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مرمي ضربان@

دبلـوماسيـة النفـط يف منطق
الـعالقــــــات الــــــدولــيــــــة
(ثالثية احلرب-الـعبور -األمن لبترول
األوســــــــــط)
ـ
الــــــــــــــشــــــــــــــــــرق
ـ
ـ

ملخص :
تأيت هذه الـورقة البحثية ملـساءلة املعطى الـسلمي يف منطق السياسـة اخلارجية للدول،
واملتعلق بـالدبلومـاسية كآليـة لتفسري سلوك الـدول وتفاعالهتا املـرتاوحة بني التعاون
والرصاع ،الدبلـوماسية الـتي تنهل حتديثهـا النوعي والقطـاعي املعارص تبعـا ألهدافها
وأشكال ممـارساهتا ،خـاصة إذا تعلق جمال تـوظيفها بثالثيـة األمن يف شكله املوسع،
واحلرب بني املعلن واملضمـر ،والعبور كتواصـلية ال تني الدول عن تـأمينه حفاظا عىل
مـصاحلها ،هذه الثالثية التي جعلت من األمـن االقتصادي ومنه الطاقوي ،وحرب املوارد
ومنـها األحفـوري ،والعبـور االسرتاتيـجي بعمقه احلـيوي ،حمـطات لـتمظهـر شكل
الدبلـوماسية النفطـية ودبلوماسيـة األنابيب ،وما بينهـام من "حروب النفط" وممرات
تأمـينه يف منطقة الرشق األوسط واخلليج كمرسح للحروب باسم برتول الرشق األوسط
ولعنة املـوارد ،لذا جـاءت هذه الـدراسة لتلـقي الضوء عـىل متغري طاقـوي دخل احلياة
السياسية من حيث رصاعاهتا وتعاوهنا ،كسلعة إسرتاتيجية من الباب السلمي للعالقات
الرشق أوسطية ،حتت مسـمى  oil diplomacyدبلوماسية النفط ،من حيث تأصيل املفهوم
ابستيمـولوجيا ووظيفيـا ،جميبا عىل إشكالـية الدراسة التي انـطلقت من فحوى توظيف
الدبلوماسية النفطية يف عالقات األوسط وشؤونه ضمن هذه الثالثية.
الكلـامت املفتاحية  :دبلومـاسية النفط،دبلومـاسية األنابيب ،العالقـات الدولية ،الرشق
األوسط ،اخلليج  ،النفط ،األمن ،احلرب ،العبور.
(*) باحـثة دكـتوراه يف
عــلـــــــــــــــــوم اإلعــالم
واالتـصــال -مــاسـتــر
الـــدراســـات األمـنـيـــة.
جامعة اجلزائر . 3

Abstract :
This research paper aims to investigate the peaceful factor in the logic states’ foreign
policy which is diplomacy , as a mechanism for interpreting the states’ behavior and
their interactions between cooperation and conflict, which are modernized in qualitative and sectorial categories according to their objectives and forms of practice,
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especially when the field of employment relates to these "Trilogy “ dimensions ;
about security in its expanded form, the war between appearance and concealment
( hidden) , The crossing "transit "as a connective continuity that states do not hesitate and threaten to secure in order to safeguard their interests, this tripartite “trio”,
which made the economic security and then energy, the war of resources including
fossil, and strategic crossing with its vital depth, all these space stations appear in
the form of diplomatic Oil and pipelines diplomacy and what is hidden from "oil
wars" also the corridors security and crossings insurance, in the Middle East and the
Arabian Gulf as a wars theater under the name of Middle East oil and resource curse
“scene”, so this study aims to highlight this energy variable which incomes the
peaceful door of the political life in terms of conflicts and cooperation, mainly the
Middle East relations, under the title of oil diplomacy, by presenting the concept
epistemologically and functionally, responding to the problematic of study, which
started from the substance of the oil diplomacy employment in the middle’s relations
and affairs within this tripartite.
key words ; Oil diplomacy, pipeline diplomacy, international relations, Middle East,
oil, security, war, strategic crossing , The Gulf.

: مقدمة
تعترب منطقة الرشق األوسط ومنطقة اخلليج مرسح معظم احلروب والنزاعات منذ االعتداء
 حرب أكتوبر،م1967 م إىل احلرب العربية اإلرسائيلية سنة1956 الثالثي عىل مرص سنة
 القوقـاز وحرب العـراق سنة، 1991-1980  حريب اخلليـج األوىل والثانيـة،م1973
 هذا كـله شكل األمهية، )1( حيث كـان النفط عنـواهنا األهم وهـدفها املقـصود،م2003
اجليـوبولتيكية هلذه املادة احليوية التي انـطلقت من متغري "أمن الطاقة" كأحد خمرجات
األمن االقتصادي إىل كيفـية احلفاظ عىل استقرار الـدول إزاء عمر البرتول األزمايت بني
 والتفاعل الدويل سـواء بني الضبط التنظيـمي لدول أوبك أو لغريها من،السعر وتـارخيه
 إزاء مـتغريات أمنه الذي يـتحقق بالتعـدي يف كافة،نـسق التفاعالت الـنفطية وعـبورها
 وهذا ما أثبتته دراسات "لعنـة املوارد " يف ربط املتغري النفطي باملتغري السيايس،املجاالت
 منتقال بذلك إىل، )2(ريعي " للماملك الـنفطية- وكذا التأصيل " الـسوسيو،الديـمقراطي
املجاالت السلمية الناعمة ممثلة يف الدبلوماسية واجتاهاهتا املعارصة التي تعلقت بالوسيط
 إىل أن أخـذت تسميـتها من هـذه املادة األحفـورية مثل،واهلدف والتنـوع الدبلـومايس
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"دبلوماسية النفط " ،وعليه نطرح اإلشكالية البحثية التالية :
•كيف سـامهت الدبلومـاسية النفـطية يف إدارة العالقات الـرشق أوسطية ضمن
ثالثية األمن واحلرب والعبور النفطي ؟
ومنه نطرح مجلة من التساؤالت :
•ما هو الـتأصيل االبستـيمولوجي واملفـاهيمي لدبلـوماسية النفـط واألنابيب ضمن
العالقات النفطية وفواعلها ؟
•مـا هي فواعل الدبلوماسيـة النفطية خالل االجتامعات الـدورية وغري الرسمية لدول
أوبك طبقا للمالحظة العلمية ملخرجات اإلعالم النفطي ؟
•ما هي اخلـصوصية اجليـواسرتاتيجية للـرشق األوسط وتفاعالته النفـطية يف إطار
الضبط التنظيمي النفطي ؟
•كيف تتداخل الدبلوماسيـة النفطية مع اجلوانب غري السلمية واسرتاتيجياهتا يف منطق
احلروب وأمن العبور ؟
•ما هي مرجعيات اهلوية األمنية لبرتول الرشق األوسط ؟
الفرضيات :
•تساهم دبـلوماسيـة النفط يف نجاح الـعمليات التفـاعلية لعالقـات األوسط يف تثبيت
وتسقيف اإلنتاج بفضل الوساطة ودبلوماسية اهلامش والشخصية والتنوع الدبلومايس.
•سامهت دبلـوماسية النفط يف محاية الدول النفطيـة وأمنها الطاقوي من هتديد البدائل
األحفورية اجلديدة "النفط والغاز الصخريني"
•تتـميز ممارسـة دبلوماسيـة النفط بالبعـد التوظيفي ألهـداف الدول واملنظامت غري
النفطية وهو ما أقمحها فضاء احلروب املقنعة ألجل النفط .
•تتـميز اهلوية األمنيـة لنفط الرشق األوسط باحلـساسية نظرا لتـعلقها بمتغري العبور
والشقيق األحفوري "الغاز"
ومنه تتكون ورقتنا البحثية من املحاور التالية :
•دبلوماسية النفط  :التأصيل املفاهيمي ،األنواع واألدوار السياسية
•اخلصوصيـة اجليواسرتاتيجيـة للرشق األوسط وتفاعالته الـنفطية "حروب
النفط وسالحه"
•اهلوية األمنية للطاقة وعالقتها بحروب العبور والتأمني والبقاء
دبلوماسية النفط  :التأصيل املفاهيمي ،األنواع واألدوار السياسية :
إن احلالة االبستـيمية واملنهجية الـتي عرفها األمن من خالل مقـاربة األمن املوسع ،بدءا
بأطـروحة "باري بوزان "  Barry Buzanضمن تعـدد املصفوفة األمنيـة إىل الرباعية من
الفـواعل  ،العوامل  ،القـطاعات والعـوامل  ،sector-actor-factor and process ،خاصة مع
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األبعاد اخلمسة لألمن " السيايس ،العسكـري ،االقتصادي البيئي والثقايف ،وصوال إىل ما
أحلقته املدرسة اإلنسانية والـتنموية "ملحبوب احلق" وروبرت ماكنامرا Robert McNa-
 maraباألمن اإلنـساين والتنمـوي ،حتى املشهـد األخري نسبيـا من األمن الالمادي مع
"جوزيف ناي " Joseph Neyو"كوكس روبرت  ،Robert Coxمن خالل األمن املعلومايت،
الـسيبرباين واملعريف( ، )3هذا التعدد يف مفهوم األمن جـعله انسيابيا يف فتح ما حتت الفرع
األمني كلام جتلت قيم جديدة مهددة إدراكا "طبيعة وجوهرا"  ،تسعى الدول إىل حفظها
بعيـدا عن املنظور الواقعي ،ومسايرة للمعـطى القيمي لألمن ،أي القيم التي تسعى الدول
إىل تأمينها مما يضمن هلا حق البقاء ( ، )4وإعادة التفكري يف األمن من األسفل إىل األعىل من
أجل الرتويج إلنسانية أكثر إنسانية( . )5فمن األمن املجتمعي إىل اهلويايت إىل القيمي ،ومن
األمن االقتصـادي إىل الطاقـوي إىل النفطي ،حتـى وصل األمر بـاألمن إىل أمن العرض
والطلـب عندما اهتزت العـديد من اقتصاديـات الدول بسبب األزمات الـنفطية يف مناطق
اإلنتاج واالستهالك ،ثم انـتقل إىل أمن املنشآت الـطاقوية ،بعـد هجامت احلادي عرش من
سبتمرب 2001م ،ثم أمن اإلمـدادات واملنشآت الطـاقوية املـتعلق بالعوامـل الطبيعية(.)6
للتداخل بذلك مواضيـع االجتاه التحلييل االمربيقي للمحتوى يف دبلوماسية النفط بني أمن
الطاقة واألمن الطاقوي واالقتصادي .
وألن النقاشات الرباديغمية املعرفية حلقل العالقات الدولية عموما واألمن خصوصا هتتم
بأمهية الدور املعياري والقيمي يف تفسري الظاهرة األمنية يف إطار النقاش الثالث "التأميل –
ما بـعد وضعي أو املـيتا نـظري  theorical -méta-وفق مـا سامه هووكـر بـ " املركب
االجتامعي املعريف األخالقي للعلـم"( ، )7فإن احلديث عنه وتنـوعه وجتدده وتشظيه،
جعل من الـدفاع هو اآلخر يتخذ من آليـاته وسطا مرنا للتطور متـاشيا مع احلالة األمنية
املهددة ،إمـا يف شكل فرعي أو يف شـكل شامل يوسع أطـر التعاون يف إصالح سـياسيات
الدفاع كالتي تتبناها أطروحة الدفاع املجتمعي(. )8
وليس بعيدا عن ثنائيـة األمن والدفاع تظهر أدوات السيـاسة اخلارجية هي األخرى يف
شكل يتـامشى وهـذه التـعدد الـنوعـي والقطـاعي لألمن والـدفاع حتـت الوصـفة
األركـيولوجية ،وخاصة األداة السلمـية املمثلة يف الدبلوماسيـة( )9وأنواعها تبعا للمرحلة
اجليلية( )10وحـتى القطاعيـة وما حتتها ،سـنفصل فيها من خالل شكـل التدرج النوعي
للدبلومـاسية يف آخر هـذا املحور .فللحفاظ عىل األمـن الطاقوي والنفـطي تظهر يف األطر
املعارصة كل من الـدبلوماسية الطاقويـة والنفطية ،ليحظى الغاز بـدبلوماسية األنابيب
مرشكا النفط يف دبلوماسية العبور وأمنه .
