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كلام ُطرح سؤال متع ّلق بالطاقة يف املستقبلُ ،طرح معه سؤال آخر مرتبط به ومتع ّلق بطبيعة املوارد
الطاقية يف املستقبل ،ومدى توافرها وتكلفتها وآثارها يف البيئة .ومن بني ما ترتبط به اإلشكاالت الطاقية
ثم تأيت أهمية
املستقبلية عالقتها الوثيقة بسؤال سعر الطاقة وتق ّلباته ،ال سيام سعر النفط .ومن ّ
التساؤل عن االنخفاض الحاد الذي عرفته أسعار النفط يف عام ً ،2014
فضل عن البحث يف أسبابه،
واسترشاف تقلباته يف املستقبل وآثارها املمكنة أو املتوقعة ،إذ فقدت سلعة النفط الخام بني عا َمي
 2014و 2015أكرث من نصف قيمتها املادية؛ فقد تراجع سعر برميل النفط من  110دوالرات إىل ّ
أقل
من  45دوال ًرا أمريك ًيا .وأثار هذا االنخفاض الحاد اهتامم العديد من الخرباء والدارسني ومراكز البحوث،
وعقدت مؤمترات وندوات كثرية((( .ولنئ ر ّكز معظم األطروحات والفرضيات
ُوأنجزت دراسات عديدةُ ،
عىل األسباب االقتصادية ،وزيادة إنتاج النفط يف الدول املصدرة للنفط ،والتنبؤات املستقبلية الكتشافات
الغاز الصخري يف العديد من دول العامل ،فإن ممدوح سالمة يقدم فرضي ًة تختلف يف حجتها ومنطقها
عن الدراسات واألطروحات األخرى ،عىل الرغم من عدم نفيها العوامل السابقة؛ ذلك أنّ الباحث يضيف
إليها ً
عامل مركز ًيا يستند إىل األسباب السياسية املتمثلة مبؤامرة أمريكية  -سعودية تستهدف الدورين
اإليراين والرويس يف الرشق األوسط وأوروبا الرشقية .فكلتا الدولتني الريعيتني النفطيتني سوف تتأثران
مبارش ًة بانخفاض أسعار النفط ،ما يح ّد من قدرتهام عىل اإلنفاق العسكري والسيايس يف الرصاعات
الخارجية الجارية يف سورية وأوكرانيا عىل نحو أسايس.
قسمه مؤلفه إىل مقدمة ،وستة فصول وخامتة،
يأيت هذا الكتاب  -وهو من القطع الصغري  -الذي ّ
أساسا إىل
ليستعرض األسباب الرئيسة التي أدت إىل الهبوط الحاد يف أسعار النفط الخام ،والتي ُيرجعها ً
ثم ،ير ّكز الفصل األول عىل ما يسميه التواطؤ السعودي  -األمرييك لتخفيض
بنية العالقات الدولية .ومن ّ
أسعار النفط .ويبدؤه بالجملة "التاريخ يعيد نفسه" ،وهو ما يعني أنّ التحالف السعودي  -األمرييك
التاريخي قد استخدم هذه األداة ،أي أسعار النفط يف سياساته الخارجية ورصاعاته الدولية منذ مثانينيات
القرن املايض .وإلثبات ذلك ،ينقل سالمة ترصيحات وزير النفط السعودي عيل النعيمي يف منظمة الدول
املصدرة للبرتول (أوبك) باإلرصار السعودي عىل عدم تخفيض كمية اإلنتاج ،حتى لو أدى ذلك إىل تراجع
أسعار النفط وزيادة العجز يف املوازنة السعودية.
ثم ،ينتقل املؤلف إىل تحليل نتائج انخفاض أسعار النفط واسترشاف آثارها يف دول الخليج العربية
ومن ّ
بوجه عام .ويجد أنها ستضطر إىل تخفيض استهالكها املحيل من النفط أو االستعاضة عنه بالطاقة
 1من بني أهم هذه الندوات الندوة التي عقدها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسيات لدرس هذه اإلشكالية وتحليلها؛ وذلك يف
محاولة لتفسري هذه الظاهرة االقتصادية املفاجئة وفهم أسبابها وتداعياتها ،انظر" :ملف :ندوة 'تداعيات هبوط أسعار النفط عىل البلدان
املصدرة'" ،2011/1/26 ،شوهد يف  ،2018/4/5يف:
https://goo.gl/sQ5eSF
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النووية أو الشمسية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر ،أو أنها ستضطر إىل تخفيض تصديرها للنفط أو
الخروج من سوق التصدير متا ًما بحلول عام .2030
أما بالنسبة إىل إيران ،فإنها تحتاج ،يك تحقق التوازن يف موازنتها ،إىل سعر نفط قدره  130دوال ًرا للربميل.
