلطة ِسْلميٍّا تََداوًال تشاد تشهد لم ،١٩٦٠ عام فرنسا عن
النِّْفطية ثروتها استغالل تشاد تعلَّمْت وبرنسيب، تومي ساو من العكس فعىل
تَجَعل وأن الدولية املؤسسات ِضيَق تُِثري أن تعلَّمت وقد قوة، موقف اكتساب يف الجديدة
إن حدودها. داخل قدم َمْوِطئ عىل باستمرار تتنافس العاملية النِّْفط رشكات كربى
الدولة أن عىل القوية ات املؤرشِّ إحدى تَُعدُّ النِّْفطية املسألة يف وتالُعبَها تشاد مناورات
بما جيدة بصورة النِّْفط لعبة تُماِرس أن يُمِكنها تشاد غرار عىل للنِّْفط املنِتجة الصغرية
للدولة مثالية حالة تشاد حالة كانت لقد كبري. نفطي العب مكانة تكتسب أن من يمكنها

الجديد. النِّْفطي النظام داخل حدوَدها تتجاوز التي املعتدية النِّْفطية
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حقيقي َمأِزق

جيم ودفعت الغرب، يف الكثريين اهتمام الدويل البنك عىل للضغط الرامية تشاد جهود أثارْت
دولة عليك تضغط حني إلهي! «يا يقول: أن ويب» موني إن إس «إم بموقع عمود كاتب جوباك،
من كيلومرت مليون ١٫٣ عىل ويعيشون نسمة ماليني ٨٫١ عدُدهم البالِغ بسكَّانها تشاد، مثل
يدعو ما هناك يكن لم حقيقي.» مأِزق يف أنك وقتَها ستُدِرك تُريده، ما عليك وتُمِيل الصحراء،
— وفنزويال وإيران روسيا مثل دوًال لكنَّ بعُد، العمالقة النِّْفط رشكات أجل من باألسف للشعور

متزايد. نحو عىل األمور زمام يف املتحكِّمة هي صارت — تشاد وحتى بل

الصينيني إن وأفريقيا. الصني بني املتنامية العالقة عىل نظرًة سنُلِقي التايل الفصل يف
الذي العامَل هو النِّْفط كان فقد ذلك ومع االختالف، أشدَّ سياسيٍّا مختلفون واألفارقة

بينهما. الجمع يف أساسيٍّا دوًرا لعب

هوامش

إذ نيجرييا، ألن املبلغ؛ هذا نصف من أقلَّ عىل وبرينسيب تومي ساو حصلت (1)
ظلت هذا، ومع منه. باملائة ٦٠ عىل حصلت النفط، إنتاج لعملية املبدئية التكلفَة لِت تحمَّ
لعام الحكومية اإليرادات حجم من أضعاف بأربعة أكرب وبرينسيب تومي ساو حصة

.٢٠٠٤
.٢٠٠٨ أبريل ٢٩ الكتاب، مؤلِّف مع مقابلة يف ساكس، جيفري (2)
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الثالث الفصل

أفريقيا الصنيتغزو

الدول من لكلٍّ صارْت و١٩٧٤، ١٩٧٣ عاَمْي العربي النِّْفط حظر منذ
األوسط. الرشق ِنْفط عىل اعتمادها بشأن ظات تحفُّ واآلسيوية الغربية
مع ارتباط فك سياسة اتِّباع بصَدد ليست املتحدة الواليات أن ورغم
للنِّْفط «إدمانها» إلنهاء وسيلة عن البحث عىل َعَكَفْت فإنها الخليج، دول
العاَلم. مخاِوَف َج لتؤجِّ سبتمرب عرشمن الحادي أحداث جاءت ثم العربي.
أْي «خرضاء»؛ البديلة الطاقة مصادر تكون أن الرضوري من يَُعْد فلم
يَِجب وإنما وحسب، السياسية) الناحية من ُمِفيدة ثَمَّ (وِمن للبيئة صديقة
املنتجة الدول عىل اعتمادها جوانب بعض من املتحدة الواليات تُحرِّر أن
غرار (عىل البديلة الطاقة مفاهيم به اتََّسمت ما رغم لألسف، لكن للنِّْفط.
(عىل الطاقة حفظ وتدابري واإليثانول) الشمسية واأللواح الهواء طواحني
عىل فإنه جسارة، من األقل) الرسعة وحدود حجًما األصغر السيارات غرار
َسْعيَه يبدأ أن عليه الواجب من كان أنه املتقدِّم العاَلم يَِجد الواقع أرض
نامية اقتصادات كذلك يوجد الحايل وقتنا ويف َخَلْت. عديدة سنوات منذ هذا
الرضوري من ولهذا إطعامها؛ من بُدَّ ال جائعة ُوحوًشا نموِّها يف تُشِبه

للطاقة. فورية حلول عىل العثور

∗∗∗

حني العالم سكان فأغلب السيئة. باألخبار إال «أفريقيا» اسم يرتبط لم طويل لوقت
ومعدالت اإليدز ووباء واملجاعات األهلية الحروب خاطرهم عىل يَِرد أفريقيا يف يُفكِّرون



النفط سلطة

الجمعة يوم بالسودان، دريبات قرية يف يقف السودان تحرير جيش أفراد أحد :1-3 شكل
ألف ١٨٠ مقتل يف لعامني امتدَّ رصاع تَسبَّب بالسودان دارفور منطقة يف .٢٠٠٥ يوليو ٨

نيوز.) ماير/بلومربج كارل (تصوير مناِزلهم. من شخص مليونَْي وترشيد فرد

َمنَح النِّْفط اكتشاف أن إال الحكومي. والفساد امُلْدِقع والفقر املرتفعة األطفال َوَفيَات
األفضل. إىل األفارقة من العديد حياة لتغيري أمٍل بصيَص

دول باتْت الثاني، الفصل يف ناقشناهما اللتني وتشاد، وبرينسيب تومي ساو شأن
من كبريًا قْدًرا تملك وغريهما، والجابون االستوائية غينيا غرار عىل عديدة، أخرى أفريقيَّة

واالقتصادية. السياسية السلطة
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أفريقيا تغزو الصني

القارة هذه لها تمثل أن تأمل وهي أفريقيا الكربى النِّْفط رشكات دخلْت البداية يف
الرشكات تلك أمام تَطَرح أفريقيا أن بدا الوقت مرور مع لكن للنِّْفط. جديًدا مصدًرا
الرشكات َوجدِت وقد القديمة. للمشكالت حلول من قدمت ما تُعاِدل جديدة مشكالت
الرشق فدول األفارقة. مع بالتعامل مقارنة أيَْرسَ والكويتيني السعوديني مع التعامل أن
حاكمة سياسية أنظمة األقل عىل تملك االستقرار، عدم أمارات عليها بََدْت مهما األوسط،
انقالٌب يحدث قد أفريقيا يف بينما ذلك، نحو أو الزمان من جيل ملدة عليها االعتماد يُمِكن
مع صفقة ما رشكة تُِربم وقد الواحدة. الدولة يف أشهر بضعة كل الحكم عىل عسكريٌّ
ثَمَّ وِمن السلطة. عن تماًما أُزيح قد غًدا تَِجده ثم اليوم، الجنرال لقب نفَسه َمنََح متمرِّد
هؤالء بعض استمر قبُل. من تعِرُفهم َمن مع التعاُمل لها األفضل من أنه الرشكات رأِت
بهذا ماِنحني األفريقية، القارة مغادرة يف منهم قليل عدد بدأ لكن املبكرين، املستثمرين
بشأن القلق من أقل وقْدًرا اليقني عدم من الخوف من أقل قدًرا تملك التي للدول ُفَرًصا

أفريقيا. يف السائدة لالضطرابات املحتملة األخطار
ومقاطعات السياسية املشكالت ورغم العرشين، القرن تسعينيات أوائل بحلول
العاملية، النِّْفطية باالحتياجات الوفاء يف ملموًسا دوًرا يلعب األفريقي النِّْفط بدأ اإلنتاج،
األفريقية األرايض من استخراُجها يمكن التي الرباميل بعدد الخاصة عات التََّوقُّ وكانت
أفريقيا حصة ستنمو ٢٠١٥ عام بحلول أنه املبكِّرة التنبُّؤات قالت وقد متفائلة. عات تََوقُّ
عات التََّوقُّ هذه ة دقَّ ثبتت ولو باملائة. ٢٥ إىل باملائة ١٥ من األمريكية النِّْفط سوق من
الواليات يف األجنبي للنِّْفط األسايس املصدر بوصِفها األوسط الرشق أفريقيا فستُزيح
تسري وكأنها األمور بَدِت بالتأكيد أعوام. ثمانية تتجاوز ال وجيزة فرتة غضون يف املتحدة
قد األوسط الرشق من األمريكية النِّْفطية الواردات كانت ٢٠٠١ عام يف االتجاه. هذا يف
إىل يصل بحجم بقليل، باملائة عرشة عن يزيد بما األفريقية النِّْفطية الواردات تجاوزت
تقريبًا متساويتني الرئيستان النِّْفط إنتاج منطقتا باتت لقد يوميٍّا. برميل مليون ١٫٣
باملائة ٢٢ مقداُرها حصًة األوسط والرشق أفريقيا من النِّْفطية الواردات ومثَّلِت وقتَها.
امَليْل يف يبدأ أن شأنه من التواُزن هذا أنَّ بَيَْد الخام، النِّْفط من األمريكية الواردات من

القادمة. القليلة السنوات خالل أفريقيا ناحية
١٩٩٣ عام ويف باملائة، ٩ يبلغ سنوي بمعدل ينمو الصني اقتصاد كان ١٩٨٢ عام
زعماؤه َواَجه وكذلك باملائة. ١١٫٣ بلغ ٢٠٠٦ عام ويف باملائة، ١٣ النمو معدل كان
السيايس النظام دْعَم مواطنوهم يُواِصل أن ولِضمان دولتهم. نمو معدالت بشأن معضلة
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حياة يعيشوا أن إمكانيَة ولو املواطنني لهؤالء يُقدِّموا أن الزعماء هؤالء عىل تعنيَّ الحايل،
الطاقة من باحتياجاتهم بها سيَُفون التي للكيفية تقييمهم عند لكْن الوسطى. الطبقة
أقدامهم. تحت التغريُّ يف آِخٍذ موقٍف مواَجَهة يف أنفَسهم َوَجدوا االسرتاتيجية، لتلك الالزمة
األطراف عىل وتعنيَّ النقصان، يف آخذًا النِّْفطي املخزون كان ١٩٨٩ عام بحلول
غري موارد عن تبحث أن والطلب الَعْرض معادلة يف الطلب جهة من الداخلة الجديدة
هذه من وكثريٌ غالبًا، والخطريَة استقراًرا، األقلَّ الصغرى، الدوَل كان ى تبقَّ ما تقليدية.
املستوَرُد النِّْفُط سيمثِّل ٢٠٤٥ عام بُحلُول بأنه الُخَرباء تنبَّأ أفريقيا. يف يََقع كان الدول
أرادِت فلو ؛ شكٍّ أيُّ هناك يَُعْد لم الصينية. النِّْفطية االحتياجات من باملائة ٤٥ نسبَة
الرضوري فمن للنِّْفط، صافيًا مستوِرًدا تَصري وأن الداخيل نموِّها ُخطَّة مواجهة الصني

خطتها. يف محوريٍّا دوًرا أفريقيا تَلَعب أن
مصافِّ إىل َرَفَعها ما وهو ،١٩٥٩ عام أراضيها يف النِّْفط اكتشفِت قد الصني كانِت
لم أراضيها يف املوجودة النِّْفط حقول أنَّ بَيَْد النِّْفط، أسواق يف العبًا كونُها املحتمل الدول
،١٩٩٣ عام يف وأخريًا، كبرية. برسعة ع املتوسِّ اقتصاَدها تُجاِرَي أن عىل مطلًقا قادرًة تكن
صارِت بحيث اقتصاِدها نموِّ معدَّل وبني للصني القومي النِّْفطي اإلمداد بني التواُزن تغريَّ
األول والَعْقد العرشين القرن من التسعينيات َعْقد وخالل للنِّْفط. صافيًا مستوِرًدا الصني
مًعا. أفريقيا وقارة الصني دولة بني جمع ما هو النِّْفط كان والعرشين الحادي القرن من
املعرفة إىل تفتقر أفريقيا وكانت االقتصادي، نموِّها قاطرة لَدْفع فة متلهِّ الصني كانت
ُمِدرَّة سلعة إىل خاًما سلعًة كونِها من حديثًا املكتََشفة موارَدها تُحوِّل كي والتكنولوجيا
معيَّنة قضايا عىل الصني تركيز عدم يرسَّ وقد الطرفني. لِكَال مثاليٍّا التوقيت كان لألرباح.
— اإلنسان حقوق وانتهاكات والفساد الرِّشوة غرار عىل — بشأنها متخوًِّفا الغرب بدا
االرتفاع، يف النِّْفط أسعار بدأْت وبينما الصينيني. مع التعامَل األفريقية الدول عىل كثريًا
وإلف توتال مثل عمالقة رشكات — األفريقية الدول ُودَّ تَخُطب أخرى أطراف أخذْت
النِّْفط عىل الصيني الطلب لكن — تكساكو وشيفرون موبيل وإكسون ِشل َدتش ورويال
مقداُرها نسبًة الطلب هذا مثَّل ٢٠٠٤ عام من فبداية الخصوص؛ وْجه عىل نَِهًما كان
وصار اليابان تخطَّى بحيث النِّْفط، عىل العاملي الطلب يف اإلجمايل النمو من باملائة ٤٠
عىل النِّْفط خرباء أطلق املتحدة. الواليات بعد النِّْفط استهالك حيث من الثاني املركز يف
املنطقة أن املحلِّلني بعض ويؤمن النِّْفط». صناعة «إلدورادو اسم أفريقيا غرب منطقة
من استوردت املتحدة الواليات إن وقيل العاملي. النِّْفط احتياطي من باملائة ١٠ تضم
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العمالق نيجرييا، وكانت .٢٠٠٥ عام األوسط الرشق من استوردتْه مما أكثر أفريقيا غرب
وارداتها من باملائة ١٢ إىل ١٠ ِبَحواَيلْ املتحدة الواليات تمدُّ أفريقيا، غرب يف النِّْفطي

النِّْفطية.
من َعْقد منذ عليه كانت عما ت تغريَّ قد النِّْفط عاَلم صورة كانت ٢٠٠٦ عام بحلول
األوسط، الرشق من نظريتَها أفريقيا من األمريكية النِّْفطية الواردات فاقت إذ الزمان؛
كانت دوالر. مليار ٥٥ بلغ هائل رقم إىل أفريقيا مع الصيني التجاري امليزان وارتفع
النِّْفطي النظام يف محوريٍّا موضًعا تشغل األفريقية والدول الصني بني املتكوِّنة الرشاكة

الُفَرقاء. بني فعليٍّا النِّْفط جمع لقد الجديد.
استثمرت ٢٠٠٥ عام والنفوذ. باملال وإنما باألسلحة ال أفريقيا، الصنُي غزِت
وتشييد النِّْفط استكشاف مرشوعات يف أفريقيا يف دوالر مليون ١٧٥ الصينية الرشكات
من العارش ويف والتعليم. الزراعة برامج ويف الحديدية والسكك والطرق التحتية البنية
الصينية الرشكة تلك البحري»، للنِّْفط الصينية الوطنية «املؤسسة أعلنِت ٢٠٠٦ عام يناير
حقل يف دوالر) مليار ٢٫٢٧) باملائة ٤٥ نسبتُها حصٍة لرشاء تُخطِّط أنها الحكومية،
صادرات من باملائة ٦٤ نسبة يشرتون الصينيون وكان نيجرييا، سواحل ُقبَاَلَة يََقع نفطي

النِّْفطية. السودان
النِّْفط، عىل للُحصول َسْعيَهم يواصلون الصينيون كان ٢٠٠٧ عام أوائل بحلول
وغينيا والجابون والجزائر أنجوال يف أيًضا وإنما وتشاد، ونيجرييا السودان يف فقط ليس
أفريقيا يف النِّْفط عن بحثًا للَحْفر الصيني النهج كان الكونغو. وجمهورية االستوائية
باالكتشافات فقط معنيَّتنَْي املتحدة والواليات كندا بدت فبينما لألفارقة. بشدة يروق
ع للتنوُّ بأن ُمؤِمنة الصغرية، االكتشافات عىل يَِدها بوْضع راضية الصني كانت الكبرية،

أفريقيا. كقارة مستقرة غري قارة يف مزاياه
األعىل الدولة تلك كانت لها، وشهيتها الخام املوادِّ يف الصني استثمارات خالل من
إىل أنجوال من ِعدَّة، دول اقتصادات وجَه تُغريِّ العالم مستوى عىل السكان عدد حيث من
إىل الجديدة التجارية قوتها ل تُحوِّ كانت الصني أن هو كذلك امُلِهمَّ األمر لكن أسرتاليا.
أن يَلنِي ال اعتزاًما تَعتَِزم كدولة فْت وترصَّ العاملي املرسح إىل َخَطْت بحيث سياسية، قوة

التالية. العاملية العظمى القوى تَِصري
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الرخاء خالل من الهيمنة

من ما أنه ورغم الداخيل. نموها من أكثر هو بما معنيَّة كانْت الصني أن املعروف من
يف يرغبون أنهم عىل الدالَّة اإلشارات كلَّ أظَهروا الصينيني فإن بهذا سيُِقرُّ صيني زعيم

والعرشين. الحادي القرن يف العالم عىل الهيمنة

صندوق الحتفال االفتتاح رشيط يقصُّ الصيني، التنمية بنك رئيس يون، تشني :2-3 شكل
والعرشين السابع يف الصني، بكني، يف العظمى الشعب قاعة يف األفريقي الصيني التنمية
التحتية البنية من أمريكي دوالر مليار ٢٠ قيمتُه ما بَمنْح الصني وََعَدِت .٢٠٠٧ يونيو من
(تصوير القادمة. الثالث السنوات مدار عىل األفريقية الدول إىل التجاري التمويل ودعم

نيوز.) شيفر/بلومربج

من جزءًا البقاع من وغريها أفريقيا يف االستثمار كان الصينيني، إىل بالنسبة
السياسة كانت تاريخيٍّا، منها. آَخَر جزءًا النِّْفط وكان شاملة، سياسية اسرتاتيجية
اإلمربيالية. ضد هة موجَّ حادَّة هجمات عن عبارة األعظم سوادها يف الصينية الخارجية
أو املتحدة الواليات صالح يف هو فما وأسود؛ أبيض بمنظور العاَلم إىل الصني نظرِت
بقية عن العزلة خالل ومن صحيح. والعكس الصني، صالح غري يف تلقائيٍّا يكون الغرب
قليٍل ِسَوى يُبدوا لم كما اإلنجليزية،1 اللغة لتعلُّم أهمية أيَّ الصينيون يََر لم العالم، دول
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والتعامالت التفاعالت أن يُدِركون باتوا واآلن الغربيَّني. الصناعة أو للفن الحماس من
الخارجية واملساعدات الدبلوماسية وأن قيمة ذات تكون أن يمكن الغرب مع االقتصادية
الصينية، الترصيحات ة ِحدَّ ت َخفَّ الدولية اللقاءات ويف النفوذ. حيث من القيمة بعُض لها
أْقَرَض ما كثريًا ذلك، من وبدًال للغرب. املستنِكر التقليدي خطابها عن الصني وتخلَِّت

األفارقة. إىل التصويتية قوتهم وكذلك َحْجِمهم من النابع نفوذَهم الصينيون
تتعلق مشكالت تواجهنا كانت حني مىض، «فيما تشاد: رئيس ديبي، الرئيس يقول
التي الشكاوى من أيٌّ تكن لم لَغْزِونا، املرتزقة بعَض لنا املجاورة الدول إحدى بإرسال
ذلك منذ هذا.» عىل تعرتض كانت الصني ألن فيها؛ يُنَظر املتحدة األمم أمام قدَّمناها
االستثمارات أمام الباب تفتح وكي للصني تقرُّبًا تايوان مع عالقاتها أنجوال قطعْت الحني،
من يُْقِلُقنا ا عمَّ التعبري عىل قادرين «ِبتْنا الحايل الوقت يف إنه ديبي ويُضيف الصينية.

خوف.» دون قضايا
مجال يف الكبار الالعبني أحَد صارْت بل الشأن، تاِفَه الالعَب ذلك الصني تَُعِد لم
آالف وأرسلْت صينية، جامعات يف األفارقة آالف الصني درَّبِت لقد أفريقيا. يف النِّْفط
الصيني الرئيس َقَطع لقد ِعْرفان. بكل األفارقة تذكَّرها أفعال وهي أفريقيا، إىل األطباء
،٢٠٠٩ عام بحلول أفريقيا إىل الصينية املساعدات مضاعفة وعود: ِعدَّة جينتاو هو
طالب آالف ألربعة دراسية ِمنَح وتقديم محرتف، مهني ألف عرش خمسة وتدريب

بالقارة.2 الزراعة مشكالت بشأن املساعدة وتقديم أفريقي،

طموحة ُخَطط ذو صيني زعيم جينتاو: هو

أوائل ففي الطُّموح. بالغ زعيم عاًما، وستني أربعة العمر من البالغ جينتاو، هو الصيني الرئيس
عضو وهو الوقت ذلك ومنذ الشيوعي، الحزب إىل انضم بالجامعة، طالبًا كان حني الستينيات،

بالحزب. مخلص

سفراء أنشط كان ذلك مع فإنه باألجانب، لقائه عند ارتياح عدم من جينتاو هو عىل يبدو ما رغم
د وتعهَّ العام، ذلك أفريقيا جنوب يف أسبوعني قىض وقد .٢٠٠٤ عام من بداية هم وأهمَّ الصني
أيًضا قىض كما وكوبا. وتشييل والربازيل األرجنتني من لكلٍّ الدوالرات بمليارات استثمارات بعمل

واملغرب. والسعودية وروسيا املتحدة والواليات ونيجرييا كينيا يف الوقت بعض

أسابيع ثالثة ملدة أفريقيٍّا زعيًما وأربعني ثمانية استضاف قد جينتاو هو كان ٢٠٠٦ عام بنهاية
ألفريقيا. الصيني «الغزو» يف لالنطالق كوسيلة بكني، يف املباحثات من
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أنجوال (1)

أن قبل ِعدَّة سنوات ومضْت ،١٩٥٥ عام األوىل للمرة أراضيها يف النِّْفط أنجوال اكتشفْت
عام يف النِّْفطية. الدولة هذه احتياطيات بها تتَِّسم التي األهمية مقداَر شخص أيُّ يُدِرك
يف يقع أغلبه برميل، مليارات ٨ بنحو املؤكَّدة األنجولية النِّْفط احتياطيات ُقدرت ٢٠٠٧
مرات عرش النِّْفطي أنجوال إنتاج تَضاَعف ساحلها. عن ميل مائة من بأكثر تبعد ال مواقع
عام يوميٍّا برميل مليون ١٫٤ إىل ليَِصَل العرشين القرن سبعينيات منتصف من بداية
النِّْفط إنتاج تََضاَعف َعْقَديْن مدار وعىل .٢٠٠٦ عام يوميٍّا برميل مليون و١٫٥ ٢٠٠٥
أن املقرَّر من فإن الطاقة معلومات إدارة تقديرات ووفق مرات. أربع من بأكثر الخام
الذي الوقت وهو ،٢٠٠٨ عام بحلول يوميٍّا برميل مليونَْي إىل األنجويل النِّْفط إنتاج يَِصل
٢٠٠٦ ديسمرب يف عمَلها. العميقة املياه يف املوجودة اإلنتاج مواقع فيه تبدأ أن ع املتََوقَّ من
أن املرجح من — الطاقة معلومات إدارة وتقديرات يتفق بما — أنه الدويل البنك أعلن
٢٫٦ إىل بوصوله وذلك ،٢٠١١ عام بحلول الكويتي اإلنتاَج النِّْفطي أنجوال إنتاُج يُعاِدل

يوميٍّا. برميل مليون
أواخر من واحدة تكون قد أنجوال أن يف تشكُّ العالم حول النِّْفط رشكات كانت
النِّْفط رشكة عرضت ،٢٠٠٦ عام ويف النِّْفط. عىل املحتوية املستكشفة غري املناطق
الحفر حقوق تأمني أجل من دوالر مليون ٩٠٢ مقداره مذهًال مبلًغا إِني اإليطالية
مقابَل ِنْفط رشكة دفعتْه مقابٍل أعىل وقته يف ذلك كان أنجوال. سواحل ُقبَاَلَة بها الخاصة

الحفر. حقوق
من رضبًا وقتَها األمر «بدا إني: لرشكة التنفيذي الرئيس سكاروني، باولو يقول
نفط احتياطيات فهناك يشء. يف الجنون من ليس أنه نشعر الواقع يف لكننا الجنون،
أن نريد وكنا بها، النِّْفط إنتاج ينمو أن يمكن أفريقية منطقة وهي أنجوال. يف كبرية

النمو.»3 هذا من جزءًا نكون
للحكومة، مملوكة صينية رشكة وهي ساينوبك، عرضت إني، عرض بعد
الحفر مقابل دوالر مليار ٢٫٢ مًعا قومية، أنجولية نفط رشكة وهي وسونانجول،

أنجوال. ساحل ُقبَاَلَة آخرين موقعني يف
الفساد مؤرش عىل دولة ١٦٣ بني من ١٤٢ املرتبة يف تقع أنجوال كانت ٢٠٠٦ عام
حياَل ًدا مرتدِّ الدويل النقد صندوق كان الدولية. الشفافية منظمة تصدره الذي السنوي
دوالر مليارات لألربعة حدث ما الئق نحو عىل أنجوال تفرسِّ لم ما إضافية أموال أي منِْحها
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بجوهانسربج روزبانك يف بنك ستاندرد فروع أحد من ويَخُرجون يَدُخلون ُعَمالء :3-3 شكل
للصناعة الصني بنك دفع .٢٠٠٧ عام أكتوبر من والعرشين الخامس يف أفريقيا جنوب يف
مقابل دوالر) مليارات ٥٫٦ يُعاِدل ما (أْي راند مليار ٣٦٫٧ املحدودة املسئولية ذو والتجارة
أكرب املحدودة، املسئولية ذات جروب بنك ستاندرد مجموعة يف باملائة ٢٠ مقداُرها حصٍة
ناشان (تصوير الخارج. يف صينية رشكة بها تقوم امتالك عملية أكرب يف أفريقيا، بنوك

نيوز.) زالك/بلومربج

ومع البالد. بها مرَّْت التي األهلية للحرب األخرية السنوات يف اختفْت التي النِّْفط أموال من
اهتماًما توِيلَ أالَّ يُمكِّنها موضع يف أنجوال يضع األنجويل النِّْفط عوائد حجم كان فقد ذلك
واألمريكيني بالصني يتالعبوا أن األنجوليني فبمقدور الدويل، النقد صندوق مخاِوف حياَل
صندوق حبس حني ،٢٠٠٤ عام باملرة. الدوليني النقد وصندوق البنك يتجاهلوا وأن
َقْرض بتقديم الصينيون سارع الفساد، يف االشتباه بسبب ألنجوال قرًضا الدويل النقد
اإلنتاج من كبري نصيب عىل الصينيون حصل هذا وبفعلهم دوالر، مليارا مقداُره بديل
وصندوق البنك سياسات عىل تلتف باألساس الصني كانت املستقبيل. األنجويل النِّْفطي
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اإلجمايل يْن بالدَّ الخاصة والتقييمات الشفافية، من األدنى الحدِّ بشأن الدوليني النقد
البيئية. باآلثار الخاصة والدراسات للعقود، املفتوحة والعطاءات املالية، والسياسة

النِّْفط يمثِّل إذ الصني؛ إىل للنِّْفط األكرب امُلَورِّد أنجوال أصبحت ٢٠٠٥ عام بحلول
الرشكات دخلت أفريقيا. من الصينية النِّْفطية الواردات من باملائة ٤٠ نحو األنجويل
واملدارس الحديدية والسكك واملكاتب والجسور املستشفيات لبناء أنجوال الصينية
مجال يف األنجوليني العمال وتدريب ضوئية ألياف شبكة نَْرش عىل عالوة والطرقات،
٢٠٠ من ألكثر الفنادق يف الليلة سعر ارتفع لواندا، األنجولية العاصمة يف االتصاالت.
شهرين ملدة الفندقية للغرف الكامل الحجز عن املسئولة هي النِّْفط رشكات وكانت دوالر،
ثالث هيوستن إىل ف توقُّ دون يُساِفرون كانوا الرشكات هذه موظَّفي وبعض ًما، مقدَّ
اليوم أنجوال اقتصاد يَُعدُّ باملائة، ١٨ يبلغ آلَخر عام من نمو وبمعدل أسبوعيٍّا. مرات
لقد أجمع. العالم يف وإنما األفريقية، القارة يف فقط ليس نموٍّا، االقتصادات أرسع من
نيجرييا. بعد األفريقية الصحراء جنوب دول يف للنِّْفط ُمصدِّر أكرب ثاني أنجوال صارت
عرشين عن تَِزيد أجنبيًة استثماراٍت والغاز النِّْفط صناعاُت اجتذبت ٢٠٠٣ عام ومنذ
باملائة ٩٠ ونحو اإلجمايل املحيل الناتج من باملائة ٤٠ من أكثر النِّْفط ويمثل دوالر. مليار

الحكومية. اإليرادات من

زيمبابوي (2)

بشأن العديدة االتهامات ورغم ،٢٠٠٥ يوليو ففي مختلفة. قصة زيمبابوي قصة
الصينية الحكومة َوَعَدِت موجابي، روبرت الرئيس إىل هة املوجَّ اإلنسان حقوق انتهاكات
وتجارية معدنية «امتيازات مقابل يف وذلك اقتصادية، مساعدات بحزمة زيمبابوي
زيمبابوي وشعب حكومة بأن «تَِثُق الصني إن الصيني الخارجية وزير قال وقد أخرى».
يف تَِثق وزارته أن إىل بوضوح مشريًا الئق.» نحو عىل شئونهم إدارة عىل القدرة لَديْهم
إنتاج عملية يف الصينية االستثمارات سبيل يف تَِقَف لن موجابي تعذيب معسكرات أن
«لقد ملوجابي: قال أنه جينتاو هو عن نُِقل وقد النِّْفط. ذلك رشاء أو الزيمبابوي النِّْفط
عميق لتباُدل استعداد عىل وأنا … بلدينا بني الودية العالقات يف عظيمة مساهمة أسهمَت
مواجهة ويف أعوام، بعدة بعدها البلدين.» بني الثنائية العالقات بشأن فخامتكم مع لآلراء
موجابي، عن نفِسها إبعاد إىل تَسَعى قد وكأنها وبدْت الصني استجابِت الدويل، السخط

وحسب. العلن يف هذا االرتباط فك ربما لكن
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تحريض؟ أم مساعدة (3)

الحال «انتهى الصني، منال عن بعيدة العالم يف الكربى النِّْفط حقول غالبية ألن نظًرا
املصادر من ممكن عدد أكرب من النِّْفطي املخزون تأمنَي محاولتها يف — بالصني
الصني نشطت كما وميانمار. وإيران السودان غرار عىل قمعية أنظمة مع بالتعامل —
الصينية النِّْفط أموال ساندْت بالسودان، دارفور منطقة يف الواقع، يف أفريقيا.»4 يف تحديًدا
هناك. األشخاص من اآلالف مئات لها تعرَّض التي املجاِزَر الصني يف املصنوعة واألسلحة
َجنَْي األفارقة النِّْفط منتجو سيواصل القارة، أرجاء يف النِّْفطية االكتشافات بفضل
،٢٠٢٠ عام حتى دوالًرا الخمسني فوق النِّْفط برميل سعر ظل ولو هائلة. مالية مكاسب
الضعف بمقدار يَِزيد رقم وهو دوالر، تريليون أفريقيا بغربيِّ النِّْفط منتجو سيجني
يف استقاللها بُعيَد األفريقية للدول ُمنحْت التي االستعمار بعد ما مساعدات كل عن
هذا النِّْفط أسعار فاقت ،٢٠٠٨ عام صيف يف وستينياته. العرشين القرن خمسينيات
وحركات االنقالبات، من العديد ل تُموِّ أن يُمِكنها األموال وهذه أضعاف. بثالثة املستوى
اليَِسري. القْدر إال الفقر ملكافحة منها ه يُوجَّ ال املعتاد يف لكْن الِعْرقية، واملذابح التمرُّد،

فمنذ تماًما. مختلًفا مظهًرا القارة منح األفريقية للقارة الصيني الغزو أن شك ال
الصني. أحدثتْه الذي األثَر يُضاِهي أثًرا أجنبي نفط ُمنِتج أيُّ يُحِدث لم ١٩٩٠ عام

إيجابيٍّا؟ تأثريًا أفريقيا عىل الصني تأثري كان هل هو: العالم يُراِود الذي والسؤال
بتقديم الصنَي املنتقدين بعض اتَّهم نعم. هو: الجواب أن يبدو األعمِّ، األغلب يف
لم كما أفارقة. ال ُعمَّ توظيف وعدم املحلية األفريقية الرشكات عروض عن تَِقلُّ عروض
ألموال الصني تقديم أو لألفارقة الرِّشا الصنُي بها َدَفَعْت التي األريحية تلك آخرون يُقدِّر
أن من قلقهم عن آخرون عربَّ كما بالحوكمة. متعلقة رشوط أي فرض دون مساعدات
قد ربما أخرى خارجية راعية جهات يصد أن شأنه من أفريقيا يف الصيني الوجود
هذا، ومع أكرب. بدرجة يكن لم إن الصينيون، ساعدها مثلما األفارقة مساعدة يف ترغب
باملائة ٥٫٥ مقداره نمو معدَّل عن ض تمخَّ قد ألفريقيا الصيني الغزو كان ٢٠٠٥ عام يف
أن ع املتََوقَّ من كان ،٢٠٠٩ عام وبحلول للنِّْفط.5 املصدِّرة األفريقية الدول إىل بالنسبة

العاملية. املالية األزمة بسبب باملائة ٢٫٤ إىل للنِّْفط املصدِّرة الدول يف النمو ينخفض
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غينيا خليج يف أمريكية عسكرية قاعدة إلنشاء السعُي

إىل يَْرِجع مبكِّر وقت يف األمريكية املتحدة الواليات بدأِت أفريقيا، يف الحيوية املصالح بسبب
القاعدة فكرة أن غري غينيا. خليج يف النِّْفطية مصالحها لحماية ُسبُل يف التفكري يف ٢٠٠٢ عام
املتحدة الواليات رغبة سبب األفريقية الدول م تتفهَّ ما فبقْدر املقاومة؛ بعَض واجهْت العسكرية
عام وحتى استعمارية. صبغة ذي تحرٍُّك بأيِّ تَِثق ال كانت أنها إال النِّْفطية، مصالحها حماية يف

نقاش. محلَّ الفكرة تزال ال ،٢٠٠٨

أفريقيا يف املساعدات لتقديم ف التلهُّ (1-3)

غربية قًوى كانت فقد ذلك ومع بالصينيني، ترحيبًا األفريقية الدول أكثر أنجوال كانت
واليابان الجابون، مع كفرنسا أخرى؛ أفريقية دول مع الحظ سعيدة أخرى وآسيوية
يف الزراعية العاج ساحل يف والكامريون. وتشاد االستوائية غينيا مع وروسيا والهند
كانت تشاد، ويف ياموسوكرو. يف جديدة عاصمة لبناء قروًضا الصني موَّلت معظمها،
وبناء الريِّ وتوفري جديدة طرق وتشييد النِّْفط لتكرير مصفاة أول لبناء تُخطِّط الصني

املحمول. للهاتف شبكة
األفارقة، من النِّْفط عىل الصيني للطلب املرتفع باملستوى أسعُد هو َمن هناك يكن لم
التي امَلِتينة العالقات وكذلك النِّْفط أسعار ارتفاع ِمن كلٍّ ِمن يستفيدون كانوا الذين
والجسور الطرقات يَبْنُون كانوا الذين الُجُدد، الصينيني أصدقائهم مع بها يتمتعون كانوا
َقِبيل من ليس أيًضا، عونه. يتََوقَّ األفارقة كان ا ممَّ أقلَّ وقت ويف أقلَّ بتكاليف والسدود
الثنائية الديون من دوالر مليارات ١٠ الصنُي َشَطبَِت حني األفارقُة يَسَعد أْن املفاجأة

األفريقية. الدول بعض عىل ة املستحقَّ
الساعية الدول أنخرطت سواء — املوقف بها ر سيتطوَّ التي الكيفية عن النظر بغضِّ
رشكات من أكثر أو واحدة تورَّطت أم الصينيني مع متشابكة عالقات يف النِّْفط قوة وراء
النِّْفطي النظام فإن — بعض مع بعضها عنف أو رصاعات يف الكربى الدولية النِّْفط
عرش التاسع القرن يف املشهد سادت التي السكون أجواء عن تماًما اختلف الجديد

تحوًال. القوى ميزان شهد ومجدًدا العرشين، القرن من األعظم والسواد
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هوامش

يف يعكفون واألوروبي األمريكي الشباب من العديد ذلك، من النقيض عىل (1)
(املاندرين)! الحديثة الصينية اللغة تعلُّم عىل حماس

إىل فقط ليس سافر، ٢٠٠٦ عام ففي العالم؛ دول بقية جينتاو هو ينَس لم (2)
إىل كذلك ذهب وإنما الهادئ، واملحيط آلسيا االقتصادي التعاون قمة لحضور فيتنام

وباكستان. والهند الوس
قطاع اهتمامات قائمة عىل األول املوضوع هي أنجوال الراهن، «الوقت مقال (3)

.٢٠٠٧ مارس ٢٠ تايمز، نيويورك النفط»،
http://nytimes ،٢٠٠٦ أبريل ٢٣ تايمز، نيويورك كريستوف، نيكوالس (4)
النفط كحقول أخرى أماكن يف .com/2006/04/23/opinion/23kristof.html
شيفرون بقيادة وائتالف توتال فرانس من كلٌّ كانت كمبوديا، سواحل قبالة البحرية
الفوز أْجل من بعض مع بعُضها تتسابَق البحري للنفط الصينية الوطنية واملؤسسة
سيكون أنه ويبدو برميل. امللياَرْي عن يزيد بما املقدَّر النفط احتياطي من األسد بنصيب

السبق. قصب للصني
مايو ١٦ نيوز، يس بي بي أفريقيا»، يف النمو توقعات ن «تحسُّ بعنوان: مقال (5)

.٢٠٠٦
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الرابع الفصل

األوسط والرشق اخلليج الصحراء: قوة

القبائل ثقافة بواسطة العربية الجزيرة شبه اقتصاد تَشكَّل السنني، آلالف
املوجود الشحيح الكأل عىل قطعانها رعت والتي تقطنها، التي البدوية
أن راٍع كل عىل كان انتظام. بغري املطر يسقط حيث صحاريها حدود عند
وعدد املاء، من هو احتياجاته مقابل يف للرَّْعي قطيعه احتياجات يَِقيس

الوادي.1 إىل العودة رحلة يف سيستغرقها التي األيام
الطعام ِقلَّة بسبب الحيوانات ونََفَقت تماًما، املطر فيها انعدم التي األيام يف
هؤالء بعض للدخل. بديلة مصادر عن يبحثون القبائل رجال بدأ املاء، أو
البعضصاروا مختلفة. ِحَرًفا تبنَّْوا والبعض اجني، نسَّ أو مزارعني، صاروا
يبيعونها قد بضاعة حاملني الصحراء، عرب اإلبل قوافل واصطحبوا تجاًرا
إنهم إذ أنجحهم؛ أولئك وكان الوديان، عىل البعض سيطر فيما للحجيج،

األرض. باطن من خرج ما عىل سيطروا َمن

∗∗∗

اململكة باسم يُعرف ما اليوم ُمجتِمعًة تؤلِّف التي البدوية القبائل د توحَّ لم
حقبة منتصف يف وقتَها العاَلم كان .١٩٣٢ عام سعود آل حكم تحت إال السعودية
تَفِرضها كانت التي الرُّسوم هو للمملكة الوحيد الدخل مصدر وكان الكبري، الكساد
تتناقص الحجيج أعداد أخذت واملدينة. مكة املقدستني املدينتني القاصدين الحجيج عىل

السعودية. األرايض يف النِّْفط اكتُشف ١٩٣٣ عام يف ثم العاملي. الكساد بسبب
السعودي النِّْفط عن بحثًا الَحْفر امتياز حق عىل التفاوض بطريق سوكال حصلْت
الصفقة، إىل لالنضمام تكساكو رشكَة الرشكُة هذه َدَعْت وقد عاًما. ستني ملدة وإنتاجه



النفط سلطة

لإلنتاج عائمة منشأة إىل تحويلُها يتمُّ نفط ناقلة خلف يمتدُّ ُدبَي مدينة أفق :1-4 شكل
يناير ٩ األربعاء يوم املتحدة العربية اإلمارات ُدبَي، بمدينة العاملية ُدبَي موانئ يف والتخزين

نيوز.) كراول/بلومربج تشارلز (تصوير .٢٠٠٨

العربية األمريكية النِّْفط رشكة باسم الحًقا سيُعرف ملا بداية يَصري أن شأنه ِمن ما وهو
وموبيل إكسون ِمن كلٌّ ُدِعيَْت املال، رأس من مزيد عىل الحصول وبهدف (أرامكو).
وقتَها، الجديد النِّْفطي النظام بها تَشكَّل التي الكيفية هي وهذه االئتالف. إىل لالنضمام
األمريكية النِّْفط رشكات إدارات مجالس وحجرات العربية الجزيرة شبه صحراء رمال يف

الكربى.
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الذهب مقابل النِّْفط

ستاندرد رشكة مع السعودي النِّْفط امتيازات عىل تَفاَوض َمن هو سعود بن العزيز عبد امللك كان
أن عىل أرصَّ فقد الورقية، النقود يف يَثِق ال كان وملَّا (سوكال). كاليفورنيا أوف كومباني أويل
فإن الذهب، معيار عن لتوِّها تخلَّت قد كانت املتحدة الواليات أن ورغم ذهبًا. النِّْفط ُمقاِبل يُدَفع
يختارها. التي بالوسيلة للملك تَدَفع أن عىل ووافقْت االستثناء بهذا َقِبَلْت الفيدرالية الحكومة
العربية اململكة إىل عام كل تُشَحن الذهبية بالعمالت مليئة براميل كانت تالية عديدة ولسنوات

النِّْفط. ثمن لدفع السعودية
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إدارة (املصدر: النِّْفط من والسعودية املتحدة الواليات إلنتاج تاريخية مقارنة :2-4 شكل
األمريكية). الطاقة معلومات

يَشُعروا كي العرشين القرن منتصف بعَد ما إىل االنتظار السعوديني عىل تعنيَّ
ا. تامٍّ تغيريًا حياتهم َوْجَه غريَّ املطاف نهاية يف لكنه النِّْفط، الكتشاف االقتصادي باألثر
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شاملني مجانيني صحية ورعاية تعليًما ر توفِّ أْن من اململكة مكَّنَِت النِّْفطية الثروة إن
والطرقات، املدارس داخلها وبُنيت املدن، ُشيِّدت رضائب. أي جمع دون املواطنني لكل
املتقدِّم العاَلم تجارة عىل السعوديني أعني وانفتاح األجانب مع التواصل هذا وَصاَحَب

وثقافته.
بدويٍّا شعبًا للغاية قريب وقت منذ كان شعب إىل بالنسبة إنه املراقبني بعض قال
يجب.» مما وترية وأرسع يجب مما «أكرب كان ربما التقدُّم هذا فإن الصحراء، يف يعيش
كوسيلة اإلسالمي الدين بتعاليم كهم تمسُّ من السعوديني بعض زاد دفاعي فعٍل ردِّ يف
الدينية، بالتقاليد كها تمسُّ رغم املالكة، العائلة أن إال لديهم. املألوفة ثقافتهم عىل للحفاظ
مزادات ُدور يف املالكة العائلة أفراد بعض ُشوهد وقد الغربية. العيش بُسبُل انبهرْت
وكارتريز وينستون هاري متاجر يف كذلك وشوهدوا الفنية، األعمال يشرتون وهم كبرية
جميع إن الفنادق. يشرتون وهم كارلو ومونت لندن ويف املجوهرات، يشرتون وهم
وحسب يَُعدُّ ال الذي للَمِلك، تابعًة تَُعدُّ اململكة يف بها» امُلطاَلب «غري والعقارات األرايض
للَمِلك؛ عظيمة فائدة السياسة لهذه كان كذلك. أراضيها معظم َماِلك وإنما اململكة، حاكم
األرايض من شاسعة مساحات كانت قبُل، من بدوية دولة كانت التي الدولة هذه يف ألنه
بني ما تخصيص من تمكَّنْت املالكة العائلة أن هي النتيجة وكانت ألحد. مملوكة» «غري

ألفرادها. باململكة النِّْفطية األرباح من باملائة و٤٠ ٣٠
النِّْفط رشكات بني دائم خالف مصدر النِّْفطية األرباح توزيع مسألة كانت لطاملا
الرابطة ُعْمر من األوىل السنوات مدار وعىل امُلِضيفة. الحكومات وبني الكربى الدولية
ة دفَّ األمريكية الرشكات بامتالك قانعني السعوديون بدا األمريكية، السعودية النِّْفطية
ال السعوديني أن شعر إذ — سعود بن العزيز عبد امللك بدأ ،١٩٥٠ عام يف لكن األمور.
تقسيم أْجل من أرامكو عىل الضغط — املوزَّعة النِّْفطية األرباح من هم حقِّ عىل يحصلون
وحني بالده. يف املوجودة النِّْفطية املنشآت بتأميم وهدَّد متساٍو، نحو عىل النِّْفطية األرباح
ُمِنحوا لكنهم بالتأميم، مطالبهم عن تخلَّْوا قد السعوديون كان املعركة غبار انقشع

النِّْفطية. األرباح من باملائة ٥٠ قدُرها حصًة
تُرِيض األرباح من باملائة ٥٠ ال نسبة فيه تَُعْد لم وقت حلَّ ما رسيًعا ذلك، ومع
اليماني زكي بن أحمد الشيخ السعودي النِّْفط وزير أْلَقى ،١٩٦٨ عام ويف السعوديني.
لزيادة الهادفة عية التوسُّ الُخطَّة مالمح فيه حدَّد بريوت يف األمريكية الجامعة يف خطابًا
عىل الصناعة، يف «املشاركة» عن اليماني تحدث النِّْفطية. مواردها عىل السعودية سيطرة
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واضحة، نواياه كانت إذ هذا؛ بحديثه أحد يَنَْخِدع لم لكن التأميم. عن الحديث نقيض
السعودي. النِّْفط إنتاج عىل السيطرة صاحبة هي السعودية الحكومة يجعل أن أراد فقد
برنامًجا وبارشوا «املشاركة» مفهوم عن السعوديون تخىلَّ خمسسنوات غضون ويف
اململكة استحوذِت ،١٩٧٣ عام ويف موقَفهم. يُعزِّزوا أن ورائه من يأملون كانوا للتأميم
عام وبحلول التايل. العام يف باملائة ٦٠ إىل زادت أرامكو، رشكة من باملائة ٢٥ عىل
السعودية النِّْفط رشكة إىل اسَمها وا وغريَّ أرامكو عىل بالكامل السعوديون سيطر ١٩٨٠
الطرف أن من السعوديني مخاوف تهدئ أن الرشكة أرادت السعودية). (أرامكو العربية
الدليُل ج روَّ املحلية، للعادات االحرتام إبداء من وبدافع باستبداد، ف يترصَّ كان األمريكي
مًعا. العمل عىل املختلفة الثقافات ذات األفراد قْدرة يُثِبت منتًدى بوصِفها للرشكة الدعائي
رشكة تأميم عملية يف البدء طريق وعن النْهج. هذا تبنِّي عىل السعوديون عزم
شكَّكْت أن قط يحدث لم الوقت، ذلك فحتى سابقة. يُرسون السعوديون كان أرامكو،
تفكِّر ولم الكبرية. الغربية النِّْفط رشكات سلطة يف الثالث العالم دول من نفطية دولة
الوحيدة كانت ألنها العظمى؛ للقوى املايل النفوذ تقليص إىل تسعى أن يف بجدية قط دولة

النِّْفط. إنتاج لعملية املطلوبة املتقدمة النِّْفطية واملعرفة التكنولوجيا تملك التي

األوبك

سبتمرب يف العراق، بغداد، يف ُعِقد مؤتمر يف (األوبك) للبرتول املصدِّرة الدول منظمة ست تأسَّ
وفنزويال. والسعودية، والكويت، وإيران، العراق، هي: سة مؤسِّ دول بخمس ١٩٦٠

،١٩٦٢ وإندونيسيا ،١٩٦١ َقَطر هي: أخرى دول تسُع سة املؤسِّ الدول لهذه انضمَّ الحًقا
،١٩٦٧ املتحدة العربية واإلمارات ،١٩٦٢ االشرتاكية) الشعبية الليبية العربية (الجماهريية وليبيا
َعلَّقت .٢٠٠٧ وأنجوال ،١٩٧٥ والجابون ،١٩٧٣ واإلكوادور ،١٩٧١ ونيجرييا ،١٩٦٩ والجزائر
منظمة الجابون وتَركِت ،٢٠٠٧ أكتوبر إىل ١٩٩٢ ديسمرب من الفرتة يف عضويتَها اإلكوادور
يف بالنمسا فيينا إىل يُنَقل أن قبل بسويرسا، جنيف يف األول األوبك مقرُّ كان .١٩٩٤ عام األوبك

.١٩٦٥ سبتمرب

www.opec.com املصدر

بحرص استُخدمت ما إذا النِّْفط، قوة بأن اإليمان عىل السعوديني االنتصار هذا ع شجَّ
لبلدهم. واالقتصادية السياسية الحياة عىل عظيم تأثري لها يكون أن يمكن مواضعها، ويف

59



النفط سلطة

النِّْفط ووزير اليمني، إىل الصباح األحمد صباح الشيخ الكويتي الخارجية وزير :3-4 شكل
األوبك ملنظمة اجتماع خالل التُقطْت صورٍة يف النعيمي، عيل السعودي املعدنية والثروة
رائد (تصوير .٢٠٠٥ عام ديسمرب من عرش الثاني يف الكويت بدولة الكويت مدينة يف

نيوز.) نارص/بلومربج

سوا وأسَّ دولتهم حدود خارج وخرجوا نفعيٍّا، نهًجا السعوديون تبنَّى بَعْقد، وبعدها
للنِّْفط املنِتجة الثالث العالم دول نفوذ تقوية منها الهدُف منظمٌة وهي األوبك، منظمة
النِّْفط من اليومي العاملي اإلنتاج ثُلُثَي تمتلك األوبك كانت تدشينها، وعند أكرب. بدرجة

برميل. مليون ٤٥ والبالغ
للنِّْفط، الدولة إنتاج مع بالتناُسب يتعاَظم السعودي النفوذ كان ،١٩٦٠ عام بحلول
استخدام عىل ها تحضُّ كانت التي الداخلية املطالبات وجه يف صامدًة ذلك مع كانت لكنها
للعدوِّ دعمه عىل الغرب ومعاقبة الشقيقة العربية الدول مع أقوى عالقات بناء يف نفوذها

إرسائيل.2 العربية؛ للدول اللدود
ورغم يوميٍّا. برميل ماليني ٣ إىل السعودي النِّْفط إنتاج وصل ،١٩٧٠ عام بحلول
بحلول فإنه العرشين، القرن ثالثينيات منذ النِّْفطي املجتمع عىل السبع األخوات سيطرة
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لها ودانْت العالم، مستوى عىل للنِّْفط األكرب املنِتج السعودية صارت السبعينيات أوائل
لالحتفاظ كافية إضافية إنتاجية طاقة يملكون وقتها السعوديون بات لقد الهيمنة.
يف التحكُّم أْجل من تقليله أو النِّْفطي اإلمداد زيادة من تُمكِّنهم النِّْفط من باحتياطيات
أعىل تكون أن يجب إذ َحِرجة؛ نقطة عند األسعار عىل اإلبقاء إىل بحاجة كانوا األسعار.
بحيث االرتفاع من تكون أالَّ يجب ذاته الوقت يف لكنها له، تتحمَّ أن للسوق يُمكن ما
املجتمع الطمأنينة سادِت البديلة. للطاقة مصادر عن البحث إىل النِّْفط مستهلكي تدفع
الهيمنة كانت ذلك، ومع كذلك. الحال يريدون كانوا السلطة موقع يف َمن ألن النِّْفطي؛
مستوِرًدا املتحدة الواليات صارت ١٩٧٠ نوفمرب ويف التاليش. يف آخذًة األمريكية النِّْفطية

أحد. إليه ينْتَِبه لم لكن البلد، لذلك األول اإلنذار جرس هذا كان للنِّْفط. صافيًا
«موقف بعنوان: جاز» آند «أويل دورية يف مقال ظهر ،١٩٧٣ أكتوبر من األول يف
أن عىل الكاتب أكَّد وفيه بالخطر» محفوًفا يبدو الشتاء وقود من األمريكي املعروض
أَُمناء أحُد أصدر ،١٩٧٣ أكتوبر من السادس ويف وشيًكا. كان األمريكي النِّْفط يف النقص
(حرب الغفران يوم حرب بداية مع املتحدة للواليات تحذيًرا لألوبك السابقني العموم

فيه:3 يقول أكتوبر)

كيف يَعَلمون وهم املالية. واألزمة الطاقة أزمة مفاتيح يَمِلكون اآلن العرب
موضع يف العرب بات هذا، ضوء ويف سيايس. كسالح كَليْهما يستخدمون
تقليل خالل من فقط كيف؟ بمفردهم، إرسائيل مع خالِفهم حلِّ من يُمكِّنهم
املستويات عند اإلنتاج تجميد فقط التام، املنع أو الحظر وليس النِّْفطي، اإلمداد

الحالية.