والدبلوماسيـة كإدارة هدفها تسـيري للعالقات الدولية بـاستخدام مهارات التفاوض مع
"األشخاص" اآلخـرين( )11تعنى أيضـا بالعالقات كفن تفـاويض بني احلكومات(، )12
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يراهـا نابليون بونـابرت  Napoléon Bonaparteأهنا :أساسيـة وغري منفصلة عن احلرب
"." )13(Diplomacy is essential and inseparable from war.
يف حني يعرف املؤرخ " بيرت بابـر" الدبلوماسية أهنا "األداة السلمية للعالقات الدولية"()14
 ،كام تعرب الدبلوماسية عىل املصالح السياسية للدولة الواحدة وتفاعلها مع الوحدات الدولية
األخرى دون اللجـوء إىل القوة ،فيعرفها  Watson Adamآدم واتسون" أهنا تفاوض الوحدات
السياسـية املدركة بـاستقالليتها وبمـوجب هذا االتفاق تتـشارك مع املنظامت الـسياسية
املتعددة يف النظام الدويل(. )15
هـذه املفهمة  conceptualisationاملتضاربة للدبلوماسية بني احلرب والقوة وعدمها ،جعل من
أنواع عىل غرار الدبلوماسية العسكرية والقهرية " القرسية" تتجىل للعلن التفاعيل بني الدول
وأطـراف أخرى ،من منـظور الدولـة  ،فإن الدبـلوماسيـة تعنى بـاقرتاح وصياغـة وتنفيذ
السياسـة اخلارجية ،وهي بذلك وسيلة تعمد الـدولة من خالهلا إىل حتديد وتنسيق وحتقيق
مصالح معينـة ،خاصة أو عامة ،باستخدام املـراسالت واملحادثات اخلاصة وتبادل وجهات
النظر والضغط  lobbyingوالزيارات والتهديدات وغريها من النشاطات ذات الصلة(. )16
•تطور الدبلوماسية :
()17
أول أثرٍ بـاقٍ يدل عىل األنـشطة الـدبلومـاسية مـوجود بـشامل إيران  ،أمـا مؤرخ
الدبلـوماسية الشهري هـارولد نيكلسون عـرف الدبلوماسيـة القديمة بأهنـا دبلوماسية
املدرسة الفـرنسية التي صاغتهـا نظرية وممارسـة ريشيليو  Richelieuوكالريز Cal-
 lieresحيث كانت تتسم بالرسية واالحرتافية والتي سادت ما قبل  ،)18( 1919يف حني أن
العوامل التي أدت إىل تراجع الدبلوماسية التقليدية لصالح اجلديدة تتجىل يف نشوء العائلة
الدولـية (ظهور الدول املتحررة)  ،وطبيعة االهتاممات الـدولية (الوظيفية يف جمال الطاقة
واملياه واإلرهاب)( ، )19واالتصاالت واألهداف العلمية ،وبرسد موجز لتطور الدبلوماسية
من شكلهـا التقليـدي  classical diplomacyالقائـم عىل العالقات بني الـدول ،إىل شكلها
احلديث  the new diplomacyالقائـم عىل التفاعالت الدولية بني الدول والفواعل األخرى يف
مشهد سـيايس نشط ،بعد القرن  21عىل غرار املنظامت غري احلكومية خرجت إىل جماالت
متنوعة بعيدة عن نطاق جماالت وزارات اخلارجية(. )20
ويف تاريخ موجز لتطور الدبلوماسيـة ،بدأت هذه األخرية عن طريق إبرام معاهدات السالم
والصلح لتبادل األرسى واحلرب والتحـالف العسكري ،واتسمت بعـدم ديمومتها إذ كانت
تسمى بـ " دبلومـاسية املناسبات " ألهنا مـرتبطة بالبعثة أو املـناسبة التي أنشئت من
أجلها( ، )21أما عند اليـونان فعرفت الدبلومـاسية أشكاال جديدة عىل غـرار مبدأ التسوية
بالرتايض أو املصـاحلة إىل حصانة املـبعوث الدبلومـايس بني الدويالت( ، )22يف حني طورت
الدبلوماسيـة عند الرومان مـن شكلها القديم من قـدسية املعاهدات وأمـثولتها يف عهد
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روما( ، )23فغلب عليهـا طابع القوة والدخول يف حتالفـات غري متكافئة األطراف مع اآلخر
مـن أجل توسيع إمرباطـوريتها( ، )24أمـا " الدبلومـاسية اإلسالميـة " فقد أطلقت عىل
القواعـد التي تنظم العالقات الـدولية يف وقت السـلم و إرسال الرسل واستقبـاهلم تسمية
"قواعد السري"  ،فتقول بالسرية أو الـسرية النبوية أو كتب السري لوصف القيادة احلكيمة
للـرسول عليه الـصالة والسالم وقت الـسلم واحلرب ،وهـي ذات معنى أعمـق من املعنى
اليـوناين حيث أن السري تعنـى بالعالقات الداخليـة واخلارجية يف حني تعني الـدبلوماسية
العالقات اخلارجية فقط (. )25
أمـا عهد الدبلوماسية احلديث" الدبلومـاسية احلديثة" فيعود وفقًا للمتعارف عليه إىل
صُلح وستفاليـا الذي عُقد عام 1684م ،وقد استخدمت بريطانيا العظمى يف القرن الثامن
عرش سياساهتا الدبلوماسية خلدمة توازن القوى الدولية ،بينام استخدمت النمسا يف عهد
"مرتنيش" سياساهتا الدبلوماسية إلعادة بناء جملس أوروبا ،الذي قامت فيام بعدُ أملانيا
يف عهد بسـامرك بحله لتغري بذلك وجه الـدبلوماسـية األوروبية وجتعلهـا عىل حد تعبري
"هينري كـسنجر "  Henry Kissingerلعبة وحشية تـدور حول سياسة القوة"(،)26
إىل أن عرفت نقلـتها النوعية يف عرص النهضة بتقنـينها بفضل معاهدة فيينا 1815م وقد
مكن التطور املتسارع لالتصاالت من جعل الدبلـوماسية تعرف انتقاهلا من مسار الدولة
إىل مسار التنـظيامت الدوليـة باإلضافـة إىل عامل الديمقـراطية( )27فتـتخلص بذلك من
تبعات املخيال السلبي طوال عقود من الزمن .
ويف درب الدبلوماسية املعارصة ينظر إىل الدبلوماسية عىل أهنا معنية بالنشاط السلمي،
عىل األغلب ،ألهنا قـد حتصل أثناء احلـرب أو النزاع املسلـح ،أو قد تستخـدم يف تنسيق
وإدارة أعامل عنف معينـة ...وحقيقة القول أن ضبابيـة احلد الفاصل وعدم وضوحه بني
النشاط الدبلومايس والعنف هي إحدى التطورات التي متيز الدبلوماسية املعارصة ،وهناك
مفهوم آخر أخذ باالتساع للـدبلوماسية يشمل التغريات يف الصيغة األساسية واجلوهرية
للدبلـوماسية التي تتجىل يف مصطلحات وتعابري مثل " دبلوماسية النفط "،oil diplomacy
"دبلوماسية املوارد "" ،resource diplomacyدبلوماسية املعرفة knowledge diplomacy
" " ،احلوكمة/احلكومـة العاملية " " ،global governanceالدبلومـاسية االنتقالية transi-
)28( tional diplomacy " ...الخ .
فدبلوماسية الدوالر  -مثال -هتدف إىل أبعاد توظيف مصطلح الدبلوماسية لإلشارة إىل
السياسات احلكومية( ، )29حيت تم ربط متغري العملة كبديل عام للسلع واخلدمات املنتجة
واكتسـاهبا سلطة التأثـري أو "السلطة اخلفية" حـسبام وصفه "جوزيف ناي" والتي
جتلت يف أعقاب اخللل يف حـجمها السيام الـدوالر الذي سببـته الدول املنتجـة للنفط بني
 1973و 1979إضـافة إىل أطراف أخـرى( )30جعلت أيضا مـن هنري كسـنجر يوضح
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أمهية تدوير فوائض البرتودوالر يف صياغة العالقات بني دول األوبك )31(OPEC .

يف حني ذكر هاملـتون والنغوورن  Hamilton and Langhorneأن مرحلـة ما بعد االحتاد
السوفيايت وما جـرى خالهلا من اضطرابات سياسية قـد تم فيها استغالل الدبلوماسية
لغايات ال متت هلا بصلـة ،ظهرت مسميات جـديدة عىل غرار "الدبلومـاسية االلكرتونية
"  e-diplomacyوالدبلـوماسيـة الشبكـية  network diplomacyواملجمـوعات اإلقلـيمية
املتقاطعة  cross regional groupingsكام يـذكر ماير  Meyerدبلـوماسية جـديدة تابعة
لألمم املتحدة هي )32(greenstock UN diplomacy
إن املـدونة اإلصطالحيـة واملفاهـيمية املـوسعة حلقل الـدبلومـاسية ،جعلت مـن عملية
ختـصيصها أمرا حتميا يف ظل املـسميات التي تتوالد منـذ ميالدها إىل هذا التاريخ ،فهناك
تـسميات خمتلفة للدبلوماسية منها الدبـلوماسية القديمة واحلديثة واملعارصة عىل حسب
الكرونـولوجيا التارخيية ،ومنها الدبـلوماسية الثنائية  ، bilateral diplomacyومتعددة
األطراف  ،Multilateral diplomacyوحتى الـدبلوماسية الـرسمية " الدرب األول"وغري
الرسمية "الـدرب الثاين" للدبـلوماسية كـمصطلح استخدام من طـرف املفكر الفرنيس
جوزيف مـونتفيل  JOSEPH MONTIVILLEللداللة عىل أشكال التعامل غري الرسمي بني
األفراد داخل األطـراف املتنازعـة من أجل التـأثري عىل الرأي العـام عىل حسب طـبيعة
النشاط والفاعل ،ومتظهر الـدبلوماسية العامة والشعبية ،وصوال إىل دبلوماسية " فرع
 الدولـة "  Sub-State Diplomacyأو  NGO diplomacyالتي تم تـسميتهـا بالـوافديناجلدد  newcomersيف العالقات الدولية( )33كام تضم الرشكات املتعددة اجلنسيات multi-
 national corporationsككيـانات ذات طابع مؤسيس إقليمي تعتمد عىل ذات األساليب التي
تستخدمها الـدول كام قد تعترب أداة للدول يف تنفيذ سيـاستها اخلارجية( . )34كام سنرى
ذلك مع دبلوماسية النفط والشقيقات السبع .
