عندما تتحرك السياسة األمريكية وراء املوارد!!
د .امين شبانه(*)
بدأ التنقيب عن النفط في إفريقيا في أوائل القرن
العشرين ،على أيدي الشركات متعددة اجلنسيات،
وكان البحث عن هذا املورد احليوي قد تأخر في
القارة السمراء لعدم استقرار األوضاع الداخلية في
معظم أنحاء القارة ،واالنشغال مبقاومة االستعمار،
واالفتقار إلى البنية التحتية الالزمة للقيام بعمليات
التنقيب واالستخراج .وفي العشرينيات من القرن
ّ
وتركزت
املاضي تبلور النفط كسلعة إستراتيجية،
االكتشافات البترولية آنذاك في الشمال اإلفريقي,
وكانت معظم الشركات العاملة في اإلقليم  -وهي
شركات أمريكية وفرنسية  -تخفي عثورها على
النفط حتى حتني الفرصة لالستئثار به دون غيرها!
ومنذ العام 1970م بدأت الدول النفطية اإلفريقية
تنعم بعائدات النفط ،بعد ذلك بدأت االكتشافات
النفطية في شرق إفريقيا ،تلتها اكتشافات غرب
القارة وجنوبها ,ثم دخلت الشركات اآلسيوية مجال
املنافسة في التنقيب عن النفط.
تتميز خريطة إنتاج النفط في القارة اإلفريقية
باالتساع ،فضال عن وجود العديد من املناطق
البترولية الواعدة في القارة ،مما لفت االنظار الىأهمية
النفط اإلفريقي على املستوى العاملي ووضوح
التنافس الدولي من أجل النفط اإلفريقي ،خاصة من
جانب الواليات املتحدة التى أصبح النفط أحد أهم
محددات سياستها اخلارجية جتاه أفريقيا ..االمر الذى
يتضح فيما يلى:

أوالً :إنتاج النفط في إفريقيا:
تُعد إفريقيا أكبر القارات التي تضم دوالً منتجة
()1

للنفط ،حيث توجد بها  21دولة منتجة ،في مقابل
 19دولة في آسيا ،و  19دولة في أوروبا ،و  10دول في
أمريكا الشمالية واجلنوبية ,وتنتج القارة اإلفريقية
في الوقت الراهن نحو  %11من النفط العاملي ،مبا
يعادل حوالي  80إلى  100مليار برميل من النفط
اخلام ,كما أنها متلك قدراً من االحتياطات النفطية؛
رمبا يصل إلى نحو  %10من االحتياطي العاملي ،حسب
تقديرات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية(.) 1
وتنقسم القارة اإلفريقية نفطياً إلى أربع مناطق،
هي :شمال إفريقيا ،شرق إفريقيا ووسطها ،غرب
إفريقيا ،اجلنوب اإلفريقي.
بالنسبة ملنطقة الشمال اإلفريقي؛ فتضم خمس
دول منتجة للنفط ،هي :ليبيا ،اجلزائر ،مصر ،تونس،
املغرب.
أما منطقة شرق القارة ووسطها؛ فأبرز دولها
املنتجة هي :السودان ،التي بدأت تصدير النفط منذ
العام 1999م ،وتشاد ،والكونغو برازافيل ،والكونغو
الدميقراطية.
أما منطقة غرب إفريقيا؛ فأبرز املنتجني فيها هم:
نيجيريا ،توجو ،الكاميرون ،غينيا االستوائية ،ساحل
العاج ،غانا ،بنني ،موريتانيا ،ساوتومي وبرنسيب.
أما منطقة اجلنوب اإلفريقي؛ فأبرز منتجيها هم:
أجنوال ،جنوب إفريقيا ،زميبابوي.
وحتى السبعينيات من القرن املاضي كان الشمال
اإلفريقي في صدارة اإلنتاج في القارة ،لكن الوضع
اختلف في العقود الثالثة التالية لصالح إقليم
غرب إفريقيا الذي أصبح أكثر مناطق إفريقيا الواعدة
بالنفط ،بعد االكتشافات الكبيرة في منطقة
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«خليج غينيا» ،وهي الشريط الساحلي الواقع بني
نيجيريا وأجنوال ،والتي تشير التقارير إلى أنها تعد من
أهم االكتشافات النفطية في العالم خالل السنوات
اخلمس األخيرة.
واآلن أصبح هذا اإلقليم يستأثر بنحو  %70من
إنتاج النفط اإلفريقي ،ويصل حجم إنتاجه احلالي إلى
نحو  9.5ماليني برميل يومياً ،وهو ما يزيد عن مجمل
إنتاج فنزويال وإيران واملكسيك ,ولعل ذلك هو ما دفع
اخملتصني بصناعة النفط إلى تسيمة هذا اإلقليم
باسم «الكويت اجلديدة ,أو اجلنة اجلديدة») 2( .
أما ترتيب الدول اإلفريقية املنتجة للنفط :فإن
ترتيبها منذ العام 2001م هو :نيجيريا ،ليبيا ،أجنوال،
غينيا االستوائية ،الكونغو برازافيل ،اجلابون ،اجلزائر،
مصر ،الكاميرون ،تونس.
غير أن هذا الترتيب يتغير من عام آلخر حسب
حجم اإلنتاج ،واالكتشافات النفطية اجلديدة ،وعلى
سبيل املثال احتلت أجنوال في العام 2002م املرتبة
الثانية بعد نيجيريا ،إال أن ليبيا انتزعت منها هذا
املركز بعد ذلك ،وال يزال تغيّر املراكز مستمراً) 3( .