العربية الدول بدأِت إذ التالية؛ األسابيع خالل واقعة حقيقًة التفاُخر هذا صار
نفطيٍّا. حظًرا إلرسائيل، الغرب مساعدة عن رضاها لعدم منها إظهاًرا للنِّْفط؛ املنِتجة
الشخصية ذو للجدل امُلِثري السعودي النِّْفط وزير األحداث؛ عىل بعينها شخصية هيمنْت

اليماني. زكي بن أحمد الجذَّابة
سياسيٍّا نفوذًا منحتْه للنِّْفط وزيًرا منِصِبه يف الطويلة اليماني خدمة سنوات إن
أدواته أهم هي شخصيته وكانت داهية، وسياسيٍّا أعمال ورجَل مفاوًضا كان معتربًا.
قصريٌة ِلْحيَة وله بطالقة، اإلنجليزية يتحدَّث كان العامة. العالقات مجال يَخصُّ فيما
له لة املفصَّ اإلنجليزية سرتته يرتدي وهو أنيًقا يبدو وكان بعناية، مشذَّبة صغرية
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عباءته يرتدي وهو يبدو كان مثلما تماًما هريميس ماركة العنق ورابطة يَىص ِخصِّ
وساهم اليف» كينج «الري برنامج عىل ًال مفضَّ َضيًْفا كان وكوفيته. الفضفاضة العربية
التي الرئيسية الشخصية هو أيًضا اليماني كان الغرب. أعنُي يف العرب صورة تحسني يف
األعوام مدار عىل النِّْفط أسعار يف ارتفاعات من تَِبَعه وما النِّْفطي الحظر خلف وقفْت

التالية.

األخرى األوسط الرشق دول (1)

والرشق (العربي) الفاريس الخليج دول غالبية كانت العرشين، القرن سبعينيات بحلول
يف أغلبية حصص عىل استحوذت أو واشَرتَْت الغرب قبضة من خرجْت قد األوسط
التسعينيات أوائل وبحلول الدول. بهذه الخاص النِّْفط تنتج كانت التي التابعة الرشكات

بالكامل. للتأميم التابعة الرشكات من الكثري خضع
حني ،١٩٦١ عام حتى الساحة عىل واإليطاليون الربيطانيون سيطر العراق، ويف
االمتيازات مناطق من باملائة ٩٩٫٥ بتأميم قاسم الكريم عبد بقيادة الثورة حكومة قامت
حني ،١٩٧١ عام حتى الغرب سيطرة تحت النِّْفط إنتاج حقول ظلت العراقية. النِّْفطية
يف كبرية زيادات إىل ْت أدَّ التي الحركة وهي املتبقية، النسبة العراقية الحكومة مِت أمَّ

حسني. صدَّام زعامة تحت البعث لحزب العوائد
إيران، يف النِّْفط تُنِتج األنجلو-فارسية النِّْفط رشكة كانت ،١٩١١ عام بحلول
عام .١٩٣٢ عام البحرين يف التجاري للتداُول قابلة بكميات النِّْفط سوكال واكتَشفْت
باكتشاف بالرَّْكب َقَطر ولحقْت الخليج، منطقة يف للنِّْفط ُمنِتج أكرب الكويت كانت ١٩٥٣
عام ظبي أبو تبعتْها الخمسينيات، منتصف يف النِّْفط من التجاري للتداول قابلة كميات

الستينيات. أواخر يف وُعمان ُدبَي ثم ،١٩٦٢

العربي النِّْفط مستقبل (2)

للنِّْفط صاٍف مصدِّر من تحوَّلْت حني األول اإلنذار جرَس املتحدة الواليات تجاهلِت
وقد العربي، النِّْفطي الحظر الثاني؛ اإلنذار جرُس جاءَها واآلن له. صاٍف مستوِرد إىل
ثمانينيات يف االزدياد يف النِّْفط من األمريكي االستهالك واستمرَّ أيًضا. تجاُهِله يف استمرَّْت

العرشين. القرن
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العاملية-ُدبَي، الجافة األحواض لرشكة تابًعا ا جافٍّ مرًىس تدخل نفط ناقلة :4-4 شكل
الجافة األحواض رشكة تقوم .٢٠٠٨ يناير من التاسع يف املتحدة العربية اإلمارات يف
دول لصالح والغاز النِّْفط وتفريغ لتخزين سفن إىل وتحوِّلها السفن بإصالح العاملية-ُدبَي

نيوز.) كراول/بلومربج تشارلز (تصوير للنِّْفط. املنِتجة الخليج

االرتفاع معدل ظل يف أنه من برتوليم بريتيش رشكة يف املديرين ِكبَار أحُد حذَّر وقد
عمالقة نفط حقول أربعَة تَِجَد أن املتحدة الواليات عىل سيتعنيَّ النِّْفط، استهالك يف
نفطية حقول خمسة اكتشاف (سيَُعدُّ برسعة. هذا يحدث أن ويجب خمسة، أو جديدة
دريك، إريك سري حذَّر كما للغاية.)4 مالئًما أمًرا برودو خليج منطقة يف العام يف جديدة
حقول عدد إن فيه قال مشابًها تحذيًرا برتوليم، بريتيش رشكة إدارة مجلس رئيس
غضون يف ينخفض أن النِّْفط إنتاج شأن من وإنه للغاية، قليل املكتشفة الجديدة النِّْفط
النِّْفط من برميل ماليني ٩٫٨ تنتج السعودية كانت ،١٩٩٢ عام وبحلول سنوات. ثماني

برميل. ماليني ٨٫٦ البالغ املتحدة الواليات بإنتاج مقارنة يوميٍّا
يَُعودوا لم كما الصحراء، يف يَِعيش الذي البدوي الشعب ذلك السعوديون يَُعِد لم
يبدو التي الحقيقة موا تفهَّ لقد الوحيدة. الحقيقية» «النقود بوصِفه الذهب فقط يَقبَلون
من النِّْفط سينتهي ما يوٍم يف أنه بعُد؛ ْمها تتفهَّ لم العالم دول وبقية املتحدة الواليات أن

63



النفط سلطة

النِّْفط عوائد من ضخمًة أنِصبًَة واستغلُّوا أصوَلهم السعوديون ع نوَّ حصافة، ويف الوجود.
وباريس ولندن نيويورك من كلٍّ يف املكاتب وبنايات الكربى واملتاجر الفنادق رشاء يف

الغرب. بها يتمتَّع لم ببصرية يتمتَّعون أنهم أظَهروا لقد كونج. وهونج

هوامش

الواحة. أو املاء عني أو النبع (1)
صورة يف ثم الخمسينيات، أوائل يف إرهابية أعمال صورة يف العداوة تجسدت (2)

و١٩٧٣. ١٩٦٧ عاَمْي يف رصيحة حرب
جاز». آند «أويل لدورية ١٩٧٣ أكتوبر عدد (3)

النفط حقول درة أالسكا، يف يلوب نورث مقاطعة يف الواقع برودو، خليج يَُعدُّ (4)
.١٩٧٧ عام منذ النفط من برميل مليار ١٢٫٨ من أكثر أنتج إذ األمريكية؛
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الخامس الفصل

احلربواحلْظر ْفطي: النِّ النظام اختبار
الفائضة اإلنتاجية والقْدرة

وهو الغفران، عيد يوم َصاَدف الذي ،١٩٧٣ عام أكتوبر من السادس يوم
وكأنها تبدو كلُّها إرسائيل دولة كانت اليَُهود، لَدى ُقدسية العام أيام أكثر
كانوا العلمانيون اإلرسائيليون فحتى معتاًدا، كان وكما أبوابَها. أَْوَصدْت

ِصيَام. وهم بيوتَهم يَلتَِزمون أو اليوم ذلك يف الَكِنيس يَرتَادون
إرسائيَل. وسوريا مُرص هاجمْت اليوم، هذا ظهرية بعد من الثانية حوايل يف
عىل إرسائيل إجبار كان وسوريا مرص هَدَف إن املراقبني بعُض يقول
آخرون مراقبون يرى فيما احتلتْها، التي األرايض عن طرفها من التخيلِّ
اللحظات من واحدة ويف تماًما. الصهيوني» «الكيان َمْحَو كان الهدف أن
تكبََّدْت ِغرَّة، حني عىل فيها تُؤَخذ التي الَفِتيَّة الدولة هذه تاريخ يف القليلة

للحرب. األوََّلنْي اليومني يف والَعتَاد البََرش من فاِدحًة خسائر إرسائيل
إرسائيل املتحدة الواليات ِت أمدَّ إرسائيل، قادة من عاجلة ُمنَاَشدات وبعَد
من التعاِيف ِمن إرسائيل مكَّن ما وهو العسكري، العتاد من جوي بِجْرس

األُوَىل. َكبَْوتِها
عىل نفطي حظٍر لَفْرض العربية الدوَل السعودية قادِت لهذا، واستجابًة

األوروبية. الدول من وغريها املتحدة الواليات
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اآلبار إحدى رأس عىل يعمل فني لعامل التاريخ محدَّدة غري حكومية صورة :1-5 شكل
التكرير مصايفَ تقرض أن املتحدة للواليات يحق النِّْفطي. االسرتاتيجي لالحتياطي التابعة
إعصار سبَّبها اإلنتاج يف انقطاعات أيَّ تعوِّض كي النِّْفطي؛ االسرتاتيجي االحتياطي من

األمريكية.) الطاقة وزارة (املصدر: كاترينا.

بني النِّْفطية الثورة تلك يف امِلحوري الدوَر اليماني1 زكي بن أحمد الشيخ لعب
الساعات وخالل الثورة. لهذه امُلواِتيَة الفرصَة الغفران يوم حرُب ومثَّلت العربية، الدول
ُمنتَِشني يََزالون ال الذين اإلرسائيليون، كان الُعْليَا. اليَُد للعرب كان للحرب، األوىل
األيام حرب يف العرب عىل الخاطف الساحق انتصارهم من خاطئة نتائج ويستقون
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كان العربي الهجوم أن من تحذيرات ْوا تلقَّ وحني بتفوُّقهم. قاِنِعني ،١٩٦٧ عام الستة
العام الرأي أن قرَّروا لكنهم استباقية برضبة القيام تدبَّروا قد كانوا تردَّدوا. وشيًكا،

الخيار. ذلك تبنَّْوا أنهم لو ضدَّهم سيكون العاملي
عدًدا السعودية وأرسلِت اإلرسائيلية، الطائرات السورية ٢١ ميج طائرات هاجمْت
الِقتَال، َحْومة إىل جندي آالف ثالثُة مقداُره الُجنُود من االسرتاتيجية الناحية من معتربًا
للدول أساسيٍّا رشيًكا تَُعدُّ السعودية بأن يَِيشَ أن من وأقل يُغَفل أن من أكرب رقم وهو

الحرب. يف األخرى العربية
املرصيون باَغَت للهجوم، األول اليوم ظهرية خالل سيناء، جزيرة شبه ويف
للقتال. صالحة غري صارْت بحيث اإلرسائيلية الدبابات من الكثري ودمروا اإلرسائيليني،
الدبابات من قوة عىل معتمدة الجوالن، مرتفعات سوريا هاجمْت مال، الشَّ يف
الجوالن، مرتفعات عىل السيطرة يستعيدون السوريون كاَد دبابة. ومائتا ألف مقدارها
األرايض بعض َغْزو من قريبني وكانوا ،١٩٦٧ عام حرب يف إرسائيل احتلَّتْها التي
امتَلَكها التي الجديدة السوفييتية ٦ سام صواريخ وكانت طربية. بحرية قرب اإلرسائيلية

يُْرس. بكل السماء يف اإلرسائيلية الطائرات ر تُدمِّ السوريون
2. امَلَحكِّ عىل كان ذاتها الدولة بقاء أن بدا الهجوم، أخبار إرسائيل استوعبت حني
الخطورة بمدى الشعور عىل قادرين كانوا القتال جبهة عن بمبعدة هم ممن فقط قليلون
العربي. الهجوم صدمة من يرتنَّحون اإلرسائيليون الجنود كان املوقف. عليها كان التي
بالنسبة صادم رقم وهو للهجوم، األول اليوم يف ُقِتلوا قد إرسائييل جندي خمسمائة كان
هذه تسببت فيه. ُقِتلوا الذي الوجيز والوقت الصغري السكاني التعداد بهذا دولة إىل
والحزن الصدمة، ة ِحدَّ زيادة يف املعركة ميدان من اآلتية القيمة الصغرية املعلومة
تماًما يختلفون العرب الجنود هؤالء أن لإلرسائيليني؛ واضًحا بدا واحد يشء والخوف.

السابقة. الحروب يف حاربوهم الذين املهارة قلييل الجنود أولئك عن
أْن لهم أن لو كبرية برسعة قوَّاتهم َحْشد عليهم سيتعنيَّ أنه اإلرسائيليون أدرك
فاستعادوا األمور، ة دفَّ َقَلبوا املساعدة، وببعض قليلة، أيام غضون ويف الكارثة، يتفاَدوا
كان السويس قناة قرب سيناء من جزء احتالل وأعادوا الجوالن، مرتفعات عىل السيطرة
األرايض من كبري جزء عىل السيطرة استُعيدت أيًضا املرصيني. سيطرة تحت وقع قد

الحرب. طيلة أذًى دون القدس ظلت فيما السورية،
فيها إرسائيل كانت حربًا تلك كانْت لقد محليٍّا. رصاًعا كونَه تََجاَوَز هذا أنَّ بَيَْد
القوتان كانت السوفيتي. لالتحاد ممثِّلة العربية الدول وكانت املتحدة، للواليات ممثًِّال
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اشتعال إمكانية مخاوَف َرَفع ما وهو صغرية، معركة ساحة يف تتواجهان العظميان
العاملي. املستوى عىل املوقف

اإلمدادات إرسال عىل السوفييتي االتحاد َدأَب السابقة، الستة السنوات مدار عىل
هنري خارجيته ووزير نيكسون ريتشارد األمريكي الرئيس د تعهَّ لذا العربية؛ الدول إىل
اإلمدادات، هذه وبفْضل الهزيمة. تفاِدي أْجل من تحتاجه ما بكل إرسائيل بإمداد كيسنجر
األحداث، إليه آَلْت ما السوفييت رأى وحني الحرب. َمَساِر تغيري من اإلرسائيليون تمكَّن
بينها من بحرية، مركبًة وسبعون واحد ِقواُمها بحرية قوة إرسال يف فعلهم ردُّ تمثَّل
أقىصدرجات يف جوٍّا املحمولة السبعة ِفَرَقهم ووضعوا املتوسط البحر إىل غواصات، ست
وحلفاؤهم أنهم السوفييت وشعر خطري نحو عىل تتصاعد اإلقليمية الحرب كانت ب. التأهُّ
باتت ثالثة عاملية حربًا أن املراقبني بعض ورأى الحرب. لخسارة سبيلهم يف كانوا العرب

حتمية.
عىل اإلرسائيليون كان الحرب، بدء من فقط أيام ستة بعد أكتوبر، عرشمن الثاني ويف
العاصمة بَغْزو ويُهدِّدون دمشق عن فقط ميًال عرش ثمانية يَبعدون الشمالية الجبهة
جندي ألف عرش اثنا قوامها إرسائيلية قوة اخرتقت الجنوبية الجبهة وعىل السورية.
وزراء رئاسة توىلَّ (الذي شارون آرييل الجنرال قيادة تحت دبابة، ومائتا إرسائييل
مرصوإرسائيل) بني وقتها القائمة الحدود تُمثِّل (التي السويس قناة مستقبًال)، إرسائيل
عرش اثني مسافة حتى واقرتبوا املرصي الثالث الجيش وا وحاَرصُ مختلَفنْي، طريَقنْي من
الجوالن مرتفعات يف — اإلرسائيليان العسكريان الَعَمالن هذان كان وقد القاهرة. من ميًال

الحرب. مسار يف فاصلة ل تحوُّ نقطة بمنزلة — السويس وقناة
والواليات إلرسائيل الرضبة بها تَُردُّ وسيلة إىل جانبها من العربية الدول َسَعِت وإذ
جديد: سالح استخدام يف رشعْت ثانية، مرة النرص نحو الحرب مسار تغيري وإىل املتحدة
حتى الغرب. ضد نفطي حظر عن لإلعالن ب تتأهَّ األوبك ودول السعودية كانت النِّْفط.
أن من األمريكيني بعُض َشَكا (وإْن معقول مستًوى يف النِّْفط أسعار كانت الوقت، ذلك
للربميل دوالرين من السبعينيات َعْقد بدايات خالل شديًدا» ارتفاًعا «ارتفعِت األسعار
ِغرَّة، حني عىل للنِّْفط؟ الشامل الحظر فيه سيتسبب الذي التأثري ما دوالرات). ثالثة إىل

موقفهم. ضعف مدى ذهول يف النِّْفط مستهلكو أدرك
وشيفرون وموبيل وتكساكو إكسون من كلٍّ رؤساء أرسل أكتوبر، عرشمن الثاني يف
هيج، ألكسندر الجنرال إىل مذكرة — أرامكو يف املساهمة األربع األمريكية الرشكات —
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إلرسائيل األمريكية املساعدة يف زيادة أي أن من محذِّرين األمريكي، األركان رئيس
من حذَّروا وقد املعتدلة. العربية الدول مع العالقات عىل سلبًا تؤثِّر أن شأنها من سيكون
سرتتفع النِّْفط أسعار أن تَعِني قد املزعومة املعتدلة الدول تلك مع السلبية العالقات أن

. حادٍّ بشكل
بشكل األمر عن السعودية، ملك َفيَْصل، امللك أعلن أكتوبر، من عرش السابع يف
لو نفطيٍّا ستَفِرضحظًرا العربية الدول أن يُخِربه نيكسون الرئيس إىل كتب وقد رسمي.
يومني. غضون يف إرسائيل إىل العسكرية اإلمدادات إرسال عن املتحدة الواليات تتوقف لم
وقال إرسائيل، نحو بالتزامه ًكا متمسِّ كان إذ رسيًعا؛ نيكسون ِفْعل ردُّ كان
أرسل إلرسائيل، دعَمه يُبنيِّ وكي النِّْفطي! حظَرهم يبدءون العرب َدُعوا ملستشاريه:
طائرات، وحاملتي سفينة، وأربعني تسع من املكوَّن السادس األمريكي األسطول نيكسون
يف — األوبك رفعِت جانبها، ومن القتايل. االستعداد حالة عىل للحفاظ املتوسط البحر إىل
للربميل. دوالرات خمسة عن قليًال يزيد ما إىل النِّْفط برميل سعَر — قرارها عىل تأكيد

١٫٨٠ يبلغ أرامكو نفط برميل سعر كان الستينيات، َعْقد من األعظم السواد َعْرب
مقداُره خفٍض عن السعودية أعلنِت ،١٩٧٣ أكتوبر من عرش السابع ويف أمريكي. دوالر
الواليات إىل املرسلة النِّْفط شحنات عىل شامًال وحظًرا النِّْفط من إلنتاجها باملائة ١٠
هذا قبل األوسط). الرشق لنفط املستقِبل الرئييس املرفأ روتردام (كانت وهولندا املتحدة
بَهَدف األسواق يف النِّْفط من إضافية كميات ضخَّ دوًما تختار السعودية كانت الوقت،
السعودية كانت العاملي. باالقتصاد اإلرضار وتجنُّب النِّْفط أسعار انخفاض عىل الحفاظ
ارتفاًعا النِّْفط أسعار يرفع أن شأنه من النِّْفط إنتاج يف باملائة ١٠ مقداره خفًضا أن تَعَلم

كبريًا.
الدول زادت يوميٍّا، برميل ماليني ٥ بمقدار النِّْفط إنتاج العربية الدول قلَّلِت وحني
الخسارة بلغت وبذا يوميٍّا، برميل مليون بواقع إنتاجها من للنِّْفط املنِتجة األخرى
شهر يف وذلك باملائة، ٧ مقدارها نسبة أي يوميٍّا؛ نفط برميل ماليني ٤ لألسواق الصافية

3.١٩٧٤ عام مارس
األمريكي الدعم بوْقف املطاِلبة العربية للدول املتحدة الواليات رضوخ عدم ضوء يف
غري ألَمٍد النِّْفطي اإلنتاج خفض يف العربية الدول تستمرَّ أن الَحتْمي من بدا إلرسائيل،
كل كانت أكتوبر من العرشين وبحلول باملائة، ٢٠ من أكثر التايل الخفض بلغ محدود.
تماًما. ُحظرت قد إلرسائيل والدعم املساعدة تُقدِّم التي الدول إىل هة املتوجِّ النِّْفط شحنات
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فقد تحديًدا. املتحدة الواليات إىل بالنسبة للغاية عسري وقت يف النِّْفطي الحظر جاء
َواَجَهْت أْن قط قبُل من يحدث ولم قريب، وقت منذ الفائضة النِّْفطية قدرتُها نَِفَدْت
وسائل أو سياراتهم دون الَعيْش عىل معتادين األمريكيون يكن لم كامًال. نفطيٍّا حظًرا

راحتهم.
العربي النِّْفطي الحظر أن النِّْفط بعالم الصلة ذات لألحداث املتابعون املراقبون ذكر
الدول بدء ومع للنِّْفط. املنتجة الدول تُماِرسه جدِّيٍّ سيايس عضالت استعراض أول مثَّل
الضغوط مثَّلِت األوبك، منظمة طموح تعاُظم ومع النِّْفطية، منشآتها تأميم يف النِّْفطية
لإلقدام جانبها من حاجة هناك باتْت ثَمَّ وِمن السعودية، عىل ضغط مصدر السياسية

الجانب. أُحاديِّ د متشدِّ اضطراري فعل عىل
َصْعب، موضع يف مرصوسوريا باتْت املستَِعرة، الحرب من أسابيع ثالثة مرور بعد
جيم بعث وقد النار. إطالق لوقف الرتتيب عىل املتحدة األمَم يَحثُّون السوفييت وكان
بأن تخمينه عن فيها عربَّ أرامكو إىل رسالة السعودية، لدى األمريكي السفري أكينز،
بصورة وإرسائيل العربية الدول بني السيايس الرصاع يَُحلَّ لم ما يُرَفع لن النِّْفطي الحظر

العربية. للدول ُمرِضية تكون
تَستَِعْد فلم واِضح. إرسائييل ق بتفوُّ أكتوبر من والعرشين الثاني يف الحرب انتهِت
أيًضا وإنما الحرب، بداية يف وسوريا مرص عليها َحَصَلْت التي األرايض كلَّ فقط إرسائيل
باملزيد وسوريا مرص من كالٍّ هدَّدْت — والسورية املرصية األرايض يف لها توغُّ بفْضل —
النار. إلطالق رسيع َوْقف عىل الدولتان تُواِفِق لم ما ودمشق، القاهرة عىل الهجوم من
ما عىل مرص َحَصَلْت النار، إطالق لوْقف املتحدة األمم رتَّبتْه الذي االتفاق يف ذلك، ومع
عام حرب خالل اغتَنَمتْها التي األرايض كل من باالنسحاب إرسائيل دْت تعهَّ إذ تُريد؛

.١٩٦٧
مع الجبهتني امتداد عىل محدودة استنزاف حروب َخْوَض وسوريا مرص واصلْت
بني القوات» بني الفْصل «اتفاقيات عليه أُطِلق َما كيسنجر هنري رتََّب أن إىل إرسائيل،

يَلِيه. الذي يونيو يف وإرسائيل سوريا وبني ١٩٧٤ عام من يناير يف وإرسائيل مرص
خوض تواصالن األوبك ومنظمة السعودية كانت ١٩٧٣ عام أكتوبر شهر بنهاية
النِّْفط: لربميل جديد سعر عن األوبك أعلنت ديسمرب، ويف بهما. الخاصة النِّْفط» «حرب
وأوروبا املتحدة الواليات يف الوقود محطَّات يف الَهَلع من حالة ْت عمَّ دوالًرا. ١١٫٦٥
مقداره توفري عن باحثني تَِليها التي إىل وقود محطة من يذهبون السائقون كان الغربية.

70



الفائضة اإلنتاجية والقْدرة والحْظر الحرب النِّْفطي: النظام اختبار

استهالك يف تخفيضات لفرض الحكومات سعت وقد الوقود. سعر يف قليلة سنتات
أسبوعيٍّا. واحًدا يوًما اإلطالق عىل سياراتهم يستخدموا أالَّ السائقني من وُطلب الوقود،
أسعار يف االرتفاعات أن رأْت حني إحباُطها زاَد لكْن األزمة، تنَفِرج أن الحكومات انتظرِت

وحسب. تة مؤقَّ ارتفاعات تكن لم النِّْفط
١٫٢ تستورد املتحدة الواليات كانت الحْظر، قبَل ع. متََوقَّ قريب حلٌّ هناك يكن لم
ثمانية إىل بشدة الرقم انخفض ١٩٧٤ فرباير وبحلول يوميٍّا، النِّْفط من برميل مليون
عىل أو العرب، عىل بالالئمة أْلَقْوا وقد ويائسني، َفِزِعني األمريكيون كان برميل. ألف عرش
وا يُضحُّ أن عليهم كان ملاذا العصيب. املوقف هذا يف لتسبُّبهم كَليْهما عىل أو اإلرسائيليني،
يف التسبُّب عىل أْوَشكوا أشخاص األميال، آالف مسافة عىل موجودين أشخاص أْجل من
من كان الشامل؟ السيايس رصاعهم حلِّ عن عاجزين يَبُْدون أشخاص نووية، كارثة
من نوع سيحدث ا، حادٍّ ارتفاًعا النِّْفط أسعار ارتفاع حالة يف أنه دائًما عليه املتعاَرف
بالفعل. حدث ما هذا كان األمريكي االقتصاد جوانب بعض ويف االقتصادي، االنهيار

الواليات يف السوء شديد وطقس النِّْفط يف نقص من ١٩٧٤ عام شتاء شهده ما رغم
العام يف عليه كانت مما باملائة ٨٠ بنسبة أعىل إلكسون الثالث الربع أرباح كانت املتحدة،
بنهاية إكسون أرباح بلغت باملائة. ٩١ بنسبة أعىل َجلف رشكة أرباح وكانت السابق،
الواقع يف صناعة أي أو — رشكة قْت حقَّ أن يَسِبق ولم دوالر، مليار ٢٫٤ نحو ١٩٧٣ عام

قط. قبُل من املرتفعة األرباح هذه مثل —
من النابعة — األمريكيني صدمة لكن أخريًا، الحظر ُرفع ١٩٧٤ عام مارس يف
ورشكات أجنبية لحكومات يُمِكن التي الهيمنة مقدار ورؤيتهم الجديد، للواقع إدراكهم
كان الوقت. لبعض باقية ظلَّْت — املتحدة الواليات عىل تُماِرسها أن الجنسيات متعددة
قبل فيما مستوياتها إىل تنخفض أن املرجح من ليس النِّْفط أسعار أن هو الجديد الواقع
هؤالء أن يُصدِّقوا أن يستطيعوا لم الذين األمريكيني، من لكثري مهينًا وقتًا كان الحظر.
رين املتنوِّ غري الصحراء قاطني بوصفهم متدنِّية نظرة إليهم ينظرون الذين األشخاص،

عليهم. السيطرة هذه مثل يملكون الرَّاِقني، وغري
عامي فخالل ألعضائها. املخصصة الحصص فْرض عن عاجزة األوبك منظمة بََدْت
العراق وحرب اإليرانية للثورة فعٍل ردِّ يف النِّْفط أسعار ارتفعت حني و١٩٨٠، ١٩٧٩
األعضاء الدول بقية اليماني، زكي بن أحمد الشيخ السعودي؛ النِّْفط وزير حذَّر وإيران،
سيكون وإنما أرباحها، زيادة إىل يُؤدِّي لن للنِّْفط عالية أسعار فرض أن من باألوبك
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َرَفَضْت أرباَحها. «يُقلِّل» ثَمَّ وِمن النِّْفط عىل العاملي الطلب سيخفض إذ عكيس؛ أثٌَر له
إنتاج حصص األوبك َوَضَعت آلَخر، وقت ومن االستماع. باألوبك األعضاء الدول بقية
وبهذا حصتها، عن يزيد ما وأنتجْت السعودية ِت تحدَّ امللتزمة غري الدول لكن منخفضة،

األوبك. مناورة ُحيِّدت
شاهدت للنِّْفط، صافيًا مستوِرًدا تُصبح ألن طريقها يف كانت وبينما ،١٩٧٠ عام
يف ببُْطء ذلك حدث تهبط، وهي بها الخاصة النِّْفط إنتاج مستويات املتحدة الواليات
برميل ماليني ٩٫٦ إىل ثم و١٩٧١، ١٩٧٠ عامي بني برميل مليون نصف بمعدل البداية،

.٢٠٠٦ عام برميل ماليني و٨٫٣ ١٩٩٠ عام

النِّْفطي؟ الحظر فرتة خالل الفائضة قْدرتها املتحدة الواليات تستخدم لم ملاذا

الحظر فرتة خالل استُخدمت قد املتحدة للواليات الفائضة النِّْفطية اإلنتاجية القدرة كانت لو
كبري، بقْدر ِحدَّة أقلَّ تكون أن النِّْفط عىل والطلب العرض مشكلة شأن من لكان العربي، النِّْفطي
ورغم يوميٍّا. برميل مليون إىل تقلَّصْت قد الفائضة اإلنتاجية القدرة كانت ١٩٧٠ عام بحلول لكن
،١٩٧٠ عام يف لكن النِّْفط، مراقبي أنظار عن خافيًا كان النقص هذا فإن النِّْفط، تدفق استمرار
كانت يوميٍّا، برميل ماليني ٩٫٣ يبلغ مسبوق غري رقم إىل األمريكي النِّْفط إنتاج وصول ورغم

إهمال. محلَّ الفائضة اإلنتاجية القدرة احتياطيات صيانة

باملائة. ١٠٠ مقدارها نفٍط إنتاجيِة طاقَة بتكساس4 الحديدية السكك لجنة أجازْت األوىل، وللمرة
يواكبه أن الرضوري من وكان يزداد االستهالك كان خيار. أيَّ تَمِلك املتحدة الواليات تَُعِد لم

اإلنتاج.

طاقَة تملك املتحدة الواليات كانت السبعينيات، وبدايات الستينيات َعْقد خالل
تقليل أو زيادة أْجل من متاحة تكون أْن امُلفَرتَض من كان كبرية، فائضة نفٍط إنتاجيِة
املتحدة الواليات كانت و١٩٦٣ ١٩٥٧ عاَمْي وبني أسعاره. تخفيف أْجل من النِّْفط إنتاج
السوق يف ها ضخُّ باإلمكان كان يوميٍّا النِّْفط من «فائض» برميل ماليني ٤ نحو تنتج
التيار انقطاع أو أنابيب خط انفجار أو للمطر الشديد الهطول مثل يسوء؛ ما حدث لو
معرفة كانت استخدامها، دون من وحتى مفاجئة. بصورة تكرير مصفاة عن الكهربائي
أسهمت الواقع، ويف السوق. تهدئة عىل تعمل متاحة الفائضة اإلنتاجية القدرة هذه أن
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مستوى عىل بسالسة األحوال سري يف املتحدة للواليات الفائضة النِّْفطية اإلنتاجية القدرة
و١٩٧٢. ١٩٦٠ عامي بني ما العالم

الفائضة النِّْفطية اإلنتاجية قدرتها بأن تُِفيد تحذيرات تُصِدر املتحدة الواليات بدأت
األمريكية الخارجية وزارة فاجأَْت ١٩٦٨ نوفمرب يف لكن االنخفاض، يف آخذة كانت
بأْن باريس يف االقتصادي والتعاون التنمية ملنظمة جلسة يف األوروبية الحكومات
بأي االحتفاظ معها يستحيل نقطة إىل انخفض قد األمريكي النِّْفطي اإلنتاج أنَّ أَْخَربَتْهم
تقيض التي األمريكية االسرتاتيجية إن أي اإلطالق؛ عىل فائضة نفطية إنتاجية طاقة
الدول أثبتت وقد يدعمها. الفعيل اإلنتاج يَُعِد لم فائضة إنتاجية طاقة عىل بالحفاظ
تَُعد ولم النِّْفط؛ أسعار يف التحكم عىل القدرة اآلن تملك وحدها األوبك منظمة أن العربية

عليه. املتحدة الواليات اعتماد قْدر النِّْفط عىل تعتمد دولة هناك
بديلة، إجراءات عن يبحث العالم بدأ النِّْفطي، الحظر رفع وبعد ،١٩٧٤ مارس يف
من قدر الشمال بحر من ق تدفَّ قصري وقت غضون ويف بديلة. طاقة عن ويبحث بل
عاَمْي بني استقرارها عىل النِّْفط أسعار ظلت األوبك. دول من اآلتي القدر يفوق النِّْفط
البعض أْغَرى ما وهو دوالًرا، و١٣ ١٢ بني الربميل سعر تََراَوح إذ و١٩٧٨؛ ١٩٧٤
األشخاص من متزايد عدد بات الوقت، ذلك يف لكن القائم. بالوضع والرضا باالستكانة
أن إىل بحاجة للنِّْفط املستهلكة الدول أن ويََرْون ًدا، مجدَّ مشاِبه أمر وقوع من يخَشْون

احتياطية. ُخطَّة لديها تكون
بموجب رسميٍّا األمريكي االسرتاتيجي النِّْفط احتياطي س تأسَّ ١٩٧٥ ديسمرب يف
لم النِّْفط. من برميل مليار إىل يصل بما يحتفظ بحيث الطاقة، وحفظ سياسة قانون
مجرَّد كان لكنه — السابقة باالحتياطيات يقارن ال بالتأكيد — كبريًا مقداًرا هذا يكن
الثمانينيات خالل الحق، وقت ويف النِّْفط. أسعار تزايد من للحماية نوعيٍّ وإجراء بداية
األوبك منظمة يف األعضاء الدول قلَّلِت النِّْفط، أسعار انخفضْت حني التسعينيات، وأوائل

الفائضة. النِّْفطية اإلنتاجية قْدرتها من
الخام النِّْفط من برميل مليارات ٤٫٥٧٢ ب االحتفاظ يَجِري كان ،١٩٩٩ عام ويف
هذه أن يبدو لكن برميل، مليون ٥٧٢ ب املتحدة الواليات منها تحتفظ مخازن، يف

فعاليتَها. تَفِقد باتت االسرتاتيجية
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تستطيع األمريكي. االسرتاتيجي النِّْفط احتياطي إىل الخام النِّْفط توصيل :2-5 شكل
كي األمريكي؛ االسرتاتيجي النِّْفط احتياطي من التكرير مصايف إقراض املتحدة الواليات
الهجمات أو الحرب أو األسعار تقلب أو الطقس يسببه قد اإلمداد يف خلل أيَّ تُعوِّض

نيوز. بلومربج طريق عن األمريكية الطاقة وزارة الصورة: اإلرهابية.

الدهُر؟ اه َعفَّ هل االسرتاتيجي: النِّْفط احتياطي (1)

لوزارة هدًفا بوش دبليو جورج الرئيس وضع ٢٠٠١ عام نوفمرب شهر منتصف يف
وتبلغ — القصوى قدرته إىل االسرتاتيجي النِّْفط باحتياطي الوصول يف يتمثل الطاقة
يف مستقبيل َخَلل أي ضدَّ األَمِد طويلة الحماية «تعظيم أْجل من — برميل مليون ٧٠٠

النِّْفطي.» املعروض
أغسطس من عرش السابع يف املنشود هدَفه االسرتاتيجي النِّْفط احتياطي ق حقَّ
بوش تمكَّن بأسبوعني، ذلك وبعد كاترينا. إعصار وقوع من فقط أسبوعني قبل ،٢٠٠٥
تأثَّرْت التي التكرير ملصايف النِّْفط إقراض االسرتاتيجي النِّْفط الحتياطيِّ يخوِّل أْن من
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من إضايف برميل مليون ٣٠ بيع عن الرئيس أعلن ذلك، عىل عالوة باإلعصار. أعمالُها
السوق. وتهدئة النِّْفط من املعروض عىل الحفاظ أْجل

بغرض النِّْفط رشاء عن ستتوقف أنها املتحدة الواليات أعلنِت ٢٠٠٨ مايو يف
َطِفيف أثٌَر اإلعالن لهذا يكون أن َلْت وأمَّ النِّْفطي، االسرتاتيجي االحتياطي يف به االحتفاظ

االرتفاع. يف استمرَّت األسعار أنَّ بَيَْد النِّْفط، أسعار عىل
بعض يذهب املايض؟ من رضبًا الفائضة النِّْفطية اإلنتاجية القدرة صارِت هل
يكون لن الثمانينيات منتصف يف ملطف تأثري لها كان التي القدرة تلك أن إىل املحللني
مقدارها فائضة نفطية إنتاجية قدرة تحقيق تحاول السعودية كانت تكرارها. باإلمكان
الصعب من سيجعل الطلب يف الكبري النمو أنَّ بَيَْد برميل، ماليني ثالثة إىل مليونني من

الفائضة. القدرة بهذه االحتفاظ عليها

السوق وتغريُّ الطلب زيادة (2)

التسعينيات. َعْقد يف تماًما السوق وْجه من النِّْفط عىل الطلب يف الزيادة ِت غريَّ الواقع، يف
مليون ١٦ بنحو النِّْفط عىل العاملي الطلب زاد و٢٠٠٤ ١٩٩٠ عاَمْي بني الفرتة ويف
لم األوبك ملنظمة املنتمية غري الدول جانب من اإلنتاج يف الزيادة لكن يوميٍّا، برميل

الروسية. الرشكات من جاءت أغلبها يوميٍّا، برميل ماليني ٦ تتجاوز
غري الدول وإنتاج العاملي الطلب يف الزيادة بني بالفارق للوفاء الوحيد املصدر كان
إىل تفتقر كانت املساعدة عىل فها تلهُّ رغم التي األوبك، دول هو األوبك ملنظمة املنتمية
وسعها يف ما كلَّ فعلت األوبك بمنظمة األعضاء الدول أن إال الفائضة. اإلنتاجية القدرة
بني الفرتة طيلة يوميٍّا إضافية برميل ماليني ١٠ توفري من وتمكَّنْت اإلنتاج حيث من
القدرة يف تدريجيٍّا انخفاًضا املتزايد الطلب أحدث ذلك، ومع و٢٠٠٤. ١٩٩٠ عامي
١٠ نحو تبلغ ١٩٨٥ عام يف كانت القدرة هذه أن ورغم الفائضة. النِّْفطية اإلنتاجية
ما (أي يوميٍّا برميل مليوني من أقل إىل ٢٠٠٤ عام انخفضت فإنها يوميٍّا، برميل ماليني

النِّْفط). عىل العاملي الطلب من باملائة ٢ نسبته
النِّْفط دون فِمن األسعار. عىل قوية تَِبعات الفائضة اإلنتاجية الُقْدرة لُفْقدان كان
ذات للصدمات الكافية الكفاءة أو بالرسعة االستجابة النِّْفطية القوى تستطع لم اإلضايف،
مثال الفنية. أو املناخية أو السياسية تلك سواء لها، تعرضت التي املتسارعة الوترية
ارتفعْت إذ الضعف؛ من بأكثر النِّْفط أسعاُر وقتَها ارتفعْت التي اإليرانية، الثورة لذلك
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الحرب خالل ١٩٨١ عام للربميل دوالًرا ٣٥ إىل ١٩٧٨ عام للربميل دوالًرا ١٤ من
تضاعفت حني و٢٠٠٥، ٢٠٠٣ عامي بني الفرتة األخرى األمثلة ومن اإليرانية.5 العراقية

دوالًرا. ٤٣ إىل للربميل دوالًرا ٢١ من ارتفعْت إذ النِّْفط؛ أسعار متوسطات
١٩٧٣ عامي يف الغربيون النِّْفط منتجو بها شعر التي الصدمات أسباب أحد
لم . ككلٍّ النِّْفط صناعة وعن النِّْفط أسعار عن املتاحة املعلومات ندرة من نبع و١٩٧٩
األمريكي النِّْفط معهد أن ورغم وقتَها. رْت تطوَّ قد النِّْفط بأسعار التنبُّؤ صناعة تكن
النِّْفط، عن بيانات تتضمن جورنال» جاز آند «أويل بعنوان أسبوعية دوريًة يَنُرش كان

النِّْفط. صناعة يف الضالعون إال يقَرُؤها أحٌد يكن لم فإنه
النِّْفطي الحظر بعث أوًال: التغيري. حدوث عىل إشارًة العربي النِّْفطي الحظر مثَّل
اإلرسائييل العربي القتال أن رغم ييل: ما مفاُدها الغربية القوى إىل برسالة وقوعه إبَّان
يََزال ال إرسائيل تُساِند التي الغربية القوى فإن األوسط، الرشق منطقة يف محصوًرا كان
نفط عىل السيطرة مقاليد أن الغربية للقوى الحظر أوضح ثانيًا: معاقبتُها. باإلمكان

األوبك. منظمة دول إىل السبع» «األخوات من انتقلت قد العالم
يف النقص بأن القائل افرتاَضهم يُثِبت دليل عن يبحثون السعوديون كان لو
اقتصادية كوارث وإىل النِّْفط أسعار ارتفاع إىل يؤدِّي أن شأنه من النِّْفطي املعروض
بقدٍر صحته ثبتت قد االفرتاض هذا أن معرفتهم يف ْلَوى السَّ يَِجدوا أن فلهم العالم، حول
االقتصادات أركان الفوىض ترضب ولم دائمة، اقتصادية مآزق أي العالم يُعاِن لم إذ ما؛
االقتصاد أيًضا تأثَّر كما بالحظر، سلبًا تأثروا األمريكيني النِّْفط مستهلكي لكن املختلفة،

األمريكي.
الدول من مجموعة أو دولة أي أن فكرة من النِّْفطيون املحلِّلون َسِخَر لعقود،
هذا ومع هذه، نظرتهم خطأ أثبتت السعودية لكن سالًحا. النِّْفط تستخدم أن يُمِكنها
اقتصادات عانِت لو أنه دائًما ظنوا إنهم إذ خطأ؛ عىل أنفُسهم السعوديون كان فقد
املعاناة يجعل أن شأنه من هذا فإن النِّْفط، أسعار ارتفاع جرَّاء مآزق من متعددة قومية
من األول الَعْقد يف النِّْفط أسعار ارتفاع عند أنه إال أيًضا. هم كارثي بشكل تُصيبهم

جموًحا. أحالِمهم أشدَّ تجاَوَز ثراءً السعوديون ق حقَّ والعرشين، الحادي القرن
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مقداُرها؟ يَبلُغ وكم يَمِلكها َمن االسرتاتيجية: االحتياطيات

اسرتاتيجية احتياطيات يف النِّْفط من برميل مليارات ٤٫١ بنحو االحتفاظ يتم كان ٢٠٠٨ عام
خاصة. رشكات بها تحتفظ والبقية الحكومات، سيطرة تحت برميل مليار ١٫٤ منها متعددة،

إذ العالم؛ مستوى عىل االحتياطيات أكرب أحَد األمريكي النِّْفطي االسرتاتيجي االحتياطي يَُعدُّ حاليٍّا،
تحتفظ العالم مستوى عىل املتبقية االحتياطيات أغلب برميل.6 مليون ٧٠٠ بنحو ٢٠٠٨ عام ُقدِّر
النمسا، أسرتاليا، وهي: للطاقة الدولية الوكالة يف األعضاء األخرى والعرشون الست الدول بها
أيرلندا، املجر، اليونان، أملانيا، فرنسا، فنلندا، الدنمارك، التشيكية، الجمهورية كندا، بلجيكا،
سلوفاكيا، الربتغال، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، لوكسمبورج، الجنوبية، كوريا اليابان، إيطاليا،

املتحدة. الواليات جانب إىل وذلك املتحدة، اململكة تركيا، سويرسا، السويد، إسبانيا،

النِّْفطية احتياطياتها بناء يف للطاقة الدولية الوكالة دول غري من أخرى دول بدأت مؤخًرا،
الجديدة. االحتياطيات هذه أكرب الصني وتملك االسرتاتيجية،

األمريكية الطاقة معلومات إدارة

سالًحا النِّْفط استَخَدَمِت العربية الدول أن هو املفاجئ ليس املايض، إىل بالنظر
من العديد شأن فشأنها تَستَخِدمه. كي الفرتة هذه كلَّ انتظرْت أنها هو وإنما سياسيٍّا،
وهيبة سطوة بفعل التحرُّك عن عاجزًة السعودية كانت للنِّْفط، املنتجة األخرى الدول

هذا. عىل سابق وقت يف الحظر ذِت نفَّ كانت ربما ذلك ولوال السبع، األخوات
شهَرْي فخالل بالنِّْفط. يتعلق فيما تعقيًدا املوقف ١٩٧٩ عام اإليرانية الثورة زادت
مرحلة ويف يوميٍّا. النِّْفط من فقط برميل مليون ٢٫٥ إيران أَنتََجت ١٩٧٩ ونوفمرب يونيو
النِّْفط أن يؤكِّد دليل إىل بحاجة أحٌد كان لو لكن بالكامل. النِّْفطي إنتاُجها ف توقَّ ما،
للكويت حسني صدَّام غزُو قدَّم فقد قاتًال، مزيًجا يَصريا ألن طريقهما يف كانا والعنف
أخرى َغْزِو عىل ستُقِدم بأنها دولة تَعَرتِف األوىل فللمرة الدليل. هذا مثَل ١٩٩٠ عام
االستيالء أْجل من الكويت ام جيشصدَّ غزا وحني النِّْفطي. مخزونها عىل االستيالء بهدف
فقد . الحدِّ هذا عند سيتوقف أنه القليلني سوى يظن لم الغنيَّة، النِّْفطية حقولها عىل
أن أيًضا وبدا التايلَ، البديهيَّ الهدَف — الِخْربة إىل املفتِقر بجيشها — السعودية بََدِت

يسريًا. أمًرا سيكون عليها االستيالء
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من رسمي تحالُف إىل بحاجة أنها ُمدِركة الخليج، دول من وغريُها السعودية، باتِت
االستيالء محاولة عىل األقاليم أحُد حتى أو دولٌة تُقِدم ِلئَالَّ املتحدة؛ الواليات مع ما نوٍع

الضخمة. النِّْفطية احتياطياتها عىل
أُْشِهر التي براذرز، ليمان مؤسسة يف السابق الطاقة محلِّيل كبري مورس، إد يقول
ة خاصَّ للنِّْفط، املنِتجة الدول لكربى القومية األمنية املصالح تختلف «اليوم اآلن: إفالُسها
كانت لطاملا مىض.»7 واحد َعْقد منذ عليه كانت ا عمَّ كبريًا اختالًفا األوسط، الرشق دول
موجودة، الغرب يف النِّْفطي اإلمداد أمن وبني الخليج لدول القومي األمن بني الروابط
الواليات عن بنفِسها العربية الدول نَأَِت حني السبعينيات، يف وضوًحا أقل كانت لكنها

إلرسائيل. دعمها بسبب املتحدة
خاصة جوهرية، بُطُرق هذا الخليج حرب ْت «غريَّ قائًال: حديثه مورس واصل
،١٩٩٠ عام فبعد الصغرية. الخليج دول من وغريهما والسعودية الكويت إىل بالنسبة
الواليات جانب من أمني بضمان الدول هذه وبقاء القومي الدفاع لربط الحاجة باتِت

الدول.» تلك جانب من السياسية الناحية من قبوًال وأكثر أوضح املتحدة
الواليات مع أقوى أمنية بعالقة تتمتع أن تريد الكويت أن عىل الدالة اإلشارات من
األمريكي، املال لرأس بحاجة الكويت تكِن لم األجنبي. باالستثمار بْت رحَّ أنها املتحدة
األمريكية الحكومة ستَشُعر فعندئٍذ الكويت، يف استثمرت األمريكية الرشكات أن َلْو لكْن

القرار. خلف الكامن املنطق هو هذا كان البلد. هذا بحماية ُملَزمة أنها
أن عىل املتحدة، بالواليات صداقتها تقوية عىل بامِلثْل فة املتلهِّ السعودية، حرصت
بََدْت املتحدة الواليات وألن للنِّْفط. به موثوًقا أساسيٍّا مصدًرا املتحدة الواليات تعتربها
النِّْفط عن تَبَحث وكانت استقرار»، عدم «منطقَة األوسط الرشق منطقَة تَعتَِرب وكأنها
يف النِّْفط أسعار ضت فخفَّ جديدة خطوة أرامكو خطت أفريقيا، وغرب الشمال بحر يف
عىل بالحفاظ يبالون السعوديون يكن لم الوقت ذلك يف األمريكي. الخليج ساحل سوق
امُلورِّد بوصِفهم السابقة لة املبجَّ مكانتهم إىل العودة يريدون وإنما املرتفعة، النِّْفط أسعار
يف آِخذٌ نَْجَمهم أن يُدِركون بََدءُوا أنَّهم هو هذا وسبب املتحدة، للواليات األول النِّْفطي

األفول.
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هوامش

لالختطاف املرموقة، الشخصية تلك اليماني، تعرَّض ،١٩٧٥ عام الحق، وقت يف (1)
الذي الثعلب، كارلوس الشهري اإلرهابي يد عىل فيينا يف األوبك مؤتمرات أحد من
بعض وبعد الفلسطينية. املقاومة حركة لخدمة النفطية العوائد بتسخري يُطاِلب كان

أذًى. دون اليماني رساح أُطلق املستوى، عالية املفاوضات
إنرتناشونال بِرس يونايتد لصالح الحرب يغطِّي املؤلِّف كان الوقت، ذلك يف (2)

القدس. يف مراسلها بوصِفه
تعني كانت لكنها ،٢٠٠٩ عام بمعايري كبرية غري نسبًة باملائة ٧ نسبة تبدو قد (3)
دوالرين من أضعاف أربعة النفط أسعار ارتفعت وقد ،١٩٧٣ عام بمعايري كبريًا مقداًرا

.١٩٧٤ عام نهاية يف دوالًرا ١٢ إىل ١٩٧٢ عام نهاية يف للربميل دوالرات وثالثة
بتكساس. والنفط الغاز صناعة تنظِّم التي الَوكالة هي اللجنة هذه (4)

حسني صدَّام العراقي الزعيم رأى ،١٩٧٩ عام إيران يف الشاه نظام سقوط بعد (5)
إيراَن العراُق غزت وحني تدمريه. وإما اإليراني النفط عىل للسيطرة إما سانحة الفرصة
نفط برميل مليون عن يزيد ال ما تُنِتجان مًعا الدولتان كانت ١٩٨٠ عام سبتمرب يف
تتعاَف لم مىض. عام من أقلَّ منذ تُنِتجانه كانتا ا عمَّ برميل ماليني ٦٫٥ ب أقل أْي يوميٍّا؛
قد تكن لم ٢٠٠٨ عام وحتى النفطي، إنتاجها عىل للثورة الجانبية اآلثار من قط إيران

الشاه. حكم تحت السابق إنتاجها ثلثي عن يزيد ما إىل وصلت
األمريكية. الطاقة وزارة من مأخوذة األرقام (6)

.٢٠٠٧ مايو، ٢٩ مورس، إدوارد مع للمؤلِّف مقابلة (7)
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عىل العنرب حيتان شاَرَفْت عرش، التاسع القرن من الخامس الَعْقد بنهاية
املستخدم الحوت زيت تكلفة وارتفعْت الجائر، الصيد بفعل االنقراض
لإلضاءة آمنة موادَّ عىل الطلب ونما كبريًا. ارتفاًعا للمصابيح كوقود

الصناعية. الثورة عرص يف املاكينات وتشحيم
رشكات واجهْت امِلْلح، تعدين صناعة هي أخرى صناعة يف عينه، الوقت يف
مشكلًة وبنسلفانيا وكنتاكي فريجينيا وويست ونيويورك أوهايو يف الحفر
آباَرهم، يلوِّث (النِّْفط) الحفر لعملية الجانبية النواتج أحد كان إذ عويصة؛
كري، إم صمويل بدأ التلوث. فْرط من اآلبار َهْجر تعنيَّ الحاالت بعض ويف
عن يبحث بالنِّْفط، معرفة عىل كان ثَمَّ وِمن ملح آبار يَمِلك والُده كان الذي
وبالفعل للمصابيح. وقود إىل النِّْفط تقطري يف وبدأ املنتَج، لذلك استخدام
بَنَى أنه لدرجة للغاية ناجًحا عليه، أطلق كما الكربوني»، «النِّْفط أصبح