كام تظهر دبلوماسية الربملانـات  parliamentary diplomacyلتشمل مزجيا بني التأسيس
والطـرف ،جعلها مرنـة االستخدام بني التعـاريف ،متاما كـام هو األمر مع دبلـوماسية
األزمات  Crisis diplomacyكـشكل حتتـويه دبلومـاسية الـقمة  summit diplomacyيف
شكلها الناعم ،إذ عني اجلزء الصلب منها بدبلوماسية املحالفات alliance diplomacy.
أما عن الدبلـوماسية االقتصـادية  economic diplomacyوالثقافية cultural diplomacy
واإلعالمية عىل حسب املوضوع ومنه املجال فنجد أن الدبلوماسية النفطية دخلت يف هذا
الشق يف بدايـاهتا باعتبـارها ختدم جمـاال بعينه ،و عىل حسـب املجال دائام نجد اإلعالم
كوسيط للدبلوماسية من خالل  ،)35(media – broker diplomacyوالدبلوماسية اإلعالمية
 media dipomacyوالدبلوماسـية البيئية  Environmental diplomacyواخلرضاء Green
 ،)36(Diplomacyالتي أصبحـت مفهوما يف أعقاب برنامج األمم املـتحدة للتنمية والتطور
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 UNCEDعـام  1992مع قمة األرض ريو دجيانريو( ،)37وصوال إىل آليات التفرقة حسب
الوسيلـة املتخذة فتظهر الدبلومـاسية الناعمة ،الدبلومـاسية القهرية أو القرسيةcoercive
 ،diplomacyدبـلوماسيـة الدهالـيز  corridor diplomacyوالدبلـوماسية اجلـانبية side
 ،diplomacyوكتصنـيف آخر تظهـر حسب االجتـاه السيـايس للدول عالقـاهتا تتجىل
دبلوماسية اهليمنة واحلليف معربة عن نوع آخر يشمل الدول فربيطانيا تستخدم سياسة
احلليف التارخيي مع أمريكا وروسـيا مع اجلزائر  ،وهنا يظهر تصنيف الدول السباقة يف
تشكيل نموذج الدبلوماسية اخلاصة هبا كالـدبلوماسية الصينية الصامتة واجلزائرية يف
جمال مكافحة اإلرهاب .

الشكل  ، 01 :يوضح تفرعات الدبلوماسية تبعا للنوع والمجال والطرف – من إعداد الباحثة
الدبلوماسية
Diplomacy

.
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Contemporary diplomacy
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diplomacy bilateral
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الدبلوماسية الشعبية
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diplomacy

diplomacy
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Greenالدبلوماسية اخلضراء
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resourceدبلوماسية املوارد
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•مرجعيات دبلوماسية الطاقة واالقتصاد والنفط
أصبح أمن الطاقة أحد عنارص الرصاعات احلالية شأنه شأن العديد من املحددات التقليدية
األخرى "احلفاظ عىل مكانة الدولة  ،التوسع وتأمني احلدود " التي تشكل منهج السياسة
اخلارجيـة للدول والسـيام القوى الـصناعـية( )38وانطالقـا من أمهية هـذا املفهوم يف
السياسة اخلـارجية األمريكية ،سعـى خرباء أمريكيون لتنـاوله يف دراسات خمتلفة منها
دراسة "كليفورد سينجـر "  clifford singerأستاذ العلوم النوويـة والبالزما واهلندسة
اإلشعـاعيـة يف دراسته املعـنونـة ب "األمن والنفـط"  OIL AND SECURITYضمن
دراسات مؤسسة ستنايل  the stanley foundationحول دور النفط يف العمليات العسكرية
والنشاط االقـتصادي العام حـيث أبرز أنه بعد الـصدمة النفـطية  1980-1973فطنت
أمريكا إىل أن احلصول عىل النفط بـأسعار منخفضة من شأنه تنمـية اقتصادها وثروهتا
الصناعية( )39وبالتايل جيب تأمينه ولو باحلرب.
وتشري دبلوماسية الطـاقة  energy diplomacyإىل كل نشاط دبلومايس يرمي إىل تعزيز
الوصول إىل مصـادر الطاقة ومواردهـا( )40مهام كان نوعه ،لتلبيـة احلاجيات من املواد
اهليـدروكربونيـة التي نعتمد علـيها يف احلارض وتسـيري اآلثار املرتتبة عـليها عىل الثروة
الوطنية والقوة اجليوسياسية والنفوذ وذلك بـ :
 تعزيز استقرار اإلمدادات العامليـة للطاقة من خالل دفع الرشكاء الدبلوماسيني واملنتجنيمن القـطاع اخلاص عىل احلفاظ عىل العرض ،هتدئة األسـواق والسعي إىل إجياد خيارات بديلة
للطاقة ،ويشمل ذلك بذل جهود دبلوماسية واسعة النطاق ملواصلة إمدادات النفط.
 تعزيز جهود الدبلوماسيـة يف جمال الطاقة وذلك مع املنتجني يف مجيع أشكال الطاقةوتنمية املوارد وخيارات النقل .
 االنخـراط يف املنتديات الـدولية  :لبناء اتفـاقات واسعة من خالل سيـاسات تعزيزاألمن الطاقوي( . )41معربة عن نوع من دبلوماسية التكتالت
أما عن دبلـوماسية النفـط يف معجم  Oxfordفجاءت أهنا "اسم يعـود استخدامه إىل سنة
 1920كأقدم استـخدام يف تاريخ العلوم الـسياسية ومعـناه "الدبلومـاسية يف الشؤون
املتعلقة بني الـدول املصدرة واملنتجـة للنفط"وحالـيا املستهلـكة أيضاDiplomacy in".
" .)42(affairs between oil-exporting and oil-importing countries

ليكون ثـاين استخدام له سنـة 1957م يف جملة "  oil diplomacyاملنشـور عىل مستوى
جملــة a journal of current economic and political affairs)43(the economic weekly
املقال املنشور يف العدد السابع للمجلد الرابع من يوم  16فيفري 1957م( ، )44يعترب أقدم
تاريخ أصّل هلذا املفهوم ،من إعـداد رئيس حترير املجلـة باعتباره تابعـا لالفتتاحية()45
الذي تنـاول نفط غرب آيسا بام فيه الـرشق األوسط وبالتايل إحبـاط مساعي الغرب يف
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اهليمـنة االقتصـادية عىل املنـطقة وهتديـد إمدادات النفط إىل الغـرب( )46ـ إذ أن املبتغى
األسايس من وجود أمـريكا يف املنطقة هو احلفـاظ عىل التدفق احلر للنفط free flow of oil
من منطقـة اخلليج الفاريس ونـواحيها أكثـر من اهتاممـها بضامن الـسالم اإلقليمي أو
العاملي( ، )47حـيث أفادنا هـذا املقال يف التعـريف ببعض نوايـا الغرب من حيـث جتسيد
املرتكزات األساسية لإلسرتاتيجية األمريكية وهي ضامن أمن "إرسائيل" وتأمني خطوط
الزيت .
أما ثاين دراسة فكانت لـ "دنيال يرغني"  )48( Daniel Yerginبعنوان Hearings on “Oil
” Diplomacyالـصــادرة عن  Cambridge Energy Research Associatesيف  20جـوان
 2002واملقـدمـة إىل  ،House Committee on International Relationsجملـس نـواب
العالقات الدولية الربيطاين التابع ملعاهد كامربيدج  ،لتقديم تصوراته كباحث يف العالقات
الدولية والنفط يف تفسري مسمى " دبلوماسية النفط" وعالقتها باألمن الطاقوي من خالل
كتابه املوسوم Les hommes du pétrole
 ،The Prize: The Epic Quest for Oil, Money an, and Powerحيث قـدم مقاربـة القوى
الصناعية يف انتقـاهلا الطاقوي مـن الفحم الويلزي إىل النفط الفـاريس اإليراين ،هنا طرح
وينستون تـرششل Winston Churchillمبادئ أمن الـطاقة خالل العـقد األول من القرن
الواحـد والعرشين ،يف مـقولته Safety and certainty in oil lie in variety and variety" :
"  alone.السالمة واليقني يف النفط مرتبـطة بالتنوع ،التنوع وحده" ،بعد سنوات من قرار
ترششل ،عرف أمن الـطاقة اهتزازت بـسبب احلرب العامليـة الثانية حيـث عرفت منطقة
الرشق األوسط مخس أزمات هددت من إمدادات نظام النفط العاملي .
وجاء يف مقـال لـ  Harry H. Copperأن السياسـات النفطيـة  Petroleum politicsللدولة يف
إطار الـسياسة اخلـارجية( )49تعرب عنهـا دبلوماسيـة النفط ،فمن العرص الـذي كانت تعد
الـدبلوماسـية فيه مؤسـسة  the age of diplomacy as an institutionأو ما كـان يسمى بـ
"مـأسسة الدبلوماسية " ،إىل الوقت الذي صارت تعترب فيه سلوكا دوليا an age of diplo-
macy as a behaviorبعد سنـوات الـ  ، 1990خرج تقارب القوى من مسار الدول إىل القوى
الالمتاثلية بني الدولة وغريها من الفواعل " أشخاص  ،منظامت ورشكات ولوبيات " ،خارج
إطار الدبلومـاسية الرسمية التي تعنى بثالث دول فام فوق ،إىل عرص احلداثة (اجلدة) new-
 ،ness.بفعل تكـنولـوجيـات اإلعالم واالتصـال وغريهـا من العـوامل( ،)50حيـث عرف
الدبلوماسية تنوعـا اسرتاتيجيا نظرا إىل حجم ونطاق املبـادرات الدبلوماسية والرتكيز
عىل الدبلومـاسية املتعلقـة بالنفط والـغاز يف آسيا الـوسطى والـرشق األقصى األوسط
بمسمى التنوع الدبلومايس )51(diplomatic diversification .