وعىل الرغم من عرضه لبيانات وتقديرات توضح تأثرها بانخفاض أسعار النفط ،فإن املؤلف يؤكد أنّ
إيران قادرة عىل تجاوز هذه املعضلة بزيادة صادرات الغاز الطبيعي ودعم الصندوق الوطني للتنمية،
الذي تتجاوز موارده  62مليار دوالر .ولكنه يستدرك مؤك ًدا أنّ هناك بعض التأثري السلبي يف االقتصاد
اإليراين يف امل َديني القصري واملتوسط .ويف الوقت ذاته ،يحذر املؤلف من وضع إيران النفطي واحتياطاتها
املبالغ فيها ،ويعتقد أنّ الربنامج النووي اإليراين لتوليد الطاقة الكهربائية سوف يجنبها النزول إىل مرتبة
الدول الصغرية املنتجة للنفط .كام يقارن بني موقف الواليات املتحدة األمريكية من برنامجها النووي يف
زمن الشاه (حينها مل تكن إيران يف حاجة إىل الطاقة النووية) ،والزمن الحايل (حاجة ماسة إىل الطاقة
النووية) ،ويجد أنّ مسألة عداء الواليات املتحدة للربنامج النووي الحايل مرتبط بعداء إيران إلرسائيل
فقط ،وهو وجه سيايس ،وليس له اعتبارات حول مدى حاجة إيران إىل الطاقة.
يستمر املؤلف يف نقاش عالقة إيران بالطاقة يف الفصل الثاين (كفاح إيران لزيادة طاقتها اإلنتاجية).
ففي ّ
ظل استمرار تراجع إيران يف إنتاج النفط تدريج ًيا ،يتو ّقع املؤلف أنّ بقاء األوضاع االقتصادية
واالجتامعية والسياسية عىل ما هي عليه سوف يدفعها إىل التوقف عن تصدير النفط متا ًما يف عام ،2030
وهو ما يجعل الطاقة النووية خيا ًرا إسرتاتيج ًيا إليران لثالثة أسباب هي :استنفادها للنفط ،والحاجة
إىل توفري املياه مع النمو الدميوغرايف اإليراين املتنامي ،والتوسع الجيو-اقتصادي بامتالكها أسلحة نووية.
ويسترشف املؤلف رؤي ًة مفادها أنّ رفع العقوبات عن إيران ومتكنها من استرياد أحدث التقنيات
النفطية األمريكية سوف مي ّكنها من إضافة ما بني  200إىل  300ألف برميل من النفط إىل إنتاجها يوم ًيا،
من دون أن يعني ذلك زيادة صادراتها بفعل االرتفاع الشديد يف االستهالك املحيل.
ينتقل املؤلف يف الفصل الثالث إىل دراسة الحالة الروسية (تأثري العقوبات وتراجع أسعار النفط يف
روسيا) ،فقد أ ّثرت العقوبات الغربية يف روسيا إثر األزمة األوكرانية ،متفاعل ًة مع انخفاض أسعار النفط
يف قيمة العملة الروسية الروبل ،وقد أدى ذلك إىل خسارتها  40يف املئة من قيمتها مقابل الدوالر.
كام انخفضت االحتياطيات الروسية من  510.5مليارات دوالر إىل  386.2مليار دوالر يف عام .2014
ويوضح سالمة أنّ األثر يف هذا الرتاجع يف االقتصاد الرويس ال يعود إىل العقوبات الدولية ،وإمنا إىل
انخفاض أسعار النفط .لكن التبادل التجاري املتنامي بني روسيا والصني و ّفر ً
دعم قو ًيا لالقتصاد الرويس.
ومن جهة أخرى ،يرجح املؤلف تش ّكل رشاكة إسرتاتيجية بني روسيا والهند ،تقوم عىل التعاون يف مجال
ترتقي إىل مستوى التحالف كام هو الشأن
الطاقة (الطاقة النووية وأنابيب النفط والغاز) ،لكنها لن
َ
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يف العالقات الروسية  -الصينية ،خاصة بعد أزمة القرم إثر الثورة األوكرانية (عام  )2014التي أطاحت
الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
يف الفصل الرابع ،يتناول الباحث أثر انخفاض األسعار يف إنتاج النفط الصخري األمرييك .فقد مثَّل إنتاج
النفط الصخري األمرييك  1يف املئة من إمدادات النفط العاملية يف عام  .2012ويخمن املؤلف بأنها ستصل
إىل  3يف املئة يف عام  .2025لكنه ال يوافق عىل أن هذا النفط ش ّكل عالمة فارقة عىل دخول عرص جديد
من الوفرة العاملية يف مجال الطاقة؛ فقد تس ّبب هبوط أسعار النفط بانخفاض شديد يف عدد منصات
التنقيب عن النفط الصخري يف الواليات املتحدة ،بيد أنّ أمنوذج النفط الصخري ال يعمل من دون ارتفاع
األسعار ،لكن الرشكات األمريكية تديم هذا االنهيار عرب مواصلة الحفر وزيادة إنتاج النفط مبعدالت غري
مسبوقةً ،
بدل من االنسحاب إلبطاء الكمية املعروضة يف السوق واختبار األسعار وزيادتها.