جالونات. خمسة سعتها ِمصفاة ذا تكرير معمل
مدينة يف تُباع الكربوني النِّْفط من كبرية كميات كانت ١٨٥٨ عام بحلول
املصابيح وقود أنواع من غريِه محلَّ يحلُّ رسيًعا أََخذ بحيث نيويورك،
شمال من املستخَرج النِّْفط صار أيًضا الثمن. والباهظة الخطرية األخرى
عىل الطلب ودفع النسيج، لصناعة لة املفضَّ التشحيم مادة بنسلفانيا غربيِّ

للجالون. دوالرين إىل سنتًا وسبعني خمسة من السعَر النِّْفط
بوالية تيتوسفيل ُقْرَب ،١٨٥٩ أغسطس من والعرشين السابع يف
ُحِفرت تجاريٍّا ناجحة برئ أول يف النِّْفط دريك إل إدوين َوَجد بنسلفانيا،
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جديدة، دريك استخدمها التي التكنولوجيا تكن لم النِّْفط. عن للبحث عمًدا
األرض من النِّْفط ضخُّ باإلمكان بأنه يقيض الذي املفهوم كان الجديد لكن
املتحدة. الواليات يف الحديثة النِّْفط صناعة انطلقت وبذا املاء؛ يَُضخ مثلما
ببنسلفانيا واملتاحف التاريخ لجنة

∗∗∗

شاترستوك.) (املصدر: أحدب. حوت ذيل زعنفة :1-6 شكل
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حني للمصابيح كَوقود أو التشحيم يف باألساس يُستخَدم النِّْفط كان األوىل، أيامه يف
وقود وكان املدافئ، َحَطب بواسطة أ تُدفَّ املنازل كانت كريوسني. إىل تقطريُه يتمُّ كان

الرياح. وإما الحطب إما النقل وسائل
خمسة فقط تنتج وكانت فقط، قدًما وستني تسعة يبلغ دريك برئ عمق كان
النِّْفط صناعة نََمْت عاًما وخمسني بمائة بعدها لكن يوميٍّا، النِّْفط من برميًال وسبعني
وشديدة خالفية جيوسياسية بقضايا تتصل صناعة وأكثر أهمية، األكثر الصناعة وصارِت
١١٤ ال األعوام مدار عىل أحد ببال تخطر لم بطرق وذلك الحايل؛ وقتنا يف التنافسية

عمرها. من األوىل
الحرارة كانت فيما الوقود، أنواع أحد من الضوء عىل يحصلون البرش كان تاريخيٍّا،
من الضوء عىل نحصل كنا عرش، التاسع القرن قبل آخر. نوع من تأتيان والطاقة
الزيت تَحِرق التي املصابيح ومن الحيواني الشحم من املصنوعة والشموع املشاعل،
من أقلَّ قْدًرا يُصِدر ألنه نظًرا الحيتان؛ زيت َمثَّل وقد الحيواني. الشحم من املأخوذ
مصباُح َظَهر وحني الثمن. باهظ كان أنَّه بَيَْد كبريًا، تقدًما احرتاقه، عند والدخان الرائحة
فوريٍّا. الحيتان صيد صناعة عىل تأثريُه كان ١٨٥٧ عام األسواق يف النظيف الكريوسني

«الحيتان» زيت نظرية وذروة «الحيتان» لزيت املرتفع السعر (1)

النِّْفط برميل بلوغ مع للنِّْفط املرتفعة األسعار من الحايل الوقت يف األمريكيون يشكو
لكن .٢٠١٠ عام أوائل يف دوالًرا ٨٠ حول واستقراره ٢٠٠٨ عام صيف يف دوالًرا ١٤٥
التاسع القرن أوائل يف عليه كان مما كثريًا أرخص الوقود يزال ال السعر، هذا مع حتى
املصابيح يف املستخدم الحيتان زيت كان النِّْفط استخدام عىل السابقة األيام تلك يف عرش.
السعر من للقلق مدعاة أكثر كان ما اليوم). الدوالر (بسعر للربميل دوالر ١٥٠٠ سعره
يعود لن إذ تماًما؛ الزيت نََفاَد عون يتََوقَّ كانوا الفرتة تلك يف الخرباء بعض أن هو املرتفع

قريبًا. حيتان أي هناك
للمرة متاًحا الكريوسني صار عندما الكريوسني. بسعر الحيتان زيت سعَر فلنقارن
دوالًرا ٩٠ بنحو يباع الخام الزيت برميل كان عرش، التاسع القرن ستينيات يف األوىل
عمليات تسببت وثمانينياته، عرش التاسع القرن سبعينيات وبحلول اليوم.1 الدوالر بسعر
اليوم). الدوالر (بسعر للربميل دوالًرا ٢٠ نحو إىل األسعار خفض يف كفاءة األكثر التكرير
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األمريكية الصناعة وقود (2)

املختار الوقوَد هو الفحم كان عرش التاسع القرن أواخر وحتى الصناعية الثورة بدء منذ
رشق يف الصناعية القطاعات وبعض وأوروبا املتحدة الواليات جانب من والطاقة للتدفئة
والقطارات واملنازل املصانع أفران يف َحْرُقه ويمكن ومتاًحا، رخيًصا، الفحم كان آسيا.
املصادفة. بفعل يحدث هذا يكن ولم الفحم، محلَّ تدريجيٍّا يحلُّ أخذ النِّْفط لكن والسفن.
النِّْفط تكنولوجيا يف استثمر وقد للنِّْفط. املستقبل بأن يؤمن روكفلر دي جون كان
عىل السيطرة يستطيع َمن أنَّ وآَمن كفاءة، أكثر وتكريٍر استخراٍج عمليات أْجل من
كبرية. أرباًحا ق ويحقِّ األسعار يُمِيلَ أن عىل قادًرا سيكون للنِّْفط الكاملة التوريد سلسلة
التأثري من يمكِّنه موضع يف كان إذ الة؛ فعَّ غري تكن لم رؤيته لكن ا، محقٍّ روكفلر كان
االقتصاد. بناء يف النِّْفط سيلعبه الذي الضخم ْور للدَّ األساس أْرَسِت التي القرارات عىل
أْجل من تحتية نْقل ِبنْية تُوجد أن الَحتْمي من كان كصناعة، النِّْفط يتطور فلكي
بمحركات تعمل السيارات أوىل كانت الحديدية. السكك كانت البنية وتلك النِّْفط. نقل
بدأ ١٩٠٠ عام بعد لكن بالفحم، تعمل محركات ثم الحطب، حرق عىل تقوم بخارية
النِّْفط تنقل الطرق تَُعِد لم الوقت ذلك ومنذ سيارات. كوقود األوىل للمرة يُستخَدم النِّْفط

كذلك. تحرقه وإنما فقط
ع وكاملتََوقَّ الكربى، األمريكي التصنيع ُخطَّة يف ا مهمٍّ مكوِّنًا الحديدية السكك كانت
الصلب الحديدية السكك احتاجت أيًضا. الحديدية السكك بصناعة كثريًا روكفلر اهتمَّ منه
حقل تطوير يف روكفلر ساعد ١٨٩٣ عام ويف والقضبان. الحديدية السكك عربات لبناء
«كونسوليديتيد رشكة تملَّكت ١٨٩٦ عام وبحلول مينيسوتا. يف الحديد لخام ميسابي
عىل فعليٍّا وسيطرت الخام الحديد لنقل كبريًا أسطوًال لروكفلر التابعة ماينز» آيرون
عىل السيطرة عىل القدرة يملك اآلن روكفلر بات العظمى. البحريات يف الشحن عمليات
يف لذا التناُفس؛ من فعالية أكثر التعاون يكون األحيان بعض يف لكن الصلب. صناعة
أالَّ عىل روكفلر وافق وقد كارنيجي. أندرو الصلب، ملك مع روكفلر تحاَلف ١٨٩٦ عام

النقل. بصناعة عالقة له يكون أالَّ عىل كارنيجي ووافق الصلب، صناعة يدخل
يف البدء مع الحديدية بالسكك للنقل بديل هناك صار العرشين، القرن أوائل بحلول
تنمو االقتصادية السيارات سوق صارت ورسيًعا ضخًما. تجاريٍّا إنتاًجا السيارات إنتاج
عىل املبنيَّ األسفلت أن املهندسون وجد التحتية. البنية من املزيد إىل الحاجة نََمِت ومعها
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تُدار التي الحديثة السيارات تستخدمها التي الطرق بناء يف يُستخَدم أن يمكن النِّْفط
املكرَّر. النِّْفط بواسطة

الالزمة — وطرقات قضبان من — التحتية البنية يَمِلكون اآلن األمريكيون صار
عن تماًما مختلًفا النقل تجعل أن شأنها من التي والسيارات الحديدية، السكك لدعم
املتحدة الواليات نموَّ ميَّز الذي واالقتصادي الصناعي التوسع أساس ُوضع لقد قبل. ذي

العرشين. القرن يف امُلبِهر

األخوات النِّْفط عاَلم عىل يهيمن كان عديدة، لسنوات الذهبية». الخوايل «األيام :2-6 شكل
اجتماع األوبك. ومنظَّمة و) إسُّ اسم تحمل سابًقا كانت التي إكسون، رشكة بينها (ومن السبع
(تصوير .٢٠٠٨ سبتمرب من العارش املوافق األربعاء يوم النمسا فيينا، يف األوبك ملنظمة

نيوز.) فايس/بلومربج فالديمري

االستفادة قت حقَّ التي الدولة املتحدة الواليات كانت العالم، دول كل بني من
الوحيدين كانوا وال يستهلكونه َمن وحَدهم هم األمريكيون يكن لم النِّْفط. من القصوى
دولة، أول كانت املتحدة الواليات أنَّ بَيَْد كبرية، بدرجة عليه معتمدين صاروا الذين
أن النامية الدول أدركِت وقد النِّْفط. حول كامًال اقتصاًدا تَبنِي التي الوحيدة والدولة

سياسيٍّا. وسالًحا تنافسية، ومزية قوة، نقطة تمنَحها النِّْفط عىل السيطرة
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١٩١١ عام بحلول لكن ١٨٧٠ عام أويل ستاندرد رشكة روكفلر دي جون أسس
أن لدرجة النِّْفط صناعة من للغاية كبرية نسبة عىل تسيطر أويل ستاندرد صارت
ستاندرد تفتيت عىل إيَّاه ُمجِربة االحتكار، ملكافحة ترشيًعا أصدرت األمريكية الحكومة
من مجموعة بزغت الرشكات، هذه ومن جديدة. خاصة رشكة وثالثني أربع إىل أويل
«األخوات باسم مجتمعة تُعَرف صارت االعتبار ذات واألمريكية الربيطانية النِّْفط رشكات

السبع). األخوات عن األول الفصل يف ورد ما (انظر السبع»
الدخول طريق وعن السبع. األخوات مكانة زادت ١٩١١ لعام التايل الَعْقد خالل
عىل املنافسة منْع يف الرشكات هذه نجحت املحلية، الحكومات مع حرصية اتفاقات يف
الدول أن لدرجة النِّْفط، عالم يف خربتها كان األهمية يف املساوي األمر النِّْفط. امتيازات
السبع، األخوات لصالح القومية» سيادتها من جزء عن الباطن من «تخلَّْت للنِّْفط املنِتجة
سامبسون شبَّه وقد سامبسون. أنتوني لسان عىل َوَرَد الذي ق املنمَّ التعبري حسب وذلك

يقول: كتب حني بالدول السبع األخوات

أطول لفرتة أي عاًما؛ خمسني من ألكثر استمرت السبع األخوات من واحدة كل
ُسُحب، كناطحات املبنية مقراتها إن الدول. من عمالئها من العديد أعمار من
فيه صارت جديد، بعالم تُبرشِّ وكأنها بََدت بها، املحيطة البيئة يف والظاهرة

الفناء.2 إىل آِيلًة نفُسها الدول

النِّْفط استخراج يف الرغبة من الكثري لَديْها يكن لم للنِّْفط املنِتجة الدول ألن نظًرا
السبع لألخوات ممتنَّة كانت فقد — ذلك عىل القدرة أو — أراضيها من بأنفِسها
من يُمكِّنها موضع يف السبع األخوات كانت جانبها، ومن ة. امُلِهمَّ بهذه الضطالعها
منِصفة غري اتفاقات صياغة من وتمكَّنت سذاجتها، أو الدول هذه َضْعف استغالل

رشوطها. السبع األخوات أْمَلِت متزايدة، وبجرأة وحَدها. صالحها يف تُصبُّ
النِّْفط حقول من — كلها النِّْفطية القيمة سلسلة يف السبع األخوات تحكمِت
النِّْفط منتجو يجُرؤ لم بحيث — الوقود ومحطات األنابيب وخطوط التخزين وصهاريج
فائضة، إنتاجية قدرًة امتالِكها وبفْضل القائم. بالنظام يُِخلُّوا أن عىل مستهِلكوه وال
مفعول أوقفْت وبذا النِّْفط؛ من املعروض تقليل أو زيادة عىل قادرة السبع األخوات كانت

األسعار. يف وتحكَّمت والطلب بالعرض الخاصة الطبيعية القواعد
أكرب النِّْفط ناقالت من أساطيل فامتَلَكْت َول، الدُّ داخل ُدَوًال السبع األخوات صارت
لكل الخارجية السياسة عىل عظيًما تأثريًا تؤثِّر أن عىل قادرة وكانت البحرية، القوات من
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الحكومات تكن لم العاملية. التجارة حجم نصف عىل السيطرة عىل عالوة العربية، الدول
عقوَد عْت وقَّ قد الحكومات هذه كانت حال أي فَعَىل الكثري، فْعل عىل قادرة الوطنية
كيفية من بداية يشء لكل الصناعة معايري الرشكات وأرسِت النِّْفط، رشكات مع امتياز
قيمة تحديد وكذلك ال، وأيها َحْفُرها ينبغي النِّْفط حقول أي تحديد إىل وصوًال التسعري

نفطية. صفقة كل
عىل يعتمد اقتصاًدا بتبنِّيها وذلك السبع؛ لألخوات دفعة األمريكية الحكومُة أعطِت

للنِّْفط. العظيمة الفوائد لَجنْي مثايل نحو عىل جاهزًة وكانت منافس، دون النِّْفط
من مكَّنتْها — وزراعية معدنية — كافية طبيعيًة موارَد تمتلك املتحدة الواليات كانت
قرارات تمريَر تستطيع األمريكية الحكومة وكانت خارجية. جهات عىل االعتماد تجنُّب
الزعماءُ يكن ولم عسكري، انقالب وقوَع أو ثورات نشوَب تَخَىش أن دون ترشيعية
زعماء من العديَد أصابِت التي نفِسها بالدرجة والَجَشع الفساد من يُعانون األمريكيون
منها يستقطعوا أن دون النِّْفط عوائد لتوزيع بهم الوثوُق يُمِكن وكان النامية، الدول
والطموح الفضيلة تكن لم النِّْفط دون من لكْن الشخيص. لالستخدام ضخمة مبالَغ

القوي. األمريكي االقتصاد بناء عىل ِليَْقِدَرا وحَدهما

النِّْفط عىل االعتماد يزيد الضواحي إىل االنتقال (3)

خاصة ا أَُرسً وتأسيسهم وزواجهم الثانية العاملية الحرب من األمريكيني الجنود عودة مع
مميزات من واملزيد املزيد الناس وأراد الضواحي، نحو ضخمة حركة هناك كانت بهم،
هواء، ومكيفات تلفاز وأجهزة كهربائية غساالت امتالك غرار عىل الوسطى الطبقة
سيارة إىل بحاجة أنها تَِجد كانت عادًة لكْن واحدة، سيارة رشاء األَُرسُ بدأِت وسيارات.
من و١٩٧٢ ١٩٤٨ عاَمْي بني مرات ثالث النِّْفط استهالك تضاعف لهذا، ونتيجة ثانية؛

يوميٍّا. برميل مليون ١٦٫٤ إىل برميل ماليني ٥٫٨
كانوا لكنهم االقتصاديَّنْي، والتنمية النمو من ذهبية» «حقبة يف األمريكيون كان
واملزيد للمزيد املتحدة الواليات استهالك مع ذلك، يُدركوا أن دون خطريًا سبيًال يسلكون
ب تتحسَّ أن املتحدة الواليات عىل كان ما حدث ،١٩٧٠ عام ويف تُنِتجه. الذي النِّْفط من

للنِّْفط. صافيًا مستوِرًدا العام هذا يف املتحدة الواليات صارت إذ له؛
من جديدة َمْوجة الضواحي إىل الداخلية املدن من لألفراد املتزايد االنتقال أذكى
بدأت فبينما عنها. ِغنَى ال رضورًة السيارة ِمن َجَعَل بأن وذلك النِّْفط؛ عىل الطلب
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موبيل إكسون لرشكة التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس تيلرسون، ريكس :3-6 شكل
عام مايو من والعرشين الثامن يف تكساس، داالس، يف ُعِقد صحفي مؤتمر خالل يتحدث

نيوز.) ناجر/بلومربج مات (تصوير .٢٠٠٨

أسعاُر لْت سهَّ العرشين، القرن بدايات يف للسيارات الشامل اإلنتاج املتحدة الواليات
املتحدة الواليات يف السيارات عدد فارتفع السيارات، أعداد يف الزيادَة املنخفضُة النِّْفط
١٩٤٥ عامي وبني .١٩٧٢ عام سيارة مليون ١١٩ إىل ١٩٤٩ عام سيارة مليون ٤٥ من
عدد كان و١٩٧٦ ١٩٥٠ عامي وبني الضواحي. إىل شخص ماليني ٩ انتقل و١٩٥٤
الذين األمريكيني عدد كان ١٩٧٦ عام وبحلول نسمة. مليون ٨٥ يبلغ الضواحي سكان
املناطق أو املركزية املدن يف يعيشون الذين أولئك عدد عن يزيد الضواحي يف يعيشون

الريفية.
الطريق إنشاء قانون مرشوع عىل أيزنهاور دي دوايت الرئيس ع وقَّ ١٩٥٦ عام
التي الرسيعة الطرق من منظومة ستُبنَى بموِجبه الذي الواليات، بني الرابط الرسيع
ويف للطرق. األمريكيني استخدام معدل وزاد ميل، ألف ٤١ بطول الواليات بني تَرِبط
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الفنادق لوْصف «نُُزل»، بمعنى motel كلمة هي جديدة، كلمة ِصيغت املتحدة، الواليات
كل جعل ما هو النِّْفط كان الرسيعة. الطرق أحد عىل وقود محطة بجوار املقامة الصغرية
ساذًجا افرتاًضا هناك أن بدا استهالكه. يف إرساف أيَّما األمريكيون وأرسف ممكنًا، هذا
دوًما ستظل املتحدة الواليات وأن الدوام، عىل ومتاًحا رخيًصا سيظل النِّْفط أن مفاُده
عىل دوًما مسيطرة ستظل السبع األخوات وأن العالم،3 مستوى عىل للنِّْفط منِتج أكرب

العاملي. النِّْفط

النِّْفط تأميم (4)

الوقت ذلك يف للنِّْفط املنتجة األجنبية الدول يف النِّْفطية التحتية البنية تأميم شأن ِمن كان
تلك من الكثري يكن لم طويل لوقت لكْن الغربية، النِّْفط رشكات عىل الطاولة يقلب أن
املتحدة الواليات أن ورغم التأميم. لعملية الالزمة الفنية املعرفة أو الجرأة يملك الدول
عىل يعمل دويل حارس بمنزلة أيًضا كانت فإنها األرباح، من األسد نصيب تأخذ كانت

وتأمينها.4 النِّْفط أسعار ثبات عىل الحفاظ
وأقواها؛ القومية الصحوة عالمات أوىل تَظَهر كي ١٩٦٠ عام حتى االنتظار تعنيَّ
املحلية النِّْفط رشكات راقبت األوبك. منظمة فيه ست تأسَّ الذي العام هو هذا كان إذ
وأوائل الستينيات أواِخَر التأميم، بدأ وحني الستينيات، َعْقد خالل بحذر التطورات

البعض. نظر يف مفاجئًا يزال ال األمر كان السبعينيات،
القذايف معمر الليبي الزعيم وبدأ ،١٩٦٨ عام بها النِّْفط صناعة فنزويال مت أمَّ
الفنزوييل التأميم أن العديدون ظن ذلك، ومع .١٩٧٠ عام النِّْفطية للمنشآت تأميم عملية
الحدثني هذين وأن أكثر، ال جريئة مغامرة كان القذايف فعله ما وأن منفصًال حدثًا كان
النِّْفطية منشآتهما متا أمَّ للنِّْفط املنتجتني الدولتني هاتني وألن قائًما. ًها توجُّ يُمثِّالن ال

الجماعي. الفعل هالة أفعالُهما افتقدْت فقد منفردتني، دولتني بوصفهما
من باملائة ٥١ الجزائر مت أمَّ ،١٩٧١ فرباير من والعرشين الرابع ويف ذلك، بعد لكن
البرتول رشكة امتياز العراق مت أمَّ ١٩٧٢ يونيو من األول ويف الفرنسية. النِّْفط امتيازات
فران وكومباني ِشل َدتش ورويال برتوليم بريتيش ِمن كلٌّ تملكه كانت الذي العراقية،
هناك يكن لم نيوجرييس. أوف أويل وستاندرد وموبيل برتول دي فرانسيز وكومباني
القومية النِّْفط رشكات أساس هذه املبكرة التأميم عمليات وصارت انتقامي، فعل ردِّ أي
الفنزويلية. وبرتوبراز السعودية أرامكو رشكة غرار عىل قوي عاملي تأثري لها صار التي
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ويف األوسط الرشق يف موجودين النِّْفطيني الالعبني أهم كان الثمانينيات َعْقد حتى
عالم جاذبية مركز بدأ لقد . التغريُّ يف آخذًا هذا كان لكن الشمايل، األرضية الكرة نصف
يف غارقة دول إىل النامي، العالم إىل الجنوبي، الكرة نصف نحو يتحرك النِّْفط إنتاج
أن شأنه من موقف وهو السياسية، املستويات أعىل إىل الفساد فيها ويَِصل الرصاعات
وللمرة املرتفعة. واألسعار والتقلُّب االستقرار لعدم ُعرضًة العاملي النِّْفطي اإلنتاج يُبِقي
تتخلله «متوتر، إىل التوتر» من عرضية فرتات تتخلَّله «هادئ، من املشهد تغريَّ األوىل

الهدوء.» من عرضية فرتات
مع ضمني اتفاق يف دخلت قد املتحدة الواليات كانت الثانية العاملية الحرب بعد
املتحدة الواليات أن الجيلِّ من كان النِّْفط. أسعار يخص فيما السعودية العربية اململكة
النِّْفطي اإلمداد بهذا أنفَسهم السعوديون وألزم للنِّْفط، صافيًا مستورًدا ما يوًما ستصبح
السعودي النِّْفط رشاء عىل املتحدة الواليات «وافقت» إذ املنقطع؛ غري الرخيص، الكفء،
يحمل الضمني االتفاق ذلك كان أنفِسهم. والسعوديني النِّْفط من كالٍّ تَحِمَي أن وعىل
الواقع يف بل بشأنه، مشرتك ترصيح أيُّ الدولتني عن يَصُدر لم للدولتني. واضحة فوائَد
ذلك مع لكن األخرى. حياَل إحداهما الرسيََّة، واْلتََزمتَا بل للغاية، َحِذرتني الدولتان كانت
من حالٍة ِلبَثِّ يكفي بما قويٍّا وكان ضمنيٍّا، كان وإْن موجوًدا، املشرتك التفاهم كان

املتحدة. الواليات يف الزائدة الطمأنينة
النِّْفط أسعار يف ارتفاع من تاله وما العربي النِّْفطي الحظر تسبَّب ١٩٧٤ عام
بَيَْد العربية. الدول من ما «تفاُهًما» هناك أن يظنون كانوا لألمريكيني. عنيفة هزة يف
انخفاض فرغم األمريكيني؛ إىل بالنسبة وجيزة كانت هذه الوهم من التحرُّر فرتة أنَّ
عاود فإنه ،١٩٧٥ عام بحلول يوميٍّا برميل مليون ١٦ حتى للنِّْفط األمريكي االستهالك
حتى استمرَّ آَخَر تراُجع يف اإليرانية الثورة تسببت حني ،١٩٧٩ عام حتى ًدا مجدَّ االرتفاع

الثمانينيات. أوائل

الفائضة النِّْفطية اإلنتاجية القْدرة إىل الزائد االطمئنان

ذلك من أكثر النِّْفط حياَل الحكومة به َشَعَرْت الذي الحدِّ عن الزائد االطمئنان ذلك يوضح يشء ال
الرئيس جنازة لحضور ١٩٦٩ عام املتحدة الواليات إىل إيران شاه زيارة إبَّان حدث الذي املوقف
الذي نيكسون إم ريتشارد الرئيس الشاه زار الجنازة، مراسم انتهاء فبعد أيزنهاور. دي دوايت

90



األمريكي والُحْلم النِّْفط تاريخ

إنشاء فكرة يتدبَّر أن نيكسون عىل الشاه اقرتح اجتماعهما، ويف لتوِّه. الُحْكم َة ُسدَّ اعتََىل قد كان
الخام اإليراني بالنِّْفط املتحدة الواليات إيران تَُمدَّ أن عليه وعرض اسرتاتيجي، نفطي احتياطي

للربميل. واحد دوالر مقداُره ثابت سعٍر مقابل — برميل مليار بحجم — سنوات عرش ملدة

عرًضا وقدَّم والعرشين الحادي القرن أوائل يف األبيض البيت إىل قومي زعيم أيُّ أتَى أْن حدث لو
١٩٦٩ عام يف لكْن يَقبَله. أن قبل واحدة لدقيقة أكثر د ليرتدَّ أمريكي رئيس أي يكن لم كهذا،
لها ليسْت الفكرة أن قرَّر النهاية ويف أشهر، ستة ملدة مستشاريه مع األمَر يتباَحث نيكسون أخذ
أن يف التفكريُ وقتَها امُلتخيَّل غري من كان أنه إىل يُشري إنما العرض هذا رْفَض إنَّ مميزات. أي

املستقبل. يف عليه الحصول صعَب أو الثمن باهَظ سيُصبح النِّْفط

يوميٍّا، برميل مليون ١٢٫٢ إىل األمريكية النِّْفطية الواردات وصلِت ٢٠٠٥ عام
وفنزويال والسعودية واملكسيك كندا هي املتحدة للواليات املصدِّرة الدول أهم وكانت
املتحدة الواليات فإن الدول، هذه بعض يَشوُب الذي االستقرار لعدم ونظًرا ونيجرييا.
٩٫٦ إىل األمريكية النِّْفطية الواردات انخفضت وقد كبرية. مخاطرة عىل تُقِدم بهذا كانت

.٢٠٠٩ نوفمرب يف برميل ماليني

هوامش

إيكونوميكس. جي آر تي دبليو مؤسسة من البيانات (1)
شكَّلتْه»، الذي والعالم الكربى النفط رشكات السبع: «الشقيقات كتاب من (2)

.١٩٩١ بانتام،
الدول كانت ١٩٥٥ عام ففي يزداد. النفط من املعروض أن بدا لوهلة، (3)
األمريكي املحيل اإلنتاج كان بينما يوميٍّا، النفط من برميل مليون ١٥٫٤ تنتج الصناعية
برميل ماليني ٤ وقدرها الفائضة اإلنتاجية القدرة وكانت يوميٍّا، برميل ماليني ٦٫٨٥

األمريكية. اإلنتاجية القدرة من باملائة و٣٧ العاملي اإلنتاج من باملائة ٢٦ تمثل
بي بمجموعة االستشاريني وكبري العاملي االقتصادي جولد، بي رونالد د. يقول (4)
الفائضة اإلنتاجية القدرة كان العالم استقرار عىل حافظ «ما جروب: إنريجي إيه آر آي

األمريكية.»
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السابع الفصل

األخالقياتوالنِّْفط

… للنِّْفط رشكة مجرَّد لسنا
حفري، احرتاق وقود أنظف إنتاج يف العاَلم ُروَّاد نكون أن يعني هذا …

… طبيعي وغاز
للعديد أنظف احرتاق وقود أنواع تستحدث رشكة أول نكون أن ويعني …

… العالم مستوى عىل تلوثًا املدن أكثر من
العالم. يف الشمسية للطاقة منِتج أكرب نكون أن ويعني …

٢٠٠٠ ديسمرب بي، بي رشكة إعالنات أحد

مليون ٢٥٠ نحو بي بي لرشكة اإلعالنية الحملة تكلَّفت التقديرات، بعض وفق
رشكة ليست بي بي أن هي الحملة هذه بها تَبَعث التي الرسالة أن ويبدو دوالر.

البديلة. للطاقة رشكة وإنما اإلطالق عىل للنِّْفط
الذي ديزنهول،1 إريك فيقول صارًخا. استفزاًزا هذا يف البيئة حماية ُدعاة رأى
كربى من عدد أعمال تولَّت العاصمة واشنطن يف تقع عامة عالقات رشكة يُدير
بعض «َظنَّ قائًال: أضاف ثم األخرض.» السالم منظمة ُجنون «ُجنَّ النِّْفط: رشكات
باألساس إنهم يقولوا كي املال هذا كل إنفاق خالل من أنهم النِّْفط قطاع يف امُلديرين
يرغبون الصحفيني جعلت الحملة لكنَّ اإلعالم، وسائَل سيُسِكتون نفط رشكة ليسوا
إثناء حاولت لقد البيئة. حماية ُدعاة وكذلك يَّة، الجدِّ من بمزيد األمر تقيصِّ يف

عليه.» هم ما رصاحًة تُنِكر إعالنات عمل عن البرتوكيماويات رشكات



النفط سلطة

مجرد «ليست بوصفها التجارية عالمتها صياغة إعادة بي بي محاولة كانت
رشكة ليست بي بي أن الجمهور إقناع محاولة لكن جريئة. محاولة للنِّْفط» رشكة
٩٩ نسبة تكون «حني — ديزنهول اقرتح مثلما — خاصة عسريًا، أمًرا كان نفط
الناس يُدرك الحفري. للوقود موجهة الرشكة بها تقوم التي الحفر أعمال من باملائة
تسعى النِّْفط رشكات أن البيئة حماية دعاة أقنع آَخر، يشء أيِّ من أكثر وهذا، ذلك.

الجمهور.» أمخاخ َغْسل إىل عامدة

∗∗∗

عىل العثور سبيل يف العقبات، إحدى فإن الغربية، النِّْفط رشكات غالبية إىل بالنسبة
النِّْفط فرشكات املزدوجة. األخالقية املعايري قضية يف تمثَّلت وحفرها، جديدة نفط حقول
وقانونيٍّا جماهرييٍّا ضغًطا تُواِجه املتحدة، الواليات يف املوجودة تلك وخاصة الغربية،
وانتهاكات والفساد الرِّْشوة بمسألة كذلك وإنما بالبيئة، فقط ليس تَهتمَّ، كي ضخًما
الغربية الدول من أيٍّ يف أو املتحدة الواليات يف سواء الرشكات، وحوكمة اإلنسان حقوق
الروسية الرشكات خاصة األخرى، الرشكات أما الثالث. العالم دول يف حتى أو األخرى،
الدوام عىل مقيدة فليست الجنوبية، أمريكا من أجزاء يف املوجودة تلك أو الصينية أو

األعراف. هذه بمثل
بدور وتعهدت الفقر شديدة مناطق الغربية النِّْفط رشكات دخلت الحاالت، بعض يف
عند حتى لكن ومساكن. ومدارس صحية رعاية منشآت فبَنَْت الحكومية، شبه الوكاالت
جعلِت واالزدراء الَجَدل من حالة َخْلق يف الرشكات هذه تسببت فقد بها، الظن ُحْسن
يستفيدون ال الذين وأولئك خدماتها من املستفيدين أولئك إىل تنقسم املحلية املجتمعات
كل أخالقية، بصورة الدوام عىل فت ترصَّ الغربية النِّْفط رشكات أن هذا يعني ال منها.
ربما السبب، ولهذا أخالقية. أكثر نحو عىل تترصف أن منها ع يُتََوقَّ أنه فقط األمر يف ما
تتحملها أن لها كان ما ربما األخالقي لسلوكها أعىل تكاليف أحيانًا الرشكات هذه تتحمل
أو اإلدارات مجالس أو النَُّشَطاء املساهمني حملة تدقيق تحت واقعة تكن لم أنها لو

نيجرييا).2 يف املثال، سبيل (عىل الدولية العفو منظمة غرار عىل مجموعات
حول تدور إكسون، لرشكة التابعة فالديز إكسون للناقلة النِّْفطي ب الترسُّ حادثة إن
وتصلح تُنظِّف أْن إكسون من يُنتَظر كان واملسئولية. العامة، والعالقات البيئي، الرضر
االختالف الضحايا أو إكسون لرشكة يمكن الضحايا. تعوِّض وأن تدمريه، يف تسبَّبت ما
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والنِّْفط األخالقيات

من النِّْفط ينظِّف القومية االستجابة لرشكة التابعة البيئية الخدمات عمال أحد :1-7 شكل
.٢٠٠٧ نوفمرب ٩ الجمعة كاليفورنيا، يف البحرية مارين رءوس منطقة يف روديو شاطئ

نيوز.) وايت/بلومربج كيمربيل (تصوير

يف أحد يشكَّ لم لكن تدفعه، أن الرشكة عىل كان الذي املادي املقابل عدالة مدى حول
إن كتعويض. املال من معتَربًا مقداًرا تدفع أن يجب وأنها الحادث، عن إكسون مسئولية
مختلفة. ودرجات أنواع من مخاطرات عىل اإلقداَم ن تضمَّ لطاملا للطاقة البََرش احتياج
ثم اإلمكان، بقْدر األدنى ِه َحدِّ إىل الخطر تقليل محاولة هو األفضل السبيل أن بدا وقد

رصاحة. وبكل أخالقي، نحو عىل كارثة، وقعت لو ذلك بعد برسعة االستجابة
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فالديز إكسون للناقلة النِّْفطي ب الترسُّ حادثة (1)

خط مرفأ فالديز إكسون النِّْفط ناقلة غادرت ١٩٨٩ مارس من والعرشين الثالث يف
مرييف ويليام امُلرِشد ه وجَّ مساءً. دقيقة عرشة واثنتي التاسعة يف أالسكا ترانس أنابيب
جواره، إىل هازلوود جو القبطان مع فالديز مضيِق عْربَ قدًما ٩٨٦ طولها البالغ الناقلة
توىلَّ فالديز مضيق السفينة عبور بعد السفينة. ة دفَّ يف يتحكَّم كالر هاري كان فيما
الشحن مسارات يف جليدية جباًال فالديز الناقلُة واجهِت وحني القيادة. غرفة هازلوود
حول يَُدور وأن مؤقتًا املسارات هذه عن الناقلة يبعد بأن كالر هازلوود أمر املالحية
بعد كازينز. جريجوري الثالث الضابط إىل القيادة غرفة هازلوود سلَّم ذلك بعد الجليد.
كازينز وفشل كالر، محلَّ كاجان روبرت ة الدفَّ قائد حلَّ مجهولة، تزال ال وألسباب ذلك،

املالحية. الشحن مسارات إىل العودة أجل من بالناقلة االستدارة يف وكاجان
صباح من دقائق وأربع عرشة الثانية يف ريف بالي بَحيْد وارتطمْت الناقلة جنحت
الوقت. ذلك يف قمرته يف هازلوود القبطان كان وقد .١٩٨٩ مارس من والعرشين الرابع

التنظيف (1-1)

املعدات من فالديز إكسون الناقلة فيه تسببت الذي النِّْفطي الترسب تنظيف تطلَّب
املتحدة؛ الواليات تاريخ يف آخر نفطي ترسب أيُّ تطلَّبه ما يفوق مقداًرا والوقت والعمالة
وثمانون وخمس سفينة، وأربعمائة وألف شخص، ألف عرش أحد من أكثر شارك إذ
استمرت .١٩٨٩ سبتمرب حتى ١٩٨٩ عام أبريل من امتدَّ الذي األول العام يف طائرة
لخط محدودة مراقبة مع الصيف، أشُهر يف و١٩٩١، ١٩٩٠ عامي يف التنظيف جهود

الشتاء. أشُهر يف الشاطئ
يخص فيما كابوس من إكسون عانت الحادث، هذا بعد وسنوات أشُهٍر مدار عىل
لوَّثها التي الشواطئ صور التلفاز شاشات عىل الجمهور شاهد بينما العامة، صورتها
تشبَّع الذي بريشها الطريان أو السباحة أْجل من تُكاِفح وهي الشاطئ وطيور النِّْفط
ة ُمِهمَّ نقية ملنطقة بشًعا بيئيٍّا تدنيًسا الحدث هذا يف ، حقٍّ عن الجمهوُر، َرأَى بالنِّْفط.
ويف باالنقراض. املهدَّدة الربية الحياة أنواع من للعديد مأًوى كانت البيئية الناحية من
3.١٩٩٠ عام التلوث منِْع قانوَن الكونجرس مرَّر فالديز، إكسون الناقلة حادث أعقاب
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الترسب لحوادث االستجابة وتتفاوت الدوام، عىل حاٌرض خطٌر النِّْفطي ب الترسُّ :2-7 شكل
الترسب حادث صورة يف فيه. املتسبِّبة الرشكة أو الدولة أخالقيات عىل اعتماًدا النِّْفطي
الناقلة من ب املترسِّ الخام النِّْفط يُنظِّفون وقرويون اإلطفاء رجال يَظهر هذه النِّْفطي
.٢٠٠٧ عام ديسمرب من الثامن يف الجنوبية بكوريا تايان يف سبرييت» «هيبي العمالقة

نيوز.) يل/بلومربج سيوكيونج (تصوير

فالديز؟ إكسون للناقلة النِّْفطي الترسب حادثة أسباب ما (2-1)

جنوح يف أسهمْت عوامل خمسَة القومي النقل سالمة مجلس حدد التحقيقات، انتهاء بعد
وهي: الناقلة،

إىل يَرِجع قد ما وهو صحيح، نحو عىل بالناقلة املناورة يف الثالث الضابط فشل (١)
الجسيمة. الَعَمل وأعباء اإلرهاق
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تَعاِطيه إىل يَرِجع قد ما وهو الالئق، امِلَالحيَّ اإلرشاَف الناقلة قبطان يُقدِّم لم (٢)
الكحوليات.

كافيًا عدًدا ر توفِّ أو الناقلة قبطان عىل للشحن موبيل إكسون رشكة تُِرشف لم (٣)
فالديز. إكسون للناقلة باألعباء لني امُلحمَّ غري العمل طاقم أفراد من

الناقالت. لحركة فعاًال مروريٍّا نظاًما األمريكي السواحل خفر ر يوفِّ لم (٤)

للناقلة. املرافقة والخدمات ال الفعَّ التوجيه من كلٍّ يف نقٌص هناك كان (٥)

األرضار عن كتعويض دوالر مليارات خمسة إكسون بتغريم حكٌم صدر البداية يف
لسنوات. التقايض عملية أطال ما وهو الحكم، استأنفت الرشكة لكن فيها، تسببت التي
عىل تقريبًا عاًما عرشين وبعد ،٢٠٠٨ عام يونيو من والعرشين الخامس يف وأخريًا،
دوالر. مليون ٥٠٠ قرابة إىل الغرامة األمريكية العليا املحكمة خفضت الترسب، حادثة

الحكم. تُعاِرض لن أنها ٢٠٠٩ عام يونيو من الثالثني يف إكسون أعلنت وقد

جيت كازاخ (2)

الرشوة مع النِّْفط صناعة تُواِجهها التي املشكالت مأساويًة أقلُّ آَخُر حادٌث ح يُوضِّ
جيت». «كازاخ باسم تُعَرف صارْت الحالة وهذه الحوكمة، وأخالقيات

سلطان نور الكازاخستاني للرئيس ومستشار أمريكي أعمال رجل جريفني جيمس
بالده ثروات عىل حكمه مدة هي عاًما عرش خمسة طيلة سيطر الذي باييف، نظر

الَفاَقَة. يُعانون الذين مواطنيه حساب عىل طائلة ثروات لنفسه وَجنَى النِّْفطية،
باييف نظر من لكلٍّ رشوة دوالر مليون ٧٨ دفع جريفني أن ُزِعم التسعينيات، يف
من بعض تفوز كي باييف، بالجيم نورالن السابق الكازاخستاني والغاز النِّْفط ووزير

الكازاخستانية. النِّْفط حقول يف الحفر بحقوق الغربية النِّْفط رشكات أكرب
الدويل كينيدي إف جون مطار يف جريفني عىل القبَض السلطات ألقت ،٢٠٠٣ عام يف
هت ُوجِّ باريس. إىل متجهة طائرة متْن عىل البالد ملغادرة طريقه يف كان بينما نيويورك يف
املفاوضات نتيجة عىل التأثري أْجل من الكازاخستانيني املسئولني كبار رشوة تهمة له
ممارسات لقانون انتهاًكا يمثِّل الذي الفعل وهو النِّْفطي، تنجيز حقل حول تدور التي
دولية، أموال نقل عمليات حدوث تُثِبت أدلًَّة األمريكي االدِّعاء قدَّم الخارجية. الفساد
النِّْفط رشكات أن مبيِّنًا واألجنبية، املحلية الصورية الرشكات من وسلسلة أموال، وغسيل
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الضخمة الكازاخستانية النِّْفط احتياطيات استغالل بحقوق الفوز أْجل من األمريكية
ثلوج وعربات رسيعة وزوارق غالية ومجوهرات أمواًال الكازاخستانيني للمسئولني قدَّمت
موبيل بينها: من — الرشكات هذه الشخيص.4 االستخدام ألغراض الفراء من ومعاطف
بي)، بي من جزء اآلن (هي وأموكو موبيل)، إكسون من جزء اآلن (هي كوربوريشن
انتهاك، أيَّ ارتكابَها أنكرِت — فيليبس) كونوكو من جزء اآلن (هي برتوليم وفيليبس

الكازاخستانية. الحكومة إىل مبارشة هة موجَّ كانت مدفوعاتها كل إن وقالت
عىل باييف نظر الستضافة يستعدُّ بوش الرئيس كان وبينما ،٢٠٠٦ عام أكتوبر يف
عويصة ومشكلة إحراًجا سبَّب ما وهو مجدًدا، الجدل اندلع واشنطن، يف رسمي عشاء
أن ورائه من األمريكية اإلدارة قصدت دبلوماسيٍّا إجراءً العشاء كان األمريكية. للحكومة
أيًضا لكنها متزايدة، اسرتاتيجية أهمية ذات بدولة عالقتها يف التوازن من حالة تُحِدث
قتُْل ذلك يف بما اإلنسان، حقوق وانتهاكات االنتخابات وتزييف الفساد من سجالٍّ تملك
إن املنتقدون قال عويصة. مشكلًة األمريكية الحكومة واجهت املعارضة. زعماء من اثنني
استعداد ح يُوضِّ إنما عصابات رجل من أكثر حقيقته يف ليس لرجل رسمي عشاء إقامة
مع الديمقراطية هذه تعارضْت أْن حدث لو بالديمقراطية، للتضحية األمريكية اإلدارة

الخارجية. سياستها أهداف
اإلنسان لحقوق الدويل الكازاخستاني املكتب من زوفتيس إيه يفجيني قال وقد
الوطني والصندوق األمريكية السفارة من تمويًال ت تلقَّ منظمة (وهي القانون وسيادة
اإلرهاب، عىل والحرب والغاز، النِّْفط، اإلنسان: لحقوق أعداء أربعة «يوجد للديمقراطية):

جميعهم.» األربعة هنا ولدينا … الجيوسياسية واالعتبارات
أم سيُقام العشاء كان إْن ما بشأن يتباحثون األبيض بالبيت العاملون كان وبينما
يف تدور قانونية دراما ثمة كانت الطعام، فيها سيُقدَّم التي الصيني أطقم ونوعية ال،
متآِمًرا رشيًكا بوصِفِه باييف نظر اسَم نيويورك يف األمريكي االدِّعاء أورد فقد مانهاتن.
وقررت املتزايدة لالنتقادات بوش إدارة رضخت املطاف نهاية ويف لجريفني. متَّهم غريَ

الرسمي. العشاء إلغاء
«لقد تقول: تايمز نيويورك صحيفة كتبت ،٢٠٠٦ عام نوفمرب من الخامس ويف
للقارات العابرة الخطورة عاليِة املناورات عىل نافذًة جريفني فيها املتَّهم القضية فتحِت
نطاق وهو السياسة؛ وعالم الكربى النِّْفط رشكات بني تداخل يقع حني تحدث التي
ُسبُل وتقاُطع الدول، بني الصفقات وَعْقد واملكلِّفة، الشديدة الضغوط بممارسة يتسم
القضية. هذه يف البَتُّ يتم لم ٢٠٠٩ عام وحتى الجيوسياسية.» والعوامل واألعمال املال
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النفط سلطة

دارفور يف الجماعية اإلبادة (3)

املثال بالسودان، دارفور تظل اإلنسان، حقوق بانتهاكات املتعلِّقة القصص يخص فيما
بل أفريقيا، قارة يف بعُد املستغلَّة غري املوارد أعظم تضمُّ السودان أن املعتقد من األبرز.
ُمنعت األخرية، السنوات ويف غينيا. خليج يف املوجودة املوارد تلك حجمها يف تفوق إنها
غربية رشكات وتعرضت بالسودان، العمل من تقريبًا بالكامل األمريكية النِّْفط رشكات
سبيل عىل إنرجي» «تاليزمان الكندية النِّْفط (رشكة هناك. تَعمل ال كي لضغوط أخرى
محكمة يف الجماعية» واإلبادة الحرب جرائم يف «التواطؤ ب تتعلَّق اتهاماٍت تُواِجه املثال

السودان.) يف السابقة أعمالها نتيجة أمريكية
أخرى أو املتحدة، الواليات متطلبات من أكرب طاقة متطلبات ذات دول سارعت
رحيل خلَّفه الذي الفراغ تمأل كي دارفور إىل — كالهما أو — أقل أخالقي وازع صاحبة

الغربية. الرشكات
مؤسسة وهي: السودان، يف النِّْفط صناعة عىل حاليٍّا للنِّْفط رشكات أربع تَُهيْمن
والكيماويات البرتول ومؤسسة يس/برتوتشاينا)، بي إن (يس الصينية الوطنية البرتول
ماليزية)، رشكة وهي (برتوناس، بريهاد ناسيونال وبرتوليم (ساينوبك)، الصينية

إل). ڤي يس/أُو چي إن (أُو بالهند-فيديش الطبيعي والغاز النِّْفط ومؤسسة
يف العسكرية حملتها دعم يف النِّْفطية للعوائد السودانية الحكومة استخدام أسفر
النساء، من يُحَىص ال عدد واغتصاب شخص، ألف مائتَْي عن يزيد ما مقتل عن دارفور
الرصاع، بسبب شخص مليون ٢٫٦ من أكثر د ُرشِّ املدنيني. من العديد واختطاف وتعذيب
الحرب هذه ففي أحياءً. البقاء أْجل من املساعدات عىل يعتمدون دارفور سكان ثُلُثَا وبات
حاليٍّا. الدائَريْن العرقي» و«التطهري الجماعية اإلبادة من كلٍّ وقود هو النِّْفط بات األهلية،

هوامش

.٢٠٠٧ ونوفمرب ٢٠٠٦ سبتمرب ديزنهول، إريك مع للمؤلِّف مقابلتني من (1)
بعنوان إكستشينج» جلوبال آند آكشن «إسنشال منظمة عن صادر تقرير (2)
والحصانة واملوت البيئي، والدمار الجنسيات، متعددة الرشكات يشء: ال مقابل «النفط

.٢٠٠٠ يناير، ٢٥ يف النيجر»، دلتا يف
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والنِّْفط األخالقيات

لها يكون بأن نفط ناقلة كل إلزام غرار عىل احرتازية إجراءات القانون تضمن (3)
مزدوج. بََدٌن

واشنطن كازاخستان»، ترضب نفطية «فضيحة بعنوان: مقال باال، كريستوفر (4)
.٢٠٠٣ مايو ١٧ تايمز،
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الثامن الفصل

مضاربة؟ تأمنيأم التحوط:

يف النِّْفط ملستهلكي يكن لم إْن إنذار، جرس العربي النِّْفطي الحظر مثَّل
تمتنع أن ما دولة بمقدور أن اآلن أدركوا الذين للمنتجني، األقل فعىل الغرب
الواليات اقتصاد شلل يف تتسبب وأن تحذير سابق دون النِّْفط إمداد عن
الواليات بها جابهْت التي السبل أحُد تَمثَّل الدول. من وغريها املتحدة
من تتحوَّط كي اسرتاتيجي؛ نفطي احتياطيٍّ إنشاء يف املشكلَة املتحدة
تهديًدا أيًضا مثَّلْت أخرى أحداثًا لكنَّ مستقبلية. سياسية أحداث أي
اآلبار، وجفاف والفيضانات، كاألعاصري النِّْفط: عىل املعتمدة لالقتصادات
حماية؛ لوسيلة بحاجة النِّْفط رشكات كانت األهلية. والحروب واإلرضابات
أسعار عىل التأثري يُمِكنها مرغوبة غري أحداث أي ضدَّ التأمني من نوٍع

النِّْفط.

∗∗∗

أمرين: إىل ستحتاج التحوُّط من سلعة ألي تجاري تداول منصة أيُّ تتمكن كي
بمعنى متعارضة؛ أطراف (٢) املستقبل، من وقت أي يف السلعة سعر عىل املضاربة (١)
نقدية سيولًة التباُدل هذا يُولِّد وكي «الرهان». عملية جانبي يتخذان مختلفني طرفني
أن ويجب كبري، تجاري تبادل حجم هناك يكون أن يجب قويٍّا؛ يكون أْن من تُمكِّنه

. للتغريُّ عرضة السلعة سعر يكون



النفط سلطة

نيويورك بورصة أرضية يف الخام النِّْفط خيارات منطقة يف يعملون متاجرون :1-8 شكل
(تصوير .٢٠٠٩ مارس ٣٠ اإلثنني يوم األمريكية، املتحدة الواليات نيويورك، يف التجارية

نيوز.) دومينيكو/بلومربج جينو

كانت الساحة، عىل واألوبك السبع األخوات فيه تهيمن كانت الذي الوقت خالل
يأخذوا كي للمضاربني كبري دافع هناك يكن لم ثَمَّ وِمن باألساس؛ ثابتة النِّْفط أسعار

. التغريُّ يف آخذة األمور كانت لكن األسعار. عىل الرهان جانبي من جانب أي
أوائل يف شائعات هناك كانت ١٩٧٤ لعام العربي النِّْفطي الحظر دون من وحتى
النِّْفطي املعروض نقص يف عمد عن تتسبب كانت النِّْفط رشكات إن تقول السبعينيات
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مضاربة؟ أم تأمني التحوط:

عىل ضوابط فرض يف التوسع هو الكونجرس فعل ردُّ كان األسعار. زيادة أجل من
أثَّر فقط، املحيل النِّْفط عىل إال والية له ليس األمريكي الكونجرس ألن لكن النِّْفط. أسعار
٥٠ نحو مثلت حتى الواردات ارتفعت ثَمَّ وِمن األمريكيني؛ املنتجني عىل فقط الترشيع

الكيل. االستهالك من باملائة
يخص فيما املتحدة للواليات إنذار جرس بمنزلة الحظر يكون أن ينبغي كان
يف الكبرية السيارات مبيعات واستمرت كذلك، يكن لم أنَّه بَيَْد األجنبي، النِّْفَط إدمانَها
َحِرج، مستًوى إىل األسواق تقلُّب وصل ١٩٧٨ عام وبحلول جديدة.1 قياسية أرقام رضب
النِّْفط عقود فوائد يتبنيَّ أن الخيال من محدوًدا قدًرا يملك شخص أي بمقدور وبات

املستقبلية.