ويف أطروحـة لـ  Ana Cristina Alvesبعنوان China’s Oil Diplomacy: Comparing Chi-
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 nese Economic Statecraft in Angola and Brazilتـم حتليل البعـد املتعلق بـالسيـاسة
اخلارجيـة الصينيـة إزاء دبلومـاسية مـواردها  resources diplomacyعـىل مدى العرش
سنوات املاضية ،بمنح الصني قـروضا ميرسة للتمنية يف البلدان التي سعت من خالهلا إىل
تأمني إمدادات ثابتة وإمـكانية احلصول عىل املوارد ،وهي القروض املـوكلة بتقوية البنية
التحتية لدول غنية بـاملوارد اتسعت إىل جمال القروض املمنوحة للدول ذات الغنى النفطي
 oil-rich countriesوهـو مـا عـرف بـسيـاسـة " الـبنيـة مقـابل قـروض الـنفط "
’ ،‘infrastructure-for-oil loansثم اصطالح ’‘Angola modeوضع أنغـوال "عند تـوقيع
أول صفقة مع لواندا عام  ، 2004األطـروحة التي درست أداء دبلوماسية النفط الصينية
 China’s oil diplomacyيف منطقـة جنوب أمريكا والصني التـي كانت ناجحة لتحقيق أمن
الطاقة للصني يف أفريقيا عىل تلك التي كانت يف جنوب أمريكا(. )52
وتـصطلح الصني عىل دبلـوماسيتهـا لفظ  China’s new diplomacyوالتي تبنـتها يف سنوات
التسعينات إيامنـا منها باألمن املرتبط بالتنمية وباألمن اجلديد the new security conceptبعد
احلرب البـاردة( ، )53واملتغري الرابـط بني املفهوم السـيايس والطاقـوي يف رسم معامل مفهوم
الدبلوماسية النفطية يتجيل يف الدراسة التـي قام هبا " أيان تايلر " بعنوان دبلوماسية الصني
النفطية يف إفريقيا حيث وضح أن لدبلوماسية الصني النفطية هدفني يف إفريقيا :
األول قريب لضامن احلـصول عىل اإلمدادات النفطية الالزمة للمساعدة يف تنمية الطلب املحيل
املتنـامي عليها يف الصني ،والثـاين بعيد لتحويل الـصني إىل قوة عاملية فـاعلة يف سوق النفط
الدولية ويف سعيها النـشيط إىل حتقيق هذه األهداف لدبلـوماسيتها النفطـية يف إفريقيا بشكل
عام ،تلعب بكني عىل وتر الشكـوك التارخيية للقادة األفارقة حيـال النيات الغربية جتاه القارة
اإلفريقية( ، )54خـاصة وإن الصني تستخدم الغـطاء العقائدي لسيـادة الدولة بوصفه جزء ال
يتجزأ من دبلوماسيتها النفطية وطريقتها يف تأسيس عالقاهتا الدبلوماسية(.)55
عـرف كل من  Frank Boschو  Rudiger Grafيف كتـاهبام " أزمـات الطـاقة يف ، 1970
الـتوقعات وردود الفعل يف العـامل الصناعي "the energy crisis of the 1970s , anticipa-
 tions and reactions in the industrialized worldأن دبلومـاسيـة النفط" " :مـصطلح
يعود إىل شبكـة معقدة من الفـاعلني يف القطاعني العـام واخلاص واملسؤولـة عن تشكيل
العالقات بني الـدول ،فمنذ سـبعينات الـقرن املايض ،أعـاد األكاديميـون والسيـاسيون
نقاشاهتم حـول مدى تأثري رشكات النفـط املتعددة اجلنسيات multinational oil compa-
 niesيف مسار العالقات اخلارجية وسيادة الدول عىل حد سواء ،عىل الرغم من رفضهم –
األكاديمي  -فرضيـة حظوة الرشكات النفطية رمزية االستيالء عىل السلطة السياسية من
خالل اقتحامهم عـامل جتارة الطاقة التي سهلتهـا التداخالت املتنامية interdependencies
بسبب أزمات النفط التي جاءت بعـد سنة  ،1973إال أنه تم اعتبار إمدادات الطاقة energy
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 supplyإشكاليات ذات أمهية اقتصادية سياسية عسكرية واجتامعية متعلقة باألمن(، )56
كام تم توظيف مصطلح دبلـوماسية النفط "  Petro Diplomacyيف تقـرير مؤسسة دول
اخلليج العربية لسنة  ، 2015بعنوان االقتصاد السيايس لتقلبات أسعار النفط The Politi-
” )57(cal Economy of Volatile Oil Pricesلتحليل تأثريات أزمة البرتول سنة 2014م.
وترتجم األوساط الفرنسية "دبلوماسية النفط بـ"  la diplomatie pétrolièreو la diplom-
 atie du pétroleففي مقال لـ  Adeline JoffresبعنوانLa diplomatie pétrolière du Véné- :
" ،zuéla bolivarien, entre idéologie révolutionnaire et pragmatismeدبلـوماسيـة النفط
الفنزويلية –البولـيفية " بني اإليديولوجيا الثـورية والرباغامتية أفردت  ":من بني املفاتيح
األساسية لفهم سيـاسة الدولة الفـنزويلية ووظائفهـا هو مكانتها الـتي حتتلها بالبرتول،
فالدولـة الفنزويلية احلديثة مبنـية عىل استغالل النفط املمول من طرف استثامرات رؤوس
األموال األجنبية خالل سنـوات الـ  1930-1920باعتبار أن النفط يعد الركيزة األساسية
للتمنية السياسية واالقتصادية ألي دولة سواء عىل الصعيد املحيل أو العاملي هذا عالوة عىل
اعتبار فنـزويال احد املؤسـسني والفاعلني يف منظـمة األوبك النفطيـة ما جعلها تلعب دورا
سياسيا فعاال(. )58
كتعـريف إجرائي لـدبلومـاسية الـنفط يف هذه الـدراسة نقـول أهنا "جممل الـوظائف
الدبلوماسية من مجلـة اللقاءات االجتامعات الوساطات والـزيارات التي قامت هبا الدول
النفطيـة املنتجة واملصدرة ،إىل غريهـا من الفواعل غري الرسمية يف قـطاع الطاقة ،سواء يف
إطـار املنظامت النفطيـة أو لوحدها مع بعـضها البعض أو مع الدول املـستهلكة  ،يف تغيري
إسرتاتيجية السعـر أو السوق أو اإلنتاج أو اإلمـداد أو العبور النفطـي أو كلها جمتمعة ،
بكـافة درجات التغيـري والتأثري " املحافظـة  ،التغيري والتعديل " ،أو ألي غـاية من غايات
األمـن الطاقـوي وأمن الطـاقة  ،ممثال يف طـاقة النـفط يف إطار دبلـوماسـية الطـاقة إىل
السياسات النفطية هلا كشكل مـن أشكال السياسة اخلارجية ودورها يف إدارة العالقات
الدولية كمجموعة متشابكة من الوظائف أو العمليات تسعى إىل حتقيق أهداف معينة عن
طريق االستخدام األمثل للموارد املتاحة( )59فهي بذلك سبل صياغة العالقات الدولية من
جوانب الرصاع والتعاون .
أما عن األدوار السياسية لدبلوماسية النفط يرى  Alexander Bettsيف مقاله املوسوم
الـسياسات النفطيـة للبرتول ،أن البرتول اعترب قلب السـياسة اخلارجية the heart of for-
 eign policyيف منتصف القرن العرشين عقب احلظر الـذي قامت به الدول العربية للنفط
سنة  ،1973حيث صارت العالقـة بني دول األوبك عالقة إسرتاتيجية وسياسية عىل أعىل
مستوى(. )60وهي احلالة التي مر عليهـا نموذج دبلوماسية النفط كفعل بدأ خارج النسق
الـدبلومايس ،ليتم االعرتاف به من خالل تـوظيفه يف إطار مصالح أمنيـة طاقوية ،وبفضل
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هـذا التبني بلغ اهلدف اخلاص بجعله آلية دبلوماسية معارصة ومن ثم احلفاظ عليه كنمط
،ومن خالل الطرح الوظيـفي فإن نموذج دبلوماسيـة النفط تم توظيفه من خالل تبنيه يف
إطار األنساق السياسية الرسمية من أجل تكييفه مع واقع األدوار الرسمية للحصول عىل
الغـاية الطاقوية ،ومن خالل قـولبته يف األوساط السياسيـة واإلعالمية والرسمية ،وهي
حماولة لالعرتاف به ،ومن منظور بنائي وهو حال التصورات كام سبق وأن انطلقنا منها،
فإن النفـط كقيمة سياسيـة واقتصادية هي األقـرب لتبني املفهوم اجلديـد "دبلوماسية
النفط" الـذي من شأنه أن يـبقي هذا الـتصور رهـني املامرسة االقـتصاديـة وجتاوزه
لتصورات سياسية الغرض منها اإلبقاء عىل الدولة بسبب البعد الطاقوي لألمن.
ويف ختام هذا الفصل املتعلق بالتأصيل املفاهيمي للـدبلوماسية عامة ودبلوماسية النفط
خـاصة ،أصبح للنفـط قوة ال تقل أمهية عـن قوة الفاعل النـووي يف تكوين قطيـعة أمنية
وسياسيـة ضاغطة يف إدارة العالقات الدولية املعـارصة  ،والقائمة عىل األبعاد والقطاعات
والفواعل املختلفة سواء من حيث التهديد أو استتباب األمن ،لننتقل بعدها إىل اخلصوصية
اجليواسرتاتيجية للرشق األوسط وتفاعالته النفطية .
•اخلصوصيـة اجليواسرتاتيجيـة للرشق األوسط وتفاعالتـه النفطية " حروب
النفط وسالحه " :
خيضع الرشق األوسـط ومنه " الكبري واجلـديد" وشـامل إفريقيـا ومنه "املتـوسطي
واملغاريب " ،واخلليج كفـضاءات اسرتاتيجيـة إىل إعادة تعريف جـيواسرتاتيجي دوري
 geopolitical reconfigurationفـمن الـ (MENA The Middle East and North Africa)61
إىل الرشق األوسط كمفهـوم سيايس أكثر منه جغرايف ،باعتبـاره ابتكارا لفظيا يف قاموس
الـسياسة العـاملية منذ أواخـر القرن املايض ،ممـا أدخله يف التباس مفـاهيمي بني العامل
العريب ،والعامل اإلسالمي ،فالـرشق األوسط  Middle East, Moyen Orient .يستمد عبق
الـتسمية من ليفـانت  Levantكمسمى إغـريقي لسكان املتـوسط الرشقي أي رشق البحر
املتوسطي( ،)62فحـني أطلق "ألفرد ماهان" املصـطلح كان يقصد به املنـطقة الواقعة بني
اهلند واجلزيرة العربية ،ويدخل اخلليج ضمن هذه املنطقة  ،حسب مفهوم املعهد امللكي
للشؤون الدولية الذي تأسـس يف لندن سنة  1919م برئاسة املؤرخ أر نولد توينبي ،فإن
تسميـة الرشق األوسط شـملت رشق البحر املـتوسط وبصـورة خاصة مـنطقة اهلالل
اخلصيب ومـرص وتركيا واليونان وقربص وإيران ،وإبّان احلرب العاملية الثانية - 1939
 ، 1945تـوسع استخدام مـصطلح الرشق األوسط لـيشمل كافـة املرشق العريب ومرص
والسودان وتـركيا وإيران وأفغانستـان ،وبعد انتهاء احلرب العاملـية الثانية ،وسع معهد
الرشق األوسط الذي تأسس يف واشنطن سنـة  1946استخدام املصطلح املذكور ليشمل
فضال عن املنـطقة أعاله ،كال من باكـستان وآسيا الـوسطى واألقطـار العربية يف شامل
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أفريقيا( ، )63لـذا ليس غريبـا أن أطروحة مرشوع الـرشق األوسط الكبري  2004الذي
طرحته إدارة بوش والدبلوماسية الذكية بمعزل عن صدمة ما ،فلكل فعل رد فعل يساويه
يف الشـدة ويعاكسه يف االجتـاه  ،ويمكن تفـسري الفلسـفة األّمريـكية من خالل فـرضية
االستثـامر يف السالم بـدل احلروب مـن خالل التعـاون يف الطـاقة واملـياه والـطرق
واملواصالت أساس الفكرة الرشق أوسطية(. )64
وبعيـدا عن الدراسـات التي ال تفصل الـرشق األوسط عن اخلليج ،هنـاك دراسات تفرد
اخلليج كداللة جغرافية إسـرتاتيجية تضم املنطقة اجلغرافية املائية شبه املغلقة واملمتدة
من شط العـرب شامال حتى مضيق هرمز وخليج عـامن جنوبا ،حيده من الرشق الساحل
اإليراين ومن الغرب شبه اجلزيرة العربية ،أما موقع اخلليج بالنسبة للوحدات السياسية
املجاورة فهو يؤلف موقعا موزعـا بني دول املنطقة ،فالشق الشاميل يشمل العراق وإيران
كام يمتد عـىل طول دول البحرين ،الكويـت قطر ،اإلمارات العربيـة املتحدة وإقليم ساحل
اإلحساء السعودي  ،عىل مـساحة 254000كلم 2ويمتد سـاحله الغريب بمسافة 1500
كلم ،والرشقي  1060كلم أما طـوله فبمسافة  3760كلم( ،)65فقد حـظيت املنطقة بمكانة
حيوية إسرتاتيـجية وإقليمية كبرية وهو مـا جعلها حمل اهتامم وأطامع إن عىل املستوى
النفطي أو احلضاري "باحتضاهنا البعد املقدس لألماكن" ،وتشتمل عىل مضائق من باب
السالم "مضيق هرمز" جنوبا وحتى الفاو بالعراق ،كام أهنا منطقة عبور اسرتاتيجي من
خالل ممراهتا املائية الداخلية "هرمـز وباب املندب" وكذا قرهبا من اخلارصة الرخوة
لالحتاد السوفيايت .وحسب إحصائيات  Opec,Annual Statistical Bulletin 2014حتتوي
املنطقـة عىل  65باملائة مـن احتياطي النفط العـاملي الثابت بمعـدل  772مليار برميل()66
وهو ما يفرس دراسـة إيان روتلدج Ian Rutledgeاملوسـومة بـ  ،العطش إىل الـطاقة ،ماذا
تفعل أمريكا بالعـامل لضامن أمنها النفطي؟ America's Relentless)67(Addicted to Oil:
Drive for Energy Security .