َ
مستقبل أسعار النفط يف العامل خالل
يسترشف املؤلف يف الفصل الخامس "إىل أين تتجه أسعار النفط؟"
السنوات املقبلة اعتام ًدا عىل القدرة اإلنتاجية لكبار املنتجني ،واتجاهات إنتاجهم ،عىل الرغم من تأكيده
صعوبة تحديد سعر دقيق للنفط .ويعرض سالمة بيانات كم ّية إلنتاج النفط بالنسبة إىل كبار املنتجني
(روسيا ،والسعودية ،وأمريكا ،وكندا ،والصني ،والعراق ،وإيران) ،ليق ّدم توقعات حول مستقبل إنتاج كل
دولة ،ويقارن فيام بينها .بيد أنّ الباحث ال يقدم يف نهاية الفصل ً
تقييم استرشاف ًيا إجامل ًيا ألسعار النفط
يف السنوات املقبلة ،لكنه يوضح أنّ تق ّلب أسعار النفط ظاهرة دورية تتك ّرر كل  32شه ًرا.
يف الفصل السادس "الرابحون والخارسون :الصني" ،يربط الباحث بني أسعار النفط العاملية والطلب
الصيني املتعاظم عىل الطاقة ،ويستعرض سياسات الصني بشأن التنويع االقتصادي يف مجال الحصول عىل
الطاقة النفطية من روسيا والعراق وإيران وأفريقيا وأمريكا الالتينية .ويجد الباحث أنّ انخفاض أسعار
النفط استفادت منه الصني بوصفها أكرب مستورد للنفط يف العامل .بيد أنّ الصني ال ميكنها أن تستفيد من
ذلك عىل نح ٍو إسرتاتيجي؛ ألنّ االقتصاد العاملي يتأثر سلب ًيا بانخفاض أسعار النفط ،واالقتصاد الصيني
متشابك بقوة مع االقتصاد العاملي.
يختتم املؤلف الكتاب بتقديم توصيات لحكومات دول الخليج العربية ،تقوم عىل اتخاذ تدابري قصرية
وطويلة األمد إلدارة األزمات املالية والنفطية ،وهي تتمثل بتخفيض اإلنفاق ملواجهة انخفاض اإليرادات
عىل َّأل تتعارض مع خطط التنمية البرشية املستدامة يف هذا الدول .ويتوصل إىل عدد من االستنتاجات
أهمها أنّ استمرار انخفاض أسعار النفط يرض باالقتصاد العاملي وصناعة النفط العاملية ،وميهد ألزمة
ً
ثم إنّ االقتصاد العاملي ال ميكن أن يتعايش مع انخفاض أسعار النفط؛
نفطية شديدة التعقيد
مستقبلّ ،
ألنّ االستثامرات العاملية وصناعة النفط واقتصادات الدول املنتجة للنفط سوف تتقوض .وانطال ًقا من
ذلك ،يسترشف انتعاشً ا تدريج ًيا ألسعار النفط يف املستقبل القريب.
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وأخ ًريا ،فعىل الرغم مام يكتسيه هذا الكتاب من أهمية أكيدة ،فإنه ُيعاب عليه التخبط املنهجي يف
طرح األسئلة البحثية؛ فالعناوين الفرعية ال تنسجم انسجا ًما دقي ًقا مع مضمون فصوله ومحتواه .كام
أنّ الكتاب يطرح فرضي ًة جريئة ومثرية للجدل مستمدة من "نظرية املؤامرة"؛ فثمة أسئلة كبرية عن
طبيعة العالقات السعودية  -األمريكية التي تستثمر يف النفط السعودي ،بوصفها أداة يف الرصاعات
تحملها االقتصاد السعودي وحده ،بينام
الدولية .لكن من الالفت لالنتباه أنّ االنعكاسات السلبية لذلك َّ
اكتفت الواليات املتحدة بإدارة انخفاض أسعار النفط ،من دون أن تنعكس هذه اإلدارة سلب ًيا عىل
النمو االقتصادي األمرييك.