املستقبلية النِّْفط عقود (1)

يستكشف هاتون، إف إي برشكة كَّر السُّ قطاع يف أسُهم سمسار وهو ويتلوك، إيميت بدأ
فكرة سيتقبَّل شخص أيُّ كان إْن يََرى كي السلع عىل املستقبلية العقود تباُدالت أحوال
بورصة إىل ويتلوك ذهب أْن إىل الكثريون، س يتحمَّ لم املستقبلية. النِّْفط عقود يف املتاجرة
ذكرى وكانت يكفي، بما مرتفًعا النِّْفط سعر كان ١٩٧٨ عام بحلول التجارية. نيويورك
أسعار يف حادٍّ تقلُّب حدوث مستبعًدا يكن لم ثَمَّ وِمن حارضة؛ تزال ال النِّْفطي الحظر

الفكرة. تجربة يف راغبًة البورصة كانت النِّْفط.
دورية يف روزنباوم كالرنس كتب ١٩٧٨ عام أغسطس من والعرشين الرابع ويف

كومريس»: أوف «جورنال

سيتم … ٦ رقم الصناعي الوقود وزيت ١ رقم (املازوت) التدفئة زيت
يقولون … الجديدة العقود منارصو … التجارية نيويورك بورصة يف تداُولُهما
كبار من العديد اهتمام أثارِت الجديدة املستقبلية النِّْفط عقود عات تََوقُّ إن
يُعتقد، كما املتاجرون، وهؤالء البالد. من الرشقي الجزء يف املستقلِّني املتاجرين

قادمة. تداول لعمليات األساس سيشكِّلون

بورصة رئيس ماركس، مايكل وقف ١٩٧٨ عام نوفمرب من عرش الرابع صباح ويف
ورئيس املازوت يف الشأن ذو امُلتاجر جرينز، وروبرت (نايمكس) التجارية نيويورك
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النفط سلطة

مستقبيل َعْقد أول سيكون ما تقديَم منتظرين املنصة عىل للبرتول، ستيت اإلمباير رابطة
محوريٍّا دوًرا جرينز لعب بالبورصة. التداول بدء عند — املازوت2 — للطاقة ناجح
«مجلس ى تُسمَّ تجارية ملجموعة رئيًسا فقط جرينز يكن فلم املازوت. َعْقد إنشاء يف
التجاري الجانب من للَعْقد ا مهمٍّ مناًرصا أيًضا كان لكنه الوطنيني»، النِّْفط سمارسة

لألمر.
السمارسة من قليل عدد هناك وكان باألسهم، املتاجرين من قليل عدد هناك كان
العارشة ويف بهم. الخاصة السمرسة مكاتب يف العلوي بالطابق هواتفهم قرب يجلسون
كانِت املازوت. سوق يف التداُول بدء عىل كعالمة جرس صوت أُطِلق صباًحا، والنصف
َعْقًدا وعرشين اثنني سوى إبرام يَْجِر لم األول اليوم ذلك نهاية ويف بطيئة، البداية

مستقبليٍّا.
اليوم ذلك فإن البطيئة، البداية هذه مثل بدأت النِّْفط أسعار عىل املضاربة أن رغم
الجملة تجار باألساس العقود هذه اجتذبت البداية، ففي عظيمة. أهمية يحمل ذلك مع
استخدامها انترش ما رسيًعا لكن نيويورك، ميناء منطقة يف للمازوت الكبار واملستهلكني
ووقود كالديزل املازوت، غري أخرى وقود قطاعات وإىل نيويورك خارج مناطق إىل

الطائرات.

املستقبلية؟ املازوت عقود يستخدم َمن (1-1)

الجملة، ومسوِّقي النِّْفط، تكرير مصايف جانب من املستقبلية العقود تُستخدم اليوم،
الطريان رشكات — الكبار الوقود زيت مستهلكي من وغريهم بالتجزئة، املازوت وتجار
املخاطر إلدارة كأداة يستخدمونه وكلهم — الشحن ورشكات بالشاحنات النقل ورشكات

للتسعري. وآلية
يف الخيارات عقود أو املستقبلية املازوت عقود يستخدمون قد الوقود زيت موزعو
العقود استخدام أمكنهم فلو بهم. الخاصة الشتوية التسليم التزامات من حصص حماية
ثابتة أسعاًرا ملستهلكيهم يُقدِّموا أن عندئٍذ يُمِكنهم ألنفسهم، األسعار «تثبيت» أْجل من

الشتاء. خالل الوقود استهالك فرتة مدار عىل
أو النِّْفط، من املادي املخزون لحماية املستقبلية العقود الجملة تجار يستخدم قد

املستقبلية. النِّْفطية مشرتياتهم حماية
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مضاربة؟ أم تأمني التحوط:

نيويورك بورصة تداول قاعة يف الخام النِّْفط خيارات تداول منطقة يف متاجرون :2-8 شكل
نيوز.) يل/بلومربج جني (تصوير .٢٠٠٨ سبتمرب ٢٢ نيويورك، يف (نايمكس) التجارية

للتحوُّط املستقبيل الَعْقد تستخدم فقد النقل لوقود املستخدمة التجارية الجهة أما
.٢ رقم الوقود وزيت الطائرات ووقود الديزل وقود تكاليف يف زيادة أيِّ من

رشكة أو طريان رشكة أو بالشاحنات نقل رشكة تستخدم قد النِّْفط، صناعة وخارج
وتأمني امليزانيات ووضع التسعري أْجل من املخاطر إلدارة كأداة املستقبيل الَعْقد شحن

وقود. من لديها ما
للمضاربة كوسيلة املستقبلية العقود تستخدم صناعية غري جهات أيًضا هناك

باألساس.
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النفط سلطة

املتنامية الطاقة صناعة (2-1)

من أخرى ألنواع مستقبلية بعقود باملازوت الخاصة املستقبلية العقود أُتبعت ما رسيًعا
عقود إطالق تمَّ ،١٩٨٣ مارس من الثالثني ويف أعوام، بخمسة وبعدها النِّْفط. مشتقات

املستقبلية. الخام النِّْفط
التعامل حجم متوسط كان املستقبلية الخام النِّْفط عقود لتداول األول العام يف
أعوام بسبعة بعدها النِّْفط.3 من برميل ١٠٠٠ يمثل َعْقد كل وكان َعْقد، ١٧٠٠ اليومي
١٠٠ أو َعْقد، ألف ١٠٠ بمعدل ضعًفا، ستني نحو اليومي التداول حجم وصل فقط،

يوميٍّا. برميل مليون
الطبيعي. والغاز واملازوت للبنزين أيًضا مستقبلية عقود هناك كانت الوقت ذلك يف
توقيت وكان جذريٍّا، ًا تغريُّ الطاقة صناعة العاَلم بها يُدير التي الطريقة تغريت لقد
النِّْفط رشكات مْت أمَّ قد األوبك دول كانت مثاليٍّا. توقيتًا املستقبلية العقود تسويق بدء
أنها لْت أمَّ وقد الغربية. الرشكات كربى من التسعري عىل السيطرة وانتزعت بها العاملة
التكرير إىل الحفر من كلها؛ القيمة سلسلة تسعري عملية إدارة من النهاية يف ستتمكَّن
األوبك أعضاء أدرك األسعار، عىل املتزايدة الضغوط بسبب لكن بالتجزئة، بالبيع وانتهاءً

يُطيقون. ال ما لون يتحمَّ بهذا أنهم
السوق، عن النِّْفط من الرباميل مليارات غابت اإليرانية، للثورة ونتيجة ،١٩٧٩ عام
للربميل. دوالًرا ٣٩ إىل لتصل بِحدَّة النِّْفط أسعار ارتفعت ضخم. نفطي نقص ونشأ
عملية يف أكرب بمرونة التحيلِّ من يُمكِّنها سبيل إىل جاهدة تسعى النِّْفطية الدول كانت
يف التقلُّبات جْعل من تمكِّنهم وسيلة كانت إذ ؛ الحلَّ املستقبلية العقوُد وقدمِت التسعري،

ة. ِحدَّ أقلَّ األسعار
التي باملائة ٣ البالغة الضئيلة النسبة كانِت إيراَن، العراُق َغَزِت حني ،١٩٧٩ عام
الوقود عىل التهاُفت من أخرى حالة لَخْلق كافية النِّْفط من العاملي املعروض بها انخفض
رونالد تََجاَهل حني ،١٩٨٠ عام يف أخريًا األسعار انخفضت ثانية. نفطي» «نقص وحالة
أن بدا ًدا، ومجدَّ رئيًسا. انتخابه فوَر النِّْفط بتسعري الخاصة الضوابط تماًما ريجان

منها. الغرض تؤدِّي املستقبلية العقود
انخفضت لذلك ونتيجة الركود، من حالة يف املتحدة الواليات كانت ،١٩٨٢ عام
نفط منتجو هناك وكان للربميل، دوالًرا ٣٠ من أقل إىل النِّْفط أسعار ١٩٨٣ عام بحلول
كانوا . تقلُّ السوقية حصتُها وأخذت بِحدَّة، تنخفض السعودي النِّْفط عوائد كانت جدد.
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من بدًال لكنهم الدخل، من ثابٍت مستًوى ضمان أْجل من اإلنتاج زادوا أنهم لو يََودُّون
يَحِرمون كانوا فقد السوق، لتهدئة اإلنتاجية قدرتهم يستخدموا أن يُحاِولون كانوا ذلك
كانت عليها. يحصل غريهم كان التي النِّْفط عوائد من لذلك، وكارهني عامدين أنفَسهم،
يتداَعى؛ النظام هذا كان لكن أشهر، بضعة كل األوبك جانب من تُحدَّد اإلنتاج حصص

لها. املقررة اإلنتاجية الحصة تتجاوز كانت األوبك دول بعض ألن
إنتاجهم يزيدوا أن عليهم وأن خيار، لَديْهم يَُعْد لم أنه السعوديون شعر النهاية، يف
اإلنتاج زاد ما ورسيًعا .١٩٨٥ عام ديسمرب يف النِّْفط سوق الجديد اإلنتاج دخل النِّْفطي.
النِّْفط أسعار انهيار بدأ تقريبًا، الفور وعىل ماليني. خمسة إىل يوميٍّا برميل مليونَْي من
٩ دون ما إىل انخفضت قد النِّْفط أسعار كانت أغسطس، شهر وبحلول .١٩٨٦ عام
يف التحكُّم عىل قدرتَهم َفَقدوا السعوديني أن للعالم وقتَها واضًحا وبات للربميل. دوالرات

األسعار.

األسعار عىل سيطرتَها األوبك فيه َفَقَدْت الذي العام (3-1)

الناحية من أنه للعاَلم بنيَّ إذ فارقة؛ ل تحوُّ نقطة ١٩٨٦ عام النِّْفط أسعار انهيار مثَّل
األسعار رفع املنظمة تستطع فلم حقيقية. سيطرة األوبك منظمة تملك لم السعرية،
العقود سوق إىل ل يتحوَّ أن العاَلم عىل تعنيَّ ثَمَّ وِمن املعروض. يف زيادة هناك كان حني

القيمة. يثبِّت وكي مخاطرها، من التحوط أجل من املستقبلية؛

املسلسل يف رأيَت مثلما ثريٍّا وتصري نفطي حقل عىل ستعثر أنك تضمن تكن لم
التساؤل يف ستبدأ للربميل، دوالرات عرشة فبسعر هيلبيليز. بيفريل التليفزيوني
مشكلة السعر صار األساس. من النِّْفط عن بحثًا تحفر أن امُلرِبح من كان إْن
بمقدوره كان شخص وأي األسعار. يف يومية تقلبات هناك وكانت عظيمة،
١٩٨٥ عام أن أظن السبب لهذا النِّْفط. سعر ويعرف شاشته إىل ينظر أن
تفقد ا حقٍّ األوبك دول فيه بدأْت الذي العام ألنه محورية؛ تحوُّل نقطة يمثل

النِّْفط. أسعار عىل السيطرة

فيمات لرشكة األول الرئيس ونائب النِّْفط عقود يف ُمتاجر هييل، مايكل
إنرجي
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حسني صدَّام حروب (4-1)
يشتعل اإليراني العربي الرصاع كان األوسط، الرشق يف آخر مكان ويف نفِسها، اآلونة يف
هللا آيُة يَحُكمها التي إيراَن حسني صدَّام يحكمها التي العراُق هاجمِت فقد مجدًدا.
عقب أي إليران؛ ضعف لحظة أنها يأمل ام صدَّ كان فرتة خالل ،١٩٨٠ عام الخميني
واستمرت حسني، صدَّام ل أمَّ مما كثريًا أقوى كانت إيران لكن مبارشة. اإليرانية الثورة

الحرب. هذه يف املنترصة هي العراق أن اعتُرب عامٍّ وبوْجٍه سنوات. ثمانَي الحرب
انخفاض يف املتمثِّلة املزدوجة الرضبة بِفْعل يرتنَّح ام صدَّ كان ١٩٩٠ عام بحلول
أن يف كبرية فرصة أماَمه تكن لم دوالر. مليار ٧٥ تبلغ التي الحرب وديون النِّْفط أسعار
تَشُطَب بأْن مطالبَه الكويُت رفضِت وحني الديون. هذه من األخرى العربية الدول تُعِفيَه
عىل السيطرة أَمل عىل الكويت، حسني صدَّام غزا دوالر، مليار ٧٥ قيمته البالغة يْن الدَّ
املنِتجة الدول كربى إىل وصوًال العسكرية أعماله يف التوسع وربما الكويتية النِّْفط حقول

.١٩٩٠ عام صيف يف ذلك كان السعودية. للنِّْفط،
دوالًرا ٤١ إىل فوصلت بِحدَّة النِّْفط أسعار ارتفعت للكويت، حسني ام صدَّ غزو مع
١٩٩٤ عام وبحلول مجدًدا، االنخفاض يف األسعار بدأت الحرب، نهاية مع لكن للربميل.
مشكلة يُمثِّل األسعار تقلُّب نقص يَُعْد لم للربميل. دوالًرا ١٣ إىل النِّْفط برميل سعر وصل

املستقبلية. النِّْفط لعقود

السوق» يف يتحكَّمون َمن هم «املضاربون نظر: وجهة

رشكات ليس السوق، يف يتحكمون َمن هم فاملضاربون يحدث؛ ملا اهتمام أيَّ حكومٌة تويل ال
املؤثرة واألطراف املضاربون بل رشكات. من شابََهها ما أو ِشل أو بي بي أو إكسون ليس النِّْفط،
رضورة، ألي يبيعونه أو الخام النِّْفط يشرتون ال فهم العليا، اليَُد لهم َمن هم املال سوق عالم يف

الوسائل. بهذه َجنْيُه يُمِكن املال من ضخم مقدار وهناك السلعة. بهذه يتالعبون وإنما
ورشكاه4 أوبنهايمر رشكة يف نفطي محلِّل غيث، فاضل

والعرشين الحادي القرن يف املستقبلية النِّْفط عقود سوق (5-1)
العملية وتتسم مفتوًحا التداول صار املختلفة، املستقبلية النِّْفط عقود تأسيس بعد اليوم،
لحساب الرئيسية املعايري هي املستقبلية الخام النِّْفط عقود تَُعْد لم التامة. بالشفافية
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عىل حتى ليسوا ألطراف مساحة قدَّمت أيًضا وإنما وحسب، العاملية السوق يف األسعار
بها التنبُّؤ يمكن ال التي الرسعة تسببت األوقات، بعض يف الطاقة. بسوق ارتباط عالقة
هذه إىل الدخول عىل املضاربني تشجيع يف فيها الشديد التقلُّب وكذلك األسعار لتحرُّكات
إىل املستقبلية العقود وأسواق النقدي التعامل أسواق رفع يف تسبَّب ما وهو السوق،
لألسعار، املحدِّد امُلِهمَّ العامَل هي وحَدها والطلب العرض آلية تكن لم هائلة. ارتفاعات
يَّة جدِّ أسئلة أُثريت وقد املضاربة. عىل القائمة والطلب العرض عات تََوقُّ أيًضا وإنما
أْجل من بالسوق التالعب بالفعل يستطيعون واملضاربني املتاجرين كبار كان إن بشأن

صالحهم.
للتداول كان هل حول الجدل استمر فقد للفكرة، نايمكس عىل القائمني رفض رغم
وقد النِّْفط؟ أسعار عىل مبارش تأثري اإللكرتوني، التداول مقابل يف العلنية، باملزايدة

عاملية». مقامرة «قاعة بأنها املضاربة سوق النِّْفطيني املحللني أحد وصف
هذا مثل لكن بها، التالُعب يتم املستقبلية العقود أسواق إن املنتقدين بعض قال
فَعَدد املضاربة. من نوع بوجود اإلقرار رغم ح، ُمرجَّ غري أمًرا يبدو الفاضح التالُعب
يسمح أن من بكثري أكرب يوميٍّا يتاجرون الذين املتباينة املصالح ذات املشاركة األطراف
من وتتآَمَر تجتمع أن األطراف هذه عىل تقريبًا املستحيل من وسيكون التالعب. بهذا
من مئات وإنما واحد؛ سوق» «صانع يوجد فال بعينه. اتجاه يف السوق تحريك أْجل

يوم. كل السوق عمليات يف تُشارك التي األطراف

البطيئة» األرانب كلَّ اصَطْدنا «لقد

النِّْفط عىل العثور إن البطيئة.» األرانب كلَّ اصَطْدنا «لقد هو: املتحدة الواليات يف شهري قوٌل ثمة
منها العالم، من أخرى أماكن يف البطيئة األرانب بعض هناك يََزال ال لكن الثََّراء. يضمن يَُعْد لم
ل تحمُّ دون عليها العثور يمكن التي ْحلة الضَّ النِّْفط آبار البطيئة» «األرانب بتعبري ويُقصد روسيا.
خليج يف األمريكية، املياه من النِّْفط استخراج أردَت إذا الحايل، الوقت يف التكاليف. من الكثري
سيتكلَّف واحدة ة منصَّ بناء أن يعني هذا املاء. تحت ميَلنْي مسافة تحفر أن فعليك املكسيك،

األعاصري.5 أحُد بها يُِطيح قد ذلك بعد ثم عاَمنْي، ويستغرق الدوالرات مليارات
نفطي6 محلِّل هاييل، مايكل
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الذي التقلُّب سلوَك ببساطة كانت السوق تحرُّكات أن عىل البورصة مسئولو أرصَّ
البدائية التداول وتكنولوجيا الكبري التعامالت حجم عزَّز وقد ُحرَّة. سوق أي به تتسم
رئيس وكان موجودة، اإلبالغ منظومات كانت النظرة. هذه للسوق األوىل األيام يف نسبيٍّا
خمسني من أكثَر يَُحوز شخص وأي التعامالت. كل عىل ع يوقِّ بنفسه نايمكس بورصة
يف املتاجرة ولجنة البورصة رئيس من لكلٍّ به التعريف يجب كان الواحد اليوم يف َعْقًدا
السائل النقد مقدار وكان بدقة. محددة التداول متطلبات كانت املستقبلية. السلع عقود
غضون يف النقدي التعاُمل سوق يف حصة عىل الحصول أْجل من عنه اإلعالن يجب الذي
كان دوالر. آالف ٦ حوايل أي الَعْقد؛ قيمة من باملائة ٥٠ يبلغ املعاملة تاريخ عىل شهر
يحدده. َمن هو البورصة رئيس كان لكن باملائة، و١٠ باملائة ٥ بني يرتاَوح الهاِمش
ليمان سة بمؤسَّ الطاقة اقتصاديِّي وكبري السابق املنتدب العضو مورس، إل إدوارد يقول
يوجد الذي السيولة يف الهائل «النمو مكَّنها إنما اليوم توجد التي املضاربة إن براذرز:

املستقبلية.»7 العقود هذه يف اآلن
خْفضها أو األسعار رْفع يف يتسبَّبون وقد التقلُّب، من قْدر يف املضاربون يتسبَّب قد
يُسبِّبونه. َمن ال للَحَراك، يستجيبون الذين هم املطاف، نهاية يف لكن بعينه، وقت أيِّ يف
يف الخلل وتجنب صعبًا النِّْفط عىل العثور صار وبينما والعرشين، الحادي القرن ويف
تمتلك أن النِّْفط عالم يف املؤثِّرة األطراف عىل الحتمي فمن أصعب، النِّْفطي املعروض
أمًرا هذا تجعل املستقبلية النِّْفط عقود وسوق السيطرة. تحت األسعار إبقاء عىل القدرة

ممكنًا.

هوامش

السواء. عىل ١٩٧٨ ،١٩٧٧ عامي يف (1)
النفط برميل حصيلة من باملائة ٢٥ نحو املازوت حصة تبلغ البنزين، بعد (2)

الخام.
جالونًا. ٤٢ يساوي برميل كل (3)

.٢٠٠٧ مايو و١٨ ٢٠٠٦ سبتمرب ٥ غيث، فاضل مع للمؤلِّف مقابلتني من (4)
خليج كاترينا اإلعصار اجتاح ،٢٠٠٥ عام أغسطس من والعرشين التاسع يف (5)
وحسب، فتًكا األشدَّ هي شخًصا ١٨٣٦ مقتل يف تسبَّبت التي العاصفة تكن لم املكسيك.
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بعض عودة استغرق وقد املتحدة. الواليات تاريخ يف خسائر أعىل أيًضا سبَّبت وإنما
كامل. عام إىل يصل ما للعمل النفط منصات

.٢٠٠٧ مايو ١٧ هاييل، مايكل مع للمؤلِّف مقابلة (6)
.٢٠٠٧ مايو، ٢٩ مورس، إدوارد مع للمؤلِّف مقابلة (7)
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التاسع الفصل

مدى وما ْفط؟ النِّ من ي املتبقِّ املقدار ما
عنه؟ بحًثا للحفر املتحدة الواليات استعداد

رشكة لدى يعمل جيوفيزيائي وهو هوبرت، كينج إم د. طرح ،١٩٥٦ عام
والفحم (النِّْفط الحفري الوقود إنتاج أن مفاده افرتاًضا للنِّْفط، أويل ِشل
منحنى شكل الوقت عرب سيأخذ بعينها منطقة أي يف الطبيعي) والغاز
الوقود استخراج يبدأ الحفري، الوقود احتياطيات اكتشاف فبعد الجرس.
البداية، يف ٍّ أُيسِّ بمعدل اإلنتاج سيزداد كفاءة. أكثر منشآت بناء ويتم منها
إىل التباطؤ يف اإلنتاج ويبدأ اإلنتاج ذروة إىل سنصل املطاف نهاية يف لكن
عام بحلول ذروته إىل اإلنتاج وسيصل . ٍّ أُيسِّ انحدار معدل إىل يصل أن
املكتَشفة، الجديدة واالحتياطيات املحسنة التقنيات ظل ويف تقريبًا. ١٩٧٠
الفرضية تتغري لن لكن الجرس، منحنى من األيمن الجزء يستطيل قد
من األعظم السواد سنستنزف قرون، ال عقود، غضون يف إنه إذ األساسية؛
املاضية. سنة مليون الخمسمائة عرب األرض باطن يف ُخزنت التي الطاقة
النِّْفط عرص فسينتهي عة، املتََوقَّ والتواريخ هوبرت منحنى استخدمنا وإذا

.٢٠٧٠ أو ٢٠٦٠ عام حوايل
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الصورة هذه يف أالسكا، ساحل خط عىل الطعام عن يبحثان قطبيان ُدبَّان :1-9 شكل
تحِميه نَْوٍع أول هو بَبة الدِّ من النوع هذا التاريخ. محدَّدة وغري املجاني للتوزيع ة امُلَعدَّ
تَفِقد العالم، يف األرضية املفرتسات أكرب القطبية، بَبَة الدِّ العاملي. االحرتار من املتحدة الواليات
املزيد يتسبَّب وقد القطبي. الجليد ذوبان مع الطعام عىل الحصول عىل وقدرتَها مواطنَها
وفًقا وذلك القرن؛ منتصف بحلول الحيوانات هذه ثُلُثَْي مقتل يف القطبي الجليد ذوبان من
األمريكية، الربية والحيوانات األسماك خدمة (املصدر: األمريكية. الجيولوجي املْسح لوكالة

هيلرباند.) ستيف (تصوير نيوز.) بلومربج طريق عن

العثور يتم كان ،١٩٥٠ عام من بداية أنه عىل عموًما األمريكيون النِّْفط خرباء اتفق
اتفقوا أنهم كما املتحدة. الواليات يف وحرقها النِّْفط من برميل مليار و٦٠ ٥٠ بني ما عىل
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برميل مليار و٢٠٠ ١٥٠ بني ما يزال ال ،١٩٥٠ عام من بداية أنه عىل عامة بصفة
من يكفي ما هناك بأن يقيض عليه املتفق الرأي كان األرض.1 داخل موجوًدا النِّْفط من

عليه. املتفق الرأي يتحدَّى الرجل هذا كان ذلك ومع قادمة، أجيال ة لِعدَّ النِّْفط
يف لالستخراج القابل النِّْفط من باملائة ٩٠ نسبة فإن هوبرت، إليه ذهب ما صحَّ لو
.١٩٩٩ عام بحلول ستختفي وأالسكا)، هاواي استبعاد (مع واألربعني الثماني الواليات
جيوفيزيائيٍّا يكون أن به يُفرتض شخص عن صادًرا تقليدي غري مفاجئًا ًعا تََوقُّ ذلك كان

محرتًما.
فتزعم هوبرت. نظرية بشأن منقسمة النِّْفط صناعة تزال ال الحايل، وقتنا يف وحتى
الرئيس ويزعم قرن. من ألكثر الحايل باملعدَّل النِّْفط ضخَّ بمقدورها أن السعودية
قد العاَلم وأن مستَغلَّة» غري نفط «موارد هناك أن تيلرسون، ريكس إلكسون؛ التنفيذي
استُخدم الذي الرقم أضعاف ثالثة أي ي؛ املتبقِّ النِّْفط من برميل تريليونات ٣ يَمتَِلك
افرتضها التي املتبقية االحتياطيات ضعفي من وأكثر أعاله، املذكور التاريخ تقدير يف

هوبرت. نموذج
وفرية؛ طاقة احتياطيات ببقاء يُؤِمنوا أن النِّْفط منتجي مصلحة من الحال، بطبيعة

الطاقة. من بديلة أشكال إىل النِّْفط مستهلكو يتَِّجه فقد هذا يحدث لم لو إذ
لكن ،١٩٤٩ عام النِّْفط» «نهاية عن نظرياته توضح التي هوبرت، خطبة ُطبعت
يف أفكاره إحياءَ أعاد وحني الوقت. ذلك يف تقريبًا اعتباًرا لها تُْلِق لم النِّْفط صناعة
ضجًة خطابُه أحدث فرانسيسكو، سان يف األمريكي النِّْفط ملعهد ١٩٥٦ عام اجتماع

بالريبة. النِّْفط صناعة يف الكثريون وقابَله واسعة
ع التََّوقُّ كذلك — منها وكثري النِّْفط، مستقبل َدَرَسْت قد سابقة أخرى عات تََوقُّ كانت
لكن سخيف. بشكل خاطئًا كان — كلها تكساس والية يف نفط أي وجود بعدم َقَىض الذي
استثنائية، آفاًقا بلغت قد سمعته كانت بسهولة. هوبرت آراء تجاُهُل باإلمكان يكن لم
الوقت وبحلول الطبيعية. املوارد ملستقبل مستشاًرا كينيدي إف جون الرئيس وعيَّنه
السماء، َعنان بلغت قد هوبرت شهرة كانت السبعينيات، يف النِّْفط أزمة فيه اندلعت الذي
يف البحث إىل بالطاقة معنية جهة أيَّ تَدَفع لم حدوثَه هوبرت ع تََوقَّ ما تداعيات أنَّ بَيَْد

اإليثانول. وقود تصنيع أو الهواء كطواحني بديلة وسائل
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النِّْفط؟ نهاية أهي

قد منها دولة وستني أربًعا أن يُعتقد للنِّْفط، املنِتجة والتسعني الثمانية العاَلم دول بني ِمن
منحدر إىل دولة ستون وصلت الدول، هذه ومن جيولوجيٍّا، املفروضة اإلنتاج ذروة تجاوزت

النهائي. اإلنتاج

عىل العاملي النِّْفط مخزون بأن تقيض التي الفكرة َطَرح َمن أول هوبرت يكن لم
األوىل األيام يف وشيكة نفطية مجاعة بحدوث تنبُّؤات هناك كانت فقد االنتهاء. وشك
النِّْفط إنتاج بدأ حني عرش، التاسع القرن أواخر يف خاصة املتحدة، الواليات يف للنِّْفط
رشقيِّ يف النِّْفط اكتُشف ذلك بعد االنخفاض. يف بنسلفانيا يف األوىل النِّْفط حقول يف
الحديدية السكك لجنة عىل تَعنيَّ أنه لدرجة وفرية الحقول هذه حصيلة وكانت تكساس،

األسعار. تدعم كي لإلنتاج سقًفا تضع أن بتكساس
دليًال تَُعدُّ الواقع» أرض عىل املوجودة الفعلية «الحقائق أن إىل هوبرت منتقدو أشار
الجيولوجيني أن نفرس إذن فكيف العلمية. النظريات من أفضل النِّْفط استمرارية عىل
مليار ١٠٠ ب النِّْفطية االحتياطيات إجمايل حدَّدوا قد األربعينيات منتصف يف النِّْفطيني
ونصف؟ مرتني بمعدل الرقم هذا زاد الَعْقد ونصف َعْقد مرور بعد أنه حني يف برميل،
الخاصة النِّْفطية الذروة نظرية عن مرة ألول عربَّ حني هوبرت أن يف شك من ما
العام وهو ،١٩٧٠ عام يف آرائه صحة من ق التحقُّ تمَّ لكن النقد، من للكثري تعرَّض به،
يف املتحدة الواليات يف النِّْفط إنتاج بدأ حيث النِّْفطية، الذروة إىل الوصول فيه ع تََوقَّ الذي

بالفعل. االنخفاض

املحتَملة االحتياطيات مقابل يف املؤكَّدة االحتياطيات (1)

األرقام تزداد الواقع أرض عىل املوجودة الفعلية الحقائق وفق أنه إذن يتأتَّى كيف
حدوث يف األسباب أحد تمثَّل تاريخيٍّا، الوقت؟ مرور مع النِّْفط باحتياطيات الخاصة
يكون األحيان، من كثري يف لكن كبرية. نفطية اكتشافات حدوث وهو إيجابي؛ تطور
تكون أن إىل النِّْفط باحتياطيات الخاصة األرقام تميل إذ كبري؛ نقاش محل غري السبب
وكل املؤكَّدة، النِّْفطية باحتياطياتها الخاصة األرقام تقدِّم دولة أو رشكة كل ألن ضخمة؛
«املؤكدة» االحتياطيات إىل بالنسبة بها الخاصة املحاسبية منهجيتها لها منها واحدة
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املحاسبية للمنهجيات تنظيمية قواعد وضع يتم لم «املحتملة». االحتياطيات مقابل يف
نوع. أي من متسق واحد إطار يف جمعها يتمَّ ولم قط، النِّْفطية

«محتملة». احتياطيات إىل ا وإمَّ «مؤكَّدة» احتياطيات إىل ا إمَّ االحتياطيات تُصنَّف
سواء — تُقدَّر أن يُمكن التي النِّْفطية االحتياطيات تلك هي املؤكَّدة فاالحتياطيات
بوصفها اليَِقني من معقول بقْدر — الهندسية البيانات أم الجيولوجي التحليل واقع من
وُطُرق االقتصادية الظروف وتحت معروفة، مستودعات من تجاريٍّا لالستخراج قابلًة

الحالية. الحكومية التنظيمية والقواعد العمل
تقرتح التي االحتياطيات تلك هي املحتملة االحتياطيات فإن ذلك، من النقيض عىل

لالستخراج. قابلة ليست لكنها وجوِدها، أرجحية والبيولوجية الهندسية الحسابات

تَستْجِوب كاليفورنيا عن الشيوخ بمجلس الديمقراطي العضو فاينستني، دايان :2-9 شكل
الشيوخ ملجلس التابعة الطبيعية واملوارد الطاقة للجنة استماع جلسة خالل الشهود أحَد
يف أالسكا يف بي بي لرشكة التابع يس إل بي أنابيب لخط النِّْفطي الترسب حادثة بشأن

نيوز.) باورز/بلومربج تي كارول (تصوير .٢٠٠٦ عام سبتمرب من عرش الثاني

ذلك، عىل عالوة مطَلًقا. وليس ذاتي، أمٌر االحتياطيات من النوعني هذين بني التمييز
الوقت؛ مع تتغري قد الرشكة، طرف من النية افرتاضحسن ظل يف حتى العوامل، بعض
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لربميل معني سعر ظل يف التكلفة حيث من كفء غري بأنها بعينها تكنولوجيا تتسم فقد
الكايف. بالقدر النِّْفط برميل سعر ارتفع إذا التكلفة حيث من كفئًا تصري قد لكنها النِّْفط،
األوىل الحسابات أُجريَِت عندما وجود لها يكن لم جديدة إنتاج تكنولوجيا ابتكار يتم وقد

األوىل. للمرة باالحتياطيات الخاصة
ا ً مؤرشِّ تَُعدُّ رشكة ألي واملحتملة املؤكَّدة النِّْفطية االحتياطيات عن اإلفصاح وألن
كبري تأثري لها يكون أن األرقام لهذه يمكن والغاز، النِّْفط صناعة يف لألداء محوريٍّا
حساب بصدد الرشكة تكون عندما بالهنيِّ ليس اعتبار وهو الرشكة، أسهم سعر عىل

ذاتي.2 بشكل احتياطياتها

النِّْفطية الذروة نظرية وأنصار البيئية الحركة (2)

عىل تؤثِّر أن شأنها من كان السبعينيات أوائل يف ظهرت سياسية نزعة أيًضا هناك كانت
الوعي يف الجديدة الصحوة عىل املبكِّرة املؤرشات أحد تمثَّل البيئية. الحركة النِّْفط؛ عالم
نادي ملرشوع تقرير النمو: عىل املفروضة «القيود بعنوان ١٩٧٢ عام نُرش كتاب يف البيئي
استمرت لو أنه هي للكتاب الرئيسية الفكرة كانت البرشي». الجنس ورطة عن روما
الطاقة واستهالك الغذاء وإنتاج والتلوث السكاني النمو من كلٍّ يف معيَّنة عديدة نزعات
غري الصناعية الدول نمو فسيصري الطبيعي)، والغاز النِّْفط فيها (بما املوارد واستنزاف

عام. مائة غضون يف األرض كوكب عىل السكاني النمو وسيتوقف لالستدامة قابل
املتحدة الواليات ضت خفَّ بالبيئة، املتزايد لالهتمام ونتيجة املطاف، نهاية يف
عن البحث اشتدَّ الوقود. من أنظف أنواع عىل االعتماد يف وبدأت للفحم استخدامها
نفطي ب ترسُّ حدث أن إىل السواحل، ُقبَاَلَة االستكشاف عمليات ذلك يف بما النِّْفط،
النِّْفط استكشاف عمليات بوْقف نيكسون الرئيس إدارة وأمرت كاليفورنيا ساحل ُقبَاَلَة
واملزيد املزيد هناك كان بالبيئة، املتزايد االهتمام ومع كاليفورنيا. ساحل ُقبَاَلَة وإنتاجه
وقد املتاحة. العاملية االحتياطيات قلَّل ما وهو أبًدا، فيها الحفر يتم لن التي املناطق من
تطور يف ة ُمهمَّ نقطًة النِّْفطية الذروة نظرية أنصار رسالة إىل وقتَها الناس انتباُه مثَّل

والبيئة. النِّْفط من كلٍّ نحو العامة الجماهريية التوجهات
الجدل َطَرَيفِ كال وراقب بأالسكا، برودو، خليج يف أخريًا النِّْفط أُنتج ،١٩٧٧ عام
وبدأ ١٩٦٨ عام الحقل هذا اكتُشف اإلنتاج. عملية َر تطوُّ َكثٍَب عن النِّْفطية الذروة حوَل
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١١ من أكثر الحقل من استُخرج الوقت، ذلك ومنذ أعوام، بتسعة بعدها التجاري اإلنتاج
يقرتحون النِّْفط صناعة يف الُكتَّاب كان ،٢٠٠٦ عام وبحلول النِّْفط. من برميل مليار
يوميٍّا، نفط برميل مليون ٧٢٢ يبلغ ١٩٨٨ عام اإلنتاج كان النَّفاد. وشك عىل النِّْفط أن
كان ٢٠٠٧ عام أواخر وبحلول برميل، مليون ٢٦٤ إىل انخفض ٢٠٠٦ عام بحلول لكن
ظل الذي هوبرت، منحنى مساَر برودو خليج اتبع فقط. يوميٍّا برميل ألف ٦٥٠ اإلنتاج
يؤخذ هوبرت أنصار كالم بات الحايل، الوقت يف األربعينيات. منذ ذاته األمر من يحذر

الِجد. محمل عىل
أنه رغم — فونيجت كريت الراحل االجتماعي واملعلِّق املؤلِّف عربَّ ،٢٠٠٥ عام يف
أسوشيتد وكالة أخرب حني املتصاعد، العام الرأي عن — النِّْفط بشئون ليسخبريًا بالتأكيد
وكأن يبدو األمر إنكار. حالة تعيش والخمسني الحادية الوالية إن القوَل «أَودُّ بِرس:
مخزون استنفاد وشك عىل إننا عنه. الحديث يريد أحد وال نحونا، متجٌه ضخًما ُمذَنَّبًا

محله.» يحل ما يوجد وال النِّْفط،
نظرية من تسخر بالجرائد إعالنات موبيل إكسون نرشت هذا. عىل الجميع يتفق ال
وحسب. الذعر بثِّ إىل يهدفون بأنهم النظرية هذه أنصاَر نََعتَْت وقد النِّْفطية. الذروة
النِّْفط، من برميل تريليونات ٤ نحو العالم يمتلك املطاف، نهاية يف إنه اإلعالن ويقول
تقول اآلن. حتى النِّْفط من استخدامه جرى ما عىل أضعاف بأربعة يزيد مقدار وهو
سيواصل العاملي النِّْفط إنتاج أن يعتقدون لها التابعني الجيولوجيني إن موبيل إكسون
تُحاِول أن النِّْفط رشكات مصلحة يف أليس أخرى، ناحية من .٢٠٣٠ عام حتى االرتفاع
طاقات عن البحث محاولة وراء داٍع من ما أنه لدرجة وفري النِّْفط بأن الجمهور إقناَع
كان التي األماكن من النِّْفط استخراج شأنها من التي الجديدة التقنيات عن ماذا بديلة؟

قبل؟ من استخراجه فيها يتعذر
أن: كونستلر جيمس االجتماعي والناِقد املؤلِّف يعتقد

بنظرية واإليمان الواقع. مع يتفق النِّْفطية الذروة نظرية أنصار يقوله ما
تماًما قاسية تدهور حالة نحو متجهون أننا فقط يعني ال النِّْفطية الذروة
سيكون تلك التدهور فرتة خالل النِّْفطي املخزون أن أيًضا يعني وإنما وحسب،
عىل تقل وسيطرتنا ١٩٧٠ عام فمنذ … النِّْفط من السوء متزايدة نوعيات من
عىل للسيطرة املتحدة الواليات فقدان قصة إذن هذه مواردنا. عىل مطَِّرد نحو
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ميئوس موقف يف نحن ولألسف، النِّْفط. الحضارة؛ يُحرِّك الذي الرئييس امَلوِرد
3… تقريبًا بالكامل منه

فهو ثالثة. نظر وجهة بكامربيدج الطاقة بحوث رابطة رئيس يرجني، دانيال يتبنَّى
مستقر» «طور إىل سيصل وإنما يقل، أو يزيد لن الفوري النِّْفطي اإلنتاج بأن يؤمن
يقول بطء. يف ينخفض أن قبل َعْقدين، أو َعْقد ملدة وذلك ،٢٠٣٠ عام بعد ما وقت يف
كما جرس، منحنى أو نمو منحنى شكل تتخذ لن العاملي اإلنتاج صورة إن يرجني
تدريجي بأنه االنخفاض منحدر سيتسم االنتظام. بعدم ستتسم وإنما هوبرت، افرتض

الهندسية. الذروة بعد االنحناء شديد وسيكون للزيادة الرسيع املعدل من أكثر
يف املستقر الطور فرتة خالل فإنه بكامربيدج الطاقة بحوث رابطة تحليل ووفق
الطبيعي النِّْفطي املعروض يف بنمو الطلب يف النمو يُقابَل أالَّ ح املرجَّ من الالحقة، العقود
املبتكرة أو التقليدية غري السائل الوقود أنواع عىل وسيتعني التجاري. لالستخدام املتاح
الغاز (سوائل بالغاز املرتبطة والسوائل الثقيل النِّْفط صحراء من اآلتي اإلنتاج غرار عىل

الفجوة. هذه تمأل أن الفحم من اآلتية والسوائل املتكثف)، أو الطبيعي
الوقت يف نفطية ذروة بحدوث التنبؤ الصعب من كان إنه املحلِّلني من العديد قال
عام الذروة. هذه تاريخ ر تؤخِّ أن محسنة وتكنولوجيا جديدة ملعلومات فيه يمكن الذي
جيوفيزيائي وهو الرير، جان مع كامبل جيه يس الربيطاني الجيولوجي تعاون ،١٩٩٧
تحليل أْجل من عاًما، وعرشين لخمسة توتال رشكة لدى قبل من َعِمَل متقاعد فرنيس
إىل خلصا والرير هو إنه كامبل قال وقد العالم. حول الدول من لعدد اإلنتاج عمليات
املقال خالل من رأيهما صيت ذاع وقد ذروته. من يقرتب كاد العاملي النِّْفطي اإلنتاج أن
فيه: وقاال الرخيص» النِّْفط «نهاية بعنوان أمريكان» «ساينتيفيك مجلة يف كتباه الذي
يواجهه ما لكن بعد. ليس األقل عىل النفاد، يف آخذًا ليس النِّْفط من العاملي املخزون «إن
الدول كل عليه تعتمد الذي والرخيص الوفري النِّْفط نهاية هو ، ُمِلحٍّ نحو وعىل مجتمعنا،
تدَفَع كي الطاقة إىل بحاجة كانت العاملية واالقتصادات املتحدة الواليات وألن الصناعية.»
سوف الذي بالوقت متعلًقا الحقيقي السؤال يكون أال ينبغي فربما املتواصل؛ نموَّها
زيادة» عن «نتوقَّف أن فيه نُقرِّر الذي بالوقت يتعلق وإنما النِّْفط، مخزون فيه «ينفد»

التكلفة. اعتبارات أو البيئية االعتبارات بسبب النِّْفطي اإلنتاج
هريش، روبرت د. إىل األمريكية الطاقة وزارة أوكلت ،٢٠٠٥ عام يف وأخريًا،
النِّْفطية الذروة فكرة كانت إن ا عمَّ تقرير كتابة ة مهمَّ الطيبة، السمعة صاحب الفيزيائي
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ِحدَّة من التخفيف أْجل من فعلُه يمكن فماذا حقيقة كونها حالة ويف ال، أم حقيقة
العاملي النِّْفط إنتاج يف الذروة وأن بالفعل، حقيقية كانت الفكرة أن هريش كتب املوقف؟

يقول: كتب تقريره مقدمة ويف عاًما. عرشين غضون يف ستحدث

والعالم املتحدة الواليات أمام ذروته إىل العاملي النِّْفطي اإلنتاج وصوُل سيَطرح
ستزداد الذروة، من اقرتابنا فمع املخاطر. بإدارة تتعلق مسبوقة غري مشكلًة
التخفيف دون ومن بالغ، نحو عىل األسعار وتقلبات السائل الوقود أسعار
غري والسياسية واالجتماعية االقتصادية التكاليف ستكون أثرها، من املالئم
كليهما، والطلب العرض جانبَِي يف مناِسبة تخفيف خيارات توجد مسبوقة.
بما الذروة إىل الوصول قبل فيها البدء يجب ملموس، تأثري لها يكون كي لكن

الَعْقد. عن يقل ال

ستكون حدوثها، توقيت عن النظر بغضِّ العواقب، هذه أن إىل هريش تقرير ويذهب
قومي برنامج يف وتبدأ املوقف عىل السيطرة تتوىل أن املتحدة للواليات وينبغي وخيمة،

البديلة. الوقود أنواع نحو االنتقال يف تساعد كي للطاقة
الدفع عىل حريصة بأنها االنطباع الكربى األمريكية املؤسسات تعطي أحيانًا،
نفسها، النِّْفط صناعة داخل من األمر بهذا املطالبون يأتي وحني للوقود. بديلة بمصادر
نظرية أنصار النِّْفط رشكات تدعم أن املنطقي غري من بدا إذ للجمهور؛ بَلبلة تحدث
التي اإلعالنات من بسلسلة بالفعل شيفرون رشكة قامت ،٢٠٠٥ عام النِّْفطية. الذروة
استهالك زيادة عىل السلسلة هذه وركزت األمريكية، الجرائد يف كاملة صفحات احتلَّت

أن: مؤكدة النِّْفط،

النِّْفط. من األول برميل الرتيليون يستنفد كي عاًما ١٢٥ استغرق العالم
إن واضح: يشء هناك … عاًما ٣٠ غضون يف التايل الرتيليون نستهلك وسوف
نسأل بأن والبدء مًعا، بالعمل االلتزام يمكننا … ولَّت قد السهل النِّْفط حقبة
وتلك النامي بالعالم الخاصة الطاقة باحتياجات سنَِفي كيف الصعبة: األسئلة
البديلة الطاقة مصادر ستلعبه الذي الدور ما الصناعية؟ بالدول الخاصة
جهوَدنا ع نرسِّ أن لنا كيف البيئة؟ لحماية األمثل السبيل ما البديلة؟ والطاقات

البيئة؟ عىل للحفاظ الهادفة
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التي إيه إس توتال لرشكة التنفيذي الرئيس ديمارست، تيريي أخرب ٢٠٠٦ عام
إىل سيصل العاملي النِّْفط إنتاج أن أمسرتدام يف العاملي الغاز مؤتمر باريس، مقرُّها
تمثِّل النِّْفط نهاية نظرية إنكار أن تجد النِّْفط رشكات بدأت ربما .٢٠٢٠ عام ذروته

املتزاِيد. العام للرأي سافًرا يًا تحدِّ
العامة العالقات جماعاُت بها قرَّرت التي املواقف عن النظر وبغضِّ هذا، ومع
تقوم ال الكربى الرشكات أن بدا القضية، هذه تجاَه اتخاذَها النِّْفط لرشكات التابعة
دوالر كل أن املؤكدة األمور من النِّْفط. لنهاية االستعداد أْجل من القليل بأقل إال بالفعل
وإنتاجه، النِّْفط استكشاف عمليات من يؤخذ كان البديلة الطاقة مصادر يف مستثَمر

النِّْفط. من هائلة أرباًحا ق تحقِّ الكربى الرشكات وكانت
إىل التحول عملية وراء املحرِّكة القوة يكونوا أن الكونجرس أعضاء عىل يتعنيَّ
نهاية حول الجدل استََعر بينما معظمهم صمت فقد ذلك ومع البديلة. الطاقة مصادر
الذروة عن مؤتمًرا ماريالند) عن الجمهوري (العضو بارتليت روسكو عقد النِّْفط.
بكثري يحَظ لم لكنه النِّْفط، نهاية مشكلة حلول تدبُّر بهدف الكونجرس ألعضاء النِّْفطية

التغيري. عىل الوحيد ز املحفِّ هي املرتفعة األسعار تكون ربما املؤيِّدين. من
وتطبيقها. البديلة الطاقة مصادر لتشجيع الهادف الفوري العمل بارتليت يحبِّذ
بشأن محقٌّ هوبرت أن نعرف كنا .١٩٨٠ عام منذ عاًما ثالثني أضعنا «لقد يقول: وهو
الثانية العاملية الحرب إبَّان حدث مثلما شامل لتأكيد بحاجة ونحن … املتحدة الواليات

القمر.» إىل بًرشا أرسلنا وعندما
أنصار منحت التي هي املرتفعة النِّْفط أسعار أن النِّْفطيني املحللني بعض يوضح
برميل سعر كان لو أنه يزعمون وهم معتقدهم. عن للتعبري فرصة النِّْفطية الذروة نظرية
املتحمسون ظهر النِّْفطية. الذروة عن ليتحدَّث أحد يكن لم دوالًرا، ٢٠ يزال ال النِّْفط
بآفة ُمبْتََلْون لكنهم والعرشين، الحادي القرن من األول الَعْقد أوائل يف النظيفة للطاقة
الوفر يمنع بما للغاية عالية يطرحونها التي األسعار كانت إذ نفِسها؛ الناشئة الرشكات

اإلنتاج. حجم كرب عن الناتج
عيوب: لها البديلة الطاقة مصادر من العديد إن

الغذاء. أسعار تضخَم يُسبِّب اإليثانول فاستخدام •
مايل وثري تشرينوبل حادثتَْي يتذكَّرون َمن لكن واعدة، تبدو النووية والطاقة •

النووي. الخيار هذا حيال بالحماس الشعور يف صعوبة يجدون أيالند
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كانت إْن يعلم أحد ال لكْن شمسية، ألواح وتركيَب بناءَ الشمسية الطاقة تتضمن •
ال. أم كافية ستكون املولَّدة الطاقة

تي النِّْفطي األعمال رائد يحبِّذه الذي الحلُّ ذلك — الرياح طاقُة تزال ال وأخريًا، •
التكلفة. وكفاءة التنفيذ سهولة حيث من ُمثبتة غريَ — بيكنز بون

املفاهيمي ل والتحوُّ جاليليو

األعمال خدمات عن املسئول األول الرئيس ونائب النِّْفطية الذروة لنظرية املؤيِّد الناشط ماينر، دان
سابق. تاريخي نظري لها ة ُمِلحَّ نظر وجهة له كوربوريشن، ديفيلوبمنت أيالند لونج رشكة يف

العصور يف الكنيسة قادة جاليليو أخرب للغاية. مقلقة الوقود استنزاف تداعيات «إن ماينر: يقول
تقوله فما «سنقتلك؛ له: قالوا مفاهيميٍّا. تحوًال هذا وكان الشمس، حول تدور األرض أن الوسطى
الثمن باهظ الدرجة لهذه عليه نعتمد الذي الحفري الوقود يصري أْن فكرة إن هرطقة.» محض
أن هو إليه أذهب ما خطري. مفهوم وهي هرطقة، محض وتبدو مرعبة، فكرة لهي دائم نحو عىل
ثم موجودة، غري أنها وتظاهرنا تجاُهَلها واصلنا إْن ألننا ؛ الِجدِّ محمل عىل وأخذَها تقبَُّلها علينا

طوارئ.»4 حالة يف وقتَها وسنكون للتأقلُم، الكايف الوقت نجد فلن العواقب، وقوع انتظرنا

طريقة إن وتقول باألعمال، ة ُمِرضَّ فهي يسمعها؛ أن يُريد أحَد ال مؤلِمة رسالة النِّْفط نهاية إن
وانقضْت. ولَّْت السهل الرخاء وحقبة املألوفة الترصف

من املزيد توجيُه هو األمُر يتطلَّبه ما كل أن االسرتاتيجيني الُخَرباء بعُض يؤكِّد
إجماع عىل الحصول علينا ذلك، لعمل لكن البديلة. بالطاقة املعِنيَّة األبحاث إىل النقود
علينا بدائل أيِّ تحديد بشأن كذلك وإنما البديلة، بالطاقة االلتزام بشأن فقط ليس اآلراء

تحرِّيها.
السياسة يف تحديًدا متخصص وهو السياسية، العلوم يف اختصايصٌّ بريمر إيان
أوراسيا مجموعة رئيس أيًضا وهو العاملية. السياسية واملخاطر األمريكية الخارجية
يقول العاملية. السياسية باملخاطر معنية استشارية مجموعة وهي نيويورك، ومقرُّها
«سيكون للناس: تقول أن عىل الصني، مثل القْدرة، تمتلك ال املتحدة الواليات «إن بريمر:
إن الواقع، يف يعجبكم».» لم أم هذا أعجبكم سواء النووية الطاقة مع التعاُمل عليكم
برسعة تستجيب أن من تمنعها التي هي املتحدة بالواليات الخاصة الديمقراطية العملية

هذا. مثل هائل تحدٍّ إىل
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هوامش

الستينيات. أوائل يف برميل مليار ٥٩٠ إىل التقدير هذا زاد (1)
أنها ِشل َدتش رويال رشكة تؤلِّف التي الرشكات مجموعة أقرَّت ،٢٠٠٤ عام (2)
و٢٥ ٢٠ بني ما قْدرها معتربة بنسبة املؤكَّدة باحتياطياتها الخاصة املقادير ضت خفَّ
الشديد، األمريكية املال سوق لجنة تدقيق سبَّبها التي التقدير، إعادة أدَّت وقد باملائة.

واتس. فيليب ِشل، لرشكة التنفيذي الرئيس استقالة إىل
.٢٠٠٦ أكتوبر ٤ كونستلر، جيم مع للمؤلِّف مقابلة (3)
.٢٠٠٦ سبتمرب، ٧ ماينر، دان مع للمؤلِّف مقابلة (4)

126



العارش الفصل

الصني…واهلند مصابيح أْجل زيتمن

أْجل من «زيت كتاب نرش أعقبت التي والسبعني الخمس السنوات يف
األمريكية عية التوسُّ األحالم عن يعربِّ العنوان هذا صار الصني»،1 مصابيح
درامية قصة الكتاب يرويها التي القصة كانت الصينية. السوق الستغالل
أعمال رجَل الرئيسية الشخصية وكانت الرشكات، عالم يف الخيانة عن
األمريكية النِّْفط رشكة طرف من الصني إىل أُرسل مثاليٍّا ًسا متحمِّ أمريكيٍّا
هذا آَمن بعُد. املستَغلَّة غري الصينية السوق يخرتق كي لديها؛ يعمل التي
واملصابيح النِّْفط خالل من الصني إىل التقدُّم جْلَب بإمكانه بأن الرجل
للقومية الدوجمائي الحماس بني علق بأْن الحال به انتهى لكِن الزيتية،

بها. املهنية حياته ربط التي الرشكة قسوة وبني الصينية الثورية
عىل يؤثِّر أن بها للنِّْفط يمكن التي بالكيفية منشغًال العاَلم كان لطاملا
التي وبالرسعة ناسبها الذي الوقت يف استجابت الصني لكن الصني،
عىل تأثري الصني بها تتحرَّك التي وللرسعة اآلن، حان الوقت ذلك الءمتها.