فمضيق " هرمـز " مثال يربط اخلليج والشواطئ اإليـرانية ببحر عامن يف املحيط اهلندي،
يتـمركز من جهة بني اإلمارات العـربية املتحدة وسلطنة عـامن أما من اجلهة األخرى فنجد
إيـران ،ويوميـا هناك أكـثر من  15إىل  16مليـون برميل من الـبرتول اخلام يمـر عرب هذا
املضيق .إذا من الناحـية الكمية هو أشـد نقطة إسرتاتيجية أمهـية يف العامل وكل الناقالت
التي يتم حتميلها يف دول اخلليج جيـب أن تعرب من هذا املضيق ،هذه الصادرات البرتولية أو
ما يتعلق بأنواع أخـرى من الطاقة تغذي أوربا و آسيا " الصني ،اليابان  ،كوريا اجلنوبية "
والـواليات املتحدة .إذا أمنه يف غاية األمهية واحليوية يف ما يتعلق باالقتصاد الدويل ككل ،أما
الواليات املتحدة فتقوم بتأمينه وخاصة منذ سقوط نظام الشاه يف إيران(. )68
ويسـتشهد " سمري أمني " بأن اهلدف االسرتاجتي لـلقوى الغربية يف الرشق األوسط هو
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السيطرة عىل النفط والوسـائل املوضوعة يف خدمة هذا اهلـدف هو إبقاء حالة االنقسام
العـريب وتسليح "إرسائـيل" ،وهلذا السـبب فقط ،كان اهلـدف احلقيقي للحـرب تدمري
الطاقة العراقية سنة  ، 1990وهي املرحلة التي سميت بمرحلة االقرتاحات الدبلوماسية
ممثلة يف حق الشعوب العربية يف الترصف بثروهتا النفطية وفق مصاحلها(. )69
كام ال يمكن نسيان التشظي الداخيل ،إضافة إىل التكالب الدويل عىل نفط الرشق األوسط
من خالل أطروحة الـعنف الداخيل أو عنف الريع البرتويل كام يسـميها "لوي مارتيناز"
حـول الدول الريعيـة مثل اجلزائر الـعراق ولييا ،التـي تنتقل من لعنة املـوارد عند مايكل
روس إىل لعنـة الريع كهدية مسمومـة للشعوب ،بتمركز الثـروات لدى أقلية معينة مما
يتسبـب يف تشظي الفضاءات املجتمعية والطبقـية واالنشقاق اجلغرايف واالثني والسيايس
والديني داخل املجتمعات النفطية ،وهيدد مفعول الوطنية التي تؤدي يف األخري إىل إشكالية
أن الـريع البرتويل أدى إىل عنف سـيايس ،إن البرتول وبـصورة سيـاسية مـا أهم املواد
الطبيعيـة واألولية سببا يف املثول وراء العنف واحلـروب األهلية يف هذه الدول التي تعاين
أعـراض استبداد بـشكل ما ،وتشـري دراسات كوليـي  Collierوهوفلر  Hoefflerأن 79
حربـا أهلية وقعت بني  1999-1960يف بلدان حتـوز هذه املواد مما أكـد فرضية وجود
عالقة بني الثروات الطبيـعية واحلروب األهلية( ،)70وهو ما يدعم طرحنا األول يف احلديث
عن املاملك النفطية وهشاشتها.
ورغم أنه يف بعـض األحيان يصـدر األوبك توقعـاته بشأن سـوق النفط ربطـا باملتغريات
السيـاسية بشكل يسـاير املنطق القائل بـأن األمن ظاهرة تنتقل بـالتعدي ،إال أن التوقعات
احلالية تقول ":أنه لن تؤثر املشكلة اجليوسياسية يف منطقة بالرشق األوسط بشكل كبري يف
حني أنه سرتتفع أسعار الـسلع األساسية بشكل طفيف ،وذلك متـاشيا مع اجتاه االقتصاد
العاملي ،وأن توزيع الثروة وانحرافها يعمالن عىل حتسني احلالة االقتصادية للمنطقة ببطء ،
وهو ما خيتلف عن تقدير االجتاه العام بشكل هاميش عن توقعات العام املايض(. )71
واجلدير بالـذكر أن منطقة الرشق األوسط كانت مرسحا ملعظم هذه احلروب والنزاعات
الحتوائهـا عىل أضخم احتيـاطي نفطي يف العـامل فاالعتـداء الثالثي عىل مـرص "الكيان
االرسائييل  ،فرنسا  ،بريطانيا " سنـة  1965و احلرب العربية –اإلرسائيلية سنة 1967
وحرب رمضان  1973وحرب اخلليج األوىل  1980وحرب اخلليج الثانية  1991وحرب
جنوب السودان واحلرب يف منطقة القوقـاز وحرب العراق كلها كانت حروب يعترب النفط
عنـواهنا األهم وهـدفها املقصـود ( .)72يقول الربوفيـسور اجلزائـري املختص يف النفط
والسياسة "شـمس الدين شيتور " يف مقال حتت عنوان " احلروب النفطية عرب العامل "
إن الـنفط منذ اكـتشافه إىل تـطوره الصـناعي أصبـح موضوع أطـامع عديدة فـاملعارك
الرشسة الـتي كان يقودها مؤسس الـرشكة العظمى  standard oil of Californiaاملليونري

145
الشهري روكفيلـر الذي بادر بطريقة أو بأخرى إىل إقصاء الرشكات النفطية املنافسة له  ،وأن
كل املناطق املنتجة للـنفط عرفت عىل أرضها حروبا عنيفـة أحيانا يف العلن و أحيانا يف الظل،
وحسب جاك برجي " J.Bergierفإن حرب اجلزائر هي حرب النفط ( )73ولوال دبلوماسية
اجلزائر النفطية يف مرحلة إيفيان لقسم شامل اجلزائر عن جنوهبا فقط بسبب النفط .
الـطرح ذاته يـصفه البـاحث Lutz Klevemanيف كـتابه Blood and oil , the new great
 ،game in central Asiaذلك أن احلـرب عىل الـعراق وبـالرغـم من ارتبـاطهـا بغـياب
الديمقراطية يف الرشق األوسط كأحـد مسببات اإلرهاب يف املنطقة إال أن السبب احلقيقي
هـو النفط " the war is all about oilرغـم ما نفـاه وزير الـدفاع األمـريكي "دونـالد
رامـزفيلد" عن رئاسة بوش أن الفكرة وراء أطروحات نظرية املؤامرة ،إال أن كذبة أسلحة
الدمـار الشامل املتعلقـة بالقاعدة وصـدام حسني أثبت ذلك( ،)74ونفـس السياق املتعلق
بالرصاع مثبت باملشاكل الكربى يف البـحر املغلق قزوين الذين يكمن يف طرق نقل البرتول
عربه إىل أوروبا (. )75
حيث يلتقي كل من ريتشارد هاينربغ و Lutz Klevemanيف توظيف مصطلح الدم والنفط
فنجد ريـتشارد ذكـر يف عنوان له " الـدم مقابـل النفط"( )76سبيل الـرصاع والتعاون
لتفسري التنـافس املهالك بني البرش من أجل املوارد  ،وقـد مجع وزير اخلارجية الربيطاين
مصطلحي النفط والدم يف إطار احلرب العاملية األوىل قائال " لقد طفا احللفاء إىل لنرص عىل
موجة من النفط "(. )77
كل هذه املعطيات التـارخيية جعلت من الرصاع من أجل تأمني املوارد وعبورها حفاظا عىل
احلياة االقتصادية للدول ،أسلوبا إلبعـاد التهم الدولية باسم حروب النفط برشعنة البقاء
حتت مـسمى املساعـدة الديمقراطيـة وحقوق اإلنسان واملـواطنة العامليـة ومنح املعرفة
الرقمية ،مثل أمثولـة العقل الكوين الواحد كام ينادي هبا بيار تايلهارد دو شاردان Pierre
 ،)78(Teilhard de Chardinإىل الوسيط السـلمي املتمثل يف دبلوماسيـة النفط ملنحها أفقا
تعاونيا وسلميا.
فعندما بدأت الـواليات املتحدة يف مرشوع مـارشال ( ثوب املساعـدة) إلعادة إحياء أوروبا
املحررة واملدمرة بعـد احلرب ،كان البرتول العريب بالتحديـد هو البند الرئيس يف مرشوع
مارشال ،فقد اهلدف االسرتاتيجي للـمرشوع أن يتحول اقتصاد أوروبا اجلديد من اقتصاد
فحم إىل اقتصاد برتول ،ويمكن تقدير أن برتول الرشق األوسط يف بداية املرشوع من 1946
إىل  ،1951نقل اعتامد أوروبا من نفط أمريكا ب  77باملائة إىل برتول الرشق األوسط بنسبة
 80باملائة ،أمـا الواليات املتحدة األمريكية فقد استغلت أزمة إيران ( )1953-1951بتدبري
االنقالب عىل الدكتـور حممد مـصدق والسـيطرة عىل النـفط اإليراين ومنه نفـط املنطقة
اإلسرتاتيجية من العراق إىل إيران ومن اخلليج إىل السعودية)79( .
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فقد كـان إذن النفط العريب وراء خطة مارشال إلنقـاذ أوربا من خملفات احلرب العاملية
املدمـرة ،حيث صار العامل الغريب هيدف إىل السيطرة عىل هذه الثروة احليوية السيام عىل
النفط العريب ،نظرا ألمهيته العظـمى وموقعه االسرتاتيجي يف العامل وصارت تعتمد عليه
حـضارة القرن العرشين ،خـاصة الدول الصنـاعية من أجل التسـابق للحصول عىل أكرب
نـصيب منه خاصة ملـا أصبح أيضا مصـدر استخراج ماال يـقل عن اثني عرش ألف سلعة
صناعية خمتـلفة ،لذلك شهد العامل حـروبا ونزاعات إقليميـة كان النفط من قريب أو من
بعيد سببا هلا أو هدفا بحد ذاته (. )80
ومنه أصبحت الرشكـات األمريكية يف املنـطقة عاملقة برتول وسيـاسة يف نفس الوقت،
وقد جتىل يف تشكيلة جملس اإلدارة الذي عبئ بمجـوعات من كبار املسؤولني السابقني يف
وزارة الـدفاع وهيئة أركـان احلر املشرتكة واملخـابرات املركزيـة ووزارة الطاقة ورجال
البرتول يف تكساس وأساطني البنوك يف نيويورك ،وهكذا تداخلت السياسة بالبرتول يف كل
عنارص القرار "صناعة وتنفيذا " يف أمريكا)81(.