ثانياً :اإلطار املؤسسي للتعاون النفطي
اإلفريقي:
يتمثل الكيان املؤسسي الذي تتعاون في إطاره
الدول اإلفريقية املنتجة للنفط في
«رابطة منتجي البترول اإلفريقي African
 ،»APPA - Association Producers Petroleumالتي
أُنشئت عام 1987م في الجوس بنجيريا .ويدير شؤون
الرابطة مجلس وزاري ،يتألف من وزراء النفط في
الدول األعضاء ،ويجتمع هذا اجمللس مرة سنوياً على
األقل.
ويبلغ عدد أعضاء الرابطة  12دولة ,هي :نيجيريا،
ليبيا ،اجلزائر ،أجنوال ،الكونغو برازافيل ،الكونغو
الدميقراطية ،غينيا االستوائية ،اجلابون ،الكاميرون،
مصر ،ساحل العاج ،بنني.
ومن بني هؤالء األعضاء تنتمي ثالث دول إلى منظمة
«أوبك» ،وهي ليبيا ,واجلزائر ,ونيجيريا) 4( .
()2

وتعد هذه الرابطة هي املنظمة اإلفريقية الوحيدة
اخملتصة بالشؤون النفطية في إفريقيا ,وهي تهدف
باألساس إلى تطوير مبادئ السياسة العامة
واملشروعات في كل جوانب صناعة النفط في الدول
األعضاء بشكل خاص ،وفي إفريقيا بشكل عام،
ودراسة طرق وأساليب إمداد الدول اإلفريقية املستوردة
للنفط باملساعدات؛ للوفاء مبتطلبات الطاقة لديهم،
حيث تعتقد الرابطة أن وضع منتجي النفط األفارقة
سيصبح أفضل عند تبني مبادئ مشتركة بشأن
النفط والغاز ،مما ّ
ميكنهم من االستفادة من مواردهم
الطبيعية على النحو األمثل.

ثالثاً :تنافس القوى الدولية على النفط
اإلفريقي:
يتميز النفط اإلفريقي بتعدد أنواعه ،حيث يوجد
نحو  40نوعاً من خام النفط في القارة ,كما يتسم
معظم هذه األنواع بجودته الفائقة ،نظرا ً النخفاض
نسبة الكبريت فيها ،وخفة وزنها ،واحتوائها على
نسب أكبر من الغاز والبنزين ,كما يتمتع قطاع
النفط في القارة بواحد من أسرع معدالت النمو في
العالم.
في هذا اإلطار؛ أصبح النفط اإلفريقي محورا ً
للتنافس بني القوى الدولية ،خصوصاً أن معظمها
يواجه موقف االعتماد على الورادات لتوفير
االحتياجات من الطاقة ،فأوروبا تستورد  %48من
احتياجاتها ،كما أنها بحلول عام 2030م لن تغطى
سوى  %30من احتياجاتها من الطاقة ،واليابان
تستورد  ،%52والواليات املتحدة تستورد  .%53ومن
املتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى  %62عام 2020م.
كما أصبحت الصني ،التي كانت تتمتع باكتفاء ذاتي
من النفط ،مستوردة له منذ عام 1993م ،حيث إنها
تستهلك نحو  11مليون برميل يومياً ،مما جعلها حتتل
املرتبة الثانية منذ عام 2003م بني الدول املستهلكة
واملستوردة للنفط ،وذلك بعد الواليات املتحدة
األمريكية التي تستهلك نحو  %40من االستهالك
العاملي للنفط) 5( .
ولذلك أصبحت القوى الدولية تسعى إلى تنويع
مصادر وارداتها من النفط ،وذلك بالتوسع في استيراد
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النفط اإلفريقي ،وتكثيف استثماراتها النفطية
في مناطق البترول التقليدية في إفريقيا ،مثل
نيجيريا ,واجلابون ,وليبيا ,واجلزائر ،فضالً عن مناطق
االكتشافات اجلديدة في ٍّ
كل من غينيا االستوائية،
والسودان،وجنوب السودان وموريتانيا ..إلخ.