أجمع. العالم

∗∗∗

ظن والعرشين، الحادي القرن وبدايات العرشين القرن من األعظم السواد خالل
الصينيِّني أن املعتََقد من كان ومتخلِّفون. َخِطرون قوم الصينيني أن األمريكيني من العديد
ِقيَُمهم كانت كما النووية، وقدراتهم عدوانيَّتهم مع خاصة للغرب، تهديًدا يُمثِّلون قد

األمريكية. الِقيَم عن البُْعد كلَّ بعيدًة
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كونج، هونج يف التجارية املنطقة يف الشوارع أحد يعربون أشخاص مجموعة :1-10 شكل
نيوز.) فافريل/بلومربج جريوم (تصوير .٢٠٠٩ أغسطس ١٢ األربعاء يوم الصني

عن النمطية األفكار من بعًضا يملكون الصينيون كان لالهتمام، مثري نحو عىل
أي إقامة وتجنَّبوا «برابرة» أنهم عىل األجانب إىل يُِشريون كانوا فقد أيًضا؛ هم الغرب

األيديولوجية. عقيدتهم تفسد أن من خوًفا معهم تجارية أو ثقافية عالقات
باألساس. زراعيٍّا مجتمعهم وكان الُعْزلة، سياسة الصينيون اعتنق ة، ِعدَّ لسنوات
ورغم منشوريا. سهول تحت داكينج حقول يف النِّْفط الصني اكتشفِت ١٩٥٩ عام يف لكن
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أن يُمِكن الفائض أن بدا الوقت، ذلك يف منه جزء سوى استخدام بمقدورهم يكن لم أنه
طيِّب. عائٍد مصدَر يُمثِّل

الحكم. ة ُسدَّ بينج شياو دينج اعتََىل حني ١٩٧٨ عام تغريَّ الصني مسار أن إال
العمل وأساليب والتكنولوجيا التصنيع جْلِب أْجل من الغرب مع بينج شياو تََواَصل

الشيوعية. لدولته املالية األسَس يدعم كي وذلك الصني؛ إىل الحديثة
١٩٩٠ عام حتى أنه فقط تدبر الصني شهدتْه الذي الرسيع ل التحوُّ عىل كمؤرشِّ
عرشين بنحو ذلك بعد لكن الصني، يف شعبية االنتقال وسائل أكثَر هي الدرَّاجة كانت
مشكلًة السيارات عن الناتج الهواء تلوث صار شنغهاي، مثل مدن ويف غري، ال عاًما
يبطئها. أو السيارات، لثقافة الرسيع االنتشار يوقف أن يمكنه ما هناك يَُعد ولم كبرية،
احتاجِت ثَمَّ وِمن إطعاُمه؛ يجب وحش هي املتحدة، الواليات تدرك كما السيارات، وثقافة
ْره تتصوَّ لم الحفري الوقود من قْدر إىل الصني يف حديثًا املنشأة واملصانع التحتية البنية
ويُعاِدل الطاقة عىل العاملي الطلب من باملائة ١٢ نحو إىل يصل قْدر قبُل، من الصني

النِّْفط. الستهالك العاملي املعدل أضعاف أربعة
بالرشكات ب ترحِّ الصني إن قائًال للغرب التعاون يََد بينج شياو بسط ١٩٨٤ عام
املجلس يف الياباني الوفد بينج شياو خاطب العام لذلك يونيو من الثالثني ويف الغربية.

اآلتي: معلنًا الحكومية غري للشخصيات الياباني الصيني

أسلوب اإلدارة إن املتقدِّمة. األجنبية وباألساليب األجنبي باالستثمار ب نرحِّ إننا
االشرتاكيَّ القطاع ألن ال؛ األرجح عىل االشرتاكية؟ سيهدمون هل األخرى. هي
كبريًا سنًدا سيكون األجنبي االستثمار أن يف شك ال اقتصادنا. َعَصُب هو
السند هذا عن ِغنَى ال الحايل، الوقت ويف بلدنا. يف االشرتاكية بناء يف

مطلًقا.

يف الزُّوَّار بمقدور فكان الصني. عىل األجنبية االستثمارات توافدت بثبات، لكن بُْطء، ويف
من املدن يف الطبيعي املشهَد تُزيِّن وهي السحاب ناطحات يََرْوا أن التسعينيات أوائل
كانت فقد التكنولوجيا، عن أما الجديد. مارت وول متجر يزوروا أو بكني إىل شنغهاي
لتقديم مستعدتني وكانتا الصينية، السوق اخرتاق عىل فتني متلهِّ وجوجل مايكروسوفت
يبلغ الذين الصني سكان غالبية أن ورغم أهدافهما. تحقيق سبيل يف التنازالت بعض
الصينية الوسطى الطبقة فإن ُفَقراء، يزالون ال نسمة مليون وثالثمائة ملياًرا عدُدهم
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تكون بحيث ،٢٠١٠ عام بحلول شخص مليون ١٠٠ إىل عدُدها يَِصل أن يُنتَظر البازغة
الدولة. سكان عدد من باملائة ١٣ نسبتها

(املصادر: املتحدة الواليات مقابل يف الصني اإلجمايل: املحيل الناتج لنمو مقارنة :1-10 جدول
االقتصادي. التحليل مكتب األمريكية، التجارة وزارة املتحدة: بالواليات املتعلِّقة البيانات
،٢٠٠٤ للصني اإلحصائي السنوي الكتاب لإلحصاء، القومي املكتب بالصني: املتعلِّقة البيانات

.(www.chinability.com بالصني، لإلحصاء القومي املكتب ُخطَّة تقرير

(٪) املتحدة الواليات (٪) الصني العام

٣٫١ ١٠٫١ ٢٠٠٤
٤٫٤ ٩٫٩ ٢٠٠٥
٣٫٢ ١١٫١ ٢٠٠٦
٣٫٢ ١١٫٤ ٢٠٠٧

التي الوترية ملجاراة تكفي منشوريا يف النِّْفط حقول تَُعد لم ١٩٩٣ عام بحلول
الوقت ذلك ومنذ للنِّْفط. صافيًا مستوِرًدا الصني وصارت املذهل، الدولة نمو بها يتسارع
صار البالد خارج النِّْفط مصادر عن البحث أن لدرجة للغاية رسيٌع الصني وتقدُّم
كارثة وجود من بالدولة البيئيني الخرباء تحذيرات رغم حتى متزايد، نحو عىل محموًما
العالم دول بقية كانت الحايل. مسارها يف الصني استمرت لو محيقة، واقتصادية بيئية
الجغرافيا وعىل البيئة، وعىل العاملية، النِّْفطية اإلمدادات عىل الصيني؛ بالتأثري بامِلثْل معنية

االقتصاد. وعىل السياسية،
َرأَوا حني ومحلِّلوه ومتاجروه ومستهلكوه النِّْفط منتجو ذُِهل ٢٠٠٤ عام بحلول
استثمار إىل بحاجة حينئٍذ الصني كانت يوميٍّا. برميل مليون إىل يرتفع الصيني الطلب
خط بناء إىل الصني لحاجة نظًرا املستقبلية. النِّْفطية إمداداتها تأمني أْجل من خارجي
بناء عاتقهم عىل الصينيون أخذ الصني، إىل كازاخستان من ميل ستمائة بطول أنابيب
غربًا الخط يمتدَّ أن ل تُفضِّ كانت املتحدة الواليات أن رغم — رشًقا املمتدِّ — الخط هذا
أرخص يكون أن املفرتض من كان الذي األمر وهو بارنتس، بحر عىل مورمانسك إىل

املتحدة.2 للواليات مالءمة وأكثر
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والعرشين الخامس يف النِّْفط ضخ وبدأ ٢٠٠٥ ديسمرب يف األنابيب خط بناء اكتمل
إىل يوميٍّا النِّْفط من برميل ألف مائتَْي يجلب كان ٢٠٠٦ عام وبنهاية .٢٠٠٦ مايو من

أضاف: الذي جولدستني، الري قاله ملا وفًقا وذلك كافيًا، يكن لم هذا أنَّ بَيَْد الصني.

الفائض مرحلة من انتقلنا إذ فاصلة؛ عتبًة َعَربْنا … [٢٠٠٤] العام ذلك يف
خالل من تعويُضها يتمُّ ما مكان يف اإلنتاج مشكالت كانت . الهشِّ التوازن إىل
جهة منشآت يف الخام من املزيد تكرير بمقدورك كان آخر. مكان يف اإلنتاج
لك. األول الدفاع خط يمثل كان ما وهو بالوكالة، امُلَدارة ومستودعاتها أخرى
وامتصاصها. الصدمات ة ِحدَّ من للتخفيف وسائل أمان، صمامات لديك كان
األسعار وصارِت هذه، الصدمات امتصاص وسائل اختفْت ٢٠٠٤ عام يف لكن

التوازن.3 يف خلل أيِّ لتصحيح استخداُمه يمكنك الذي الوحيد َ املتغريِّ هي

بقوة، املتنامي اقتصادها لدعم الالزمة املوارد عىل الحصول عىل عازمة الصني إن
لها. هدًفا العاَلم َعْربَ الرضورية الخاِم املوادِّ من وغريه النِّْفط موارد تأمني من تتخذ وهي
الصني َلِت تحوَّ االستقرار، عدم من األَمِد طويلة موجة يف األوسط الرشق غرق ظل ويف
يف وتحديات مخاطر من بها يحف ما تَسبَّب للنِّْفط، منِتجة أخرى كربى منطقة إىل
الطلب إن أفريقيا. قارة بهذا ونعني حساباتها؛ من العالم دول من الكثريُ تُسِقطها أن
إمدادات عن البحث إىل قادها املزدهر اقتصادها تغذية أْجل من النِّْفط عىل ه ِ الرشَّ الصيني
وغينيا والجابون وأنجوال ونيجرييا وتشاد السودان فيها بما األفريقية، الدول يف النِّْفط

الكونغو. وجمهورية االستوائية
كبريًا. ارتفاًعا ٢٠٠٤ عام النِّْفط أسعار ارتفعت أِن إذن املفاجأة َقِبيل من ليس
النِّْفط عىل طلبهم أن زعموا الصينيني لكنَّ الصني، عىل االرتفاع هذا َجرَّاءَ بالالئمة أُلِقي
البالغ املتحدة الواليات طلب من بسيطة نسبة وهي فقط، يوميٍّا برميل مليون ١٫٣ كان

.٢٠٠٥ عام من األعظم السواد طيلة يوميٍّا برميل مليون ٢٠٫٦
«يجوب النِّْفط: شئون يف املتخصص إيبل،4 روبرت يقول الحايل، الوقت ويف
األفريقية الدول َسِعدِت النِّْفط. من حصة عىل الحصوَل محاِولني العاَلم أصقاع الصينيون
الحصول طالبًة بها الخاصة النِّْفط رشكات من واحدًة تُرِسل فالصني سعادة؛ أيَّما بذلك
بمساعدات قرًضا أردتم لو «وباملناسبة، تضيف: ثم النِّْفط، حقول أحد إنتاج عىل
دولية نفط رشكة تستطيع ال ُمغِريات يُقدِّمون إنهم لكم!» َمنُْحه يُمِكننا عسكرية،
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مليارات ثمانية من أكثر الصينية الوطنية البرتول مؤسسة استثمرت لقد تقديَمها.»
٩٠٠ طوله أنابيب خط يف ٢٠٠٥ عام يف استثمار منها السوداني، النِّْفط قطاع يف دوالر
حقًال ١١ قوامها (بأصول برتوكازاخستان رشاء ت وأتمَّ األحمر، البحر إىل يمتدُّ ميل
والغاز النِّْفط أصول يف دوالر مليار ١٨ الستثمار ُخطَّة عن وأعلنت كندا، من نفطيٍّا)

.٢٠٢٠ عام بحلول األجنبية
احتياطيات من برميل مليار ١٨٫٣ تمتلك الصني كانت ،٢٠٠٦ عام يناير حتى
اتَّبعْت فإنها ه، ِ الرشَّ اقتصادها بمتطلبات الصني تَِفَي وكي حدودها. داخل املؤكَّدة النِّْفط
الغرب يف البعض شعر للنِّْفط. املنتجة الدول من غريها مع الرشاكة من سة َرشِ سياسة

الصني:5 عن تايم بمجلة الرئييس املوضوع يف إليوت مايكل كتب كما لكن بالقلق،

املكانة تلك الصني ء تبوُّ مع التعامل يمكن إذن، املتفائلة، النظر وجهة من
وال املتحدة، والواليات الصني بني حروب لقيام حاجة توجد ال … العاملية
القرن هذا يف لكن السيطرة. نطاق عن تخرج اقتصادية منافسة وال كوارث،
لقد الصني. نفوذ وسيزداد املتحدة، للواليات النسبي النفوذ يضمحل سوف

طويل. وقت منذ الكعكة هذه ُخبزت

للدولة اململوكة الصينية النِّْفط رشكات

ساينوبك •

برتوتشاينا •

الصينية الوطنية البرتول مؤسسة •

البحري للنِّْفط الصينية الوطنية املؤسسة •

النِّْفط عىل رصاع يف عالقتان والصني املتحدة الواليات بأن تفاؤًال األقل أولئك يؤمن
كانت وإْن بعيدة، احتمالية تلك بََدْت العنف. نشوب إىل يؤدي أو املطاف نهاية يف سيسوء
يف العسكريني املخطِّطني كبار قرَّر لألسوأ، وتحسبًا تماًما. تجاُهلها لدرجة بعيدة ليست
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«لعبة بشأن وضعوه الذي االفرتايض السيناريو وكان التدريبات.6 أحد عمل البنتاجون
التايل: النحو عىل النِّْفطية» الحرب

ثَمَّ وِمن (الفاريس)، العربي الخليج يف شحن سفن عىل هجوًما إيران تشن •
قوي. فعل ردِّ إلصدار املتحدة الواليات تستفزُّ

تايوان. الصنُي تُهاِجم ذلك بعد •
أي عىل الردِّ من تتمكَّن حتى قواتها تقسيم عىل ُمجَربة املتحدة الواليات تكون •

الحقة. عسكرية تحديات
إىل غواصاتُها وتنضمُّ املكسيك، خليج إىل غواصات ذلك بعد فنزويال ترسل •

واملكسيكية. األمريكية املنشآت عىل صواريَخ وتُطِلق الصينية، الغواصات
هجومية نووية غواصات وتُرِسل املتحدة الواليات نْجدة إىل املتحدة اململكة تَهبُّ •

والصينية. الفنزويلية الغواصات تُغِرق كي
املتحدة. الواليات جانب إىل الهند تقف •

الحرب. يف تشارك وال الحياد عىل روسيا تظل •

الكرة من اآلخر الجانب إىل غواصة الصني إرسال فكرة كانت اإلعالم، وسائل نظر يف
كالنيس توم روايات تالئم املتحدة الواليات عىل الحرب فنزويال إعالن وفكرة األرضية
ومع العظمى. القوى لدى الحرب ُغَرف يف مناقشته يمكن ا جادٍّ سيناريو كونها من أكثر
الذي الخطورة بمقدار تَِيش ذاتها حدِّ يف النحو هذا عىل اللعبة ترتيب فكرة فإن هذا،

عليه. النِّْفطي املوقف يكون أن يمكن
تجمعها العسكرية الحسابات فإن موراديان،7 فاجو الكاتب يوضح وكما الواقع، يف

وهي: بالنِّْفط، صلة ذات وكلها مرتابطة، محورية عنارص ثالثة

املتحدة. للواليات امللحوظة فنزويال عداوة (١)
وصناعتها النِّْفطية ثروتها من (والنابعة لروسيا الكربى السياسية االستقاللية (٢)

السالح). بتصدير الخاصة املتوسعة
مكانِتها طريق عن واملموَّلة النووية األسلحة برامج خلف املفرتض إيران سعي (٣)

العالم. مستوى عىل للنِّْفط منتج أكرب ثاني بوصفها

العنارص تلك حول يتمحَور األمريكي االسرتاتيجي التفكري أن موراديان ويرى
القوي والدافع الصينية، العسكرية للقوة الرسيع الصعود «بشأن القلق جانب إىل الثالثة
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تزيد التي األمور ومن العالم.» مستوى عىل الحرصية النِّْفط موارد لضمان الدولة لهذه
ونيجرييا. إيران من كلٍّ مع الصني تُِربمها التي الصفقات تلك «القلق» هذا

جميعنا نريد األكسجني، وجود يندر «حني جولدستني: الري النِّْفطي املحلِّل يقول
اليشء فإن ثَمَّ وِمن شحيح. أنه أدركنا ألننا قيًِّما؛ النِّْفط صار وقد … األكسجني خزان

النِّْفط.» عىل الحصول إمكانيَة امتالِكها عدم هو الصني َله تتحمَّ لن الذي الوحيد
أساسيٍّا نفطيٍّا العبًا الصني صارِت مسبقة، إعالنات أو ضجيج دون باختصار،
عىل فهم تلهُّ من انطالًقا الصينيون، أبدى وقد النمو. يف اآلخذة الوسطى طبقتها بفضل
التناُفس أْجل من املخاطرات لخوض كبريًا استعداًدا النِّْفطية، الواردات عىل أيديهم وضع
خليج يف امُلَهيْمنة العسكرية القوَة تَظلَّ أن املتحدة الواليات تريد املتحدة. الواليات مع
كي أفريقيا؛ غرب دول مع أوثََق واقتصادية سياسية عالقات الصني وتحتاج غينيا،
الواليات مع الصني تناُفس إن املحتمل. األمريكي التغلغل تُواِجه وكي النِّْفط، عىل تحصل
منافسة نشهد ولم املتحدة. الواليات مع بكتف كتًفا الصينيني جعل النِّْفط عىل املتحدة

األمر. بهذا ًة مهتمَّ ليسْت ببساطة فالصني البيئية؛ املشاغل يخص فيما مشابهة

اإلحصائيات كلُّ (املصدر: يوميٍّا) برميل (باملليون ٢٠٠٧ عام النِّْفط استهالك :2-10 جدول
ما ،٢٠٠٧ يونيو ١٤ األمريكية، االستخبارات وكالة عن الصادر العاَلم» «حقائق كتاب من
.(nationmaster.com موقع من مأخوذة اإلحصائيات هذه فإن بالهند؛ الخاصَة تلك عدا

٨٢٫٢ العالم

٢٠٫٧ املتحدة الواليات

٢٫٤٥ الهند

٦٫٥ الصني

روبرت يستفرس البيئي؟ بالجانب اهتماًما أكثر والهند الصني جْعل إىل السبيل ما
قائًال: األمر عن إيبل

تجعلُهما فكيف املؤثِّرين، النِّْفطيني الالعبني من والهند الصني صارت إذا
اتفاق عىل نصدِّق لم إننا الورق؟ عىل بذلك تلتزمان أو للبيئة اهتماًما تُولِيَان
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األقسام متعدِّدة املتاجر أحد يف برصية سمعية منتجات يستعرض الزبائن أحد :2-10 شكل
نيوز.) وونج/بلومربج ريكي (تصوير .٢٠٠٣ مارس ١٤ يف بكني، يف

وهو النامي العالم نشاهد وبينما عليه. عا توقِّ لم والهند الصني ألن كيوتو8
املزيد تستهلكان والهند الصني نشاهد وبينما الطاقة، من املزيد يستهلك
تتخذان نجعلهما أن لنا كيف نسأل: أن علينا أكرب، بدرجة البيئة وتلوِّثان

التلوث؟9 لتقليل ملموسة خطوات

أن بدا شديًدا، ارتفاًعا النِّْفط عىل الصيني الطلب ارتفاع ومع التسعينيات، يف
قلُقها بدا وقد مصالحها. عىل الطلب هذا تأثري بشأن قليًال إالَّ تقلق ال املتحدة الواليات
األوسط، الرشق من القاِدم النِّْفط عىل املتزايد اعتمادها عىل فقط مرتكًِّزا النِّْفط عىل

اإلرهاب. بفعل لخلل اإلمداد هذا يتعرَّض أن وإمكانية
٢٠٠٧ عاَمْي حتى العاملية. النِّْفط أسعار عىل بقوة أثَّر املتزايد الصيني الطلب أن إال
هو املتزايد فالطلب اآلن أما النِّْفط، أسعار ارتفاع يف املحدود املعروض تسبب و٢٠٠٨،

لالرتفاع. املسبِّب
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الهند اقتصاد (1)

م التضخُّ بشأن للغاية ة ُمهتمَّ الهند فإن تقلُّبًا، أقل بالهند اإلجمايل م التضخُّ معدل أن رغم
باملائة، ٥٠ بنحو الهند يف القمح سعر ارتفع و٢٠٠٨ ٢٠٠٦ عامي فبني الغذاء. أسعار يف

باملائة.10 ٣١ من بأكثر األرز سعر وارتفع
النِّْفط، عىل الطلب ارتفاع يف تسبب ما وهو هائًال؛ نموٍّا يشهد الهند اقتصاد إن
الحادي القرن من األول الَعْقد وأوائل التسعينيات يف الصني يف حدث ملا مشاِبه نحو عىل
مستوى عىل للنِّْفط مستهِلك أكرب خامَس الهند كانت ٢٠٠٧ عام وبحلول والعرشين.11
٣٤ نسبة كانت ٢٠٠٥ عام ويف وروسيا. واليابان والصني املتحدة الواليات بعد العالم،
نصف من بأكثر يَِفي الفحم ظل لكن النِّْفط، من آتية الهندي الطاقة استهالك من باملائة

الطاقة. من الدولة احتياجات
عىل الحصول قبل أعوام خمسة إىل تصل قد ملدة االنتظار الهنود عىل كان ١٩٩٠ عام
قالئل بسنوات بعدها حدث الذي االقتصادي اإلصالح بعد لكن غاز، وصلة أو هاتفي خط
إىل االستهالكية والسلع الغذاء رشكات دخلت إذ بأكملها؛ الدولة مستوى عىل املشهد تغريَّ
السينمائي. العرض لدور عات ومجمَّ تجارية ق تسوُّ مراكز لبناء ُخَطًطا ووضعت املشهد،
وكان .٢٠٠٤ بعام مقارنة باملائة ٨٫٧ بنسبة نما قد الهند اقتصاد كان ٢٠٠٥ عام
االقتصاد نما وقد .٢٠١٠ عام باملائة ٧٫٧٥ بنسبة الهند اقتصاد ينمو أن ع املتََوقَّ من
تنبأت وقد العاملي. االقتصادي الركود أعقاب يف باملائة ٦٫٧ بنسبة ٢٠٠٩ عام الهندي
برميل مليون ٢٫٢ من رسيع نحو عىل سينمو النِّْفط استهالك بأن للطاقة الدولية الوكالة
النمو معدل استمر وإذا .٢٠١٠ عام يوميٍّا برميل مليون ٢٫٨ إىل ٢٠٠٣ عام يوميٍّا
أكثر إىل ٢٠٣٠ عام بحلول يرتفع أن االستهالك شأن فِمن هو، كما ٢٠٠٧ بعام الخاص

للطاقة). الدولية الوكالة من مأخوذة (األرقام يوميٍّا برميل ماليني ٥ من
الهند تبني وكي االستثمار ذلك ينجح كي لكن الخارجي، باالستثمار الهند بت رحَّ
باملائة ٦ بنسبة النِّْفط عىل الطلب نمو ورغم للنِّْفط. حاجة يف كانت الوسطى، طبقتَها
٢٠٠٢ عاَمْي بني سنويٍّا باملائة ٧٫٥ وبنسبة ،٢٠٠٢ إىل ١٩٨٠ عام من سنويٍّا12
النِّْفط إنتاج ارتفاع ورغم بالكاد. يرتفع لم عينها الفرتة يف النِّْفط إنتاج فإن و٢٠٠٦،

.٢٠٠٩ عام يرتفع لم فإنه ٢٠٠٨ عام باملائة ١٢٫١٧ بنسبة
كان املحيل، بالطلب باألساس املدفوع الوحيد اآلسيوي االقتصاد كانت الهند وألن
التي الصينية التصنيع آالت مجاراة عن عْجُزها هي الكربى ضعفها نقطة أن دوًما يُعتقد
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من لكن ،٢٠٠٢ عام أكتوبر ١٥ يف بالهند بنجالور مدينة وسط يف مقًهى :3-10 شكل
(تصوير أنجلوس. لوس أو نيويورك يف يقع مقًهى يف ُملتََقَطة الصورة بأن االعتقاد املمكن

نيوز.) بوجاني/بلومربج ناماس

كما الدولية. األسواق تُغِرق كانت التي واإللكرتونيات واملالبس األطفال ألعاب تُنِتج كانت
الهند تمتُّع ورغم التحتية. ِبنْيَتِها حالة سوء يف الهند يف املرتفعة االئتمان تكلفة تسبَّبت
لقطاع تحتية بنية وإىل قوي صناعي قطاع إىل بحاجة كانت فإنها قوي، خدمات بقطاع
أن للطاقة الدولية الوكالة ع تتََوقَّ ،٢٠٣٠ عام وبحلول النِّْفط. يحتاج األمرين وكال النقل،

النِّْفطية. احتياجاتها من باملائة ٩٠ الهند تستوِرد
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النِّْفط عىل الهندي الطلب خلف تقف الهندية الوسطى الطبقة (2)

ن ممَّ يرشح ٢٠٠٥ عام ديسمرب يف مقاًال «داون» جريدة من اإللكرتونية الطبعة نََرشِت
عمُرها تنفيذية تسويق ُمديرة عن املقال تحدَّث وقد الهندية. الوسطى الطبقة تتألَّف
حديث كبري تجاري مركز يف شارما تتسوق شاميندر. شارما تُدَعى عاًما وعرشون ثمانية
يكفي وما وسيارة منزًال وزوجها هي تمتلك نيودلهي. ضواحي من رشقية ضاحية يف
الذي األوىل الدرجة من للمستهلك نموذج وهي كبري. حدٍّ إىل مريحة حياة لعيش املال من
رشكات من لكلٍّ رائعة جديدة سوق من جزء فهي ثَمَّ وِمن املال، بتوفري قليًال إال يهتمُّ ال
من املواطنني ملاليني نموذًجا وزوُجها شارما وتمثِّل الجنسيات. ومتعددة املحلية التجزئة

الهند. يف اليوم االجتماعي لَّم السُّ درجات ارتقاء يف اآلخذين الوسطى الطبقة
أحد (يذهب معظمها يف ُمرَسلة بازغة هندية وسطى طبقة بوجود الخاصة األدلَّة
من بسيطة نسبة ألن شخص)؛ مليون ٢٥٠ من تتألَّف الطبقة هذه أن إىل التقديرات
حسابات وفق لكن رسميٍّا، موظفة بوصفها مسجلة أو دخل رضائب تدفع فقط الهنود
دخلُهم يرتاوح هندي مليون ٥٦ يوجد التطبيقية االقتصادية للبحوث القومي املجلس
بالهند). الوسطى للطبقة املحدَّد النطاق (وهو سنويٍّا دوالر و٢١٨٠٠ ٤٤٠٠ بني األُرسي
٨٠٠ عددها البالغ — الجديدة السيارات من باملائة ٦٠ اشرتت التي هي املجموعة وهذه
٢٢٠ هناك أن ُقدِّر ،٢٠٠٥ عام ديسمرب ويف .٢٠٠٤ عام الهند يف املبيعة — سيارة ألف
ويمكنهم سنويٍّا، دوالر و٤٤٠٠ ٢٠٠٠ بني األُرسي دخلُهم يرتاوح آخرين هندي مليون
أن يُنتظر ،٢٠١٠ عام وبحلول نارية. دراجة أيًضا بل وثالجة، تلفاز رشاء تكلفة ل تحمُّ
حجم يرتفع أن ويُنتظر نسمة، مليون ٥٠٠ إىل الهند يف الوسطى الطبقة أفراد عدد يصل

وقتها. دوالر تريليون إىل حاليٍّا دوالر مليار ٧٠٠ من الطبقة بهذه الخاص االقتصاد
ومنافذ َف الرتَّ انتشار مثل «عوامل بأن توداي» «إنديا صحيفة أفادت ،٢٠٠٧ عام
الجديد املرض ذلك جانب إىل العاملية، التجارية العالمات وتواُفر الغالية، بالتجزئة البيع
بأكثر املتنوِّعة الهندية السوق تُغِرق كي كلُّها تتَِّحد التكنولوجيا» «اشتهاء ى املسمَّ
٢٥٠ عددها البالغ الوسطى الطبقة إىل املليونريات طبقة ومن جاذبية. املتاحة املنتجات
من أكثر وجود ظل ويف بالتجزئة.» الرشاء عمليات يف منخرطون الجميع شخص، مليون
نحو عىل العاملة القوة ع ستتوسَّ عاًما، عرش أربعة عن تقلُّ ِسنٍّ يف هندي مليون ٣٥٠

أكرب. بدرجة االستهالك معدالت من وتزيد القادم، الَعْقد عْربَ هائل
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املسئولون ع وقَّ فقد بالطموح. حدودها خارج النِّْفط وراء الهند سعي اتسم
يف فقط وليس العالم، أنحاء كل يف استثمارية حصص لرشاء عقوًدا الهنود النِّْفطيون
إيران مع صفقة َعْقد عن الهند ثَِت تحدَّ ٢٠٠٥ عام ويف آسيا. غربيِّ يف التقليدية املصادر
التوقيع يتمَّ لم ٢٠٠٨ عام حتى لكن باكستان، عرب كيلومرت ٢٦٠٠ بطول غاز خط لبناء
عىل االستحواذ مقابل دوالر ملياري بقيمة َعْقًدا الهند عت وقَّ أيًضا الصفقة. هذه عىل
مليون تأمني يف الهند ورائه من تأمل الذي الرويس، ١ ساخالني حقل من باملائة ٢٠ نسبة

يوميٍّا. النِّْفط من برميل
النِّْفط رشكات رفضت إذ الجهود؛ لهذه طفيفة استجابة سوى الغرب عن تَصُدر لم
النِّْفط كان حني حتى معينة، دول مع صفقات َعْقد املخاطر لتجنُّب الساعية الدولية
األسفل، إىل األعىل من حدث الصني يف االقتصادي االنتعاش أن ورغم الِقَطاف. داني
حدثت فقد االقتصادية، للسياسة ذة املنفِّ هي الصينية الحكومية الرشكات كانت بحيث
للقطاع املنتمية األعمال رائدة الرشكات مجموعات جانب من االقتصادية الهند انتعاشة

الخاص.
الطبقة تنمو أن ع املتََوقَّ فِمن ُمِرشقة. الهندية املحلية بالسوق الخاصة عات التََّوقُّ إن
نصيب عن أما .٢٠٢٥ عام بحلول أضعاف عرشة بمعدل السوق بهذه االستهالكية
الحادي القرن من األول الَعْقد أوائل يف دوالر ١٠٠٠ البالغ املحيل، الناتج من الفرد
القرن من العرشينيات َعْقد بنهاية مرات ثالث يتضاعف أن ع املتََوقَّ فمن والعرشين،
رشكات افتَتََحْت وقد نمو. حالة ويف مؤكَّدة الغربية االستثمارات إن والعرشين. الحادي
لها مصانع — وسوزوكي وهيونداي موتورز وجنرال فورد — العاملية السيارات تصنيع
مكان كل يف رؤيتها فيمكن الكورية املعمرة13 والسلع اإللكرتونية األجهزة أما الهند، يف

الهند. يف

ًسا متحمِّ كنت مثلما الهند بشأن س متحمِّ إنني … كبري إنجاز تحقيق وشك عىل الهندي االقتصاد
التسعينيات. أواخر يف الصني بشأِن

وجود إمكانية هو اهتمامي يُثري ما وأكثر الصني. عن كبرية بدرجة تختلف الهند حالة لكن
أغلب يف بشدة وجوده يندر مكون وهو هناك، متزايد نحو عىل قوية داخلية استهالك ديناميكية
أجنبي واستثمار وادِّخار تحتية وِبنْية قيود من الهند، يخص ما كل إن اآلسيوية. التنمية نماذج
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وإمكانية األصعدة. أغلب عىل ملموًسا ًما تقدُّ أرى فأنا ذلك ومع للغاية. معروف وسياسات، مبارش
حقيقي. أمر هي — املستدامني والتنمية للنمو العضوي األساس ذلك — االستهالك

ستانيل، بمورجان االقتصاديني كبري روتش، ستيفان

.٢٠٠٥ نوفمرب ٩ جورنال، سرتيت وول

الطلب ونمو واضًحا. ليس العالم حول اآلخرين النِّْفط منتجي عىل ذلك تأثري إن
ارتفاع فوائد ستَْجِني األوبك أن إىل إشارة فيه بدا والهند الصني جانب من النِّْفط عىل

النِّْفط. أسعار
أيًضا روتش ذكر جورنال، سرتيت وول يف واملنشور هنا املذكور عينِه املقال يف
القطاع نمو فإن العالم، حول كبرية قوة بعُد يَِرص لم الهندي املستهلك أن رغم أنه
معدل أن يََرى وهو السوق. اتجاهات يحدد أن يمكنه تدريجيٍّا، كان وإن االستهالكي،
الشابَّ الهندي الشعب وأن املتنامية، االستهالكية النزعة من ينبع إنما القوي الهند نمو

كبرية. دفعة الهندي االقتصاد أيًضا سيدفع معظمه يف
بشأن ُخَطط عن روتش سمع الهندية، الرشكات من العديد مع أحاديثه خالل
املستهلك. نحو هة املوجَّ االسرتاتيجيات عىل باألساس تركِّز واملنتجات األسواق تطوير
تُرَفع إْن ما شديًدا تشظِّيًا حاليٍّا يشهد الذي التجزئة قطاع يتماسك أن ع املتََوقَّ ومن
ثالثة عددها البالغ بالتجزئة البيع منافذ أن ويبدو املبارش. األجنبي االستثمار عن القيود

محالة. ال آتية أنها يقينًا تعلم التي للمنافسة استعداًدا تتأهب الهند يف منفذ ماليني
تُعيد إذ «االحتواء»؛ هي الحكوميون املسئولون عليها يتفق التي املحورية الكلمة
بالهند. الريفيني الفقراء تتضمن بحيث بها الخاصة التنمية اسرتاتيجية توجيه الهند
ثقتهم عن ون يعربِّ السياسيني الزعماء لكن اء، وَرضَّ اء َرسَّ أوقات االحتواء جهود واجهت
الفقر هوة من الكثريين انتشال يف جذري نحو عىل ستساعد الجديدة اإلصالحات أن يف

الوسطى. الطبقة إىل ورفعهم
االستهالكية. الرشائية والقوة الحقيقية الدخول يف زيادة الريفية التنمية ستعني
من استفادة الرشكات أكثر هي واملتوسطة الصغرية الرشكات تكون أن املنتظر ومن
الناتج يف النمو مستوى يرتفع أن ع يُتََوقَّ الرشائية، القوة زيادة ومع اإلصالحات. تلك
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والهند … الصني مصابيح أْجل من زيت

النِّْفط أسعار ستتسبَّب التي الضغوط نوعية ما لكن باملائة. ٧٫٥ إىل ليصل الهندي املحيل
ككل؟ االقتصاد عىل فرضها يف املرتفعة

املرتفعة النِّْفط ألسعار هندي حلٌّ (1-2)

أن يف الحق لها بات العاملي، املستوى عىل الالعبني كبار مرتبة إىل الهند ِت انضمَّ وقد أما
رقًما النِّْفط أسعار فيها بت َرضَ التي األيام أحد ويف العاملية. النِّْفط ألزمة حلوًال تقرتح
تهدف تقليدية غري بتوصية الهندي، النِّْفط وزير رسينيفاسان، إس إم خرج قياسيٍّا،
البضائع. بورصات يف الخام النِّْفط تداُول وْقف وهي: املرتفعة، النِّْفط أسعار لتخفيض
خارج طلب أو املعروض عىل قيود وجود عدم رغم أنه رسينيفاسان ذكر وقد
التجارية نيويورك كبورصة بورصات، يف التداول فإن الحايل الوقت يف السيطرة عن
إذا أنه رسينيفاسان واقرتح األسعار. رفع يف ضخم» نحو «عىل يُسِهم كان (نايمكس)،
«يشهد أن العالم شأن فمن نايمكس، يف املتداولة البضائع من الخام النِّْفط إخراج أمكن

النِّْفط». سعر يف كبريًا انخفاًضا
صناديق أن حقيقة االقرتاح، بهذا تقدُّمه عند أغفل، النِّْفط وزير إن املنتقدون قال
عىل وتُقِدم النِّْفط، تجارة يف املال رأَس تصبُّ كلها املعاشات وصناديق والبنوك التحوُّط
التحقق، ذاتية نبوءة صارت الرهانات هذه وأن الطلب، زيادة عىل وتُقاِمر كبرية، مخاطر

ُكْربَى. بدرجة األسعار رفع عىل وتساعد

هي؟ كما األموَر أَنَدَُع (2-2)

له كان والصني الهند من كل يف النمو معدالت ارتفاع فإن العالم، فقراء حظ لسوء
عىل كذلك وإنما وحسب، النِّْفطي واملعروض العاملية النِّْفط أسعار عىل ليس تأثري
وتسبُّب النِّْفط، يف املتزاِيدة النُّْدرة فَمَع منها. واملعروض العاملية الزراعية املنتجات أسعار
الغذائية املحاصيل من العالم حول املزارعني من العديد ل تحوَّ البيئة، تدمري يف استخدامه
بدوره تسبَّب مما الغذائية؛ اإلمدادات قلَّل ما وهو اإليثانول، تصنيع يف املستخدم الذرة إىل
الصني يف الغذاء أسعار قفزت ٢٠٠٧ أغسطس ويف الغذاء. أسعار يف عاملي م تضخُّ يف
األسبوع يف الجملة أسعار أن الهندية الحكومة أعلنت ٢٠٠٨ ربيع ويف باملائة، ١٨ بنسبة
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وكانت ،٢٠٠٧ مارس يف عنها باملائة ٧٫٤ بنسبة أعىل كانت ٢٠٠٨ مارس من األخري
شهًرا. أربعني مدار عىل الُكربَى الزيادة هذه

يخص فيما الكايف االجتماعي الوعي إىل يفتقران والصني الهند أن من نشكو إننا
يتحىلَّ يكن لم ره، تطوُّ بدايات يف الغرب، أن ننَىس أنَّنا بَيَْد البيئية، والترشيعات السياسات
التنمية، دفع عىل فيها تعمالن مرحلة يف والهند الصني إن أيًضا. البيئي الوعي بذلك
الصني من كلٍّ ولَدى بالبيئة، ا مهتمٍّ أيًضا هو يكن لم مماثلة مرحلة يف الغرب كان وحني

الغرب. يمتلك مما أكرب إطعامه يجب السكان من عدد والهند

هوامش

الصني». مصابيح أْجل من «زيت ،١٩٣٤ هوبارت، تيسدال أليس (1)
تايمز، أنجلوس لوس واقع؟» إىل األنابيب خط أحالم ل تتحوَّ «هل بعنوان: مقال (2)

.٢٠٠٤ يوليو ١٨
مدير هو جولدستني .٢٠٠٧ مايو ١٧ جولدستني، لورانس مع للمؤلِّف مقابلة (3)
سلطة لدى استشاريٍّا عمل وقد واشنطن. يف ومقرها الطاقة سياسات بحوث مؤسسة

و٢٠٠٤. ٢٠٠٣ عامي بالعراق املؤقتة االئتالف
وكالة يف قيادية مناصب إيبيل شغل .٢٠٠٧ أبريل ٣ املؤلِّف، مع مقابلة (4)
كورب، إنرسش رشكة أدار كما والطاقة، الداخلية وزاَرتَي ويف املركزية االستخبارات
ومنظمة النفط، وأسعار الطاقة، سياسات يف خبري إيبيل واشنطن. صادرات ومجلس

الواسعة. خربته مناحي عىل بسيطة أمثلة وهذه األوبك،
.٢٠٠٧ يناير ١١ تايم، مجلة العالم»، تغزو «الصني مقال: (5)

ضد املتحدة «الواليات كتاب من روجرز، بول ،«… الظاهر املشرتك «الخيط (6)
تُِرش لم .٢٠٠٦ يونيو ١٥ ألربتا، جامعة الصيني، املعهد النفط» أْجل من حرب الصني:

التدريب. تاريخ إىل الكتابة
مايو ٢٩ نيوز، ديفينس متزايدة»، توترات تعكس األمريكية «التدريبات مقال: (7)

.٢٠٠٦
الدفيئة غازات مقدار لتقليل م ُصمِّ الذي كيوتو، بروتوكول عىل املوافقة تمت (8)
املتحدة األمم اتفاقية إىل بروتوكوًال بوصفه وأضيف ،١٩٩٧ ديسمرب ١١ يف للمناخ ة املغريِّ

.٢٠٠٥ فرباير ١٦ يف الربوتوكول عة املوقِّ الدول تبنَِّت املناخ. تغريُّ بشأن اإلطارية
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والهند … الصني مصابيح أْجل من زيت

.٢٠٠٧ أبريل ٣ املؤلِّف، مع مقابلة (9)
الناخبني؟» أصوات تَجِنَي أن الغذاء أسعار تستطيع «هل بعنوان: مقال (10)
التضخم معدل كان املقارنة، سبيل وعىل .٢٠٠٨ أغسطس ٢٤ إنديا، أوف تايمز مجلة
من باملائة ١٨ اللبن أسعار وارتفعت باملائة، ٤ من أكثر ٢٠٠٧ عام املتحدة الواليات يف
عينها. الفرتة خالل باملائة ٣٥ البيض أسعار ارتفعت كما ،٢٠٠٨ عام إىل ٢٠٠٧ عام

يعتمد كان الصني اقتصاد ألن الصني؛ من أقل نفًطا الهند استهلكت ما عادة (11)
الخدمات. عىل الهند اقتصاد اعتمد فيما التصنيع، عىل باألساس
أضعاف. ثالثة من بأكثر العاملي املتوسط من أعىل (12)

واملواقد املالبس كغساالت األساسية املنزلية األجهزة هي املعمرة: السلع (13)
األطباق. وغساالت
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عرش الحادي الفصل

القوى ميزان يف ل التحوُّ

سوفيتيل فندق يف عاملي مؤتمر ُعقد ،٢٠٠٧ عام ديسمرب من الرابع يف
الجنوبية وأمريكا وآسيا أفريقيا من املشاركون جاء لندن. يف جيمس سانت
سنويٍّا تجتمع الرشكات تلك كانت القومية. النِّْفط رشكات اجتماع لحضور
يمكن التي السياسات كلِّ بشأن بينها فيما مختلفة وكانت ،٢٠٠١ عام منذ

النِّْفط. أسعار رفع واحد: أمٍر خالف بينها، تجمع أن
عن املسئولة هي للدول اململوكة القومية النِّْفط رشكات كانت ،٢٠٠٨ عام
الكبرية، االحتياطيات ذات الدول يف خاصة العاملي، النِّْفطي اإلنتاج غالبية
العاملية. السائل النِّْفط احتياطيات من باملائة ٨٠ عىل تسيطر وكانت
عىل — الكبار» «الخمسة املسماة — الكربى الدولية النِّْفط رشكات تسيطر
باملائة ١٥ وقدرها املتبقية النسبة أما االحتياطيات. من باملائة ٥ من أقل
الدولية النِّْفط رشكات تيل الجنسيات متعددة نفط رشكات عليها فتسيطر

مبارشة. املكانة يف الكربى
وسبعني ثمانية يبلغ إنتاج إىل احتياطي معدل القومية النِّْفط رشكات تملك
عاًما.1 عرش أحد املعدل يبلغ الكربى الدولية النِّْفط رشكات حالة يف عاًما.
كلها الجديدة النِّْفطية اإلمدادات من باملائة ٩٠ ،٢٠٤٧ عام وبحلول

النامية.2 الدول من ستأتي
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النفط سلطة

.٢٠٠٦ ديسمرب ١٠ السبت يوم إندونيسيا، آتشيه، باندا يف المبولو مليناء مشهد :1-11 شكل
نيوز.) تي/بلومربج سوان إنج (تصوير

األخوات ُخفضت النِّْفط، رشكات اندماج ومع العرشين، القرن تسعينيات بحلول
اآلن يُنِتْجَن ِبتَْن األخوات أن هو للفزع إثارة أكثر كان ما لكن فقط. خمس إىل السبع
احتياطيات من باملائة ٣ عىل فقط ويسيطرن العامليني والغاز النِّْفط من فقط باملائة ١٠

العاملية. والغاز النِّْفط
أواخر وحتى العرشين القرن ثالثينيات منذ النِّْفط عالم َحَكْمَن قد األخوات كانت
الثمانينيات وأوائل السبعينيات َعْقد خالل األوبك ومنظمة السعودية هيمنت ثم ستينياته.
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من األول الَعْقد وأوائل التسعينيات خالل النِّْفط عالم عىل هيمنتها يف السعودية (استمرت
اللحاق يف آخذة كانت الجديدة القومية النِّْفط رشكات لكن والعرشين)، الحادي القرن
الرشكات هذه ميزانيات وكانت — عليها تقدَّمت الحاالت بعض ويف بل — بالسعودية

التقليدية. النِّْفط برشكات الخاصة تلك عادة تتجاوز
قائمتها أْجل من مْسًحا ويكيل» إنتليجنس «برتوليم اإلخبارية النرشة أَْجَرِت حني
عام يف أهمية واألكثر العام للتداول أسهمها املطروحة النِّْفطية الرشكات لكربى السنوية
وذلك ،١ رقم الرشكة بوصفها موقعها عىل السعودية أرامكو رشكة حافظت ،٢٠٠٥
من بكل الخاصة واملصبِّ املنبع عمليات من كلٍّ يف املتواصل الكبري االستثمار بسبب
بنصيب القومية النِّْفط ورشكات الدولية النِّْفط رشكات َحِظيَْت الطبيعي. والغاز النِّْفط
احتوت كما األوىل.3 العرش الرشكات من رشكات خمس منهما كلٍّ نصيب كان إذ متساٍو؛
اململكة من وثالث روسية وسبع أمريكية رشكات تسع عىل األوىل رشكة الخمسني قائمة

املتحدة.
رشكة وعرشين وخمس للدولة مملوكة رشكة وعرشين خمس عىل املسح اشتمل
ظلت العاملي. النِّْفطي املعروض من باملائة ٧٥ عن مسئولة مجملها يف كانت خاصة،
فكانت العمالقة الرشكات كربى أما تدهورت، أو حالها عىل الكربى الغربية الرشكات
من كان البازغة. االقتصادات من وغريها والصني روسيا من اآلتية القومية الرشكات
النِّْفط رشكات إىل الدولية النِّْفط رشكات كربى من التحوُّل يف آخذٌ القوى ميزان أن الجيلِّ

القومية.
الكربى الغربية الرشكات واجهتْه ما ورغم املتزايد، العاملي الطلب مواجهة يف
يف ه َ بالرشَّ القومية النِّْفط رشكات اتَّسمْت النِّْفط، اكتشاف عمليات يف صعوبات من
بها، خاصة مهارات تكتسب كانت القومية النِّْفط رشكات بعض النِّْفط. إنتاج عملية
هذه استأجرت وقد للتكنولوجيا. افتقارها عقبة بها تتجاوز ُطُرًقا أخرى َوَجَدْت بينما
نموذج هذا وكان تعوزها. التي باملعرفة إمدادها أْجل من نفطية خدمة رشكات الرشكات

الكربى. النِّْفط رشكات مع الرشاكة نموذج عن للغاية مختلًفا عمل
جانب من مدعومة كانت القومية النِّْفط رشكات أن يف تَمثَّل آخر عامل ثمة
كي العقود رشوط تغريِّ أن — الجرأة واتتْها ما إذا — تستطيع كانت التي الحكومات،
هذا مواجهة يف الكربى الغربية الرشكات يد يف كثرية الخيارات تكن لم أغراضها. تُناسب
أمٌر وهو البالد، ومغادرة أغراضها حزم أو الرشوط قبول إالَّ بوسعها يكن لم إذ املوقف؛

القومية. النِّْفط رشكات هوى عىل كان
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َعْقد يف الراغبة الدول أعداد صارت إذ املعادلة؛ يف طرًفا السياسة دخلت أيًضا
بها تَْجأَر التي الشكاوى كل ظل ففي وأقل. أقل الكربى الغربية الرشكات مع صفقات
ألي يُمثِّل كربى أمريكية نفط رشكة مع صفقة َعْقد كان الغرب، ضد املحلية الشعوب
مع كثب عن العمل أوًال ل تُفضِّ الدول تلك كانت سياسيٍّا. انتحاًرا نامية دولة يف قائد
والصني. روسيا مع العمل نحو التحول وثانيًا للدولة، اململوكة القومية النِّْفطية رشكاتها
التي املدة طوِل خطريَيْن: معوَِّقنْي من تُعاني الكربى الغربية الرشكات كانت
يف األمد طويلة رأسمالية استثمارات لعمل والحاجِة النِّْفط، حقول تطوير يستغرقها
سواحل ُقبَاَلَة الحفر حقوق إكسون اشرتْت ،١٩٩٣ عام االستقرار. يعوزها مناطق
ميزانية بالفعل استثمرت قد كانت كامل. بَعْقد بعدها إال اإلنتاج يبدأ لم لكن أنجوال،
ثمانني يف دوالر مليار ٥٠ استثمار ظل يف ،٢٠٠٧ عام خالل بها الخاصة اآلبار تطوير
الرشكات تجد ربما للرِّبْح، ُمِدرٍّ نحو عىل للعمل جاهًزا الحقل صار حني وحتى مرشوًعا.
إرهابية أعمال وقوع حالة يف برسعة به العمل إنهاء عىل مجَربة نفَسها الكربى الغربية

أهلية. حروب نشوب أو
من ِفَرق وكانت العاملي، النِّْفط من األعظم السواد عىل املسيطرَة هي الدول كانت
رشكات جوار إىل اآلبار وتحفر تستكشف موبيل إكسون أمثال الكربى الغربية الرشكات
الحكومي الفساد كان حيث الالتينية؛ وأمريكا وأفريقيا آسيا دول يف عادة حكومية، أخرى
عند أو الحكومات إحدى سقوط وعند الحياة. حقائق من حقيقة واإلرهاب واالنقالبات
برسعة. تتحرك أن الكربى الغربية الرشكات عىل كان ما، منطقة عىل املتمرِّدين سيطرة
موظفو هوجم حني ،٢٠٠١ عام يف إندونيسيا شماِيلَّ آتشيه إقليم يف حدث ما هو هذا
لهم يكون بأن طالبوا الذين املحليني االنفصاليني جانب من العمالقة الغاز حقول أحد

حتميٍّا. أمًرا املوظفني إجالء وكان باملنطقة، الغاز عوائد يف حق
مئات قيمته ما عام كل آتشيه يف الطبيعي الغاز من تستخرج موبيل إكسون كانت
تحت كان رصاع، منطقة منتصف يف الواقع الحقل، هذا لكن الدوالرات، من املاليني
إكسون عىل وقتَها تعنيَّ لكن آتشيه، يف الغاز حقول افتتاح أُعيد الحق وقت يف الحصار.
قمعي نظام بمساندة الرشكة اتَّهَمِت التي اإلنسان حقوق جماعات تُواِجه أن موبيل
من موبيل إكسون ضد قضائية دعوى ُرفعت مبارشة الهجمات وبعد إندونيسيا. يف
الجنود بها يتعامل كان التي القسوة بتجاهل الرشكة اتهموا الذين القرى سكان جانب
من تاريخ اإلندونييس للجيش (كان للمنشأة حراسة كقوات عملوا الذين اإلندونيسيون

االتهامات. تلك الرشكة وأنكرت اإلنسان). حقوق انتهاكات
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النيجريي الرئيس يُحيِّي اليمني، إىل نجاد، أحمدي محمود اإليراني الرئيس :2-11 شكل
النامية اإلسالمية الثماني الدول ملجموعة الخامسة القمة بَدء قبل أوباسانجو أولوسيجون
التمرُّد حركات كانت .٢٠٠٦ مايو ١٣ املوافق السبت يوم بإندونيسيا، بايل، دوا، نوسا يف
أَجَربَْت ٢٠٠٦ عام ويف بنيجرييا. الدلتا منطقة يف أجانب نفط عمال اختطاف عن مسئولًة
إنتاجها من باملائة ١٩ نحو وقف عىل أويل ِشل رشكَة والهجمات االختطاف عمليات
سوزان (تصوير النِّْفط. إنتاج حيث من أفريقيٍّا األوىل الدولة تَُعدُّ التي نيجرييا، يف اليومي

نيوز.) بالنكيت/بلومربج

محلُّ أيًضا فهي أيًضا. داخلية مشكلة هي الكربى4 الغربية الرشكات مشكلة أن إال
حقول حالة يف ا ممَّ عنًفا أقلَّ نحو عىل كان (وإن بها النشطاء املساهمني جانب من هجوم

األرباح. من خاصة وبحصص األسهم رشاء بإعادة يطالبون الذين آتشيه) يف الغاز
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،٢٠٠٨ عام برسعة. األخوات انهيار ع يتََوقَّ أحد ال الظروف، هذه كل ورغم هذا، ومع
بريتيش وتُنِتج العراق، تُنِتجه مما أكثر النِّْفط من تُنِتج تََزال ال موبيل إكسون كانت
وقد السعودية. تُنِتجه مما أكثر الغاز ومن الكويت، تُنِتجه مما أكثر النِّْفط من برتوليم
عديدة، مفاجآت حساباتهم من الكربى الرشكات يسقطون كانوا الذين املحلِّلون وجد
الغالب يف ناتجة كانت الزائدة األرباح أن رغم األخرى، تلو مرة اإليجابي، الجانب عىل

النِّْفط. مضخات عند املرتفعة الربح وهوامش النِّْفط أسعار ارتفاع عن

خاض .٢٠٠٦ ديسمرب من العارش يف آتشيه باندا مدينة وسط ملنطقة صورة :3-11 شكل
من اآلتية الثروة أن عن الناجم الغضب أذكاها عاًما، ٣٠ ملدة انفصالية حربًا اإلندونيسيون
نيوز.) تي/بلومربج سوان إنج (تصوير املحليون. السكان منها يَستَِفْد لم والغاز النِّْفط

املزيد خالل من نفِسها تجديَد الكربى الغربية الرشكات تُِعيد أن احتماالت هي ما
سبب بشأن خالف ثمة جيِّدة. االحتماالت ليست الحايل الوقت يف النِّْفطية؟ االكتشافات من
والتكنولوجيا الخدمات يف كبرية باستثمارات تَُقْم لم الكربى النِّْفط رشكات لكن ذلك،
استثمارات هي االستثمارات هذه مثل أن هي البديهية اإلجابة النِّْفط. بمجال املتعلقة
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الرشكات أن لدرجة النِّْفط بأسعار يحيط اليقني عدم من قْدر وهناك املدى، طويلة
تكاليفها. لتغطية عوائدها تكفي لن التي الباهظة التكنولوجيا يف االستثمار يف مرتدِّدة

صندوق رئيس كاتيتشيس، لكيم وفًقا الكربى؟ النِّْفط رشكات مستقبل هو ما لكْن
إنفستمنت ويندو سكوتيش لرشكة التابع اآلسيوية، واألسهم البازغة العاملية األسواق
وتوزيعها. القيِّمة أنشطتها تفتيت عىل ُمجَربة الكربى النِّْفط «ستكونرشكات بارتنرشيب:
مال رأس إىل حتمي نحو عىل سيؤدِّي لكنه القيمة، سيزيد كما املستثمرين، هذا سيهدئ

صغرى. رشكات الكربى النِّْفط رشكات ستصري املطاف، نهاية ويف أصغر. سوقي
الكربى، ستظل الكربى النِّْفط فرشكات املائة. يف مائة صحيًحا هذا ليس الواقع، يف
الخاصة التقييم مضاعفات تتوسع سوف والربتغالية. والروسية بالصينية ستتحدث لكنها
هذه املتفوقة. بأسسها اإلقرار مع وذلك البازغة، األسواق يف العاملة النِّْفط برشكات
ويبلغ التوسع، تُواِصل بها الخاصة االحتياطيات إحالل نسب ألن الرابحة؛ هي الرشكات
الكربى، النِّْفط رشكات ماتْت ربحيتها. وتزداد باملائة، ٥ من أكثر املستقبيل إنتاجها نمو

الكربى.»5 النِّْفط رشكات عاشْت
دول من اآلتية الرشكات من املتزايد العدَد هو النِّْفط صناعة يف الكبري التغيري كان
حاجتنا مدى عىل قويٍّا مؤًرشا وكان االقتصاد، قواعد لكل يًا تحدِّ هذا مثَّل إذ الثالث؛ العالم
دول أن الغرب نظر يف تماًما جليٍّا صار لقد الثالث». «العالم ملصطلح جديد لتعريف
املؤسسات لتحدِّي يكفي بما املنافسة عىل وقادرة قوية كانت ورشكاته الثالث العالم

الغربية.