وبخصـوص العالقات السعودية األمريكية -باعتبار السعودية منتجا مرنا  -املتعلقة
بـالنفط فإهنا متتـد إىل أكثر من ستة عقـود ،حتت مسمى التحـالف السعودي األمريكي،
وتقـوم مبدئيًـا عىل "صيغة" األمـن مقابل النفـط Oil for Security Formulaالتي جرى
التوصل إليهـا خالل االجتامع الشهري الذي مجع مؤسس اململكـة العربية السعودية امللك
عبـد العزيز آل سعود بالـرئيس األمريكي فرنكلني روزفلت ،عىل ظهـر البارجة األمريكية
USS Quincyيف البحـر األبيض املـتوسط عـام  ، 1945وبحسـب هذا التفـاهم ،تعهدت
واشنـطن ضامن أمن السعوديـة يف مواجهة أي أخطـار داخلية أو خارجيـة مقابل التزام
الرياض تـأمني إمدادات نفط رخـيصة للواليـات املتحدة( ، )82وكان االتفـاق الذي خول
للسعوديـة مكانة احلليف األول ألمريكا بعد احلرب العاملية الثانية ،فاالتفاق الذي حدث يف
 14من فـيفري/شبا ط 1945عقب رجوع الـرئيس األمريكي روزفلت من مـؤمتر يالطا
منح إنعـاشا للعالقات السعودية األمريكية ،هـذه العالقات الفتية بني الدولتني ،فاحلكومة
األمريكية تدعم املعركة السعودية من أجل االستقالل التام كام متنح ذات العالقات تعريفاً
عامليا جديدا من حيث املبادالت يف احتكار استغالل النفط ،وهو ما يربز تفوقا دبلوماسيا
أمريكيا من قبل روزفلت عند جميء امللك عبد العزيز(. )83
أما إيران فتعمد إىل تطويق اإلقليـم جيوسياسيا حسب سلطتهـا الطاقوية والنفطية ،وفق
نظام مدخالت وخمرجات يتم إدارهتا تبعا ملستوى املصالح القومية العليا املراد حتقيقها،
وهـو بذلك ال يمكن له حتقيق الـنجاح إال من خالل إجياد ساحـات للنفوذ اإلقليمي ضمن
مقرتبات جغرافية عىل املستوى اإلقليمي بشكل مرحيل .

147
•سالح النفط :
قال امللك فيـصل يف إحدى ترصحياته " :إن الدفاع عن الفلـسطينيني هو سالح العروبة "
وتابع قائال " سـأضع البرتول يف خدمـة العروبة والعـروبة يف خدمـة اهلل" ،فمنذ ربيع
 ، 1970بدأت أسعـار البرتول يف االرتفاع يف هـذه املرحلـة حيث أصبـحت فيها مـشكلة
مسـتقبل التمويـن بالطاقـة الشغل الشـاغل ملجموع البلـدان املستهلكـة ،وتعود مبادرة
اجلزائـر يف استعامل سالح البرتول إىل جوان/حزيـران  1967إال أهنا مل ترق إىل النتائج
املرجوة بـسبب نقص االنسجام داخل مـنظمة الدول املصـدرة للبرتول( . )84وهنا تتجىل
أوىل معامل التوظيف السيايس لدبلوماسية النفط كآلية للدفاع .
تربز األوبك OPECيف املعـادلة فتعود ترصحيات ألفونـزو خبري النفط الفنزوييل وعبد اهلل
الطـريقي أستاذ اجليولوجيـا باستلهام شعار "نفط العـرب للعرب"  ،يف انعقاد املؤمتر
النفطي العـريب األول يف مارس  1959يف القاهرة كلقـاء رسي مع ممثيل العراق والكويت
وإيران الذي صدر عنه مذكرة تـفاهم "اتفاق املعادي" ،نسبة إىل منطقة املعادي املرصية
طالبوا بتأسـيس رشكات نفطية تتقـاسم األرباح بـ 60باملئة ومتـارس مجيع النشاطات
النفطيـة املشتقة وتدافع عن األسعار ،جعل من الرشكات االحتكارية خاصة رشكة اكسون
ترفـض ختفيض سعر النفط املعلن وتبعتها الـرشكات األخرى دونام مشورة للدول جعل
مخس دول نفطية متثل  80باملائة من الصـادرات النفطية العاملية وهي السعودية وإيران
والعراق والـكويت وفنزويال جتتمع يوم  9سبتـمرب /1أيلول 1960يف بغداد بوجود وفد
قطري مراقب أعلن تأسييس منظمة األوبك(. )85
إن البعد البرتويل حلروب الرشق األوسط وأدواره اخلطري يف األزمات زاد من أمهيته يف
مـنطق عالقاهتا الدوليـة محاية ملصاحلهـا البرتولية وتقوية مـواقفها يف األزمات فنشأت
بذلك األوابك( )86كمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول هي منظمة عربية إقليمية ذات
طـابع دويل ختتص بشـؤون النفط يف جـانفي/كانـون الثاين  )87(1968تـشكلت هذه
املنظمـة " منظمة األقطار العربية املصـدرة للبرتول" والتي تقترص عىل الدول العربية من
بني أعضاء منظمـة األوبك ،نتيجة توتر الـعالقات املرصية السعوديـة بسبب حرب اليمن
وهزيمة حـزيران "النكسة" يف  ،1967التي أضعفت مرص النارصية سياسيا واقتصاديا
بسبب تـوسع "إرسائيل" يف األرايض العربية وتـدمري مضيق تريات االسرتاتيجي وغلق
قناة السويس وعدم االتفاق عىل قرار احلظر وقتها عىل "إرسائيل" حيث مجعت املنظمة يف
البداية  3دول متقـاربة يف أنظمتها السيـاسية وهي السعودية الكـويت ليبيا ،حيث هدفت
ومن خالل واقعة حزيران إىل ابتعادهـا عن دائرة احلرب والسياسـة غري أن ليبيا ،طالبت
بتوسيع العضوية بتعديل املادة السابعة من اتفاقية املنظمة لتنظم مرص وسورية وأصبح
هدفها الرئيس تـوحيد اجلهود العربية النفطية وبعد إخفاقاهتا األوىل ،وإىل سنة 1973
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نجحـت يف سياسة املـرشوعات العربيـة املشرتكة مـثل الرشكة البحـرية لنقل البرتول
والرشكة العـربية لالسـتثامرات البرتوليـة "أبيكورب" ومقـرها السعـودية ،وعززت
التواصل مع الدول املستهلكـة والسياسات النفطية ومراكـز الطاقة يف الدول الغربية مثل
أكسفورد( )88وهنا دخلت أطراف/غري الدول يف املعادلة الدبلوماسية .
•جماالت التفاوض يف دبلوماسية النفط:
إن القضايا الرئيسية املطروحة اليوم عىل الـساحة النفطية ومنه الدبلوماسية النفطية هي
بني الدول واملنظامت والرشكات تتجىل يف :
أ -حتديد سقف لإلنتـاج  :حيقق أساساً مصـالح الشعوب املنتجـة للنفط ويتوازن مع
حاجاهتا والتزاماهتا ،ال مع احتياجات الدورة االقتصادية الرأساملية وحتديد هذا السقف
ال يـمكن أن يتم يف الوقت احلايل وحتت الظـروف املوضوعية السـائدة من خالل رغبة بلد
منتـج أو جمموعة قـليلة من البلـدان املنتجة ،بـل يتحقق من خالل موقف مـوحد للدول
املنتجة .
ب -االستخدام األمثل ملـداخل النفط من خالل تبـني خطط تنمـوية شاملـة توائم بني
احلاجة والقدرة وتبني قاعدة إنتاجية أساسية يكون القطاع النفطي جزءاً ال يتجزأ منها.
ج -إقامـة عالقات دولية مـتوازنة تعتمـد عىل املصالح املشـرتكة املتبادلـة وتبتعد عن
التهديد والتدخل وتطويع هذه العالقات خلدمة قضايا األمة العربية  ،وغري العربية(.)89
د -السعر البرتويل وأنواعه  :السعر البـرتويل يعني قيمة املادة أو السلعة البرتولية معرب
عنها بالنقود وهو :
•السعر املعلن  :من قبل الرشكات البرتولية ظهر ألول مرة سنة . 1880
•السعر املتحقق  :السعر املعلن حمذوف منه التسهيالت واحلسومات .
•سعر اإلشارة  :سعـر البرتول اخلام الـذي يقل عن السعـر املعلن ويزيـد عن السعر
املتحقق .
•السعر الفوري  :هو سعر الوحدة البرتولية املتبادلة فوريا يف السوق البرتولية
احلرة(.)90
أما العوامل املحددة ألسعار البـرتول واملتداولة يف ممارسة الدبلوماسية طبقا ألزمة
 : 2015فهناك عدة عوامل حمددة للسعر البرتويل منها :
•العرض والـطلب  :يتحدد العرض باإلمـكانيات اإلنتاجيـة املتاحة يف احلقول يف وقت
معـني وبمدى حاجة الدول املنـتجة للنفط ملواجهة استـهالكها املحيل أو تصديره وحتقيق
مود نقدي
•التنـظيامت البرتولية  :عىل رأسهـا منظمة أوبك  opecوالتـي تعترب املحدد األسايس
ألسعار البرتول وكذا الوكالة الدولية للطاقة  IEAالتي تقوم بإجراءات برامج العمل للدول
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املستهلكة للطاقة يف هذا املجال
•األزمات النفطية  :تأثر سعر البرتول يف الـسوق العاملية بداية من السبعينات ووقعت
عدة أزمـات نفطيـة أمهها سـنوات -2008-1973-1979-1686-1998-2004
. 2016
•مسـتويات اإلنتاج واملخزون  :يـتأثر إنتاج النفط وأسعـاره يف األسواق بمستويات
اإلنتاج وخمزون النفط يف الدول املنتجة األخرى مثل أعضاء التعاون والتنمية االقتصادية
 OECDروسيا أو الدول التي انشقت عن االحتاد السوفيايت .
•عوامل أخرى  :من الـناحية النـظرية سوف يـتالشى اإلنتاج عىل مـر السنني بشكل
طبيعـي مما يؤدي الرتـفاع األسعار ( )91مـثل الطفرة والـصدمة ومـا يسميه كـسنجر
بفوائض البرتودوالر لدى دول األوبك)92(.
•ضغط السوق  :املتعلق بأسعار الطاقـة والتأثري  :ذلك أن تدفق النفط حيتاج بناء بنى
حتتية ألمن الطاقة كجزء من األمن الداخيل)93(.
ومن منـطلق األمهية اجليـواسرتاتيجيـة للرشق األوسط وتنـوع املواضيع الـنفطية
ملامرسة الدبلوماسية النفطية ،جتلت فكرة التنوع الدبلومايس diplomatic diversification
التي أقرها االحتـاد الرويس –ألول مرة -كتنوع اسرتاجتـي بعد عام  2000وهو أسلوب
دبـلومايس هيدف إىل التنوع يف إسرتاتيجيـة الدبلوماسية االقتصـادية العاملية نظرا لتفكك
االحتاد وفقـدانه مكانته االقتصادية ،مما استدعى منه تـطوير ومجع الدبلوماسية العامة
باملعلومية والثنائية املـوسعة وحتقيق دور متحرك من خالل تشكيلة املفاوضني الناطقني
واملـتحدثني من وزراء ونواب ،وهنا جتلت أمهـية املبعوث الدبلومـايس يف القضايا املتعلقة
بالطاقة وخـاصة يف الرشق األوسط ،والرتكيز أساسا عـىل النفط والغاز يف آسيا الوسطى
والرشق األقصـى وسميت دبلـوماسيـة النفط بعالقـات الطاقـة الوثيقـة ،هنا جتلت
الدبلوماسية القـطاعية ( الغاز النفط التكنولوجيا التجارة املواد النووية)( ، )94وقد انتقلت
الدبـلوماسيـة من املأسسـة أو األسلوب التقلـيدي إىل الدبلـوماسية الـشخصية إلدارة
األزمات الطـاقوية يقـوم هبا قادة حكـومات وزراء خارجيـة ومبعوثون دبلـوماسيون
وعالقات أخـرى تظهر أثنـاء الزيارات تضفـي عليها أغراضـا جوهريـة تعكس التداخل
املتزايد لدبلوماسية رئيـس الدولة وحتى مندويب رشكات ومصارف ومؤسسات إقليمية
ومنظامت أخرى)95(.
لذا تعددت الفـواعل يف ممارسة دبلـوماسية النفـط من خالل وكاالت األنباء واإلعالم
البـرتويل (- )96مثال –خالل أزمة 2016م واملفاوضات الـدولية مع دول األوبك وغريها
من خـارج األوبك ( روسيـا) جعلتنـا نالحظ –املالحظـة العلميـة ) القائمـة عىل رصد
ممارسني للدبلوماسـية النفطية خارج اجلهاز املؤسيس ،فتخصيص وزارة كاملة للنفط
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فقط أو البرتول عربيـا له داللة تعظيم للامدة وعـزهلا عن مصادر الطـاقة األخرى ،حيث
تكرر استخدام وزير البرتول السعودي "خالد الفالح" والطاقة "عيل النعيمي" واجلزائر
وزير الطـاقة"نور الـدين بوطرفـة" ووزير الطـاقة األسبق أيضـا " شكيب خليل " يف
مسـاعيه اخلفية مع دول أوبك خلفض اإلنتاج وديك تـشيني كأيقونات اقـتصادية نفطية
يـتم تداوهلا رسيا من خالل التعليقات الصحفـية ،إضافة إىل وزير النفط االيراين "بيجني
نمدار زنكنـة"  ،وزير الطاقـة القطري "حممد بـن صالح" السادة وروسيـا "الكسندر
نوفاك"  ،واألمـر طبيعي ألن االجتامعات املخصـصة ألوبك هي ذات طابع وزراي نفطي
لكن باملقـابل ذكرت أسامء أخـرى عىل غرار وزارة اخلـارجية والـوزارة األوىل وامللوك
والرؤساء ،فقبل التشخيص كانت منظمة أوبك مفاوضا وممارسا للدبلوماسية النفطية
ليليها فاعل الوزير وهي نتيجة منطقية لتفسري الدبلوماسية النفطية كسياسة دولية معربة
عن سياسة خارجية اقتصـادية وزارية بالدرجة األوىل ،وهو ما يـؤكد فرضية ما انطلقنا
منه بدايـة الدراسة ،كام ذكرت األوساط اإلعالميـة اسم "إجيور ستشني" ،رئيس رشكة
النفط الوطنية "روسنفت" ،الـصديق املقرب للرئيس الرويس بوتني يف إشارة واضحة أن
فواعل الدبلوماسية النفطية وخاصة الذين تدخلوا يف منتدى الطاقة الدويل يف اجلزائر هم
أكثـر من وزير وأوبك خـاصة وأن  73بلدا قـد حرض املنتدى إىل جـانب خرباء للنفط من
بينهم اخلبري اجلزائري شمس الدين شيتور ،الـذي فرس الدبلوماسية اجلزائرية النفطية
أهنا حرب أسعار يف ظل املخزونات النفطية بـدل مبادرة تثبيت إنتاج ،كام ضغطت منظمة
الطاقة الدولية عىل األعضاء وخاصة الـسعودية إلعادة التوازن للسوق النفطية من خالل
منطق التحذيرات.
•اهلوية األمنية للطاقة وعالقتها بحروب العبور والتأمني والبقاء
يمثل العبـور أمهيته اإلسرتاتيجية منذ "اإليالف" والبعـد اإلسالمي للعوملة باسم اآلهلة
والتجارة والبقعة اإلبراهيمية املقدسـة بمكة املكرمة( ،)97إضافة إىل طرق التجارة البدائية
عىل غرار طريق احلرير الذي ينطلق من تشان  xi’anأو التزو  lanzhouيف الصني باجتاه
اهلند وفارس وطريق العنرب انطالقا من ضفاف بحر البلطيق يف استونيا مرورا بأوروبا
الـرشقية حتـى البحر األبيـض املتوسط ،وطـريق البخور والـلبان انطالقـا من القرن
اإلفريقي مرورا بـالصحراء حتى الرشق األوسط( ، )98وصوال إىل أطروحة طريق احلرير
اجلديد ومالبساهتا يف كنه التحليل السيايس –االقتصادي .
هذا العبور الذي قد ال تكون أراضيه منطقة زاخرة بالطاقة بقدر أهنا معابر متثل يف النهاية
عقدة األعصاب الطاقويـة ،قد تستوجب تفعيل القوة العسكريـة وقواعدها والدبلوماسية
اجلديدة للعبور وفق دافعيـة "جيوبوليتيك املعرب" ،هذا ما تؤكده أصوات وضع مذهب
"كارتر " "الرئيس األمريكي جيمي كارتر يف عام  1979عرّف دول اخلليج العربية بأهنا
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منطقة حيوية للمصالح األمريكية والبد من التفكري بتوظيف واستخدام القوة العسكرية
األمريكية هنـاك بشكل مبارش ضد كل القوى التي حتـاول السيطرة عليه ،هذا الوضع يف
منطقة تعوم عىل االحتياطي العاملي للبرتول يربر التدخل الكبري للواليات املتحدة يف اإلقليم.
فـالكميات الضخمـة و اهلائلة من الـنفط اخلام املنتج من اخللـيج ال يمكن هلا أن تعرب عرب
األنابيب السعودية أو غريها يف حالة توقف مضيق " هرمز " ألي سبب كان(. )99
ذلك إن مسـألة أمن املمرات والطـرق البحرية هي حيـوية بالنسبـة لالحتياطي العاملي من
البرتول والطاقة ،فثلثي البرتول اخلام واملنـتج املصدر تتجه يوميا من خالل ناقالت البرتول.
ويوجد نـوعني من هذه الناقالت  :نـاقالت البرتول اخلام و التي من مهـامها ختزين البرتول
املكرر ابتـداء من املنابع و املصادر الرئيـسية العاملية لإلنتـاج  ،وناقالت اإلنتاج املكرر والتي
تضمن توزيع املشتقات البرتولية من البنزين املازوت ،الزيت واإلسفلت ابتداء من املصايف إىل
املستـودعات عىل الشواطئ  .النوع األول هـو بالتأكيد من النـوع العمالق للبواخر خمصص
لإلبحـار عرب املحيطات ،أما النـوع الثاين بحجم أقل و هي موجه لـإلبحار عىل الشواطئ ،من
هذه  48مليون برميل من البرتول اخلام و املنتج الـتي تبحر يوميا  ،هناك أكثر من  35مليون
من الرباميل تعرب يومـيا من خالل ما هو مصـطلح عليه بالتسميـة " املضائق الضيقة " إي
ممرات من الصعب تالشيها ،عىل صعيد النقل و العبور العاملي ملصادر الطاقة  .هذه املضائق ،
وبسبب سهولة إغالقها أو وقف املرور فيها  ،هي رسيعة العطب كام أهنا تشكل أهدافا حمتملة
عند احلركات و املنظامت اإلرهابية أو عند أنواع أخرى من القرصنة(. )100
إن احلاضنة األوروبية واآلسيـوية والرشق أوسطية لـلغاز رسعت بمنطق حروب املعرب
واألنابيب للنفط والغاز منذ اكتشافهام كسلعة ،وصال لتأمني خطوط نقلهام وعبورمها،
هذا العبور الذي حتول من منطق وسيلة نقل ،إىل رشايني حلياة األنظمة احلاكمة ووسائل
ضغط ومساومة.
روسيا دم أوروبا من خالل خطي الشامل "نورث سرتيم" واجلنوب "ساوث سرتيم"
عرب بحر البلطيق والبحـر األسود  ،خط نابوكو بعيدا عن رشيان روسيا إىل تركيا حلامية
أوروبـا أنبوبياً ،فبعد أزمـة روسيا وأوكرانيا يف شتـاء عام  2006تم توظيف االستخدام
السيايس للغاز  ،خطا تـايب TAPIبني الرصاعات الصينية والباكـسانية إىل "ومن نابوكو
إىل الغـاز املتوسطي(( )101بـمفهوم احلوض ) تتـشكل أنابيب سـاحة الرشق األوسط
فتظهـر سوريا كعقـدة األنابيب القـادمة من الرشق وهـنا تتغري معـامل الرصاع الدويل
والتجاذب اجليـوسيايس نحو طريق احلـرير اجلديد " من إيـران عرب العراق وسوريا إىل
البحر ولبنان ردا عىل اخلط الذي يمتد من إيران إىل تركمنستان إىل الصني(. )102
فـالتوجه إىل روسيا وتـعزيز العالقات الـثنائية االقتـصادية والسيـاسة معها ألجل امن
الطاقة باعتبار أن قزوين مساهم يف اسـتقرار أسواق النفط العاملية ،خاصة يف املناطق غري
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اخلاضعـة ملنظمـة أوبك " غري -أوبك "  ،non-OPECله دور كـبري يف جتىل دبلومـاسية
األنابيب والعبور عىل حد سواء  ،والغـريب أن دبلوماسية النفط من شأهنا تأمني األنابيب
ومحاية عصب الغاز ملجرد االحرتاز التنظيمي ألوبك ودبلوماسية احلليف .
أنـابيب نقل البرتول أيضا تستـطيع أن تشكل نموذجا و طريقـة هامة وممتازة للنقل عرب
القارات .إهنا يف غايـة األمهية أيضا بالنسبـة للبرتول املحصور داخل القارات الواسعة أو
املمتدة ،ولكن األنابيب البرتوليـة هي الوسيلة الوحيدة التي تـساعد يف االقتصاد ،يف حالة
عدم وجود مشاكل أو رصاعات بـني الدول املتجاورة  .و لكن هذه النقاط احلساسة والتي
تلعب دور األعصاب ليس هلا نفس القيمـة واألمهية اإلسرتاتيجية .فاملعابر اإلسرتاتيجية
الكربى والتي البد من جتاوزها أو الـعبور منها( . )103ستكون حمل مفاوضات وزيارات
ودبلوماسية عبور اسرتاتيجي أو جيوبوليتيك نقاط العبور .