6٢٠٠٧ عام العالم، مستوى عىل الكربى الخمسعرشة النِّْفط رشكات
السعودية).7 العربية (اململكة السعودية أرامكو (١)

(إيران). للنِّْفط اإليرانية الوطنية الرشكة (٢)

األمريكية). املتحدة (الواليات موبيل إكسون (٣)

(بريطانيا). برتوليم بريتيش (٤)

(فنزويال). إيه) إس يف دي (بي إيه إس فنزويال، دي برتوليوس (٥)

وهولندا). (بريطانيا ِشل َدتش رويال (٦)
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(الصني). يس) بي إن (يس الصينية الوطنية البرتول مؤسسة (٧)

املتحدة). (الواليات فيليبس كونوكو (٨)

املتحدة). (الواليات شيفرون (٩)

(فرنسا). توتال (١٠)

(املكسيك). بيميكس (١١)

(روسيا). غازبروم (١٢)

(الجزائر). سوناطراك (١٣)

(الكويت). الكويتية البرتول مؤسسة (١٤)

(الربازيل). برتوبراز (١٥)

عوائد أن حقيقة هو تأثريًا أشد القومية النِّْفط لرشكات املتزايدة القوة جعل ما
فقط، والغاز النِّْفط تبيع تكن لم التي النِّْفط، رشكات اندماج مع وذلك تعززت، األخوات
الخاصة تلك من كثريًا أعىل عوائدها جعل ما وهو والبرتوكيماويات، الديزل أيًضا وإنما

«أخواتها». ب
وقد مهيِمنة، القومية النِّْفط رشكات جعل ما هو النامي العالم دول يف التأميم كان
تتَّحد التي األوىل املرة هي تلك كانت بغداد. يف األوبك منظمة تأسيس مع ١٩٦٠ عام بدأ
وأسعاره. النِّْفط بشأن الحكومية السياسات تنسيق بهدف مًعا الدول من مجموعة فيها
عىل السيطرة زمام املنفردة الدول تلك فيها تأخذ التي األوىل املرة هي أيًضا تلك كانت
باملوارد تزويدها أْجل من الدولية النِّْفط رشكات عىل االعتماد من بدًال بنفسها، النِّْفط
عالية صناعة النِّْفط إنتاج وألن املايض، يف النِّْفط. قطاع لعمل الالزمة الفنية واملعرفة
يف الطبيعية مواردها املنفردة الدول هذه ركزت املال، ورأس املعرفة حيث من املستوى
بيع من الرِّبْح عن تتنازل الحكومة وكانت منفرد. احتكار أو الرشكات من قليل عدد
والتكنولوجيا الرشكة خربات عىل الحصول مقابل يف خاصة لرشكة املعدنية الثروة حقوق

بها. الخاصة
تعاقدي، أساس عىل التكنولوجية املهارات تلك قدَّمت النِّْفط، رشكات ظهور مع
القومية النِّْفط رشكات لدى واآلن النِّْفطية. املوارد يف مشاركة بحصة تطالب لم لكنها
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يف تدخل أن وإما النِّْفط، بحقول الخاصة الخدمات رشكات تستخدم أن إما الخيار؛
اآلن صارِت القومية النِّْفط رشكات أن رغم الكربى، النِّْفط رشكات مع مشرتك مرشوع
مشرتكة مشاريَع يف الدخوَل القومية النِّْفط رشكات بدأْت كثريًا. أفضل تفاُويض وْضع يف
يف ويتشاركان امللكية، بحصص ويُسِهمان جديد، كيان إنشاء عىل الطرفان فيها يُواِفق
واحد مرشوع عىل الجديد الكيان يقترص أن املمكن ومن املؤسسة. عىل ويَُهيِْمنان العوائد،
يتطلَّب ال االسرتاتيجي»، «التحالف من النقيض وعىل دائمة. عمل عالقة يُمثِّل أو مشرتَك
أقلَّ اتفاًقا وكان ملكية، حصص أيِّ عن التخيلِّ الطرفني من أيٍّ من املشرتك املرشوع
املرشوعات تمتَّعِت لألسف، لكن للطرفني، ة جمَّ فوائد هناك كانت كبرية. بدرجة رسميًة
الطلب كان حني خاصة االستقرار، عدم أو املتكرِّر بالفشل سواء سيئة بسمعة املشرتكة

دائم. تغريُّ حالة يف التكنولوجيا وكانت مرتفًعا
فنزويال دي برتوليوس بني القائم املرشوع ذلك املشرتكة املرشوعات تلك أحد
بهدف ٢٠٠٧ ديسمرب يف تَشكَّل الذي البيضاء)، (روسيا وبيالروسنيفت (فنزويال)
عىل الجديد املشرتك املرشوع سريكز الطبيعي. والغاز النِّْفط حقول وتطوير استكشاف
من باملائة ٦٠ عىل فنزويال دي برتوليوس ستسيطر فنزويال. غرب يف املوجودة الحقول
الرئيس عالقة ساءت أن وبعد منها. باملائة ٤٠ عىل بيالروسنيفت تسيطر فيما الرشكة،
أن معينة رشكات من طلب الدولية، النِّْفط برشكات شافيز هوجو (الراحل) الفنزوييل
فنزويال. دي لبرتوليوس السيطرة تكون بحيث أورينوكو؛ منطقة يف أقلية بحصص تَقبَل
الرشكات أما فنزويال. وغادرت العرض فيليبس وكونوكو موبيل إكسون من كلٌّ رفضت
البقاء. فاختارت — بي وبي وشيفرون، إيه، إس إيه أويل وستات توتال، — األخرى

صار اآلن تحفر. وأين موارَدها ه توجِّ أين يَّتها بحرِّ تُقرِّر األخوات كانت املايض، يف
اآلن صار األخوات، انتباه لَلْفِت تسعى الدول من ِقلَّة وجود من فبدًال معكوًسا. املوقف
الرشكات مع مشرتكة مرشوعات لتكوين يسعى القومية النِّْفط رشكات من طويل طابور

الكربى.
مشرتكة مرشوعات يف تدخل أن نجاح دون حاولت التي الدول إحدى الهند كانت
؛ للتغريُّ سبيله يف الهند حظ أن بدا ،٢٠٠٨ عام ربيع يف لكن الدولية. النِّْفط رشكات مع
بدأت حني ٢٠٠٨ أبريل يف الطاقة مجال يف األمن لتحقيق الهادفة جهوُدها تعزَّزت إذ
الهند عِت وقَّ الجنوبية، أمريكا ففي قارة. من أكثر يف ثماَرها تؤتي النِّْفطية دبلوماسيتها
يف والغاز النِّْفط عن التنقيب أجل من مشرتك مرشوع يف الدخول من مكَّنها اتفاًقا
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تركمانستان يف نفطية مرشوعات يف املشاركة عىل هندية رشكات تفاوضت كما فنزويال،
الدول إىل للتودُّد الهادفة جهودها الهند عزَّزت ُمِهمٍّ، آَخر َحَدث ويف آسيا. وسط يف

األوىل. األفريقية الهندية القمة استضافة طريق عن بالنِّْفط الغنية األفريقية
سة ملؤسَّ الخارجية الذراع املحدودة، فيديش يس جي إن أُو رشكة عت وقَّ فنزويال، يف
لضخ الفنزويلية فنزويال دي برتوليوس مع اتفاًقا الحكومية، الطبيعي والغاز النِّْفط
الهند كانت عاًما. وعرشين خمسة مدار عىل الخام النِّْفط من برميل مليون ٢٣٢٫٣٨
املنافسة عىل الحالية الهند قدرة وتمثِّل جريئة. نفطية دبلوماسية مساٍع يف انخرطت قد
صارت الدولية النِّْفط رشكات أن عىل مؤًرشا مشرتكة نفطية مرشوعات يف الدخول يف

بوضوح. حاًال أضعف

أفضل التفاوضعىلرشوط (1)

إيجابية أكثر رشوط عىل الحصول يف قوة، ازدادت إذ القومية، النِّْفط رشكات بدأت
بالخارج العاملة الخاصة الرشكات واجهِت الكربى. الغربية الرشكات مع اتفاقاتها يف
وبطبيعة البالد. تُغادر أن وإما الجديدة بالرشوط تَقبَل أْن فإما : ُمرٌّ أحالهما خيارين
١٠٠ نسبة عىل تسيطر القومية الرشكات كانت تُغادر، الرشكات تلك كانت عندما الحال
أْجل من الباطن من تتعاَقد أن بإمكانها ويصري بدولتها الخاصة النِّْفط حقول من باملائة

النِّْفط. بحقول الخاصة الخدمات عىل الحصول

السعودية العربية اململكة توضيحي: مثال (1-1)

الرشكات استمرت العرشين، القرن ثالثينيات يف األساس يف أرامكو رشكة أُنِشئت حني
السعودية عىل وتعنيَّ املرشوع. ذلك أرباح من األعظم السواد َجنِْي يف لها املكوِّنة الخاصة
معركة يف الضمني بانتصارها مزهوة وهي تتفاوض، كي السبعينيات حتى االنتظار
وبحلول النِّْفطية. عوائدها من باملائة ٢٥ نسبة عىل الحصول أْجل من النِّْفطي، الحظر
باملائة ١٠٠ تمتلك السعودية باتِت إذ مشرتكة؛ مفاوضات هناك تَُعد لم ١٩٨٠ عام
الرشكات كربى إخراج يف قاطبة القومية النِّْفط رشكات عظمى نجحت لقد الرشكة. من

الحلبة. من الخاصة
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األوسط الرشق يف عديدة دول حصلت وسبعينياته، العرشين القرن خمسينيات بني
مِت أمَّ االقتصادي، الستقاللها استعراض ويف االستعمارية. القوى عن استقاللها عىل
األخوات (ُطردت الغربية. النِّْفط لرشكات اململوكة األصوَل الدول هذه من الكثريُ
استثماراتها مقابل تْها تلقَّ التي التعويضات وتحددت الدول، هذه من ببساطة السبع

وحدها.) املضيفة الدول طرف من بها الخاصة والتكنولوجيا
والعرشين الحادي القرن من األول الَعْقد أوائل وبحلول بالكامل. جديًدا عامًلا كان
النِّْفط رشكات عن كبري بقْدر متقدِّمة أرامكو، ضمنها من القومية، النِّْفط رشكات كانت
السعودية أرامكو لدى كانت النِّْفطية. واالحتياطيات األرباح من كلٍّ يف الكربى الغربية
خاص منِتج أكرب وهي موبيل، إكسون احتياطيات عن ضعًفا عرشين تزيد احتياطيات
ماليزيا من كلٌّ البارزة االستثناءات (من القومية النِّْفط رشكات من العديد لكن للنِّْفط.
إكمال بمقدورها كان لذا الخاصة. الرشكات لخربات تفتقر تزال ال والربازيل) والنرويج
استغالل بإمكانها يكن لم لكن واالستكشاف، الحفر عمليات من تعقيًدا األقل األجزاء
الوقود من أقلَّ قْدر عىل يحصل العاَلم بات لذلك، ونتيجة بالكامل. كلها االحتياطيات

االحتكارية. الرشكات هيمنة إبَّان يحدث كان مما

النِّْفطية الديكتاتوريات (2)

زعماء لها ديكتاتورية حكومات ظل يف تعمل كانت القومية النِّْفط رشكات من العديد
قضايا َدْعم يف النِّْفط عوائد باستخدام َوَعدوا الزعماء هؤالء والفساد. بالجشع يتصفون
من القليل عىل يحصلون الفقراء كان كاملعتاد لكن لشعوبهم، االجتماعية الرعاية
رشكات من الكثري َعَمَد جيوبهم. إثراء يف النِّْفط عوائد الزعماء استخدم فيما الفوائد
الرشكات؛ لهذه كان الواقع، يف بل الدويل، املستوى عىل ر بتنمُّ للترصف القومية النِّْفط
— الدول هذه بعض ترصفات وبسبب بالغ. عاملي تأثري النِّْفطية، الديكتاتوريات تلك
النِّْفط عالم بدا — األوسط الرشق دول وبعض وإيران وتشاد وفنزويال روسيا وباألخص

لسنوات. عليه كان مما وخطورة توتًُّرا أكثر
مؤسسة هي — السعودية أرامكو بخالف — القومية النِّْفط رشكات أقوى إحدى
تعمل التي برتوتشاينا، يف باملائة ٨٨ قْدرها ة حصَّ تَمِلك التي الصينية، الوطنية البرتول
تترصف وكأنها القومية النِّْفط رشكات بدت الجوانب، بعض يف دولة. وعرشين اثنتني يف
الخاصة النِّْفطية الصناعات يف االستثمار أموال تضخُّ إذ الدولية؛ النِّْفط رشكات مثل

155



النفط سلطة

صناعة يف دوالر مليارات ٨ الصينية الوطنية البرتول مؤسسة ضخت وقد أخرى. بدول
النامية. السودانية النِّْفط

كانت — (الربازيل) وبرتوبراز (ماليزيا) برتوناس بينها من — أخرى حاالت يف
التكنولوجيا. توزيع حيث من الكربى النِّْفط رشكات مع تتنافس القومية النِّْفط رشكات
العمق شديدة املياه من النِّْفط الستخراج متقدِّمة تكنولوجيا طورت قد برتوبراز كانت
من برتوبراز التكنولوجي ر التطوُّ هذا مكَّن وقد الربازيل، ساحل ُقبَاَلَة املوجودة كتلك

أنجوال. يف موبيل وإكسون برتوليم بريتيش مع التناُفس
إذ أخرى؛ دولة وعرشين أربع جانب إىل وبورما السودان يف املاليزية برتوناس عملت
للنِّْفط اإليرانية الوطنية الرشكة أما الخارج. من النِّْفطية عوائدها من باملائة ٣٠ نحو جاء
يف دخولها عىل عالوة وإيطالية، وفرنسية وهولندية نرويجية رشكات مع رشاكات فتَعِقد
بريتيش تَُعد لم ،٢٠٠٦ عام وبنهاية وروسية. صينية مجموعات مع مشرتكة مرشوعات
الروسية القومية النِّْفط رشكُة َسَحبَْت إذ العاملية؛ للبورصات القائدتني هما وِشل برتوليم
تحت من البساَط وبرتوتشاينا البحري للنِّْفط الصينية الوطنية واملؤسسة (غازبروم)
البورصات. يف الُجُدد «اإلخوة» مضاهاة عىل قادرة بََدْت موبيل إكسون وحدها أقدامهما.
األموال من دوالر مليار ٢٠ نحو ينقصها القومية النِّْفط رشكات كانت ذلك، ومع
أن مْت تفهَّ وقد لها. التابعة األرايض من النِّْفط من األقىص القْدر الستخراج املطلوبة
التعاون هو االستثمارات من النوع ذلك به تجتذب أن يمكنها الذي الوحيد السبيل

لندن. مؤتمر وراء من األسايس الهدف هو وهذا بعض، مع بعضها
التابعة القومية النِّْفط لرشكات السماح يف ترتدَّد املضيفة الحكومات كانت املعتاد، يف
األرباح تنفق أن هذا من بدًال لة مفضِّ الصناعة، يف النِّْفطية األرباح استثمار بإعادة لها
بالدولة. الفقر تقليل عىل أو النِّْفط صناعة إىل بالنسبة منِتجة تكن لم مرشوعات عىل
أكرب ثاني تمتلك والتي — والعراق وإيران كفنزويال بالنِّْفط، غنية دول لت فضَّ وقد
أْجل من وباعتْه أنتجتْه الذي النِّْفط استغالل — العالم مستوى عىل نفطية احتياطيات
بأقىصطاقتها. للعمل املحلية النِّْفطية صناعاتها دفع من بدًال الشخصية صورتها تفخيم
دي برتوليوس ميزانية ثُلُثَْي شافيز هوجو الفنزوييل الرئيس أنفق املثال، سبيل عىل
مكانته لدعم هة موجَّ كانت التي االجتماعية، برامجه عىل دوالر مليارات ٧ البالغة فنزويال
النِّْفطية التحتية البنية دعم يف ذلك من بدًال استُخدمت األموال هذه أن ولو السياسية.
قرار أدَّى وقد البعيد. املدى عىل األموال من مزيًدا تجلب أن شأنها من كان الفنزويلية،
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انخفاض إىل السياسية مصالَحه تحقق أداة إىل فنزويال دي برتوليوس بتحويل شافيز
.١٩٩٩ عام منذ اإلنتاجية الرشكة قْدرة يف

النِّْفط رشكة شهدت األجنبي، االستثمار من الحدَّ املكسيكية الحكومة لقرار ونتيجة
بأنَّ املحلِّلني بعُض تنبَّأ النِّْفط. إنتاج يف انخفاًضا أيًضا هي بيميكس، باملكسيك، القومية
— البلد ذلك ل يحوِّ أن باملكسيك كانتاريل حقل إنتاج يف الرسيع االنخفاض شأن ِمن
سنوات. عرش غضون يف صاٍف مستوِرد إىل — املتحدة للواليات للنِّْفط مورِّد أكرب ثالث
سنتًا ٤٠ عند الغاز أسعار للنِّْفط اإليرانية الوطنية الرشكة إبقاء بسبب أنه كما
إنتاجها زيادة عن عاجزة الرشكة هذه كانت املحليني، اإليرانيني للمستهلكني للجالون

مصافيها. إصالح أو النِّْفطي
العتيقة أنابيبها خطوط تحديث عملية يف تستثمر أْن بها حريٍّا كان أيًضا روسيا
قْدٌر إال امُلِهمِّ امَلسَعى هذا إىل غازبروم أرباح من ه يوجَّ لم لكْن الترسيب، من تُعاِني التي

للغاية. يسريٌ
النِّْفط رشكات حكومات إقدام نتخيل أن الصعب من كان الستينيات، أواخر يف
يف لكن النِّْفط، صناعة عىل الكربى الغربية النِّْفط رشكات هيمنة تحدِّي عىل تلك القومية
ما هو تحديًدا هذا كان الحكم، ة ُسدَّ القذايف معمر الليبي الزعيم اعتََىل حني ،١٩٦٩ عام

بعمله. هدَّد
تأميم عىل األوبك دول عملت وأواسطه، العرشين القرن سبعينيات أوائل مدار وعىل
موضع يف ما يوًما ستكون القومية الحكومات أن أحٌد يظنَّ لم لكن النِّْفطية، صناعاتها
«اإلخوة» إىل «األخوات» من القوى ميزان يف التحول جاء لقد األسعار. إمالء من يُمكِّنها
األوسط الرشق ويف الثالثينيات يف املكسيك يف بدأت التي التأميم نوعية انتعاش نتيجة
والتسعينيات الثمانينيات أواخر يف النِّْفط أسعار انخفضت حني فقط السبعينيات. يف
التحوُّل كان والعرشين الحادي القرن من األول الَعْقد أوائل يف لكن الحركة، هذه تباطأت

بقوة. واضًحا األخرى القومية النِّْفط ورشكات «اإلخوة» نحو القوى ميزان يف

متغريِّ تياٌر الكربى: النِّْفط رشكات تأميم

.١٩٧٢ عام تأممت العراق: •

.١٩٧٣ عام تأممت ليبيا: •
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.١٩٧٣ عام تأممت إيران: •

.١٩٧٥ عام تأممت فنزويال: •

الدولية النِّْفط رشكات تستطع لم والعرشين، الحادي القرن من األول الَعْقد أوائل يف
اكتُشف آسيا. يف النِّْفط حقول عىل ركزت لذا الغرب؛ يف جديدة نفط حقول عىل العثور
.٢٠٠٠ عام يف قزوين، بحر من الشمايل الجزء يف الواقع الكازاخستاني، كاشاجان حقل
لرشكة ملًكا كاشاجان حقل كان الحديثة. النِّْفط حقبة يف االكتشافات أكرب أحد ذلك كان
وإيمبكس. وكازمونايجاز فيليبس وكونوكو وِشل وتوتال موبيل إكسون ورشيكاتها؛ إيني
حتى اإلنتاج تأجيل إىل السياسية والتدخالت امللموسة املادية العقبات من مزيج (أدَّى

(.٢٠١٢ عام
سيادتها عىل مرتكنة إجراءات اتِّخاذ الروسية الحكومة بدأت ،٢٠٠٤ يناير يف
ترخيص إصدار مقابل دوالر مليار لها يُدَفع أن ع تتََوقَّ أنها أعلنت فقد القومية.
منطقة وتحديًدا والنِّْفط، للغاز الثالثة سخالني حقول أحد وتطوير باستكشاف
فْسَخ فعليٍّا تعني الرتخيص ُمقابَل أكربَ مبلٍغ بدفع املطالبُة هذه كانت كريينسكي.
وروسنفت تكساكو وشيفرون موبيل إكسون ِمن كالٍّ منحْت ١٩٩٣ عام أُجريْت مناقصة
بالفعل استثمرت التي موبيل، إلكسون مباغتًا أمًرا هذا كان نفَسها. االستكشاف حقوَق
عىل الروسية الحكومة سيطرت ٢٠٠٦ عام نهاية ويف املرشوع. يف دوالر مليون ٨٠
مليار ٢٠ قيمته والبالغة سخالني جزيرة يف ِشل برشكة الخاص الطبيعي الغاز مرشوع
يف رئيسيٍّا دوًرا ستلعب غازبروم أن الروسية الحكومة أعلنت ذلك، إىل إضافة دوالر.
من وحلفاءها «األخوات» أن يعني ما وهو العمالق، شتوكمان أركتيك غاز حقل تطوير

خدمات. مقدِّمة مجرَّد بوصفها أدنى مرتبة يف ستكون الدولية النِّْفط رشكات
حقول من العديد عىل السيطرة أْجل من جيَشها بوليفيا استخدمت ،٢٠٠٦ عام
رشكائهم موافقة منتظرين رهائن، بمثابة الحقول هذه البوليفيون أبقى والغاز. النِّْفط

االتفاقيات. عىل التفاوض إعادة عىل الخاص القطاع من
كيفية بشأن تختلف القومية والحكومات السبع األخوات كانت حني املايض، يف
الشمال، وبحر الشمالية أمريكا إىل وتتحول أغراضها تحزم الرشكات كانت مًعا، العمل
بالعالم مكان أيِّ يف النِّْفط عىل العثور ُفَرص صارْت لقد وانقضْت. ولَّْت األيام هذه لكن
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ما دولة ألن ببساطة تُغاِدر أن بمقدورها يَُعد لم األخوات أن لدرجة للغاية، شحيحة
العقود. أحد رشوط بشأن التفاوض إعادة يف ترغب

برتوليوس بها، القومية النِّْفط رشكة يمنح قانونًا فنزويال أصدرت ٢٠٠٧ سبتمرب يف
من حقول أكرب الثقيل، للنِّْفط أورينوكو حزام حقول يف األغلبية حصة فنزويال، دي
طريق عن دوالر مليار ٣١ مقدارها عوائد لنفِسها فنزويال نْت أمَّ العالم. يف النوعية هذه
العديد رت نفَّ — مفاجئ غري نحو عىل — الخطوة هذه لكن األساليب، هذه مثل استخدام

اإليطالية. وإيني الفرنسية توتال رشكة منهم الكبار، األوروبيني املنِتجني من
يفور أن أحد ع يتََوقَّ لم لكن الغليان، نقطة تبلغ التوترات كانت الجديد، الواقع يف
احتياطياتهم ِكَرب مدى عن النظر بغضِّ — النِّْفط عالم فقادة الجديد. املستقبل يف الِقْدر
لَخْوض مستعدِّين يكونوا لم أنهم يبدو — نفطية أرباح من يجنونه ما ِعَظم مدى أو
أْجل من األفريقية الدول تُسلِّح الصني كانت النِّْفطية. مواردهم حماية أْجل من الحروب
مستعدِّين الصينيون يَبُْد لم لكن النِّْفطية، ومواردها نفسها عن الدفاع يف مساعدتها
تحاول ثورية منظمة طرف من لهجوم تتعرَّض قد أفريقية دولة بمساعدة للمسارعة

النِّْفط. عىل السيطرة
األخرية غزو خلفية عىل العراق املتحدة الواليات حاربِت ١٩٩٠ عام صيف يف
املتحدة الواليات آمنت بالنِّْفط. عالقة أي له األمر أن تُنِكر كانت ذاته الوقت ويف للكويت،
دولة أكرب بغزو للغاية القريب املستقبل يف ستقوم العراق فإن العراق تُوِقف لم إذا بأنها

السعودية. العالم؛ يف نفطية
معلومات خلفية عىل ثانية، مرة العراق املتحدة الواليات غزت ٢٠٠٣ مارس يف
تَمِلك تستخدمها. قد وأنها الشامل للدمار أسلحة تملك العراق بأن تقيض استخباراتية
أن وا أرصُّ األمريكيني لكنَّ السعودية)، (بعد العالم يف للنِّْفط احتياطي أكرب ثانَي العراق

بالنِّْفط! عالقة له يكن لم األمر
رامسفيلد دونالد وقتَها األمريكي الدفاع وزيُر أخربَ الجزيرة شبكة مع مقابلة ويف
الشامل للدمار أسلحة تُنتج أالَّ هي املنطقة أْجل من لدينا التي الوحيدة «الفكرة املحاِوَر:
حقوَلهم العراقيون أحرق أن بعد السبب ولهذا سلمية.» تكون وأن جاراتها، تغزو وأالَّ
املسألة عىل اإلجابة عدم املتحدة الواليات دِت تعمَّ للحرب، األوىل الساعات يف النِّْفطية
بأنها الفور عىل العالم دول بقية تتهمها أن من خوًفا النِّْفط؛ حقول بناء بإعادة الخاصة
سوى بوش دبليو جورج األمريكي الرئيس يُْمِض ولم الحقول. هذه عىل للسيطرة تسعى
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النِّْفطية ثروتها يف التشارك أْجل من العراق تقوده برنامج تنظيم محاولة يف قليل وقٍت
املصَدَر وحَدها تكون أن يجب املتحدة الواليات بأن ببساطة مقتنًعا كان بل الحالية،
تنظيم أو إيران أيدي يف السقوط من النِّْفط حقوَل تمنََع أن عليها وأنَّ للحماية الوحيد

القاعدة.
النِّْفط أن جليٍّا كان العاصمة، وواشنطن سرتيت وول يف امُلحلِّلني بعض أعنُي يف
يف آخذة العنف نشوب احتمالية وكانت الجارية. الدولية الرصاعات أغلب قلب يف يقع
صوَب رسيعة إيرانية حربية زوارق خمسة اتجهْت ٢٠٠٨ يناير من السابع يف التزايُد.
أحد تعبري حسب للغاية» «استفزازي نحو عىل الدولية املياه يف أمريكية سفن ثالث
السفن من ياردة ٥٠٠ مسافة حتى اإليرانية الزوارق اقرتبت األمريكية. بالبحرية القادة
تقول: رسالًة لألمريكيني إذاعيٍّا يَبُثُّ إيراني صوت كان الحادث ذلك وخالل األمريكية،

دقائق.»8 غضون يف ستنفجرون إليكم. قادم «أنا
ِكَال فُسُفن حة؛ مرجَّ واإليراني األمريكي الطرفني بني القتال نشوب احتمالية بََدِت
وحيث كله، العاملي النِّْفط من باملائة ٢٨ منه تمرُّ الذي هرمز، مضيق يف كانت الدولتني
األمريكية السفن أحَجَمِت النهاية، ويف العاملي. الخام النِّْفط احتياطي من باملائة ٥٥ توجد
الزوارق عىل النار إطالق وشك عىل كانت أنها االعتبار يف األخذ مع النار، إطالق عن
املوقف. ذلك أنَْهى ما وهو أدراَجهم، ويَعودوا ِوْجَهتَهم اإليرانيون يُغريِّ أن ُقبَيَْل اإليرانية
يف تَِجدُّ املتحدة الواليات كانت البحرية، املواجهة تلك قبل عديدة سنوات مدار عىل
لكن بها، الخاص النووية األسلحة برنامج وقف عىل إيران إلجبار الدويل الدعم طلب
تبحث كانت املتحدة الواليات إن املنتقدون يقول مسعاها. يف تنجح لم املتحدة الواليات
من إيران يف أمريكية بقوات االحتفاظ مع اإليرانيني، قصف أْجل من وحسب ذريعة عن
األوسط الرشق حقول عىل األمريكيون سيطر ما وإذا النِّْفطية. حقولها «حماية» أْجل
النِّْفط، أسعار استقرار ثَمَّ وِمن النِّْفط عالم استقرار ضمان عىل فسيساعدون النِّْفطية،

جوهريٍّا. أمريكيٍّا هدًفا يَُعدُّ ما وهو
التوتر يشوبها منطقة «إنها مرة: ذات جيتس روبرت األمريكي الدفاع وزير قال
هناك بأن لنا تذكرة هذا ويف حقيقي. خطر لهو بها يقع حادث أيِّ تصعيد وخطر بشدة،

طهران.» يف موجودة بأفعالها التنبُّؤ يمكن ال حكومًة
أحد سأله قالئل بأيام بعَدها َعَمل زيارة يف القدس يف األمريكي الرئيس وجود وإبَّان
الرئيس فأشار اإليرانية، للتحرشات املتحدة الواليات استجابة عدم سبب عن الصحفيني
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مشابه، موقف حدوث تكرَّر لو النفس، بضبط تتَِّسم لن املتحدة الواليات أن إىل ضمنًا
ونصيحتي البساطة. بهذه األمر ُسُفنَنا، هاجموا لو وخيمة عواقب هناك «ستكون وقال:

هذا!» تفعلوا ال هي: لهم
وجيزة لفرتة النِّْفط أسعار ارتفعت إذ املوقف؛ بهذا سعيدة سرتيت وول تكن لم
بشحنات يَِحيق الذي التهديد خطورة مدى املتداولون َقيَّم بينما األنباء هذه مع بالتزامن
الطبيعي مستواها إىل األسعار تعود أن وقبل هذا. الحيوي الشحن مسار امتداد عىل النِّْفط
أن ح املرجَّ من كان للربميل. دوالًرا ٩٨٫٤٠ لتبلغ باملائة ٤٩ بنسبة ارتفعت قد كانت
بهذا الشبيهة املواقف من املزيد النِّْفط أباطرة من الجديد الصنف هذا ظهور يخلق

لجورجيا. روسيا بغزو كذلك والشبيهة املوقف

هوامش

مليئًا مستقبًال يواجهون النفط صناعة يف الكبار «الخمسة بعنوان: مقال (1)
.٢٠٠٨ يونيو ٢٥ ريبورت، بيزنيس االستفهام»، بعالمات

للطاقة. الدولية الوكالة من مأخوذة األرقام (2)
الرشكة موبيل، إكسون السعودية، أرامكو هي: األوىل العرش الرشكات كانت (3)
برتوليم، بريتيش (فنزويال)، فنزويال دي برتوليوس (إيران)، للنفط اإليرانية الوطنية
(الواليات شيفرون (الصني)، برتوتشاينا املتحدة-هولندا)، (اململكة ِشل َدتش رويال

(املكسيك). وبريميكس (فرنسا)، توتال املتحدة)،
الكربى الدولية الرشكات بعض إىل إضافة املجمعة، صورتها يف السبع، األخوات (4)

األخرى.
موقع عىل ٢٠٠٧ فرباير ٢٠ يف صدر النفط؟» وقت انتهى «هل بعنوان: مقال (5)

.http://www.ftadviser.com
إنتليجنس «برتوليم اإلخبارية النرشة أجرتْه الذي املسح من مأخوذ الرتتيب (6)

ويكيل».
النفط رشكات من بوصفها السعودية أرامكو إىل نُظر ما عادة أنه الغريب من (7)
األخرى. القومية النفط رشكات صفات مع تتوافق ال يجعلها منشأها أن رغم القومية،
،٢٠٠٧ مارس يف وقع سابًقا آَخَر حادثًا مبارشة األذهان إىل الحادث ذلك أعاد (8)
واتهمتْهم الخليج يف بريطانيٍّا وجنديٍّا اًرا بَحَّ عرش خمسة عىل القبض إيران أْلَقْت حني
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ذلك ومع العراقية، املياه يف كانوا أنهم عىل لندن ت أرصَّ اإليرانية. الدولية املياه بانتهاك
األسبوعني. يُقاِرب ملا الربيطانيون احتُجز
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عرش الثاني الفصل

النخبة حرببوتنيضد روسيا:

ُخَطط عن بوتني فالديمري الرويس الرئيس أعلن ٢٠٠٤ عام خريف يف
وكان بالده، يف السياسية للمنظومة جذري «إصالح» إجراء إىل تهدف
فرصة بوتني انتهز الكرملني. يَِد يف السلطة مقاليد تركيز هو الهدف
عىل الشيشان من انفصاليون فيها أقَدم بيسالن يف رهائن أزمة حدوث
مبعثها كان السلطة مقاليد عىل سيطرته أن وزعم األطفال، مئات قتِْل
تلك تكن ولم اإلرهاب. ضدَّ حربها يف الفوز إىل روسيا حاجة هو األسايس
أغراضه تنفيذ يف الروسية الدولة قوَة بوتني فيها ر يُسخِّ التي األوىل املرة

الخاصة.
يف يخلفه كي بنفِسه يلتسني بوريس سلُفه اختاره الذي بوتني، كان
األعمال رجال بها واملقصود «النخبة»، عىل حربًا يخوض روسيا، قيادة
١٩٩١ عام السوفييتي االتحاد انهيار أعقاب يف السلطة فراغ ملئوا الذين
يلتسني حكومة دعمت قد النخبة تلك كانت الدولة. أصول عىل وسيطروا
.١٩٩٨ عام الروبل انهيار مع الفوىض من حالة يف روسيا وقعت أن إىل
الروسية النِّْفط رشكات مجموعة رئيس خودوركوفسكي، ميخائيل كان
املزعومة، النخبة تلك أفراد أحَد أسهمها، من حصة أكرب وصاحب يوكوس
ونظًرا دوالر. مليار ١٥ يبلغ فوربس، ملجلة وفًقا ثروته، صايف وكان
كانتا ثروته وكذلك خودوركوفسكي يمثلها التي الرأسمالية نوعية ألن
عىل ٢٠٠٣ عام القبض أُلِقَي بوتني؛ لسلطة مباًرشا تهديًدا تمثالن
جريمتَِي خلفية عىل السجن يف وأُلِقَي بوتني، من بإيعاز خودوركوفسكي،



النفط سلطة

النِّْفط رشكة أمام الباب ُفتح ذلك بعد الرضيبي. والتهرُّب االحتيال
وظل يوكوس. رشكة من ى تبقَّ ملا بمناقصة للفوز روسنفت الحكومية

الوقت. ذلك منذ حبيًسا خودوركوفسكي
املنظومة تلك بالنخبة، الخاصة امللكية ملنظومة الجذري اإلصالح كان
معيبة كانت بوتني حركة أنَّ بَيَْد حتميٍّا، أمًرا املنصفة، وغري املعيبة
الحكومة بها تسيطر التي الكيفية عىل مؤًرشا وكانت باملثل منصفة وغري
بشكل األعمال عالم عىل باًال، للقانون يُلُقون ال الذين أتباعها أو املركزية،

املحلية. أم األجنبية األعمال سواء عام،
يف قضية، ثالثني من ألكثر تايمز موسكو صحيفة أَْجَرتْها ملراجعة وفًقا
ما عىل روسيا، إىل الدخول من أعمال رجال ُمنع األقل عىل قضايا عرش
بدا و٢٠٠٦. ٢٠٠٤ بني الفرتة يف القومي» األمن تمس «ألسباب يبدو
إنهم األعمال رجال من العديد وقال تجارية، بصفقات مرتبًطا النفي هذا
يف يضعوهم كي املسئولني إىل ِرًشا قدَّموا الروس منافسيهم أن يعتقدون
سبب األجانب املستثمرين لدى فسيكون هذا صح لو السوداء. القائمة
لجورجيا بوتني غزو بعد لكن روسيا. داخل العمل عند للَحذَر جديد
عىل يتهافتون كانوا الذين أنفَسهم املستثمرين فإن ،٢٠٠٨ أغسطس يف
الحرف تمثل روسيا كانت حني — َخَلْت قليلة سنوات منذ روسيا دخول
البالد. مغادرة يف بدءوا — 1BRIC الربيك بدول الخاص االختصار يف R
هذا صحَّ ولو السوفييتي»، االتحاد زمن إىل «عودة بمنزلة وكأنه األمر بدا

املال. رأس ألصحاب مناسبًا مكانًا البالُد تلك تكون فلن

∗∗∗

يف حدثت التي الكربى النِّْفطية الصدمات منذ جذريٍّا ًا تغريُّ النِّْفط عالم شهد
يُمِكن التي الدول من جديٌد جيٌل الرصاع َحَلبة إىل دخل العرشين. القرن سبعينيات
وفنزويال. وإيران روسيا الدول لهذه أمثلة ثالثة وأبرز املعتدية»، النِّْفطية «الدول تسميتُها
إظهار أو ة، الِحدَّ العايل الخطاب استخدام عىل دوًما املعتدية النِّْفطية الدول دأبِت
بداية لكن للغرب. اإلنذارات توجيه أو التهديدات، إصدار أو فيه، مباَلٍغ نحو عىل قوَّتِها
َمنََحِت والعرشين، الحادي القرن بدايات يف ومجدًدا العرشين، القرن تسعينيات من
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الرئيس يُظِهر انتخابي ملصق قرب موسكو مدينة وسط يف يسريون مارَّة :1-12 شكل
الثالثاء يوم روسيا موسكو، يف ميدفيديف ديميرتي الرئايس ح واملرشَّ بوتني فالديمري الرويس
الرئاسية.» االنتخابات مارس، من الثاني سنفوز. «مًعا امللصق عىل مكتوب .٢٠٠٨ فرباير ٢٦

نيوز.) جريباس/بلومربج يوري (تصوير

الترصف عىل أعظم قدرًة إيَّاها الدول هذه خزائن إىل قة املتدفِّ الجديدة النِّْفطية الثرواُت
الخشونة. من بمزيد

السوفييتي االتحاد أراد و١٩٩١، ١٩٤٥ عاَمْي بني الباردة الحرب سنوات خالل
أن عىل أرصَّ فقد ديكتاتوريٍّا، بلًدا وبوصفه والغاز، النِّْفط من ممكن قْدر أكرب يُنِتج أن
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يُطَلق َمن وأحد روسيا يف الرجال أغنى أحد خودوركوفسكي، ميخائيل أُِدين :2-12 شكل
يف واالحتيال الرضيبي التهرُّب بتهمة موسكو محاكم إحدى جانب من «النخبة»، اسم عليهم
بلياكوف/بلومربج ديميرتي (تصوير للنِّْفط. يوكوس أُو إيه أُو رشكة انهيار سبَّبِت قضية

نيوز.)

الجمهوريات بإمداد ُملَزًما كان ِسَلَعه. آسيا ووسط الرشقية أوروبا يف معيَّنة دول تشرتي
السعر. حول باملساومة ا مهتمٍّ يكن لم لكنه بالنِّْفط، النائية السوفييتية

لكنها النِّْفط، عىل العاملي الطلب من باملائة ١٥ ب تفي روسيا كانت ١٩١٧ عام
الوقت، ذلك ومنذ العرشين. القرن تسعينيات حتى ورائه من حقيقية ثروات ق تحقِّ لم
امُلكتََشفة النفطية، العالم مستودعات أكرب من بعٍض عىل الحديدية سيطرتها منحتْها
صارت ٢٠٠٦ عام ويف معتدية. نفطية دولة تَصري كي القوَة منحتها املستَغلَّة، وغري

السعودية. العربية اململكة بعد للنِّْفط ر مصدِّ أكرب ثاني روسيا
تَصري بأْن األمُل املراقبني من العديَد يحدو كان السوفييتي، االتحاد سقوط بعد
االستخبارات جهاز عميُل اعتََىل حني رْت تبخَّ اآلمال هذه لكن ديمقراطية. دولًة روسيا
وقد .١٩٩٩ عام يف الرئيس بوصفه الحكم َة ُسدَّ بوتني فالديمري السابق السوفييتية
االستخبارات لجهاز تابًعا اًحا سفَّ كان «َمن التايل: النحو عىل إخباري ملقال عنوان وصفه
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لم الحال بطبيعة السوفييتية.»2 االستخبارات لجهاز تابًعا اًحا سفَّ سيَظلُّ السوفييتية،
الروسية االستخبارات وكالة لكن السوفييتية، االستخبارات لجهاز وجود هناك يَُعد

مختلفة. تَبُْد لم — االتحادية» األمن «خدمة — محلَّه حلَّت التي الجديدة
خلَّفتْه إرٌث وهو ُعْمَلة، بأزمة يمرُّ الرويس االقتصاد كان بوتني، حكم بدايات يف
املرصيف النظام وكان الدوالرات، من املليارات بمئات َمِدينة الحكومة كانت يلتسني. حقبة
كبري عدد وغادر فادحة، خسائر من األسُهم مستثمرو وعانى السيولة، نقص من يُعاني
طاقتها؛ بكل تعمل العامة الخدمة تكن لم ألوطانها. وعادت روسيا األجنبية الرشكات من
االقتصاد نصف إىل يَِصل ما كان كافية. عائداترضيبية عىل تحصل تكن لم الحكومة ألن

السوداء. السوق عىل قائًما تقريبًا الرويس
وزيادة الديون، دفع من بوتني تمكَّن املتزايدة، النِّْفط أسعار وبفضل هذا، ومع
َدْخل رضيبة بوتني فرض ٢٠٠١ عام ويف لة. املحصَّ الرضائب وزيادة العملة، احتياطي
الُهوَّة من بلده إخراج يف نجح قد كان بوتني أن ورغم باملائة. ١٣ مقدارها دة موحَّ
الغربية التكنولوجيا إىل رسمه الذي املسار يف لالستمرار بحاجة كان فقد االقتصادية،
وكأنه بدا ولوْهلة، االقتصادية. الناحية من كفاءة أكثر نحو عىل النِّْفط استخراج أْجل من
األشُهر وخالل الجديدة. وروسيا الغرب من كالٍّ تُِفيد أن شأنها من عالقات بناء يمكن

ترحيبًا. يَْلَقْون األجانب املستثمرون بدأ ،٢٠٠٠ عام من األوىل الستة
إجراء عىل ووافق موسكو، بوش دبليو جورج األمريكي الرئيس زار ،٢٠٠٢ مايو يف
عىل القْدرة وتحسني االستقرار، بزيادة الرئيسان َوَعد بوتني. مع الطاقة» حول «حوار
أمًرا كان الرويس النِّْفط استرياد إن بريمر إيان وقال العاملية. النِّْفط أسواق يف التنبُّؤ
عىل االتفاق عن عاجزتنَْي الدولتان بدِت ما بصورة لكن املتحدة، الواليات نظر يف منطقيٍّا
مجال يف اسرتاتيجية رشاكة تطوير عن املتحدة الواليات ثِت «تحدَّ بريمر: قال الرشوط.
يرجع هذا يف السبب من جزء تقدُّم. أيُّ ق يتحقَّ لم لكن … لسنوات الروس مع الطاقة
فيما عالية أسعاًرا الروس يُريد ثَمَّ وِمن ُمنِتج؛ وروسيا مستهِلك املتحدة الواليات أن إىل

منخفضة.»3 أسعاًرا املتحدة الواليات تُريد
ُمفيدة أنها يََرى كان حني فقط الغرب مع بالعالقات ا مهتمٍّ بوتني بدا البداية، من
٤٫٥ الروسية النِّْفط صناعة يف املبارش األجنبي االستثمار بلغ ،٢٠٠٢ عام أوائل يف له.
املحيط يف الُخُطورة عالية مكلِّفة مرشوعات إىل ذهب املال هذا وأغلب دوالر، مليارات
األسود. البحر بموانئ قزوين بحر يف النِّْفط حقول يربط أنابيب خط بناء وإىل الهادي
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العسل شْهَر لكنَّ التوتر، عالمات بعَض بالفعل تُظِهر الغربية الروسية العالقات كانت
مسئويل عىل القبض إلقاء يف الروس بدأ حني ،٢٠٠٣ أكتوبر يف رسمي بشكل انتهى

التنفيذيني. يوكوس
كان الذي املسار بشأن مرتبكني كانوا الغربيني النِّْفط مستثمري أن الواضح من
االستقرار بعدم شعروا لكنهم النِّْفط، مجال يف االستثمار يُريدون كانوا يَسلُكه. بوتني
عن أُبِعدوا قد كانوا ذلك، عىل عالوة التنفيذيون. الرشكات مسئولو فيها يُسَجن بيئة يف
أمريكا يف النِّْفط حقول لدخول فرصة لديهم يكون أن فإما األوسط، الرشق يف االستثمار
إنتاجها وكان للنفاد سبيلها يف كانت النِّْفط حقول أن وإما أوروبا، غرب وشمال الشمالية

انخفاض. يف
معفاة صناعية مناطق وأنشأ املوافقات عىل الحصول عملية بوتني ل عجَّ ،٢٠٠٤ عام
مملوكة رشكات مع مشرتكة مرشوعات يف الدخول املستثمرين عىل وعرض الرضائب، من
وليس الكرملني، لكن مغرية، بأرباح وعوًدا املشرتكة املرشوعات تلك حملت للدولة.
التدخل وتسبب النِّْفط، إنتاج عملية يف األسايس القرار صانع صار الخاص، القطاع
وكذلك موبيل، إكسون وأعلنت الغربيني. النِّْفط مستثمري حماس فتور يف الحكومي
عاَمْي وبني الروسية. النِّْفط أسواق يف مشاركتهما خْفَض توتال، الفرنسية النِّْفط رشكة
دوالر؛ مليار ١٢ إىل دوالر مليار ٢٫٩ من الهارب املال رأس مقدار زاد و٢٠٠٤ ٢٠٠٣

دوالر. مليارات ٩ بواقع أْي
واملعرفة النِّْفط تكنولوجيا عىل االعتماد يف رغبتهم لعدم نظًرا الروس، اضطر
وبحلول أنفسهم. عىل باألساس االعتماد إىل قبل، من عليها يحصلون كانوا التي الغربية
املحيل الناتج من باملائة ٢٠ عن مسئوًال الرويس والغاز النِّْفط قطاع بات ٢٠٠٥ عام
باملائة ٣٠ ويمثِّل التصدير، عوائد من باملائة ٦٠ من أكثر يولِّد وكان لروسيا، اإلجمايل
عاود النِّْفط، عوائد ق تدفُّ ونتيجة شك، ودون البالد. يف املبارش األجنبي االستثمار كل من

قدميه. عىل الوقوف الرويس االقتصاد
فاق ما وهو باملائة، ٦٫٧ بمقدار لروسيا اإلجمايل املحيل الناتج نما ،٢٠٠٦ عام
عىل السابع للعام للبالد االقتصادي التوسع ج وتوَّ أخرى صناعية دول يف النمو معدالت
فرض عىل القْدرة تملك اآلن «روسيا عابري:4 موردخاي اإلرسائييل الباحث يقول التوايل.
ونستطيع ْوط. السَّ نمسك َمن اآلن «نحن الغربية: أوروبا يف لزبائنها تقول وهي رشوطها،
أخرى».» دولة أي أو اليابان أو للصني بَيُْعه يمكننا لكم، املنتََج نَِبِع لم إذا لكم: نقول أن
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حصة ِشل َدتش لرويال كان ٢٠٠٦ عام يف عضالته. استعراض بوتني واصل
يَِفَي أن شأنه فِمن املرشوع يكتمل إْن وما روسيا. يف ٢ سخالني مرشوع يف األغلبية5
بالفعل َشِهَدْت قد ِشل كانت امُلسال. الطبيعي الغاز عىل العاملي الطلب من باملائة بثمانية
للنِّْفط متكاملة منظومة أكرب يَُعدُّ الذي املرشوع ذلك تتضاعف، وهي املرشوع تكاليف
إىل الروسية السلطات َسْعِي يف األخرية املشكلة تمثَّلِت لكن العالم. يف الطبيعي والغاز
املرشوع ُخطَّة تنفيذ يف بالبدء وسمحت ٢٠٠٣ عام أُجريت التي الَجْدَوى دراسة نْقض
من ألكثر منخرطة كانت غازبروم العمالقة الروسية الرشكة ألن ونظًرا األول. املقام يف
الرشكة معرفة الصعب من يكن لم املرشوع؛ من حصة لنيل تَهُدف محادثات يف عام
آَخر مثاًال الصفقة تلك كانت املرشوع. يف ِشل حقوق إلغاء وراء من ستستفيد التي
احتياجاتها مع تتوافق كي الوقت مرور مع القواعد تََضع حكومات مع العمل ملشكالت
أيِّ من أكثر امُلِهمِّ من السبب «لهذا هذا: عن ويك موني مجلة قالت وقد وطموحاتها.