وعن املـشهد العاملي للرصاع حول املعابر يقـدم الباحث يف جمال البرتول فيليب سيبيل
لوبيـز يف كتابه جيوبولـيتيك البرتول قصته للشقـيقات السبع فحتى سـنوات الستينات
وخالل عرشات السنني ،ستقوم "األخوات السبعة" بـالسيطرة عىل معظم اإلنتاج العاملي
وعىل التـوزيع واملعابر أيضا هلذا الـذهب األسود( ، )104ويف فرتة ما ،رجع ميزان النفط
إىل روسيا يف منقلب القرن ولكن رسعـان ما عاد إىل أمريكا باكـتشافه يف تكساس فظهرت
رشكات Texaco –Gulf oilفأدت هذه التطورات إىل ما يعرف بسيطرة األخوات السبع عىل
صناعة البرتول العاملية وممراته ،وذلك يف إشارة إىل Mobil – Cheveron – Texaco – Shell
– Arco – Gulfحيث ملكت أربعة أمخاس االحتـياطات املعروفة خـارج الواليات املتحدة
والتحـاد السوفيايت وحتـكمت بتسعة أعشـار اإلنتاج وثالثة أربعا قـدرة التكرير وثلثي
أسطول نـاقالت النفط وفعـليا كل أنـابيب النقل ( ، )105وعـىل صعيد عـريب ،تدخل
الرشكـات النفطية العربـية مفاوضا يف حق العبـور وأمنه إذ ال يمكن التغافل عن اخلاميس
"الرشكات الكربى اخلمـس يف إنتاج النفط " )،The five national oil companies (NOCs
 Saudi Aramcoأرامكـو السعـودية Kuwait Petroleum Corporation(KPC) ،الـرشكة
النفطية الكويتية Sonatrach ،اجلزائـرية  ،الرشكة النفطية اإليرانية the National Iranian
 ،Oil Company (NIOC),رشكة أبـوظبي النفطية the Abu Dhabi National Oil Company
)106((ADNOC.

أما عن احلروب لتأمني العبـور بدل النفط ،تظهر القصة من كابول إىل بغداد  ،باحلرب عىل
اإلرهاب أو احلـرب من أجل النفط ،إذ مل تكن إدارة بوش مستعـدة لصدمة 11أيلول عام
 ،2001والـرد يتطلب أن حيل اإلرهاب حمل الشيوعية يف الـصورة العاملية اجلديدة للعدو
"صناعة العدو" ويمـكن لإلرهابيني اجلدد احلضـور يف كل مكان وزمان وكام صيغت
احلرب يف واشنـطن كان إجياد معظمهم يف املناطق اإلسالميـة التي تصادف أهنا تسيطر عىل
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خمزون النفـط العاملي " لعنة اجلغـرافيا " وفجأة تـسقط رشكة بنا خـط األنابيب أنرون
 enronيف نـوفمرب /ترشين الثاين  2001املفاوضـة الثانية بعد رشكـة ينوكال  unocalبمد
خط أنـابيب نفط وغاز أفغـانستان عرب أفغـانستان من مـنطقة قزويـن ،وذلك بسبب فشل
التعاون مع رشكة  Halliburtonالتي كان يرأسها نائب الرئيس "تشيني .)107( "Cheney
ويف مؤمتر ذروة النفط يف باريس مايو /أيار  2003أشار مدير الدراسات واألبحاث حول
مصادر النفط أيشيل كالري ْ  Aichae klareإىل عالقة الـطاقة باألمن القومي وأن برنامج
الطاقة له عالقة بمستوى السياسة األمنية ونرش واستخدام القوات العسكرية ،وهنا جتند
اإلعالم عرب جـريدة نيويـورك تايمز  Newyork Timesبـنرش مقاالت من تـوقيع مايكل
جلنياتيف  MICHEL IGNIATIEFFلعـرض مرشوع اإلمرباطوريـة عرب احلرب ،وفعال
بعد حرب العراق توسعت القواعد العسكرية األمريكية يف شكل حممية عسكرية أمريكة يف
أوزباكسـتان وقرغستـان و أفغانستـان وهنا أخذت أحجـار "دومينو " الطـاقة تسقط
ليدخل أنبوب جيهان الرتكي منطق املحمية كرشيان قزويني جيورجي)108(.
وليس بعيدا عن لغة األنانـيب نجد يف املجال الرتكي حليفا دبلـوماسيا نقليا عىل غرار
املضائق وأمههـا مضيق "البوسفور" و"الدردنيل" متتـد عىل مسافة ثالثني كيلومرت،
من جهة إىل أخـرى لبحر "مرمـرة" و يربطان البحـر األسود بالبحـر املتوسط ،مضيق
الدردنيل يبلغ طوله  65كـيلومرت واتساعه من  1.6إىل  6.4كيلومرت  ،يربط بحر "إجيه "
ببحر " مرمرة "  .وأكثر شامال ،يعقبه مضيق " البوسفور" الذي يربط بحر " مرمرة "
بالبحر " األسـود " و يفصل بني األطراف األوربية و اآلسيوية ملـدينة استنبول .يوميا ،
أكثـر من  3مليون برميل من اخلـام و مئات اآلالف من براميل املنـتجات النفطية تعرب من
خالل هذه املضائق ،و ذلك بـاجتاه شامل  /جنوب مـتوجهة إىل أوربا الـشاملية و أوربا
الغربية .يف أكثر منطقة اتساع له  ،يصل البوسفور إىل  1500مرت  ،و يف أكثر منطقة ضيقة
يصل إىل  750مرت .الناقالت العمالقة التي تصل إىل  300مرتا من الطول(.)109
إن العبـور يف الرشق األوسط يستدعي بالرضورة مـضيق هرمز الذي سبق وأن توصيفه
وكذا مضيق "باب املندب" يقـع بني إريرتيا  ،اليمن و جيبويت .يـسيطر عىل مدخل البحر
األمحر و قناة السـويس فيام يتعلق بالبرتول اخلام القـادم من اخلليج والشواطئ اإليرانية
واملتجه إىل أوربا و السواحل الرشقيـة للواليات املتحدة األمريـكية باجتاه جنوب  /شامل.
أما باجتاه شامل  /جنوب ،فهو يغذي أيضا القارة اآلسيوية .جيبويت تستقبل عىل أراضيها
منذ  2002قاعدة أمريكية " ملكـافحة اإلرهاب " والتي تضم أكثر من  1500من املارينز و
القوات اخلاصة واملخـابرات املركزية األمريكية  ،يوميا  ،حوايل  3.5مليون برميل من اخلام
تعرب من مضيق " باب املنـدب "  ،وهو الذي يقود الدخـول إىل "قناة السويس"  ،و إغالق
هذا املضيق جيرب السفن عىل متديـد رحالهتا وطرقها البحريـة وبذلك ستدور حول القارة
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األفـريقية عن طريق رأس الرجاء الصالح  .هذا املضيق أيضا هو مكان لرصاع إقليمي بني
إريرتيا و اليمن وذلك يف النزاع عىل جزر "حنيش " التي تتمركز متاما يف شامل املضيق .هذا
النـزاع كان سببا يف خـصومات كثرية بـني البلدين يف كانـون األول  1995و متوز من عام
 . 1996أما بـالنسبة للجانب اليمـني ،فقد عزز األمن يف هذه املنطقـة بعد االعتداء عىل ناقلة
النفط الفـرنسيـة " ليمبـورغ " يف ترشين أول من عـام  )110(2002كام أنه حمط رصاع
طائفي دويل وإقليمي منذ  2015م .
قناة السويس هي األخرى تتمـركز يف شامل مضيق " باب املندب" ،وتشكل " احلجرة
" الثانية يف البحر األمحر ،وهي بـاب لالتصال والعالقة بني الرشق و الغرب .تم تشييدها
يف عام  ، 1869والقنـاة هي من أكرب املمـرات و الطرق الـبحرية يف العـامل و تصل البحر
األمحر بالبحر املتوسط  .و حيث تـسمح للسفن باختصار طرقها وعدم املرور من جنوب
أفريقيا " رأس الرجاء الصالح "  ،ختـترص من  % 17إىل  % 67املسافة بني آسيا و أوربا.
يبلغ طـوهلا  193كيلـومرت و عرضهـا من  300إىل  350مرت .القنـاة تلعب دورا كبريا يف
االقتصاد العاملي ،و  1،5مليون برميل تعرب القناة بشكل مبارش .هذا البرتول يتوجه بشكل
رئييس إىل أوربـا و الواليات املـتحدة .أكرب كميـة تعرب القناة هـي قادمة من الـسعودية .
والقناة هي يف حالة صعود مستمر(.)111
هذا التـوصيف للمضائق والقنوات واملعـابر وعقدها االسرتاتيجيـة  ،ما هو إال تشكيلة يف
خضم املواضيع الطاقويـة والنفطية ومواضيع الغاز التـي تتداوهلا الدول مع مفاوضيها
ووسـطائها يف زياراهتا وتـبادالهتا وحمادثاهتـا يف اجتامعاهتا الرسمـية وغري الرسمية،
باسم الـدبلوماسيـة النفطية  ،عـودة ملسلمة الـواقعية املقنعـة من أجل البقاء يف مرسح
الرشق األوسط وطاقاته .
اخلامتة
إن السياق الـعام كركيزة هتتم هبا األطـر الفرانكفورتية يف حتليل اخلطـابات السياسية
واالقتصادية والثقافية واملخرجات املتولدة عن البنية السياسية التحتية ،وحتى التحوالت
احلـاصلة يف املفـاهيم والنظـريات جعلتـنا ندرج أبـعادا جديـدة ملفهوم فـرض نفسه يف
العالقات الدولية ،والذي انبثق من عرصنة شاملة ملسار الدبلوماسية ،ممثال يف دبلوماسية
النفط ،والتي خرجت من التصور اخلاطئ السلبي القائم عىل التآمر واخلداع ،املدرج ضمن
السياسة اخلارجيـة  ،إىل أداة أمهلتها األطر السابـقة خاصة الواقعيـة منها كدور فكري
قائم بـذاته يف تكوين الظاهرة األمنـية واستتباهبا ،وهو مـا أفرز اصطالحات خمتلفة عىل
غرار "دبلوماسـية املؤمترات ،الدبلومـاسية اخلرضاء  ،دبلوماسيـة القمم والبيئة" وهنا
تتجىل صعوبـة التنظري هلـا كدور ،كمقـاربة وكـآلية حلـفظ األمن الدويل عـامة واألمن
االقتصادي والطاقوي والنفـطي عىل وجه اخلصوص ،هذه الدبلومـاسية املوسعة لألطر
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اإلسرتاتيجية  ،بـالعبور واملنبع و القاعدة األمنية  ،اعتـرب فيها النفط أداة لفرض السيطرة
والنفوذ مكـرسا استمرارية املنطق الواقعي ولكن بلمسـة طاقوية لتؤسس لفكرهتا األوىل
مع "بلعيد عبد السالم" و"هواري بـومدين" ،وغريمها من الوجوه الـكاريزمية العربية
والنفطية وقت الصدمة النفطية األوىل لسنة  1973نحو فكرة دبلوماسية النفط ،وقد رأينا
كيـف ارتبطت بمخرجـات السياسـة اخلارجية كربنـامج وتصور للدولـة عامة من أجل
اخلروج بخفـض اإلنتاج لرفع السعر يف دول ريعيـة بامتياز ،حيث تؤسـس الدبلوماسية
النفطية عىل وزارة النفط والطاقة خارجة بذلك من األطر التقليدية للدبلوماسية واملتجسدة
يف وزراة اخلارجية ،كـام تلعب فواعل متعددة دور املطبق واملقرر والـصانع للدبلوماسية
النفطية منهـا الوزير املنظمـة والبعثات الرئـاسية وحتى ملـوك ورؤساء الدول ،وتتغري
الدبلوماسية النفطية للدول تبعا لعوامل خارجية وتبعا لدبلوماسية احلليف أيضا .
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