الدول.» هذه مثل عىل االعتماد تتضمن ال نفطية موارد الغرب يَِجد أْن مىض وقت
والخاص دوالر مليارات ٦ قيمته البالغة املرشوع بوتني تحدَّى ،٢٠٠٧ عام خريف يف
كازاخستان.6 يف شيفرون للنِّْفط املنتجة األمريكية الرشكة تُديره الطاقة لتطوير بائتالف
من يمتد الذي قزوين بحر أنابيب لخط التوصيل قْدرة مضاعفة تأُمل شيفرون كانت
ائتالف يف باملائة ٢٤ مقدارها حصة يَمِلكون الروس وكان األسود. البحر إىل كازاخستان
ألف ٧٠٠ من القْدرة ملضاعفة املجموعة ُخَطط طويل لوقت عارضوا لكنهم شيفرون،
مرشوع يُِعيقوا أن قرَّروا وأخريًا، الكافية. العوائد وا يتلقَّ لم إنهم قائلني يوميٍّا برميل

األنابيب. خط يف التوسع
يف الطبيعي للغاز منِتج أكرب هي «روسيا هاييل:7 مايكل النِّْفطي املحلل يقول
رديئة أنابيبها لخطوط التحتية البنية إن عليه. هي ا ممَّ أكرب تَصري أن ويمكن العالم.
الحكومة قيام يف تتمثَّل مشكلة توجد روسيا يف استثمار فيه يَحدث وقت أيِّ ويف للغاية.
مخاطرة هناك اإلدارة. عىل القائمني تحب ال ألنها للنِّْفط؛ رشكة عىل بالسيطرة الروسية
بها.» العاملة النِّْفط رشكات مْت أَمَّ التي الدول يف االستثمار يف الراغبني ألولئك سياسية
رغم لكن ينتقدونه، َمن هناك أن صحيح روسيا. يف بالشعبية يَحَظى بوتني يزال ال
عنه قال وقد لُحْكمه. طفيف تهديد سوى يمثِّلون ال فإنهم الضيق، تُِثري قد كلماتهم أن
االنتخابات يف املرات إحدى يف ح ترشَّ الذي الشهري الشطرنج العب كاسباروف، جاري
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النائب ميدفيديف، ديميرتي بجوار اليسار، إىل بوتني، فالديمري الرويس الرئيس :3-12 شكل
(تصوير .٢٠٠٨ مارس ٢ موسكو، األحمر، بامليدان مقام حْفل خالل الوزراء، لرئيس األول

نيوز.) جريباس/بلومربج يوري

مثل يعيش ذاته الوقت ويف ستالني، مثل يحكم أن يريد إنه يخاف. ال «بوتني الرئاسية:
ديمقراطي.» بنظام منه باملافيا أشبه بوتني نظام إن … أبراموفيتش8

برميل ماليني ١٠ إىل تصل إنتاجية قْدرة اشرتى قد بوتني كان ،٢٠٠٧ عام بحلول
وهو املتزايد، آسيا وسط دول إنتاج إىل الطريق يف بالفعل تتحكَّم روسيا كانت يوميٍّا.
كازاخستان من اإلنتاج ستزيد أنها أويل لوك رشكة أعلنت حني واضًحا صار موقف

.٢٠١٠ عام بحلول باملائة ٤٠ بنسبة
باملائة ١٩ قدرها بنسبة الرويس النِّْفط قطاع يف املهيمنة الرشكة هي أويل لوك كانت
منظور من الرويس. النِّْفط احتياطي من باملائة ١٨ قدرها ونسبة الرويس النِّْفط إنتاج من
٢٫٣ عىل وتسيطر العاملي النِّْفط احتياطي من باملائة ١٫٣ تملك الرشكة كانت عاملي،
بني للتداول حجم بأكرب أويل لوك تمتَّعْت ٢٠٠٦ عام العاملي. النِّْفط إنتاج من باملائة
عىل الدولة سيطرة يف املتمثِّل — الرويس النموذج إن لندن. بورصة يف األجنبية الرشكات
الرأسمالية تشويه يف تسبَّب — البورصات يف للتداول أسُهُمها الخاضعة النِّْفط رشكات

بوتني. هوى وفق
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للدولة9 اململوكة الروسية النِّْفط رشكات

غازبروم. •

روسنفت. •

سالفنفت. •

ترانسنفت. •

أويل. لوك •

أوناكو. •

سيبنفت. •

راسنفت. •

من وبمزيج الدولية. النِّْفط رشكات نظر يف يُقاَوم ال إغراءً الرويس النِّْفط كنز مثَّل
خلت قليلة سنوات منذ روسيا غادرت قد كانت التي الرشكات عادت والتفاؤل، العناد
السيارات لتجميع مصانع وبَنَْت بالتجزئة، بيع متاجر فافتتحت ،٢٠٠٧ عام يف قوة بكل
لألسهم األوَّيل الطرح عمليات شهدت املتنامية. الجديدة الوسطى للطبقة مساكن َرْت وَوفَّ
ولندن فرانكفورت بورصات يف وإنما موسكو، بورصة يف فقط ليس كبريًا، إقباًال الروسية

أيًضا. ونيويورك
السلطات مع طيبة وأخرى عصيبة بأوقات الكربى الغربية النِّْفط رشكات مرَّْت
يف الكثري تستثمر بي بي «رشكة فإن بريمر10 إيان النِّْفطي املحلِّل وَوْفق الروسية.
من دوالر مليون ٩٠٠ ُغرِّمت ذلك وبعد سادامكو، صفقة من ُطردت البداية يف روسيا.
كي النِّْفط لرشكات يُدَفع املطاف، نهاية يف لكن صعبة، بيئة إنها … الكرملني جانب
مفيدة.» خدمة النِّْفط رشكات وتقدم األرض، من املوارد وتسحب الدول هذه إىل تأتي

بي بي رشكة مع املشرتك روسيا مرشوع (1)

رويس، رشيك مع مشرتك مرشوع يف بي، بي الربيطانية، النِّْفط رشكة دخلت ،٢٠٠٣ عام
كيه-بي إن تي املرشوع اسم كان باملائة. خمسني املرشوع يف منهما كلٍّ حصة وكانت
جلب هو الرويس الهدف كان داديل. روبرت التنفيذي بي بي جانب من يرأسه وكان بي،
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واستكشاف القديمة النِّْفط حقول بعض يف اإلنتاج تعزيز أْجل من بي بي تكنولوجيا
قادرة بي بي ستكون ،٢٠٠٤ عام التايل، العام يف أنه تأمل روسيا كانت جديدة. مناطق
برميل. مليون ١٫٤ إىل يوميٍّا برميل مليون من القديمة النِّْفط حقول يف اإلنتاج رفع عىل
واحتياطيه الجديد االستكشاف حيث من عملها؛ ثمار َجنِْي إىل تتطلَّع بي بي كانت

بروسيا. سيبرييا نفط حوض يف املضمون
أْلَغِت ٢٠٠٨ يوليو ويف الرسعة. بهذه باألمر تسمح لم الروسية الحكومة لكن
إن بي، بي رئيس َسذرالند، بيرت قال بداديل. الخاصة العمل تأشرية الروسية الحكومة
املدعوم الرشيك ذلك حصتها، عىل السيطرة الرويس الرشيك محاوالت تُقاِوم كانت الرشكة
إبعاد يف تتمثل أخرى قومية حيلة وهي الروسية، السلطات طرف من يبدو ما عىل

بالطاقة. الغنية املناطق عن الغربية النِّْفط رشكات
من العديد وتنبَّأ روسيا. يف العاملي إنتاجها من باملائة ٢٥ نحو تضخُّ بي بي كانت
روسنفت، أو غازبروم مثل الروسية، الحكومة عليها تسيطر رشكة بأن الصناعة محليل
ذي رشيك مجرد بي بي تَصري بحيث املشرتك، املرشوع عىل املطاف نهاية يف ستسيطر

األساس. من محظوظة كانت لو هذا أقلية، حصة

للرصاع محور النِّْفط الرويسلجورجيا: الغزو

بحاجة كانت روسيا أن هو للرصاع امُلعَلن السبب جورجيا. روسيا َغَزْت ،٢٠٠٨ أغسطس يف
لكْن ني. املنشقِّ الجنوبية أوسيتيا وانفصاليي املستقلَّة جورجيا دولة بني السالم عىل للحفاظ
الغنية قزوين منطقة عىل السيطرة روسيا أرادْت الرصاع. هذا محوَر النِّْفط كان الحال بطبيعة
خطوط أراضيها يف تمرُّ كانْت لكن بها، خاصة طاقة مصادر تملك جورجيا تكن لم بالنِّْفط.
إىل قزوين منطقة من والغاز النِّْفط تنقل — الكربى الدولية النِّْفط رشكات بَنَتْها — أنابيب

الغربية. األسواق

إىل وجورجيا أذربيجان عرب الغرب إىل الرشق من يمتد طاقة ممر تدعم املتحدة الواليات كانت
النِّْفطية املناطق إحدى من اآلتية اإلمدادات عىل امُلحَكمة روسيا قبضَة ف خفَّ ما وهو تركيا،

العالم. مستوى عىل املستَغلَّة غري القليلة املتبقية

غربية دولة أي أو (الناتو) األطليس شمال حلف يفعل ولم ثانية. مرة عضالتها روسيا استعرضت
ذلك. دون للحيلولة يشء أي منفردة
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هوامش

بكلٍّ عديدة بمؤرشات ُمدَرجة كانت بالبورصات املتداَوَلة الصناديق من العديد (1)
(الربيك). والصني والهند وروسيا الربازيل من

.٢٠٠٦ نوفمرب ٢١ ،www.infowars.net واطسون، ستيف (2)
مجموعة رئيس هو بريمر .٢٠٠٦ سبتمرب ٨ يف بريمر إيان مع للمؤلِّف مقابلة (3)

االسرتاتيجيات. عىل يركز خربة بيت وهي أوراسيا،
للشئون القدس مركز زميل عابري املؤلِّف. مع ٢٠٠٧ عام أُجريت مقابلة يف (4)
العربية الجامعة يف اإلسالمية والدراسات األوسط الرشق لدراسات فخري وأستاذ العامة،

األوسط. الرشق يف والنفط السعودية العربية اململكة دراسة يف ومتخصص بالقدس،
اليابان. من وميتسوبييش ميتسوي هما: فرعيتني رشكتني أيًضا االئتالف ضم (5)

(6)
الرئيس نائب هو هاييل .٢٠٠٧ أبريل ٧ يف هاييل مايكل مع للمؤلِّف مقابلة (7)

فيمات. الطاقة رشكة يف الطاقة منتجات قسم ورئيس األول
فريق ويملك النفط، تجارة يف يعمل رويس ملياردير أبراموفيتش رامون (8)

القدم. لكرة اللندني تشيليس
واالستحواذ. االندماج عمليات ضوء يف للتغريُّ عرضة القائمة هذه (9)

.٢٠٠٦ سبتمرب ٨ يف نيويورك يف املؤلِّف مع مقابلة (10)
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عرش الثالث الفصل

اسرتاتيجية بوصفها الغطرسة إيران:
نفطية

وخمسمائة ألفني مرور بذكرى االحتفال إيران شاه أراد ،١٩٧١ أكتوبر يف
برسبوليس مدينة أطالل وبجوار اإليرانية. اإلمرباطورية تأسيس عىل عام
تسع جانب إىل ضخمة َمَلكية خيام ثالث من تتألَّف خيام مدينة بُنِيَْت
مساحًة وتغطِّي نجمة، شكل عىل منظَّمة أصغر أخرى خيمة وخمسني
باريس يف ماكسيم مطعم من فرنسيون ُطهاة قدَّم فدانًا. ١٦٠ قدُرها
أطباق عىل الطواويس صدور والنخبة املالكة العائلة من للحارضين
كان البلورية. باكاراه كئوس يف الشمبانيا وصبُّوا الفاخرة ليموج سريالني
للغاية قويٍّا املجاورة القرى وتعاسة لالحتفال امُلبِهرة األناقة بني التناُقض
١٠٠ الحفل تكلَّف عنه. الطرَف وا يَُغضُّ أن عن عجزوا الضيوف أن لدرجة
مطلًقا»، الهموم تُفاِرُقها ال التاج تضع التي «الرأس أن إال دوالر. مليون
مواطنيه.1 من ألف و١٠٠ ٦٠ بني ما تعذيب أو سجن إىل الشاه قلق وأدَّى
الوزراء رئيُس أقنََع املتزاِيدة، املعارضة مواجهة ويف ،١٩٧٩ يناير يف
إيران إىل عاد الشاه، رحيل ولُدْن البالد. يُغاِدر بأن الشاَه بختيار شابور
عاًما، وسبعني ثمانية العمر من البالغ الديني الزعيم ذلك الخميني، هللا آية
عن العاِزف الخميني، قاد عاًما.2 عرش أربعة منذ امَلنَْفى يف يعيش وكان
انقالب يف الحكم عىل االستيالء إىل مَؤيِّديه بختيار، مع السلطة مشاركة

اإليرانية. الثورة باسم يُعَرف صار



النفط سلطة

يف األمريكية السفارة عىل االستيالء تمَّ ،١٩٧٩ نوفمرب من الرابع ويف
بدأْت وبذا رهائن. بها العاملون السبعون املوظفون واحتُِجز طهران،

يوًما. ٤٤٤ ملدة ستستمر التي الرهائن، أزمة

∗∗∗

الرئاسية االنتخابات يف املرشحني وأحد اإليراني الرئيس نجاد، أحمدي محمود :1-13 شكل
مايو ٣١ األحد يوم إيران طهران، يف االنتخابية لحملته مسرية خالل ألنصاره يلوح القادمة

نيوز.) تاالي/بلومربج رامني (تصوير .٢٠٠٩
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نفطية اسرتاتيجية بوصفها الغطرسة إيران:

ْت تحدَّ كلها — وفنزويال وإيران روسيا — الثالثة املعتدية النِّْفطية الدول أن رغم
النِّْفطية الدول فأشدُّ بينها. فيما تفاوتًا هناك أن إال وأقوى، منها أكرب منافسة دوًال
دولة تدمري بقصد نووية ترسانة بناء ِنيَّتِها عن أعلنْت التي إيران، هي رشاسة املعتدية
الواليات وإىل بل — إرسائيل إىل َخِفيَّة غري تحذيرات إيران أصدرْت كذلك إرسائيل.3
ألن إيران؛ عىل الهجوم بشأن تُراِودها قد أفكار أيَّ جانبًا ي تُنحِّ أن عليها بأن — املتحدة

الدولتني.4 عىل النووي غضبَها تصبُّ إيران تجعل أن شأنها من كهذه حركة
خْفض يف اإليرانية بالثورة املحيطتان اليقني وعدم االستقرار عدم حالتا تسببت
التالية الفرتة يف مستوياتها أعىل إىل النِّْفط أسعار ارتفاع ثَمَّ وِمن للعالم؛ النِّْفطي إنتاجها
من مًعا والعراق إيران إنتاج كان ١٩٨٠ نوفمرب فبحلول الثانية. العاملية الحرب عىل
ماليني ٦٫٥ ب ١٩٧٩ عام عليه كان مما أقل أْي فقط؛ برميل مليون يبلغ يوميٍّا النِّْفط
د املهدَّ الوْضع ذلك كان النِّْفطية العوائد فقدان من أكثر إيران أزعج ما لكن برميل.
ُمشِعًال ،١٩٨٠ سبتمرب يف إيران حسني ام صدَّ هاجم فقد عليه. صارت الذي بالخطر

سنوات. لثماني دامت َحْربًا
إىل اإليرانية العراقية والحرب اإليرانية الثورة يف املتمثِّلة املزدوجة الرضبة ِت أدَّ
دوالًرا ٣٥ إىل ١٩٧٨ عام للربميل دوالًرا ١٤ من الضعف من ألكثر النِّْفط أسعار ارتفاع
النِّْفط من برميل مليون ١٫٦ تُنِتج إيران كانت ٢٠٠٦ عام حتى .١٩٨١ عام للربميل
األوبك منظمة يف منِتج أكرب ثانَي كانت أنها ورغم العاملي. اإلنتاج من باملائة ٥ أي يوميٍّا؛
اإليراني النِّْفط إنتاج يبلغ لم ،٢٠٠٧ عام أي بعام؛ التاريخ ذلك بعد حتى السعودية، بعد
ذروته من برميل مليون ١٫٥ بنحو أقل أْي الشاه؛ حكم تحت عليه كان ما ثُلُثَْي سوى

اإليرانية. العراقية الحرب قبيل
الواليات ساعدِت الشاه، مع الودودة عالقتها إطار ويف الخمسينيات، َعْقد خالل
أْجل من الذَّرَّة «تسخري برنامج من كجزء األصيل النووي برنامجها إطالق يف إيران املتحدة
الثورة نشوب حتى الربنامج دعم يف الغربية وأوروبا املتحدة الواليات استمرت السالم».
وإيران. املتحدة الواليات بني العالقات وساءت بالشاه أُطيح حني ،١٩٧٩ عام اإلسالمية

اإليراني النِّْفط تأميم جذور

مدينة يف كبري نفطي حقل اكتشاف أعقاب يف ١٩٠٨ عام األنجلو-فارسية النِّْفط رشكة تأسست
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النهاية ويف ١٩٣٥ عام األنجلو-إيرانية النِّْفط رشكة إىل الرشكة اسم تغريَّ إيران. يف سليمان مسجد
اليوم. بي بي رشكة جذور أحد وهي ،١٩٥٤ عام برتوليم بريتيش رشكة صارت

أغسطس ١٩ ويف األنجلو-إيرانية. النِّْفط رشكة مصدق محمد إيران حاكم م أمَّ ١٩٥٠ نوفمرب يف
شاه محلَّه وحلَّ املتحدة، الواليات جانب من مدعوم انقالب طريق عن بحكومته أُطيح ١٩٥٣

بهلوي. رضا محمد إيران

بالربنامج العمل اإليرانية الحكومة أوقفت الغربية، التكنولوجيا مساعدة دون من
مؤقتًا.

عينها بالدرجة معنية العاملية السياسية القوى خالف أخرى أطراف هناك كانت
األسهم ببورصة املتاجرين يف األطراف هذه وتمثلت والغرب، إيران بني املحتمل بالرصاع
إيران دوالر مليار ٢٠٠ نحو غادرت اإليراني. املرصيف النظام يستخدمون وَمن اإليرانية
العالية النِّْفطية األرباح رغم ،٢٠٠٦ عام ويف املتحدة. العربية واإلمارات ُدبَي إىل متجهة
تََجاَوز انخفاٍض من بالفعل عانت التي اإليرانية، البورصُة خرست البالد، قتْها حقَّ التي

باملائة. ٧٫٥ مقدارها أخرى نسبًة ،٢٠٠٥ عام باملائة العرشة
طوارئ ُخَطط املتحدة الواليات لدى أن نيوز يس بي بي أفادت ،٢٠٠٧ فرباير يف
البنية وتتضمن اإليرانية النووية املواقع وراء ملا تمتدُّ إيران ضد جوية رضبات شنِّ بشأن
إيران بُخطَّة مدفوًعا يكون قد الهجوم هذا بأن نات تكهُّ توجد كما العسكرية. التحتية
التوقف بتهديدات مدفوًعا كونِه من أكثر اليورو5 أساسها نفط بورصة بإنشاء القاضية

النِّْفط. إمدادات يف
أمريكي عسكري هجوم إىل نفط بورصة إنشاء يؤدِّي أن فكرة تبدو الظاهر، من
تكون أن إمكانية أقلقتْهم واشنطن يف أشخاص يوجد أنه الجيل من لكن عبث، محض
تقييم إىل تحولت إذا خاصة األوسط، بالرشق النِّْفط لتجارة املهيمن املركَز هي إيران
الدوالر يُعاني أن من املحللون أولئك خيش الدوالر. عن عوًضا باليورو النِّْفط أسعار
أحد بوصفه كالرك،6 آر ويليام املعلوماتي األمن محلل تنبَّأ وقد ذلك. جرَّاء األمريكي
لن عندها الدولية، النِّْفط سوق يف األمريكي الدوالر هيمنة إيران هدَّدت لو بأنه هؤالء،

العسكري. الردِّ سوى خيار األبيض البيت أمام يكون
يف بالِفْعل العمل بدأِت قد كانت كيش»، «بورصة باسم املعروفة البورصة، لكن
تتعامل اآلن، إىل وَقَطر. ُدبَي يف العمل بدأِت مشاِبهة بورصات وهناك ،٢٠٠٨ فرباير
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نفطية اسرتاتيجية بوصفها الغطرسة إيران:

البالستيكية بالصناعات الخاصة البرتولية املشتقات منتجات يف فقط البورصات هذه
وهي الثانية، املرحلة أن إىل أشار نوذَري حسني غالم اإليراني النِّْفط وزير لكن والدوائية،
بسالسة. الحالية العمليات َسرْيُ يتأكَّد أن بعد ستبدأ الخام، النِّْفط يف املبارش التعامل

تجارة وتقييم املتحدة الواليات لتحدِّي كبريًا استعداًدا الخليج دول تُبِْد لم اآلن، إىل
بعمالتها وإما األمريكي بالدوالر إما تُتاِجر هي األقل عىل الحايل الوقت ويف باليورو. النِّْفط
إيران من كلٍّ يف الزمان من َعْقد غضون يف باليورو ستُتاِجر األرجح عىل لكنها املحلية،

وُدبَي. وَقَطر
طهران تمكني فقط ليس الجديدة النِّْفطية بورصتها وراء من إيران هدف سيكون
عملياتها أْجل من باليورو التقييم عىل قائمة الدولية النِّْفط لتجارة آلية استخدام من
النِّْفط لتجارة بها الخاصة التسعري آلية تأسيس محاولة أيًضا وإنما النِّْفطية، التجارية
املدفوعات تكون أن عىل إيران إرصار ورغم ،٢٠٠٣ عام ربيع منذ نفطي). («مؤرش»
فإن اآلسيوي/اآلسيوي، املقاصة التحاد املوجهة وتلك األوروبية صادراتها مقابل باليورو
عىل يُعَرض أن الفكرة ستكون بالدوالر. يتمُّ يزال ال كان التجارة أْجل من النِّْفط تسعري
نايمكس بورصة يف دوالًرا ٥٠ مقابل الربميل رشاء إما خيار للنِّْفط الدوليني املشرتين
البورصة يف مثًال يورو ٤٠ أو اسرتلينيٍّا جنيًها ٣٧ مقابل رشاؤه وإما إي، بي آي أو
أسواق يف األمريكي الدوالر لهيمنة واضًحا ا َكْرسً بوصفها ترحيبًا الفكرة القِت اإليرانية.

الدولية. النِّْفط
تسعري منظومة يف طويلة لفرتة استُخدمت التي للنِّْفط7 الثالثة التقليدية املؤرشات
بالعملة املتعلِّق الَجَلل األمر ما األمريكي. الدوالر تَستَخِدم اآلن كلها الدولية النِّْفط
فإن النِّْفطيني الخرباء بعض رأي حسب تداُوله؟ أو النِّْفط سعر تحديد يف املستخدمة
قد ما وهو األمريكية، العملة قيمة يف كبري انخفاض إىل تؤدِّي أن شأنها من الحركة هذه
القرن ثالثينيات يف الكبري الكساد حقبة منذ أزمة أكرب يف املتحدة الواليات اقتصاَد يََضع

العرشين.
والهند والصني فنزويال من كلٍّ من دعًما بالِفْعل اإليرانية النِّْفط بورصة ْت تلقَّ
خوف ورغم النووية). إيران طموحاِت ملحوظ نحٍو عىل َدعمتا األخريتان (الدولتان
كبريًا رضًرا الجديدة البورصة تُلحق أن يف تشككوا آخرين فإن الغرب، يف املحللني بعض
باملائة ٥ الدولية النِّْفط سوق من إيران نصيب يبلغ حال، أي فعىل األمريكي. باالقتصاد

وحسب.
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بورصة فكرة إن التجارية، نيويورك ببورصة املحنَّك املتاجر كاربوني، راي يقول
الزبائن، من يكفي ما عىل يحصلوا «لن ويضيف: للتطبيق، صالحة غري اإليرانية النِّْفط
أنه هو األكرب الخوف إن لعقوبات. يخضعون أنهم كما معهم. سيُتاِجر للغاية قليل فعَدٌد
عىل قائًما التسعري سيَصري أخرى، ألسباب كبرية، بدرجة الدوالر قيمة انخفاض حالة يف
سيكون ولكنه بنا، يرضَّ أن بالرضورة شأنه من وليس مستحيًال، أمًرا هذا ليس اليورو.

للسوق.»8 ذلك يسببه أن يمكن الذي ما أعرف ال … األمريكي للدوالر كبريًا مأِزًقا
بأن والقول السائد الرأي مخالفة عىل يجرءون َمن هم النِّْفطيني الخرباء من قلة
عىل للهجوم األمريكية الُخطَّة خلَف يَِقف ما هو اإليراني النووي الربنامج وليس النِّْفط
هامبشري كلية يف والسالم العاملي األمن دراسات أستاذ كالر، تي مايكل يقول إيران.

الجامعي: كوليدج فايف باتحاد

عىل بوش إدارة تصميم خلَف الوحيدة املحرِّكة القوة هو النِّْفط أن أزعم ال
متخصيص من العديَد هناك أن شك ال اإليرانية. العسكرية القدرات تدمري
مثلما تماًما اإليراني، النووي الربنامج بشأن القلقني واشنطن يف القومي األمن
العراقية. العسكرية القدرات بشأن القلقني املتخصصني من العديد هناك كان
ومن وحسب، واحد عامل بسبب حرب تنشب ال لكن الرأي. هذا أحرتم
دوًرا لعبت النِّْفط، بينها من ِعدَّة، اعتبارات أن للعامة معَلن هو مما املؤكَّد
العديد أن افرتاض املنطقي من باملثل، العراق. بغزو األمريكية اإلدارة قرار يف
القرار صناعة عملية يف دوًرا تلعب — مجدًدا النِّْفط بينها من — العوامل من

إيران.9 عىل الهجوم إمكانية بشأن اآلن الجارية

العمل استأنفِت نووية، قوة تكون أن إحساس إيران تذوقْت أن بعد هذا، ومع
األوىل، النووية منشأتُها تكون أن ع املتََوقَّ ومن يُمِكنها. ما بأرسع النووي مرشوعها عىل

.٢٠٠٩ عام بحلول بالكامل للعمل جاهزة ،١ بوشهر
التهديد بحقيقة واعيًا األمن مجلس صار إْن فما األيدي؛ مكتوَف العاَلم يَِقف لم لكن
اليورانيوم بتخصيب املرتبطة األنشطة كلِّ بوْقف إيران طالب حتى وإلحاحه املتجدد
د املحدَّ باملوعد إيران تَِف لم وإذ .٢٠٠٨ يوليو من والثالثني الحادي بحلول ومعالجته
النووية ات واملعدَّ املوادِّ تصدير أو استرياد من ومنعها عليها، عقوبات األمن فرضمجلس
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النووي. الربنامج تدعم جماعة أليشخصأو املالية األصول د سيُجمِّ أنه وأعلن اسة، الحسَّ
األنشطة. تلك ف توقُّ من الذرية للطاقة الدولية الوكالة ق تتحقَّ أن املفرتض ومن

خيار يوجد ال أنه اإليرانيون املسئولون آمن العقوبات، بتلك التهديد مواجهة يف
مثل بخطورة وَْعِيهم رغم لالنتقام، سبيًال بوصفه النِّْفطي إنتاجهم منِْع سوى أماَمهم
الداخلية وزير عن الرسمية اإلسالمية األنباء وكالة نقلت ٢٠٠٦ مارس ويف األمر. هذا
فسنستخدم النووية، قضيتنا تسييس إىل عمدوا «إذا قوله: محمدي بور مصطفى اإليراني
سالًحا النِّْفط إيران تستخدم أن الحكمة قبيل من يكون لن أنه البديهي من وسائل.» أي
الذي «السالح بأنه النِّْفط منع بوست واشنطن بصحيفة َوَرَد عنوان وصف وقد سياسيٍّا.
إيران استعداد يف يتشكَّكوا لم املراقبني من العديد لكن استخدامه»، يف إيران ترغب ال قد

متشدِّد. نفطي موقف اتِّخاذ
،٢٠٠٦ مايو ففي اإليراني. النووي الربنامج بشأن للقلق جيد سبب الغرب لدى كان
حوافز تقديم بمقتضاه يتمُّ أوروبيٍّا عرًضا نجاد أحمدي محمود اإليراني الرئيس رفض
سؤاًال الفرنسية للحكومة نجاد ه وجَّ وقد اليورانيوم. تخصيب عن التخيلِّ نظري اقتصادية
مع تتعاملون أنكم «أتظنون فيه: يقول إيران وسط يف اآلالف أمام أْلقاه خطاب يف بالغيٍّا
منه وتأخذوا والشوكوالتة الجوز بعض تمنحوه أن يمكنكم عمره، من الرابعة يف طفل

الذهب؟!»
بسهولة، عنه سيتخىلَّ يكن لم نمط النِّْفط، عىل قائم حياة بنَمط مرتبًطا الغرب كان
النِّْفط. يف االتجار أسواق يف أم العاملية السياسة مستوى عىل سواء التوتر، ة ِحدَّ وزادت
تشكِّل الصادرات تلك عوائد وكانت اإليرانية، الصادرات من باملائة ٨٥ يمثل النِّْفط كان

أوًال؟ سيرتاجع الطرفني أيُّ ترى الحكومي. الدخل من باملائة ٦٥ إىل يَِصل ما
أضعف فقد معتدية. نفطية كدولة الجديد دورها يف منقوًصا نجاًحا إيران حققت
منطقة عىل للسيطرة هناك الحكومة طموحات النِّْفطي إيران لربنامج املتواضع األداء
التهديد مقدار بنفس قويٍّا إيران تطرحه الذي العملة تهديُد بدا لكن األوسط، الرشق
العدوَّ دولته ومن نفسه من يجعل أن يف نجاد أحمدي اإليراني الرئيس نجح وقد النووي.

للغرب. األبرز
الرسعة، بهذه نوويٍّا برنامًجا ر تطوِّ أن إليران أْمَكَن كيف نتخيَّل أن الصعب من بدا
وعىل والعرشين. الحادي القرن بتكنولوجيا نفطي برنامج إدارة عىل قادرة تكن لم لو

الخوف. هذا كلَّ إيراَن تخاف أن املتحدة الواليات عىل يكن لم حال، كل
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يف صحفي مؤتمر خالل يتحدث نجاد أحمدي محمود اإليراني الرئيس :2-13 شكل
نيوز.) نانجيا/بلومربج بانكاج (تصوير .٢٠٠٨ أبريل ٢٩ يف بالهند، دلهي، نيو

عرش الثالث يف ظبي ألبو بوش دبليو جورج األمريكي الرئيس أجراها زيارة يف
إيران متهًما حديثه يف وَمَىض العالم. أْمن بتهديد اإليرانيني بوش اتَّهم ،٢٠٠٨ يناير من
إىل السالح وإرسال لندن، يف االستقرار وتقويض متطرِّفة، إرهابية جماعات بتمويل
برنامجها عىل الشديد التكتيم طريق عن املتحدة األمم وتحدي املتشدِّد، طالبان نظام

النووي.
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نفطية اسرتاتيجية بوصفها الغطرسة إيران:

محوَر النِّْفط كون عن شيئًا بوش يذكر لم التاريخ، ذكره ملا وفًقا أسالفه، فعل وكما
من وسيكون وكندا. السعودية بعد للنِّْفط منِتج أكرب إيران أن رغم إيران، مع الرصاع
أرادت سواء إيران، مع عالقة أو رصاع أي قيام عند االعتبار يف هذا يوضع أن الرضوري

ال.10 أم بهذا اإلقرار املتحدة الواليات

هوامش

الدولية. العفو ملنظمة وفًقا (1)
١٩٦٤ عام ويف لإلصالحات. معارضته بسبب الخمينيَّ الشاُه َسَجَن ١٩٦٣ عام (2)

البالد. خارج وُطرد السجن من الخميني أُخرج
«محو ب اإليراني الرئيس دعوة مشرتك نحو عىل وروسيا األوروبي االتحاد «أدان (3)
نيوز، يس بي بي اإليراني»، الزعيم تعليقات «إدانة بعنوان (خرب الوجود».» من إرسائيل
.(http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/378948.stm ،٢٠٠٥ أكتوبر ٢٧
من لكن بعُد، نووية قْدرة بالفعل يملكون ال اإليرانيني أن عىل إجماع ثمة (4)

امتالكها. من للغاية قريبون أنهم املفرتض
يتم كان (الفاريس)، العربي الخليج منطقة يف للنفط بورصة أي افتتاح قبل (5)
الدولية البرتول وبورصة (نايمكس)، التجارية نيويورك بورصة يف فقط النفط تداول

السنغافورية. النقد وبورصة لندن، يف إي) بي (آي
جابريوال الدوالر»، ومستقبل والعراق النفط البرتودوالر: «حرب كتاب مؤلِّف (6)

.٢٠٠٥ بابليرشز، سوسايتي نيو كندا: يس، بي أيالند،
خام ومؤرش الوسيط، تكساس غرب خام مؤرش هي: الثالثة التقليدية املؤرشات (7)

املتحدة. العربية باإلمارات ُدبَي خام ومؤرش بالنرويج برنت
.٢٠٠٨ مايو، ٣ املؤلِّف، مع مقابلة (8)

كالر، تي مايكل إيران»، مع القادمة والحرب السياسية، والجغرافيا «النفط (9)
.٢٠٠٥ أبريل ١١ ،TomDispatch.com

احتياطيات من برميل مليار ١٣٨ إيران امتالك املؤكد من ،٢٠٠٨ حتى (10)
العاملية. االحتياطيات إجمايل من باملائة ١٠ نحو أي املؤكَّدة؛ النفط
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عرش الرابع الفصل

شافيز منظور من العاَمل فنزويال:

هوجو الرئيس بينهم ومن الفنزويليون، واملسئولون ٢٠٠٤ أبريل منذ
عملية يف فنزويال لغزو تُخطِّط املتحدة الواليات أن كذبًا يزعمون شافيز،
الزعم هذا شافيز الرئيس كرر بالبوا». «ُخطَّة اسم تحمل أنها يُفرتض
٢٠٠٥ عام سبتمرب من عرش السادس يف معه أُجريْت مقابلة يف بوضوح

يس. بي إيه شبكة عىل الين» «نايت برنامج يف
لتدريب خاطئ توصيف إال هو ما بالبوا» «ُخطَّة ومسمى كاذب. الزعم هذا

.٢٠٠١ عام أُجِرَي بالبوا»، «عملية يُدَعى إسباني، عسكري
العليا الكلية أجرتْه روتينيٍّا أكاديميٍّا عسكريٍّا تدريبًا بالبوا عملية كانت
اشتمل وقد .٢٠٠١ عام مايو] ١٨ إىل ٣ [من اإلسبانية املسلحة للقوات
تُشاِرك ولم نفسها. فنزويال منها مختلفة، دول من ضبَّاط عىل التدريب

… التدريب هذا يف األطليس شمال حلف وال املتحدة الواليات
سيناريو عىل مبنيٍّا كان التدريب أن بوضوح بالبوا1 عملية وثائُق تُظِهر
«١٥٨٠ رقم األمن مجلس «قرار التدريب يف َوَرَد املثال، سبيل عىل خيايل.
عام يف األمن مجلس عن قرار يصدر لم لكن .٢٠٠١ مارس ٢١ بتاريخ
،١٣٨٦ هو العام ذلك صدر لقرار رقم أعىل كان الرقم. بهذا ٢٠٠١
وكان ،٢٠٠٤ ديسمرب ٢٢ يف تبنِّيه فتمَّ ١٥٨٠ رقم الحقيقي القرار أما

أفريقيا. غرب يف بيساو غينيا دولة بخصوص
باللغة مكتوبة بالبوا بالعملية الخاصة الوثائق كل ذلك، عىل عالوة
فهي األمريكية املسلحة والقوات األمريكية الحكومة لغة أما اإلسبانية،



النفط سلطة

األطليس شمال لحلف الوحيدتان الرسميتان واللغتان اإلنجليزية. اللغة
للحلف. الرسمي للموقع وفًقا وذلك والفرنسية، اإلنجليزية هما

فنزويال، لغزو أمريكية ُخطَّة ليست بالبوا» «ُخطَّة أن الواضح فمن وبهذا
،٢٠٠١ عام اإلسبانية املسلحة للقوات العليا الكلية أجرتْه تدريب وإنما

األطليس. شمال حلف أو املتحدة الواليات فيه تشارك لم
الجنرال قال ٢٠٠٤ أبريل يف الكاذبة؟ القصة هذه مثُل جاءْت أين من
إن وقتَها لفنزويال الوطني الدفاع مجلس أمني هيدالجو، لوبيز ملفني
الجوية بالقوات ضابط أْفَصح أن بعد للوجود ظهرت بالبوا» «ُخطَّة
عدد ويف لرؤسائه. بالبوا عملية تفاصيل عن إسبانيا يف تدرَّب الفنزويلية
التابعة األسبوعية ديا» «كوينتو صحيفة من ٢٠٠٤ مايو من الثاني
كانت بالبوا» «عملية أن كذبًا، لوبيز، الجنرال زعم الفنزويلية للحكومة
ومنذئٍذ األطليس. شمال وحلف املتحدة الواليات بني مشرتكة حربية ُخطًَّة
وتقارير الفنزويلية للحكومة التابعة الفنزويلية اإلعالم وسائل كررت
ملا الخاطئ التوصيف يف فنزويال حكومة واستمرت القصة، اإلنرتنت
من متعمدة حملة وكأنه يبدو فيما روتينيٍّا، إسبانيٍّا عسكريٍّا تدريبًا كان

املتحدة. للواليات املناهض اإلعالمي التضليل

يناير ٢٦ يف األمريكية الخارجية وزارة عن َصَدَر خطاٍب من مقتطف
٢٠٠٦

∗∗∗

الدبابات كانت فنزويال. استقالل يوم ،٢٠٠٥ عام يوليو من الخامس هو اليوم كان
يمرُّون للبنادق حاملون جنود كان بينما كاراكاس يف الرئييس الطريق تقطع وهي تهدر

البالد. زعيم وصف حسب الحربي»، عتادهم كامل «يف الرسمي، بالرسادق
اتَّهم قد للنِّْفط، نسبيٍّا صغريًا منِتًجا تَُعدُّ التي الدولة تلك زعيم شافيز، هوجو كان
بالتخطيط فنزويال، زبائن وأكرب العالم يف للنِّْفط مستهِلك أكرب املتحدة، الواليات للتوِّ
املكسيك لصف انحازت قد املتحدة الواليات ألن بالغضب؛ يشعر شافيز كان بالده. لغزو
لرشكات فنزويال تأميم بسبب سخطها عن ت وعربَّ فنزويال مع دائر تجاري خالف يف

بها. عاملة أجنبية نفط
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شافيز منظور من العاَلم فنزويال:

خالل الجيش لقادة العسكرية التحية يؤدي شافيز هوجو الفنزوييل الرئيس :1-14 شكل
ديسمرب ٥ األربعاء يوم فنزويال كاراكاس، يف مريافلوريس قرص يف ُعِقد صحفي مؤتمر

نيوز.) جونزاليس/بلومربج سوزانا (تصوير .٢٠٠٧

الدولتني كلتا رؤية باختالف مرتبًطا واملكسيك فنزويال بني السيايس قاق الشِّ كان
فيسينتي املكسيكي الرئيس كان والجنوبية. الشمالية أمريكا تَُغطِّي حرة تجارة ملنطقة
فبدا شافيز أما باتاجونيا. حتى أالسكا من تمتدُّ حرة تجارة منطقة إنشاء يريد فوكس
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بعد ،٢٠٠٨ يونيو من األول يف مؤيِّديه يُحيِّي شافيز هوجو الفنزوييل الرئيس :2-14 شكل
سوزانا (تصوير امُلنَهَكة. «الثورية» حركته وحدة عىل الحفاظ منها الهدف كان انتخابات

نيوز.) جونزاليس/بلومربج

حلف تأسيس إىل وسعى الفنزويلية الحدود وراء ملا سياسته بسط بشأن طموحات له أن
لألمريكتني». البوليفاري «البديل أسماه تجاري

أيًضا كانت وإنما وحسب، املكسيك مع قوية بروابط تتمتع املتحدة الواليات تكن لم
لم لذا األمريكية. األرايض من القرب بهذا معادية عدوانية حكومة لوجود مرتاحة غري
يف ونفوذَها الدبلومايس خطابَها املتحدة الواليات استخدمِت أن املفاجأة َقِبيل من يكن
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شافيز منظور من العاَلم فنزويال:

ضحية نفَسه ر يصوِّ أن اللحظة تلك يف شافيز أغراض الءم وقد الحكومة، هذه معارضة
معتٍد. من بدًال

النمط كان لكن رضوريٍّا، بديًال بوصِفه نفِسه تقديم شافيز أعاد تاريخه، مدار عىل
ثم جريئة، مواقَف ويتَِّخذ غاشمة سياسات عن يُعلن كان املعتاد. يف واحًدا يتبعه الذي
موقف إىل قليًال يرتاجع كان ينبغي، مما بأكثر وخاطر حدوَده تخطَّى أنه يُدرك حني
بأنه مطلًقا يُقرَّ أن دون مساعيه يف ينجح وكأنه يبدو كان وعادة أكرب. بشكل مستساغ

أساليبه.2 تغيري عند سيايس لضغط يستجيب كان
تويلِّ بداية يف ١٩٩٨ عام للربميل دوالرات ١٠ حتى النِّْفط أسعار انهيار شكَّل
القطران؛ رمال من الكبرية فنزويال احتياطيات إىل بالنسبة فارقًة لحظًة السلطة شافيز
ناحية من الة فعَّ القطران من النِّْفط باستخراج الخاصة التكنولوجيا وقتَها تَُعد لم إذ
سيُخاطر فإنه االقتصاد، ة دفَّ ل ويحوِّ النِّْفط عوائد زيادَة شافيز يستِطع لم وإذا التكلفة.

الفقراء. تستهدف كانت بأكملها السياسية حملته إن إذ السياسية؛ قاعدته بخسارة
أسعار إبقاء إىل َسَعْت امَلَدى طويلة بنظرة املتمتعة األوبك دول بعض أن رغم
الحفاظ إىل أو الوقود من بديلة أنواع إىل ل التحوُّ من الناس ومنع انخفاضها عىل النِّْفط
من الذي الرسيع املكسب تَجِنَي أن أرادْت واملكسيك وروسيا فنزويال فإن البيئة، عىل
اتفاقات تنتهك أن إذن فنزويال صالح يف كان ره. توفِّ أن املرتفعة النِّْفط أسعار شأن
كانت جزاء. أي تنال أن دون بالفعل به قامت ما وهو األوبك، فرضتْها التي الحصص
يف ع للتوسُّ متلهفتني كانتا لكنهما األوبك يف عضوتني ليستا وهما — واملكسيك روسيا
وكانت األوبك، فرضتْها التي الحصص اتفاقات تنتهكان أيًضا — النِّْفطية صناعاتهما
األوبك تكون أن شافيز أراد وعاجزة. ضعيفة األوبك صارِت أن لذلك النهائية النتيجة
تسمح أن شأنها من التي الحصص يف األعضاء اتحد لو فقط لكن اتحاًدا، وأكثر أقوى
األوبك عىل «يجب قائًال: طالب وقد به. الخاصة القطران رمال إنتاج تدعم أسعار بوجود
األمني البدري، هللا عبد لكن الجيوسيايس.» النطاق يف أقوى العبًا تصري وأن تتغري أن
سياسيٍّا. سالًحا بوصفه للعالم نَِبيعه الذي النِّْفط نستخدم ال «إننا قائًال: أكَّد لألوبك العام

املستقبل.» يف استخدامه ننوي وال املايض، يف نستخدمه لم إننا
وقوع لوال األوبك، أعضاء بني االتحاد من املزيد يستدعي ما الفوىض من هناك كان

تماًما. األوبك أيدي من واألسعار بالحصص املتعلِّق القرار أخرجِت أحداث ثالثة
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،٢٠٠١ عام العاملي التجارة مركز لها تعرَّض التي الهجمات يف تمثَّل األول الحدث
ا. حادٍّ ارتفاًعا النِّْفط أسعار ارتفاع سبَّبِت والتي

العام، من قليًال بأكثر بعدها ،٢٠٠٢ عام ديسمرب من الثاني يف وقع الثاني الحدث
دي برتوليوس رشكة موظفي نصف نحو وَشِمل العمالية، النقابات إرضاب يف وتمثَّل
بوظائفهم القيام عن العمال ف تَوقَّ للدولة. اململوكة الفنزويلية النِّْفط رشكة فنزويال؛
أوقف النِّْفط. رشكة ملديري ومعاملته األوتوقراطية شافيز الرئيس حكومة عىل احتجاًجا
اإلرضاب، انقضاء وبعد ونصف. شهرين ملدة تقريبًا بالكامل الرشكة عملياِت اإلرضاُب
الرشكة غ فرَّ ما وهو عامل، ألف عرش اثني من أكثر فنزويال دي برتوليوس رشكة َفَصَلْت
اإلرضاب فإن النِّْفطيني املراقبني لبعض ووفًقا الفنية. واملعرفة الِخْربة ذات العمالة من
يف محوريٍّا عامًال وظل اإلنتاجية فنزويال دي برتوليوس رشكة لقدرة دائًما رضًرا سبب
الفعلية النِّْفط إنتاج مستويات أن (رغم اإلنتاج. يف املتواصلة التالية االنخفاضات تفسري
املستقلون النِّْفط صناعة ومحلِّلو الدولة وكانت تحديُدها، الصعب من كان لفنزويال
الدولة إنتاج مستويات أن إىل خلصت التقديرات أغلب فإن متناقضة، تقديرات يقدمون

سنوات.) بأربع بعدها ،٢٠٠٦ عام حتى اإلرضابات من تامٍّ بشكل تتعاَف لم
.٢٠٠٣ عام ربيع يف للعراق املتحدة الواليات غزو يف فتمثَّل الثالث الحدث أما

رقم وهو للربميل، دوالًرا ٦٠ إىل ارتفعت قد النِّْفط أسعار كانت ،٢٠٠٥ عام وبحلول
السعودية هدف تحقيق ب صعَّ ما وهو دوالًرا، ٥٠ البالغ املنشود شافيز هدف من أعىل
إدمانهم عىل الناس يستمر كي يكفي بما منخفضًة النِّْفط أسعار عىل الحفاظ يف املتمثِّل
كاإليثانول. الغذائية املحاصيل عىل املعتمدة الوقود أنواع استخدام إىل يتحولوا وال للنِّْفط
اآلثار بسبب منخفًضا يزال ال كان فنزويال إنتاج أن ورغم أخريًا، السعر ارتفع
الفارق عوضت و٢٠٠٨ ٢٠٠٧ عامي يف الحادَّة األسعار ارتفاعات فإن لإلرضاب، املتبقية
بذلك. السوق اعتنى إذ األوبك؛ بسياسات نفَسه يُقِلق ألن بحاجة شافيز يَُعد لم وأكثر.
املتحدة، والواليات شافيز بني املتباَدلة التهديدات عن النظر بغضِّ الواقع، أرض عىل
واملكسيك. كندا بعد املتحدة للواليات األجنبي للنِّْفط مورِّد أكرب ثالث هي فنزويال فإن
باملائة و٨٠ النِّْفطية، صادراتها من يأتي بفنزويال الحكومة عوائد نصف من وأكثر
لكنه مثاليٍّا، زواًجا ذلك يكون ال قد املتحدة. الواليات إىل يذهب النِّْفطية الصادرات من
أن لها مكتوب املتحدة والواليات فنزويال بني النِّْفط فتجارة كذلك. بالطالق ينتهي لن

تستمر.

190



شافيز منظور من العاَلم فنزويال:

رجل شافيز إن الطاقة، سياسات بحوث مؤسسة مدير جولدستني، الري يقول
إىل ق يتدفَّ العوائد من الكثري «بات السعر ارتفع إِن ما إنه قائًال ويضيف براجماتي.
له تقوم أن اآلن وبمقدوره يُريده. الذي النحو عىل الترصف حرية لديه كان نظامه.
السبب هي املرتفعة النِّْفط أسعار تكن لم الدوالرات. ماليني تكديس يف آِخذٌ ألنه قائمة؛
هذه نْرش عىل عكف وقد السلطة. يف البقاء عىل بالتأكيد ساعدتْه لكنها انتخابه، وراء
وهو الصني، مع عالقات لديه إن بذلك. املتحدة الواليات تذكري يواصل بينما الفكرة

إليها.» كاملة منتجات يُصدِّر
االستثمار من املستثمرين ر نفَّ إذ الجديدة؛ املعتدية النِّْفطية الدول وْجَه شافيز مثَّل
بكامل النِّْفط إلنتاج تحتاجها التي التكنولوجيا فوائد من بالَده َحَرَم ثَمَّ وِمن بالده؛ يف

قدِمه. عىل الرصاص يُطِلق فعليٍّا إنه أْي طاقتها؛
بوصفها املتحدة الواليات أن إدراكه طريق عن فقط البقية عن نفَسه شافيز ميَّز لقد
الواليات إىل فنزويال به تحتاج الذي ذاته بالقْدر فنزويال إىل تحتاج ضخًما مستهلًكا
كانت النِّْفط، عىل الحصول يف متزايدة صعوبات املتحدة الواليات واجهت وبينما املتحدة.

للنِّْفط. مصدًرا بوصفها متزايدة أهمية تكتسب فنزويال
أمريكية، نفط لرشكات مرشوعات يف دوالر مليار ٣١ بقيمة أغلبية حصة شافيز حاز
الجيش من طلب وقد وشيفرون. موبيل وإكسون فيليبس تخصكونوكو مرشوعات منها
اشرتى كما به، اإلطاحة واشنطن حاولْت لو عصابات حرب لَخْوض ب التأهُّ الفنزوييل

دوالر. مليارات ٣ بقيمة روسيا من وأسلحة حربية طائرات
مستساغة، تكن لم الفكرة أن رغم األمريكيني، النِّْفطيني املحللني بعض نظر يف
مع العقود حول التفاوض إعادة يف شافيز يرغب أن مؤكَّد بشْكل املفهوم من كان فقد
للربميل ع متََوقَّ سعر عىل مبْنِيَّة كانت الحالية االتفاقات ألن الكربى؛ الغربية الرشكات
رحيل أن نوا خمَّ املحللني أن فرغم أوًال، سيرتاجع َمن بشأن أما .٦٠ ال دوالًرا ٢٠ يبلغ
صينية رشكات ستحلُّ (إذ لشافيز قاتًال أمًرا يكون لن فنزويال عن الكربى النِّْفط رشكات
رشكة تتمكن أن تصوَّرت املحللني من ِقلَّة فإن محلَّها)، للدولة مملوكة ورشكات وإيرانية
من موجودة كانت التي اإلنتاج مستويات عىل الحفاظ من وحَدها فنزويال دي برتوليوس

األمريكية. الخربات دعم بفضل قبُل
جديرة اسرتاتيجية وهي — االجتماعية مرشوعاته يف النِّْفط عوائد يوظِّف شافيز كان
التحتية البنية يف النِّْفطية العوائد تلك استثمار حساب عىل لكْن — ما بشكٍل بالثناء
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جعل القانوني اليقني عدم من قْدًرا َخَلق أنه فهو بقضيته أكثر يرض ما أما النِّْفطية.
فنزويال. يف بكثافة االستثمار يف ترتدد والهند الربازيل مثل دوًال

السياسية، الُحنْكة من قْدًرا شافيز والني3يمتلك توم النِّْفطيني املحللني كبري نظر يف
بالده. اقتصاد تدمري يف يتسبب أن ح املرجَّ من كان لكن

شافيز. سياسات يف املحلية السياسية الحكمة من كبري قْدر «هناك والني: ويقول
وَطَواَل أحوالهم، تحسني إىل ويَطَمحون الشديد الفقر من يُعانون الدولة سكان فأغلب
من الكثري وشأن الفوائد. بهذه نتمتع أن ويجب غنية، دولة نحن لهم يُقال كان حياِتهم
إعادة يف رغبة هناك قليلة. ِحْفنة أيدي يف الثروة من كبري قدٌر يرتكَّز النِّْفطية، الدول
البلد، كهذا أخرى بالد إىل النظر واقع ومن سيايس، منظور وِمن النِّْفطية. الثروة توزيع
فإن محيل سيايس منظور ومن كذلك. للغاية إنساني أمٌر وهو للغاية. مفهوم أمٌر إنه
الحكومة يَِد إىل الدولة ممتلكات يُعيد أنه يُبنيِّ كي الصحيح بالشكل يتحرَّك شافيز
ويوزِّع غذاء، ومتاجر وعيادات مستشفيات ويبني األجنبية، الرشكات من ويأخذها ثانية،

الشعب. عىل الثروة
كبريًا. ً خطأ شافيز فريتكب بالبالد، النِّْفط صناعة ومستقبل االقتصاد حيث من أما
أن الواضح ومن واالزدهار. النجاح تحقيق من البالد ستتمكن كيف نرى أن الصعب من
بنجاح يعمل ال الجديد النهج كذلك معطوبة، القديمة والسياسية االقتصادية املنظومة
التي التكنولوجيا عىل للحصول جديًدا سبيًال يقدِّم ال هو املثال، سبيل عىل أيًضا. هو

فنزويال. يف الثقيل النِّْفط أْجل من يحتاجونها
الواليات إىل النِّْفط بيع يف فنزويال استمرار بسبب املتعلِّق السؤال إىل بنا يعود وهذا
تطويره، سيتم ما مقدار حيث من املستقبل يف ذلك ثمن فنزويال تدفع سوف املتحدة.
لكن الصينية، الرشكات جلب عن يتحدثون إنهم بها. التطوير سيتم التي والرسعة

الكافية.» الخربات وال القدرات يملكون ال الصينيني
يقيض التنفيذ، حيِّز شافيز أصدره جديد قانون دخل ٢٠٠٧ مايو من األول يف
التأميم أثَّر أجنبية. رشكات سيطرة تحت الواقعة املتبقية النِّْفط إنتاج مواقع آِخر بتأميم
فائق النِّْفط من عاملية احتياطيات أكرب به الذي أورينوكو، حزام يف النِّْفط إنتاج عىل
ترتيبات بموجب أقلية حصة عىل حصلت قد فنزويال دي برتوليوس رشكة كانت الثقل.
تكساكو وشيفرون موبيل إكسون رشكات: السابقة املشرتكة املرشوعات تضمنت سابقة.
برتوليوس تمتلك بحيث هيكلها تغيري وتعنيَّ بي، وبي فيليبس وكونوكو أويل وستات

منها. باملائة ٦٠ عن تقل ال نسبة فنزويال دي
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املتحدة األمم منرب عىل باب السِّ

ظهور عىل وعلَّق املتحدة، األمم أمام شافيز الرئيس تحدَّث ٢٠٠٦ سبتمرب ١٩ يف أُلِقَي خطاب يف
هنا!» إىل الشيطان جاء «باألمس قائًال: واحد بيوم قبَلها الجْمع ذلك أمام بوش األمريكي الرئيس
هنا.» الِكْربِيت رائحة أشمُّ زلُت «وما وأضاف: األمريكي، الرئيس إىل مشريًا شافيز تحدَّث هكذا

٢٠٠٦ سبتمرب ٢٠ نيوز، يس بي بي

لكن فنزويال، يف ترحاب موِضَع تزال ال األجنبية النِّْفط رشكات أن أكَّد شافيز أن إال
تغادر أن تريد تكن لم حكومته إن شافيز وقال األغلبية. لحصة مالكة بوصفها ليس
أن يجب أقلية. حصة ذا رشيًكا كونَها تَقبَل أن منها أرادْت بل فنزويال، الرشكات هذه
صناعة تكون وأن فنزويال، دي برتوليوس رشكة هو املشرتكة املرشوعات مالك يكون

الفنزويليني. أيدي يف النِّْفط
مليار ٢٫٥ بني وترتاوح مقياس، أي وفق كبرية الحديث محلَّ االستثمارات كانت
فنزويال استولت لو كونوكو تخرسها أن املرجح املبالغ (وهي دوالر مليارات و٤٫٥ دوالر
نحو إكسون تفقد أن ح املرجَّ من وكان بها). الخاصة الثقيل النِّْفط مرشوعات ملكية عىل

دوالر. مليون ٨٠٠
من وجريانه والربازيل األرجنتني مع نفطية اتفاقات ع وقَّ قد شافيز كان ،٢٠٠٥ عام
النِّْفطية. االتفاقات طريق عن الصني مع روابطه تقوية إىل أيًضا وسعى الكاريبي، دول
األقل، عىل اقتصادية حرب، شنِّ بهدف مصممة وكأنها العاَلم حول شافيز أنشطة بدت
الجديدة النِّْفطية العوائد مكَّنِت املرتفعة، النِّْفط أسعار وبفضل املتحدة. الواليات عىل
ذات النامية الدول بني الرصاع عىل التحريض هدفها جريئة اسرتاتيجية تبنِّي من شافيز

الكبرية. النِّْفطية االحتياجات ذات املتقدمة والدول العظيمة الطبيعية املوارد
رصاًعا، ويُشِعل شافيز يتهوَّر أن أنفِسهم، مواطنيه بني ِمن يَخَىش، َمن هناك كان
يملك الذي النامي، العاَلم بأن القائلة تَه حجَّ وتقبَّلوا اسرتاتيجيتَه آخرون استحسن فيما
ع املتََوقَّ االضطراب من كثريًا يستفيد أن يمكنه العاملية، النِّْفط احتياطيات من باملائة ٨٥
رضًرا ببالده أْلَحَق شافيز أن األمريكيني النِّْفطيني املحللني أغلب رأى النِّْفط. أسواق يف

السيايس. أم االقتصادي املستوى عىل سواء كبريًا
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العاملة النِّْفط رشكاِت مْت أَمَّ لدولة ممتاًزا مثاًال فنزويال كانت هاييل،4 مايكل نظر يف
تُحاِول وهي منه، ميئوس وْضع يف الدولة صارت إذ الفعلة؛ تلك ثمن اآلن وتَدَفع بها
يف تكنولوجيتها أو أموالها برءوس املخاطرة إىل بحاجة بأنها األجنبية الرشكات إقناَع
َوَقَعِت حني منهم. املطلوبة الحصة إنتاج عن حتى عاجزون «إنهم هاييل: يقول فنزويال.
للخدمة تَُعْد لم اآلبار هذه وأغلب النِّْفط، آبار من العديَد أغلقوا ،٢٠٠٢ عام اإلرضابات
عىل أصولهم تطوير أْجل من العاملي املال رأس عىل للحصول سبيًال يملكون ال إنهم …
وِشل شيفرون رشكتي األقل عىل لديهم لكنَّ ُمشاِبه، نيجرييا يف الوضع املالئم. النحو

«… هناك

الفنزويلية الطريقة عىل التعبري، حرية

… لكن فيدرالية، جريمة «الكذب»

صادق. هو وما كاذب هو ما تُحدِّد أن لها يَِحقُّ الحكومة وحَدها

… لكن «رقابة»، توجد ال

العام». الصالح «يخدم هذا أن رأى لو والتليفزيوني اإلذاعي البثِّ وقف الرئيس يستطيع

… لكن موجودة، التعبري» «حرية

القانون. يُخاِلف أمر حكومي مسئول «إهانة»

… لكن مكفولة، والتليفزيون لإلذاعة االجتماعية» «املسئولية

للصحفيني. ه توجَّ بالقتْل التهديدات

… لكن شافيز، أنصار يقول هكذا رقابة»، توجد «ال

اإلعالم. وسائل عىل فعليٍّا الحكومة تسيطر

النِّْفطي اإلمداد وأوقفِت تهديَدها ذَت نفَّ فنزويال أن لو املتحدة الواليات ستتأثَّر كيف
املتحدة؟ للواليات

شحنات ستأتي عاملية. سلعة النِّْفط ألن كثريًا؛ سيُِهمُّ األمر أن أظن «ال هاييل: يقول
منطقة من تذهب البضائع إن أسرتاليا. من املتحدة الواليات إىل املناسب بالسعر النِّْفط
من شافيز نفط نشرتي لن كنا إْن لذا كله؛ العاَلم وتقطع آسيا، إىل املتوسط البحر
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لوقف يكون لن عاملية؛ سلعة النِّْفط فألن املكسيكي. النِّْفط سنشرتي ربما فنزويال،
أن العالم دول من دولة كل احتاجت إذا إال اللهم تأثري، أيُّ الفنزوييل النِّْفطي اإلمداد

الفنزوييل.» النِّْفط تشرتي
املتحدة الواليات إىل والوقود النِّْفط من فنزويال صادرات انخفضْت ،٢٠٠٩ أكتوبر يف

السابق. بالعام مقارنة باملائة ١٧٫٩ بنسبة
عىل فنزويال مساعدة بهدف ٢٠٠٩ عام ديسمرب يف اتفاقات وفنزويال الصني عِت وقَّ
وهو الصني، إىل النِّْفطية مبيعاتها زيادة إىل فنزويال وتهدف النِّْفطية. مواردها تطوير

املتحدة. الواليات إىل النِّْفط بيع عىل اعتماًدا أقلَّ يجعلها ما

هوامش

جمهورية واملعلومات، االتصاالت وزير بيمنتال، يوري من مقدَّمة الوثائق (1)
.www.vcisis.com اإللكرتوني املوقع عىل ونُرشت البوليفارية، فنزويال

رومريو، سيمون السياسية» شافيز غرائز عن تكشف املالئمة «الرتاجعات (2)
.٢٠٠٨ يونيو ١٠ تريبيون، هريالد إنرتناشونال

.٢٠٠٧ نوفمرب و٢٩ ٢٠٠٧ مايو ٢١ يف املؤلِّف مع مقابلتان (3)
.٢٠٠٧ أبريل ٧ يف هاييل مايكل مع للمؤلِّف مقابلة (4)
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عرش الخامس الفصل

يف نفطقومية رشكة وبرتوبراز: الربازيل
أفضل عاَمل

م التضخُّ نسبة ارتفعْت ،١٩٩٢ عام يونيو من والثامن مايو من التاسع بني
فرتة خالل عليه النسبة كانت بما مقارنة باملائة، ٢٢٫٩٤ إىل الربازيل يف
البحوث ملعهد وفًقا وذلك باملائة، ٢٢٫٥٣ والبالغة السابقة األربعة األسابيع
يزيد سنوي م تضخُّ ملعدَّل مكافئًا هذا يَُعدُّ باولو. ساو بجامعة االقتصادية

باملائة. ١٣٠٠ عن
منخفضة أسعاًرا الحكومة وضعت التضخم، عىل للسيطرة محاولة يف
رأس من الكثري برتوبراز وخرست برتوبراز،1 رشكة ملنتجات مصطنعة
فيه رأْت الذي الوقت ويف بشدة. تحتاجه كانت الذي االستثماري املال
النِّْفط أسعار ارتفاع بسبب عة متََوقَّ غري مكاسب أخرى نفط رشكات
النِّْفط تبيع أن عىل ُمجَربة برتوبراز كانت ،١٩٩١ عام الخليج حرب خالل
ثمة كانت السنوات تلك وخالل بالخسارة. مرتفعة بأسعار املستورد
أن بالرشكة يجدر أنه لدرجة للغاية كسولة كانت برتوبراز إن تقول ُدعابة
نحو تبلغ برتوبراز عمال إنتاجية كانت «برتوصوروص». نفسها َي تُسمِّ
تستورد أن عىل مجَربة الربازيل وكانت الصناعة، متوسط من باملائة ٢٥

النِّْفطية. احتياجاتها نصف
من ذاتيٍّا اكتفاءً الربازيل حققت ،٢٠٠٨ عام بحلول أنه األمر يف املذهل
رشكة أكرب برتوبراز تَُعدُّ واليوم، للنِّْفط. صافيًا ًرا ُمصدِّ وصارت الطاقة
عىل متقدمة العالم، يف الكربى الخمسني الرشكات وإحدى برازيلية نفط

مارت. وول تي آند تي وإيه مايكروسوفت من كل
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النفط سلطة

نيتريو، ساحل ُقبَاَلَة ٥٤ برتوبراز العائمة الحفر منصة أمام يقف أْمن حارس :1-15 شكل
نيوز.) لوبول/بلومربج بيدرو (تصوير .٢٠٠٧ أغسطس ٢١ الربازيل

تأسست لنا!» «النِّْفط صائحني: القوميون هتف برتوبراز، أُنشئت حني ،١٩٥٣ عام
تطوير يأُمل كان الذي فارجاس، جيتوليو الفايش الربازيل رئيس جهود نتيجة الرشكة

الدولة. أيدي يف الربازييل النِّْفط لرتكيز وسيلة
العرشين، القرن من األخري الجزء يف الربازيلية العملة أصابت التي االنتكاسات بعد
ساعد َمن هو ١٩٩٤ عام للربازيل رئيًسا انتُخب الذي كاردوسو، أنريك فرناندو كان
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أن كاردوسو أدرك برتوبراز. حال تغيري وبالتبعية، الربازييل، االقتصاد ة دفَّ تحويل يف
االتجاه. هذا يف خطوات أخذ يف وبدأ هيكلة، إعادة إىل ماسة حاجة يف كانت برتوبراز
يف جذرية تغيريات إجراء يف يرغب كاردوسو أن القوية العمالية النقابات علمت وحني
الربازيليني، سخط أثار إذ معاكسة؛ بنتيجة أتَى اإلرضاب لكن إرضابًا. بدءوا االقتصاد،
طويلة طوابري يف االصطفاف عىل الناس وأُجِربَ مطابخهم، مواقد يف غاًزا يَِجدوا لم الذين

الوقود. محطات أمام
االسرتاتيجيات بمقدور أن أدرك أنَّه بَيَْد الخصخصة، ضد كاردوسو كان ربما
مع التنافس أو البورصة2 يف العام لالكتتاب الرشكة أسهم طرح غرار عىل السوقية،
اسرتاتيجيات آتَِت وقد قومية. نفط لرشكة حتى مفيًدا، أمًرا يكون أن الدولية، الرشكات
ضد عطاءاتهم بطرح أجانب ملشغلني السماح يف الحكومة وبدأت ثماَرها، كاردوسو
كانت .١٩٩٩ عام الربازيل سواحل ُقبَاَلَة املوجودة النِّْفطية املواقع أْجل من برتوبراز
التكنولوجيا تطوير يف العالم رائدة وصارت نفط، وناقالت تكرير مصايفَ تملك برتوبراز

العمق. فائقة واملياه العميقة املياه يف النِّْفط بإنتاج الخاصة املتقدمة

للنِّْفط صافيًا ًرا ُمَصدِّ الربازيل صارِت كيف

التكلفة منخفض بديًال كونه ثبت الذي السكر، قصب من املصنوع اإليثانول الربازيل رِت طوَّ (١)
والغاز واإليثانول والديزل البنزين بني يختاروا أن اآلن الربازيليون السائقون يستطيع للبنزين.
وصارت الطاقة مجال يف استقاللها الربازيل حققت ٢٠٠٨ عام لسياراتهم. كوقود الطبيعي

للنِّْفط. صافيًا ًرا ُمصدِّ

املياه يف يوجد جديد نفطي حقل وهو توبي، نفط حقل الربازيل اكتشفت ،٢٠٠٧ عام (٢)
النِّْفط الخفيف. الخام النِّْفط من برميل مليارات و٨ ٥ بني ما يَحِوي أنه املقدَّر من العميقة،
أن املطاف نهاية يف يمكن حاليٍّا، برتوبراز بها تقوم التي التكرير مرشوعات جانب إىل الجديد،
املتحدة الواليات يف املوجودة اإلمدادات إىل تُضيف بحيث للبنزين، كبريًا ًرا ُمصدِّ الربازيل تجعل
حقل أكرب توبي حقل ويَُعدُّ جديدة. تكرير مصايف بناء فيها يستحيل التي األخرى الدول وبعض
كازاخستان. يف ٢٠٠٠ عام برميل مليار ١٢ يضم حقل اكتشاف تمَّ أن منذ اكتشافه يتم نفطي

هنري — استثماري بنك صاحب كاردوسو عنيَّ للمنافسة، برتوبراز إلعداد كوسيلة
عليها املختلف الصفقات بعَض رايشستول رتَّب للرشكة. رئيًسا — رايشستول فيليب
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يف بالربازيل، نيتريو ساحل ُقبَاَلَة املوجودة ٥٤ برتوبراز العائمة الحفر منصة :2-15 شكل
نيوز.) لوبو/بلومربج بيدرو (تصوير .٢٠٠٧ أغسطس ٢١

الدوالرات بمليارات وأقرَّ للمديرين، املكافأة عىل قائًما تحفيز نظاَم وبدأ املورِّدين، مع
ر التطوُّ من برتوبراز إدارتُه مكَّنْت برتوبراز. ميزانية كل واستهلك والصحة، للمعاشات
الخاصة لتلك مقاربة بأسعار للنِّْفط، منتجة أخرى دول بها تطورت التي بالطريقة
برتوبراز إنتاج زاد ،٢٠٠٣ عام من األوىل الستة األشهر وخالل األجانب. باملنافسني
من تملك برتوبراز كانت ،٢٠٠٧ عام وبحلول اآلَخر. تلو عاًما باملائة ١٠٫٧ بمعدل
من أقل بتكاليف باالستكشاف وتقوم شيفرون، تملكه مما أكثر الخام النِّْفط احتياطيات
وأصول نفطية أصول عىل برتوبراز تسيطر واليوم، موبيل. إكسون تتكبَّدها التي تلك
أفريقيا يف دولة عرشة ثماني يف صلة، ذات أخرى أنشطة عىل عالوة كبرية، طاقة
مليار ١٣٣٫٥ أصولها قيمة إجمايل ويبلغ وآسيا. وأوروبا والجنوبية الشمالية وأمريكا

دوالر.
هي وإنما وحسب، العالم يف للنِّْفط املنتجة الرشكات كربى إحدى برتوبراز ليست
من عرش التاسع يف العالم. مستوى عىل الحيوي للوقود املنِتجة الرشكات كربى أيًضا
هانباي نيبون اليابانية الرشكة مع َعْقد إبرام عن برتوبراز أعلنت ،٢٠٠٥ عام ديسمرب
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بهدف الربازيل-اليابان»، «إيثانول ى يُسمَّ اليابان مقرُّه مشرتك مرشوع إنشاء أْجل من
اإليثانول صناعة من كبريًا جزءًا برتوبراز صارت وبهذا الربازيل. من اإليثانول استرياد
سيستبدل ٢٠٠٥ عام بحلول بأنه يقيض هدًفا وضع بوش الرئيس أن ورغم الربازيلية.
، األمريكيَّ اإليثانوَل األوسط الرشق من املتحدة الواليات تستورده الذي النِّْفط أرباع بثالثة
الطلب بنصف فقط تَِفي ال الربازيل إن الهدف. هذ يتحقق لم ٢٠٠٨ عام حتى فإنه
إىل الحيوي وقوَدها تُصدِّر أيًضا وإنما اإليثانول، طريق عن املركبات وقود عىل املحيل
خط أول برتوبراز رشكة وتَبنِي أخرى. ودول املتحدة والواليات ونيجرييا وفنزويال الهند
إنتاج منشآت عىل دوالر مليار ٥٤ بإنفاق ُخَطط ولَديْها الحيوي، للوقود كبري أنابيب

.٢٠١٠ املايل العام بحلول وتوزيعه الحيوي الوقود
َسَعْوا الذين وبريو، ونيجرييا املكسيك منها ة، ِعدَّ دول من زوَّاًرا برتوبراز استضافت
الدول، ببعض الخاصة النِّْفط رشكات جاءت وقد الربازييل. الطاقة نموذج محاكاة إىل
يف للدخول ساعية للحكومة، اململوكة النرويجية إيه إس إيه أويل ستات رشكة غرار عىل
الربازيل احتياطيات من كلٍّ استخدام عىل القدرة لها يكون أن أمل عىل مشرتكة مرشوعات
لدرجة للنرويج بمكان األهمية من الصفقة هذه كانت وقد برتوبراز. وتكنولوجيا النِّْفطية
الرسمي الطابع إلضفاء ٢٠٠٣ عام ريو إىل جاءَ نفَسه الخامس هارالد النرويجي امَلِلك أن

عليها.
برتوبراز أسُهم من باملائة3 ١٦ مقداُرها حصًة الربازيل حكومة َطَرَحْت ،٢٠٠٠ عام
بالِفْعل تداُولُها يتمُّ برتوبراز أسهم كانت باولو. وساو نيويورك بورصة مثل بورصات يف
هائًال؛ حوكمتها عىل ذلك تأثري كان املتحدة، الواليات يف َطْرِحها عند لكن الربازيل، يف
باولو، ساو ببورصة مقارنة الشفافية من املزيد وجود نيويورك بورصة استْلَزمْت إذ
األسُهم أكثر بني من اآلن برتوبراز أسهم وتَُعدُّ الرشكة. تؤِذ لم اإلضافية الشفافية أن إال
باملائة ٦٠ خارجيون مساهمون ويملك لألسهم، نيويورك بورصة يف تداوًال املحلية غري
القومية النِّْفط رشكات بعض من العكس عىل ذلك، إىل إضافة اإلجمالية. أسهمها من
رشكة مع التعامل تأمل التي األجنبية الرشكات عىل القيود من ِقلَّة فرضت التي األخرى
الخاصة العمالة ومتطلبات البيئية املتطلبات بشأن ترشيًعا الربازيل مررت محلية، نفط

األجانب. لني باملشغِّ
التوسع؛ يف آخذًة برتوبراز كانت والعرشين الحادي القرن من األول الَعْقد أوائل يف
يف للنِّْفط منِتجة رشكة أكرب ثاني يف باملائة ٥٩ مقابل دوالر مليار مبلغ دفعت إذ
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تعمل برتوبراز كانت ،٢٠٠٨ عام وبحلول (بيكوم). كومبانس برييز رشكة األرجنتني،
بها تعمل كانت التي الدول عدد ِضْعف عن يزيد عدد وهو دولة، وعرشين سبع يف
تجسيًدا كونها للرشكة؛ املزدوجة بالهوية يستمتعون برتوبراز مسئولو مىض.4 َعْقد منذ
أملري ويقول سرتيت. وول يف نموٍّ قصَة كونها نفسه الوقت ويف الربازيلية، للقومية
يف ما أفضل نملك أننا عىل ألنفسنا ننظر «إننا لبرتوبراز: املايل املدير بارباسا، جويلريم

العاَلَمنْي.»

والتكنولوجيا الضفادع صغار (1)

مخترباتها من سواء اآلتية البالد يف العقول أفضل عىل مشاريعها يف برتوبراز اعتمدت
يف تمثَّل املشاريع هذه أحد الدولة. جامعات مع أبرمتْه الذي البحثي االتفاق أو البحثية
٥٠ عمقه البالغ الخزان حاكى جانريو. دي ريو يف الفيدرالية الجامعة يف كبري مياه خزان
ات منصَّ تصميم يف ساعد النهاية ويف الساحل، ُقبَاَلَة املوجودة واألمواج الرياح حالة قدًما
من الساحل ُقبَاَلَة املمتدة األنابيب خطوط ينظِّف روبوت يف آَخر مرشوع تمثَّل أمنًا. أكثر
دراساته من التصميَم ذلك الروبوت م صمَّ الذي املهندس استَوَحى وقد اللَِّزجة. املخلَّفات

الضفادع. بصغار الخاصة السباحة حركة عن
تقليدية مرساة تستخدم أن من بدًال أنها هو برتوبراز ابتكار عىل األخرى األمثلة من
أن كفاءة األكثر من أنه الرشكة وجدت البحرية، منصاتها تُثبِّت كي الصلب من مصنوعة
يف نفَسه يَغِرس حيث املحيط، قاع إىل طن ١٠٠ ووزنه قدًما ٥٥ طولُه طوربيًدا تُرِسل
كان القوة. عاِيل البوليسرت من َحبْل بواسطة املنصة إىل مشدوًدا يََظلُّ بينما املحيط قاع
إنتاج ِوْحدة عن عبارة كانت التي األطليس، املحيط يف ٣٧ رقم منصتها يف حدث ما هذا

تعديلُها. َجَرى نفط ناقلة من مصنوعة طافية
العالم مستوى عىل األهم النِّْفطي االكتشاف استغالل أمل وعىل ،٢٠٠٩ أغسطس يف
التخيلِّ إىل الربازيل عمدت — ٢٠٠٧ عام املكتََشفة العميقة املياه حقول — سنوات منذ
السيطرة بهدف وذلك األجنبية؛ النِّْفط رشكات مع كامل لَعْقد استمر الذي تَعاُونها عن
عرشات تحمل قد الحقول أن الدوليون الجيولوجيون يقدِّر نفِسها. االستخراج عملية عىل

لالستخراج. القابل النِّْفط براميل من املليارات
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إيه، إس برازيليريو لبرتوليو التنفيذي واملدير الرئيس جابرييل، رسجيو جوزيه :3-15 شكل
نيوز.) ماتشادو/بلومربج أدريانو (تصوير .٢٠٠٨ يونيو ٣ الربازيل، برازيليا، يف

طاٍغ بريق (1-1)

بنسبة الربازيلية املال سوق يف برتوبراز قيمة زادت ،٢٠٠٦ ويونيو ١٩٩٧ مايو بني
البالد منه تُعاني كانت الذي م التضخُّ َل معدَّ ارتفاعه يف يُضاِهي رقم وهو باملائة، ١٢٠٠

.١٩٩٢ عام
بوصفها القومية النِّْفط رشكات سمعة يف كبري بشكٍل تُساِهم برتوبراز أن رغم
تُقاِرب لم القومية النِّْفط رشكات أغلب فإن النِّْفط، منِتجي من األقوى الجديدة املجموعة
رشكة يف النِّْفطية. احتياطياتها تطوير حيث من الكفاءة يف الربازيلية الرشكة هذه
صعود بعد باملائة ٢٥ بمعدل اإلنتاج انخفض املثال، سبيل عىل فنزويال دي برتوليوس
فيها. مشكوك اجتماعية برامج نحو النِّْفط عوائد تحويل وبْدء السلطة إىل شافيز هوجو
لدرجة واملحاباة الفساد يف غارقة فكانت للدولة اململوكة اإلندونيسية برتامينا رشكة أما
صافيًا ًرا ُمصدِّ تكون أن من بدًال للنِّْفط صافيًا مستوِرًدا تصري أن عىل ُمجَربة كانت أنها
واحدة وهي — قومية نفط لرشكة وجوُدها يندر نجاٍح قصَة تمثِّل برتوبراز إن للنِّْفط.
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الدولية النِّْفط رشكات عىل بريُقها َطَغى التي القومية النِّْفط رشكات من قليلة قلة من
وفنزويال. وإيران روسيا يف القومية النِّْفط رشكات عن البُْعد كلَّ بعيدة وهي —

هوامش

إيه. إس برازيليريو برتوليو (1)
الربازيلية. للحكومة مملوكة التصويت، حقوق جانب إىل برتوبراز، أسهم أغلبية (2)

أمريكي. دوالر مليارات ٤ (3)
أول صارت حني التكنولوجي بتقدُّمها الخاصة الدولية الرشكة سمعة تعززت (4)
املكسيك. خليج يف عائمة منصات لنرش األمريكية التنظيمية باملوافقة تفوز نفط رشكة
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عرش السادس الفصل

أين إىل القوى: ميزان يف ل التحوُّ بعَد ما
هذا؟ كلُّ يقودنا

عليها، وتستويل سيادة، ذات مجاورة دولة تغزو ُكْربَى أوروبية دولة
رادع. دون بدباباتها وتقتحمها بالقنابل، مواطنيها وتقصف

أمريكية نفط حاوية من تقرتب أوسطية رشق لدولة تابعة حربية سفينة
نفطي شحن ممرِّ يف عليها النار بَفتْح د وتُهدِّ نريانها مرمى يف لتجعلها

دويل.
السويس قناة ممرات يف السفن يُهاِجمون الصومال سواحل ُقبَاَلَة القراصنة
من العديد ويُجِربون والبضائع الطواقم مقابل فدية ويطلبون البحرية،
حول الدوران خالل من تكلفة وأعىل أطول طريق استخدام عىل السفن

الصالح. الرجاء رأس
الغرب، من املال تبتزُّ ُطُرق وُقطَّاع عصابات تحكمها أفريقية غرب دولة

الدويل. البنك نحو اْلتزاماتها من ل تتنصَّ ذاته الوقت ويف
متضخمة غذاء أسعار … للسكان نزوح … قتْل أعمال … أهلية حروب
عىل استيالء … دويل ابتزاز … اإلنسان لحقوق انتهاكات … فساد …

… ممتلكات
منها عديدة، القوى ميزان يف التحوُّل أحَدثَها التي ات التغريُّ أمثلة إن
أين إىل للعالم؟ الجديد النِّْفطي النظام سيعنيه الذي ما والصغري. الكبري

املوقف؟ عىل السيطرة فقْدنا أننا أم خيار، أيُّ لَديْنا هل سيقودنا؟
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بمحافظة كاميسو، مدينة يف للرياح هاساكي مزرعة يف موجودة رياح توربينات :1-16 شكل
نيوز.) أوسوميل/بلومربج توموهريو (تصوير .٢٠٠٩ يوليو ٧ الثالثاء يوم اليابان إيباراكي،

القواعد َهَجروا قد النِّْفط عاَلم يف الُجُدد الالعبني أن القوى ميزان يف التحول يعني
الالعبني هؤالء وأهداف األمور. زمام عىل تسيطر أن تُحاِول جديدة أطراًفا وأن القديمة،
لكنَّ املال، من ممكن كمٍّ أكربَ يَجنُوا أن الُقَدامى؛ الالعبني أهداف عن تختلف ال الجدد
امَلَدى الطويلة نفسها بالنظرة يتمتعون ال الجدد الالعبني هؤالء أن يف يكمن االختالف
البعيد. امَلَدى عىل البقاء لهم يُكتَب لن هؤالء وأغلب السابق. يف أقرانُهم بها تمتَّع التي
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املال واكتناز ممكن، وقت ألطول يحوزونها صاروا التي بالسلطة التمسك يريدون إنهم
منهم. السلطة تلك همجية أكثر أو أبرع أو أقوى آَخر طرف فيه يَنتَِزع ليوم تحسبًا

ِدَولِهم. بناء يف يفكروا لم إنهم
تقاتل بينما القصري، املدى عىل العنف نشوب إىل القوى ميزان يف التحول سيؤدي
مؤكَّد بشْكل النهاية يف سيُستهَلك الذي الحفري الوقود بقايا آِخر عىل أخرى دولًة دولٌة
خَلْت. عام مائة من أكثر منذ باملصابيح الخاص الحيتان زيت استُهلك مثلما تماًما
أخذ إىل املال لديها التي الدول تسعى بينما الزراعية املحاصيل يف ندرة إىل هذا وسيؤدِّي

وقود. إىل تحويله أْجل من املال تمتلك ال التي الدول من الغذاء
النِّْفطي غري الحفري للوقود مؤقت استخدام إىل القوى ميزان يف التحول سيؤدي
إنه النووية. للطاقة أمنًا أكثر استخدام إىل يؤدي وقد — الطبيعي والغاز الفحم —
ألن البعيد؛ املدى عىل التكنولوجيا وعالية للبيئة صديقة جديدة طاقة بدائل إىل سيؤدي
إليها تُرِشدهم لم التي الخيارات عليهم املطاف نهاية يف ستُمِيل التي هي الناس جيوب
من وغريُها الرياح وطاقُة الكهرومائية والطاقُة الشمسية الطاقُة ستتجاوز ضمائرهم.

بالفعل. حلوًال لنا وتقدِّم التجارب مرحلَة بعُد رها تصوُّ يمكن ال التي الطاقة أشكال
عىل والقدرة به، اتَّسم الذي التنظيم مقدار املايضكان يف النِّْفطي النظام ميَّز ما إن
من ِقلَّة يَِد يف الهيمنة كانت املايض، يف النسبي. وهدوءَه معه، التعامل وسهولة التنبُّؤ،
من األوبك أو السعودية أو الكربى النِّْفط رشكات عليه بََدْت ما ورغم الدول، أو الرشكات
رجال وبوصفهم مجرمني. ال أعمال، رجاَل األقلِّ عىل كانوا فإنهم واحتكار، ديكتاتورية
أن يعلمون كانوا بحارضها. معنيون هم مثلما أعمالهم بمستقبل معِنيِّني كانوا أعمال،
حيث من سواء االستقرار، عىل الحفاظ إىل َسَعْوا ثَمَّ وِمن العمل؛ أساس هو االستقرار
عدم صار إذ الصحيح؛ هو تماًما العكس صار ،٢٠٠٨ عام يف األسعار. أم املعروض

الجديد. النِّْفطي النظام يُميِّز ما هو االستقرار
قد الدويل النِّْفط عىل الهيمنة أن ٢٠١٠ عام بدايات يف عليه املتعارف من صار
هو السبب كان وإْن السعودية، اسم يُذكر ما كثريًا األطراف. من متنوع عدد إىل انتقلت
من أخرى أو دولة اسم يُذكر أحيانًا لكْن العاملي. النِّْفط من األسد نصيَب تُنِتج أنها
الدول، تَمِلكها التي الكبرية القومية الرشكات من رشكة أو للنِّْفط، املنِتجة األصغر الدول
يف تقع إنما الهيمنة هذه إن يُقال وأحيانًا القومية. النِّْفط رشكات اة املسمَّ الرشكات تلك

واملستقبلية. الفورية العقود أسواق يف املتاجرين أيدي
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يف إيه إس أكسيونا لرشكة تابعة الشمسية للطاقة محطة يف شمسية ألواح :2-16 شكل
تملك ميجاوات ٤٦ بقْدرة املنشأة هذه .٢٠٠٩ أبريل ١٤ الثالثاء يوم بالربتغال، أماريليجا
يف كهروضوئية محطة أكرب وهي عام، كل كيلووات/ساعة مليون ٩٣ مقدارها إنتاجية قْدرة

نيوز.) بروينكا/بلومربج ماريو (تصوير العاَلم.

قد األيام أحد ففي بالعصبية. السوق إصابة يف التنبُّؤ عىل القدرة انعدام يتسبَّب
أو ١١٥ إىل ينَخِفض قد آَخر يوم يف ثم للربميل، دوالًرا ١٥٠ إىل النِّْفط برميل سعُر يَِصل
سنوات، عرش غضون يف النِّْفط بنفاد الُخَرباء يتنبَّأ قد األيام أحد يف دوالًرا. ٧٠ أو ١٠٠
نفاد عات تََوقُّ تتوارى ثَمَّ وِمن جديد؛ هائل نفط حْقل اكتشاف يتمُّ قد آَخَر يوم يف ثم

قليًال. النِّْفط
واحتياطيات القطران، رمال من املأخوذ والنِّْفط الثقيل، النِّْفط نستخدم بالفعل نحن
يجب النِّْفط سعر أن هو الحسبان يف وضُعه يجب الذي الوحيد واألمر الصخري، النِّْفط
حيث من الة فعَّ الثقيل النِّْفط تكرير عملية يجعل بحيث يكفي بما مرتفًعا يظل أن
وتكرير الستخراج املالية التكلفة ارتفاع رغم أنه هو لالنتباه إثارة األكثر األمر التكلفة.
البيئية التكلفة فإن الِكْربِيت، عالية الحفري الوقود أنواع أو النِّْفط من األثقل األنواع تلك
فلن محدودة، سلعة النِّْفط أن فكرة أخريًا ما تفهَّ والعاَلم السوق أن ويبدو بكثري. أفَدح
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حتى أو خمسني أو أخرى عاًما لعرشين إنتاجه مواصلة عىل النِّْفط منتجي لقْدرة تكون
العثور يجب أنه إىل واعني النِّْفط مستهلكو وصار البعيد، امَلَدى عىل أهمية أيُّ مائة
االقتصاد بأن االقتصاديني من العديد تنبَّأ سنوات، عرش أو خمس منذ بدائل.1 عىل
تأثري صار هذا، حدث وحني دوالر. ١٠٠ إىل النِّْفط برميل سعر وصل لو سينهار العاملي
سياراتهم األمريكيون قاد ،٢٠٠٨ مارس ففي أخريًا. محسوًسا املرتفعة النِّْفط أسعار
عام منذ نوعه من انخفاض ل أوَّ وهو ،٢٠٠٧ بمارس مقارنًة أقلَّ ميل مليار ١١ بمعدل
لكنه األسعار، يف انخفاض هذا تبع ة. ِحدَّ لة املسجَّ الشهرية االنخفاضات وأكثر ،١٩٧٩
النِّْفط. أسواق يف والطلب العرض صورة وليس والركود، االئتمان ألزمة انعكاًسا كان

النِّْفط. برميل سعر انخفاض يعني العاملي الطلب فانخفاض

البنزين عىل امُلنَفقة الدخل نسبة

عىل دخلهم صايف من باملائة ٤ ينفقون األمريكيني معظم كان ٢٠٠٨ عام من األول النصف يف
باملائة. ١٣ إىل الرقم ارتفع املسيسيبي، دلتا غرار عىل املناطق، بعض يف لكن البنزين.

يف — فيها بما الحايل، املوقف من مختلفة لدورات مؤقتة عالجات وجدنا لقد
من لضغوط (استجابة األمريكية الطاقة وزارة جانب من املؤقت الوقف — ما نقطة
عظمى قًوى لكن بالبالد. االسرتاتيجية النِّْفط مخازن مللء يهدف لربنامج الكونجرس)
األمريكية. الحدود داخل النِّْفط عن البحث أْجل من الفيدرالية الحكومة عىل الضغط تزيد
ال اآلن لكِن أالسكا، يف النِّْفط عن بحثًا الحفر عىل البيئة حماية ُدعاة اعرتض ولسنوات،

بالكامل. مستبَعَدة الفكرة تبدو
محادثة وهناك بل الشمايل،2 القطب يف النِّْفط عن بحثًا الحفر بشأن مناقشات هناك
تقوم املتحدة الواليات إن الجليدي.3 القطبي الغطاء تحت يوجد أن يمكن ما بشأن
يف واملستقبلية» الحالية املصالح حماية «بهدف جديدتني قطبيتني جليد كاِسَحتَْي ببناء
الدفاع أْجل من جديدة بحرية دوريات سفن كندا وطلبت والجنوبي، الشمايل القطبني
بدءوا جرينالند، يف الحفر يف الدنماركيون بدأ أن وبعد الشمايل. القطب عىل سيادتها عن
الشمايل. القطب منطقة عىل بالسيطرة مطالباتهم تدعم أدلَّة عىل للعثور السعَي أيًضا هم
الشمايل القطب منطقة عىل واليابان والهند الصني من كلٍّ من دولية وفود قت تدفَّ كما

املستقبلية. احتماالتها تقييم أْجل من
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تريليون ١٫٢ يزال وال النِّْفط، من برميل تريليون العاَلم استهلك املايض القرن يف
النمو من الحايل املستوى استمر ولو نفطية. احتياطيات صورة عىل موجوًدا آخر برميل
عن النظر بغضِّ لكن عاًما. ثالثني من أقل يف برميل تريليون نحو سيُستهلك الطلب، يف
االستغناء فيه يمكننا وضع يف لسنا فإننا البديلة، الطاقة مصادر حول الدائر الحديث كل

بعُد. ليس األقل عىل النِّْفط، عن

بدائل عن البحث (1)

املشكالت من العديد ة ِحدَّ ف تُخفِّ أن البديلة الطاقة مصادر شأن ِمن أن الواضح من
البداية. يف به تَِعُد بما تَِفي ال البدائل بعض لكنَّ النِّْفط، عىل العثور بصعوبة املتعلقة

اإليثانول. هذا: عىل مثال
عىل املتحدة الواليات العتماد الحلَّ بوصِفه البداية يف له ج ُروِّ الذي فاإليثانول،
أكسيد ثاني وإطالق الغذاء، أسعار رفع يف التسبُّب عىل اآلن يُالم صار النِّْفطية، الواردات
جالون. لكلِّ الثلث بمقدار أقلَّ الطاقة من مقدار وتقديم البنزين، من أكرب بدرجة الكربون
٣٦ باستخدام تقيض التي الفيدرالية االشرتاطات النِّْفط رشكات استوفْت لو حتى
مستحيًال أمًرا بعضاملحلِّلني يََراه ما وهو — ٢٠٢٢ عام بحلول اإليثانول من جالون مليار
النِّْفط. عىل الحايل األمريكي الطلب من فقط باملائة ١٠ سوى يغطِّي لن الهدف هذا فإن —
الخالفات، من واملزيد املنافسة، من املزيد نحو متَِّجًها العالم يبدو النِّْفط، بسبب
وتدخل أفريقيا، غرب دول اسرتضاء الصني تحاول النِّْفط، وبسبب العنف. من واملزيد
ومْجدها نفوذها استعادة بشأن طموحات روسيا وتملك إيران، مع اتفاقيات يف فنزويال
شبح بسبب ذلك، ومع قديمة، طموحات وتشتعل جديدة، تحالفات تتشكل الضائَعنْي.
الغربي العالم زعماء من أيٍّ لدى يكن لم العاَلم، عىل يُخيِّم الذي االقتصادي الركود
موقف اتخاذ عن للحديث ا مستعدٍّ أحد يكن لم طوارئ. حالة يُعِلن كي الشجاعة
عىل العثور أْجل من مًعا املواطنون يحتشد أن عىل ويُِرصُّ «العدو»، تحديد يف «ترششيل»

عاجل. حلٍّ
يف تحول أي — االقتصادية اآلليات أو العمليات يف كبري تغيري هناك يكون حني
بني التي والحالة التغيري. لهذا طبيعية نتيجة االستقرار عدم يكون — القوى ميزان
عىل تقوم سياسة إىل النِّْفط عىل معتمدة طاقة سياسة من بانتقالنا الخاصة — أيدينا
استخدام يف نستمر فسوف استثناءً. ليست — الطاقة عىل للحفاظ تهدف البديلة الطاقة
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مقاطعة ليولني، يف أليام عمله بعَد منَجِمه من يَخُرج الفحم مناجم عمال أحد :3-16 شكل
ومصانع الطاقة محطات من املتزايد الطلب .٢٠٠٧ أغسطس ٢٨ الثالثاء يوم الصني شانيس،
أسعار ارتفاع يف ساعد النمو حيث من العالم مستوى عىل كبري اقتصاد أرسع يف الصلب

نيوز.) بريينج/بلومربج ناتايل (تصوير .٢٠٠٠ عام منذ أضعاف خمسة الفحم

الطبيعي والغاز الفحم سنستخدم أيًضا لكننا قليلة، خيارات سوى لَديْنا ليس إذ النِّْفط؛
بل ودراجاتنا، كهربائية، وسيارات هجينة، سيارات نستخدم سوف النووية. والطاقة
اإلجابة ستكون تطورنا. طريق عن وإنما ما، ثورة صورة عىل اإلجابة تأتينا لن وأقدامنا.
األنظف الطبيعي الغاز إىل نتحول بينما تدريجيٍّا، األجنبي للنِّْفط استخدامنا تقليل هي
تلويثًا األكثر امُلرِّ والخام الفحم إىل — له يُؤَسف نحو عىل — نتحول أو واألوفر، بيئيٍّا
الوقود استهالك لتقليل مؤقتًا) كان (وإْن التدريجي التحول بهذا نقوم أننا ورغم للبيئة.
أْجل من الكواليس خلف جدٍّ بكل نعمل أن علينا فسيكون بديل، حفري وقود واستخدام
أْجل من — محليٍّا البديلة الطاقة إنتاج إىل — القوى موازين يف حقيقي تحول إحداث
النِّْفطية الدول ضد أنفسنا عن الدفاع أْجل ومن النِّْفط، عىل اعتمادنا من أنفسنا تحرير

العالم. أرجاء شتَّى يف التِّنِّني، كأسنان بغتًة، ظهرت التي املعتدية
املتحرِّكة األجزاء من مجموعة هو ما بقْدر نظاًما ليس الجديد النِّْفطي النظام إن
اتفقوا الذين املساِلمني الالعبني من مجموعة من يتألَّف يَُعد لم إنه عشوائي. نحو عىل
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اللعبة زمام أن يؤِمنون العبني مجموعة من يتألَّف صار وإنما سالم، يف اللعب عىل جميًعا
أو أنفِسهم، ِجماح لَكبْح مستعدِّين غري لكنهم ، يمرُّ يوم كل مع أيديهم بني من يُفِلت

ذلك. عن عاجزين
باملائة، ٥٠ بنسبة يزيد أن ع املتََوقَّ من العالم سكان فتعداد محالة. ال الطلب سيزداد
أن ح املرجَّ ومن والعرشين، الحادي القرن منتصف بحلول نسمة مليارات ٩ إىل ليصل
ملياَرْي من أكثر إىل ليَِصَل عاًما ثالثني غضون يف واملركبات السيارات عدد يتَضاَعف
عاًما، عرشين غضون يف الركاب طائرات عدد يتضاعف أن ح املرجَّ من أنه كما مركبة،

ألًفا. وثالثني ستة ليتجاوز ذلك نحو أو
غضون يف الضعف بمقدار النِّْفط استهالك زاد أْن — للتنبؤات وفًقا — حدث لو

عام؟ كل النِّْفط براميل من املليارات عرشات ستأتي أين فِمن عاًما، عرشين
بي بي غرار عىل — دائًما عليها االعتماد يمكن التي الكربى النفط رشكات إن
فأربع العالم. حول التناُفس يف متزاِيدة صعوبًة وجدت — موبيل وإكسون وشيفرون
لدول، مملوكة عمالقة رشكات هي العالم مستوى عىل رشكة عرشين أعىل بني من عرشة
عىل الغربية النِّْفط رشكات تسيطر الروسية. وغازبروم السعودية أرامكو بينها ومن
تكاليف تنامي ظل ويف العاملية. والنِّْفط الغاز احتياطيات من باملائة عرشة من أقل
جديدة مواقع تحديد يف متزاِيدة صعوبة املخرضمة النِّْفط رشكات تَِجد االستكشاف،

للنِّْفط.
أن الطاقة معلومات إدارة عن الصادرة َمنثيل» برتوليم «إنرتناشونال نرشة تُبنيِّ
السابقة ذروته عن منخفًضا يوميٍّا، برميل ٧٤٤٦٦٠٠٠ كان ٢٠٠٨ يناير يف العالم إنتاج

يوميٍّا. برميل ١٦٨٠٠٠ بواقع ٢٠٠٥ مايو يف

العرضوالطلب

وروسيا. الشمال وبحر وفنزويال املكسيك من كلٍّ يف ثباتًا، أو انخفاًضا، النِّْفط إنتاج يشهد •

كان أن بعد ،٢٠١٥ عام بحلول يوميٍّا برميل مليون ٩٩ إىل النِّْفط عىل الطلب يصل أن يمكن •
.٢٠٠٨ عام يوميٍّا برميل مليون ٨٧

للطاقة الدولية الوكالة
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مليار ١٠٠ من أكثر أنفقت الرشكات أن رغم و٢٠٠٨، ٢٠٠٧ عامي يف الواقع، يف
من أقلَّ كان عليه عثرت الذي الجديد النِّْفط مقدار فإن االستكشاف، عمليات عىل دوالر
العثور تكلفة أن ذلك من األهم عينها.4 الفرتة يف األرض باطن من تْه ضخَّ الذي املقدار
عليه كانت ا عمَّ باملائة ٣٠٠ إىل ٢٠٠ بنحو تزيد ٢٠٠٨ عام يف جديدة احتياطيات عىل
بني الفرتة خالل باملائة5 ٦٥ بنحو املكتَشفة الجديدة اآلبار حجم وانخفض ،٢٠٠٣ عام

و٢٠٠٨. ٢٠٠٣ عاَمْي
بدءوا الذين لألمريكيني، تحول نقطة بمنزلة ٢٠٠٨ عام من األوىل األشهر بدت
وأن معيشتهم، أنماط عىل تؤثِّر بحيث يكفي بما عالية صارْت النِّْفط أسعار أن يجدون
من األمريكيون بدأ العام، ذلك صيف بدايات وبحلول التعديالت. ببعض القيام عليهم
شاحناتهم الشاحنات سائقو أوقف للبنزين. استهالكهم تخفيض الحياة مناحي شتَّى
مقابَل تتقاَىض الطريان رشكات وبدأت الديزل، أسعار ارتفاع عىل احتجاًجا العمل؛ عن
وفرضت انية، مجَّ كمميزات املايض يف تُقدَّم كانت التي واألغراض واملخدات البطاطني
امُلُدن يف املوجودة وتلك األهلية الجامعات بعض تحوََّلْت اإلضافية. األمتعة عىل رسوًما
أسعار مع التأقلُم عىل املوظفني ملساعدة فقط أسبوعيٍّا أيام أربعة العمل إىل الصغرية
ملؤتمرات استخدامها معدل زادت باكارد، هوليت مثل الرشكات، بعض املرتفعة. الوقود
استخدام عىل التشجيع وتمَّ املوظفني، رحالت أغلبية من التخلُّص أمل عىل الفيديو،
ظل يف وحتى الدرَّاجات. واستخدام الخاصة السيارات يف والتشاُرك الرشكة، حافالت

األمد. طويلة نزعة ترسيخ تمَّ فقد الالحق، األسعار انخفاض
عن نسمع إننا بها. نعيش التي الطريقة تدريجيٍّا يُغريِّ القوى ميزان يف التحوُّل إن
بالوقود تَُدار سيارات عن ونسمع املدن، إىل عائدة الضواحَي غادرت سكانية مجتمعات
مدننا، شوارع يف (الفسبا) الخفيفة النارية الدرَّاجات نرى كما ذكية. وسيارات الهجني،
نسمع إننا الريف. يف الرياح ومزارع الضواحي، منازل أسقف عىل الشمسية واأللواح
األطليس املحيط عرب شحن سفن عىل املنقولة املعبَّأة املياه رشب عن تخلَّْوا أشخاص عن
املنتَجات لرشاء َحَمالت وهناك الثالجات. يف بها املحتَفظ حة املرشَّ الصنابري مياه لصالح
أماكن من املنقولة تلك من بدًال املحلية املنتجات باختيار الناس إلقناع تهُدف املحليَّة
كان إجراءات اتخاذ إىل تدفعنا املعتدية النِّْفطية الدول لكن العالم. أو البالد من أخرى
تحذيًرا. نَتََلقَّ لم إننا اليوم بعد نقول أن يمكننا وال أنفسنا. تلقاء من نتَّخذها أن علينا
بدأت فإنها ،٢٠٠٨ عام من األول الجزء يف النِّْفط أسعار يف الشديد االرتفاع رغم
عند قيايس مستًوى إىل األسعار وصلت العام. ذلك صيف بحلول تدريجيٍّا تنخفض

213



النفط سلطة

وَصل بحيث بثَبَات االنخفاض بدأت ثم ،٢٠٠٨ يوليو ١١ يف للربميل دوالًرا ١٤٧٫٢٧
١٥ يف أشهر سبعة منذ األوىل للمرة دوالر ١٠٠ من أقلَّ إىل الصيف بنهاية الربميل سعُر
انخفضْت قد كانت ٢٠٠٨ ديسمرب ٢١ ويف انخفاَضها األسعار واصلت .٢٠٠٨ سبتمرب

للربميل. دوالًرا ٣٣٫٨٧ حتى
دوالًرا ٤٠ حدود يف عليه التداول ظل إذ ٢٠٠٩؛ عام يف االرتفاع النِّْفط يعاود لم
يرتفع السعر بدأ ٢٠٠٩ أغسطس بحلول لكْن وأبريل. مارس شهَرْي طيلة للربميل
يف تقريبًا للربميل دوالًرا ٨٠ عند واستقر للربميل، دوالًرا ٧٠ مستوى إىل وعاد ثانية،

.٢٠١٠ عام أوائل
عالم َشِهده الذي القوى ميزان يف التحول فإن األسعار يف الحادِّ التقلب ذلك رغم
ليذهب القومية النِّْفط رشكات عن بعيًدا ينَحِرس أو ف يتوقَّ لم املاضية العقود عْربَ النِّْفط
اتفاقات إبرام وتمَّ املشهد، يف تؤثِّر كثرية قًوى صارت لقد الدولية. النِّْفط رشكات إىل
مستعدَّة غري وهي السيطرة، مقاليَد الثَّراء حديثة جديدة نفطية دول وحازْت عديدة،

عنها. للتخيلِّ

هوامش

ولو .١٩٧٤ عام النفطي الحظر إبَّان الدرس هذا النفطيون الالعبون ى تلقَّ (1)
اليوم. الورطة هذه مثل يف ليقع العاَلم يكن لم للنفط، بدائل تطوير يف وقتَها بدءوا أنهم
عىل سريغبون الالعبني أولئك فإن اليوم، حادٍّ بشكل النفط أسعار انخفضت لو وحتى

القادم. لالرتفاع تحسبًا بدائل؛ عن بحثهم مواصلة يف األرجح
الشمايل؛ القطب يف النفط عن البحث يف الراغبني هم وحدهم األمريكان يكن لم (2)
الشمايل. القطب أسفل البحر قاع يف دولتهم َعَلَم الروس وضع ،٢٠٠٧ أغسطس ففي
هذه الطاقة مجال يف العمالقة الروسية الطاقة رشكة إن غازبروم لرشكة متحدث وقال
املتجمد املحيط مياه أسفل والغاز النفط من الحتياطيات جديدة كبرية اكتشافات تتوقع

الشمايل.
إحراق ُمسبِّبه أن يُفرتض الذي العاملي، لالحرتار كان املفارقة، سبيل عىل (3)
عىل قوية إشارات العلماء وجد ،٢٠٠٥ عام ففي متوقعة. غري فائدة الحفري، الوقود
ميل مائتي عن قليًال تقلُّ مسافة عىل البحر قاع من مأخوذة عينات يف النفط وجود
«مع بعنوان: (مقال األمريكية الجيولوجي املْسح لوكالة وفًقا وذلك الشمايل، القطب من
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ستيفن كراوس، كليفورد كنز» عىل العثور أحالم تتزايد مياه، إىل القطبي الجليد تحول
تايمز). نيويورك ،٢٠٠٥ أكتوبر ١٠ رومريو، وسايمون ريفكني، يس أندرو مايرز، يل

الدولية الوكالة عن صادر سوقي تقرير العاملي»، النفط عىل والطلب «العرض (4)
.٢٠٠٨ سبتمرب ١٠ للطاقة،

سيكيوريتيز». «أوستوك مجموعة طرف من عة مجمَّ أبحاث (5)
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