من النفط ،وتنويع مصادر الواردات ،في ضوء خبرة
األزمات العنيفة التي عرفها سوق النفط العاملي منذ
سبعينيات القرن املاضي ،وشيوع استخدام النفط
سياسياً ،وتزايد االستهالك األمريكي من النفط،
بالتزامن مع تناقص اإلنتاج األمريكي أيضاً.

فالواليات املتحدة تخطط مبنتهى الدأب لكي ترفع
وارداتها النفطية من إفريقيا من  %16حالياً إلى %25
ّ
التحكم في إنتاج النفط
بحلول العام 2015م؛ بهدف
العاملي وأسعاره) 6( .

ومن ثم سعت واشنطن إلى السيطرة على منابع
النفط في العالم ،ودأبت على اتباع ما ُعرف باسم
«مبدأ كارتر» ،الذي استحدث للمؤسسة العسكرية
دورا ً محورياً في التصدي لتهديد تدفقات النفط،
كما أنها اتخذت موقفاً معادياً من سياسات منظمة
«أوبك» التي ترمي إلى حتقيق التوازن بني العرض
والطلب من النفط ،مبا يحقق مصالح املنتجني
واملستهلكني ،ثم سمحت بامتداد الذراع العسكرية
األمريكية وراء منابع النفط ومسارات جتارته أيّاً
كانت ،خصوصاً بعد أن حددت إدارة بوش االبن النفط
كمصلحة «قومية استراتيجية» للدولة األمريكية.

ومن جانبها حترص الصني على زيادة وارداتها من
النفط اإلفريقي ليصل إلى  %30من إجمالي وارداتها
بحلول العام 2011م ،حيث إنها تسعى لتجميع
احتياطي استراتيجي من البترول حجمه  100مليون
برميل ،وذلك بالتركيز في دول معينة في منطقة خليج
غينيا ،أهمها :أجنوال ,وغينيا االستوائية ,والكونغو,
فضالً عن ذلك تولي الصني السوادن وجنوب السودان
اهتماماً خاصاً ،حيث تعد الصني أكبر مستثمر في
قطاع النفط في البلدين بعد أن جتاوزت استثماراتها
 15مليار دوالر) 7( .
وينطبق األمر نفسه على فرنسا وبريطانيا اللتني
تركزان بشتى السبل في تأمني احتياجاتهما من
النفط اإلفريقي ،وتقليل االعتماد على النفط
الروسي ،كما ينطبق على اليابان والهند وكوريا
اجلنوبية ،وعلى سبيل املثال حتصل الهند على %16
من وارداتها النفطية من منطقة خليج غينيا.
واجلدير بالذكر أن الشركات الغربية العاملة في
إنتاج النفط وتصديره تستأثر بالنصيب األكبر من
عائدات النفط ،فطبقاً لنظام توزيع األرباح النفطية
في إفريقيا؛ فإن الدولة التي يُستخرج منها البترول
حتصل على ما بني  %30إلى  %35من إجمالي األرباح،
في حني يعود الباقي على الشركات املستغلة ،وذلك
بعد خصم التكاليف املتعلقة باملنشآت ووحدات
اإلنتاج والصيانة.

رابعاً :أهمية النفط اإلفريقي في اإلستراتيجية
األمريكية:
تسعى الواليات املتحدة إلى تأمني احتياجاتها
()3

وعلى ذلك؛ فإن الواليات املتحدة تكاد تنفرد بـ
«مفهوم خاص لتأمني النفط» ،ال تشاركها فيه غيرها
من القوى الدولية املنافسة ،حيث ال يقتصر ذلك
املفهوم على مجرد البحث عن مصادر النفط ،وتأمني
طرق الوصول إليها ،وإمنا يشمل أيضاً حماية تلك
املصادر من األخطار أو التهديدات القائمة واحملتملة،
واحلفاظ على استقرار أسعار النفط ،ومنع القوى
املنافسة من النفاذ إلى تلك املصادر واالستحواذ
عليها) 8( .
وفى هذا اإلطار؛ يكتسب النفط اإلفريقي أهمية
استراتيجية خاصة للواليات املتحدة ،حيث بدأت
استيراد النفط من القارة منذ خمسينيات القرن
املاضي ،وقد صدر العديد من التقارير الرسمية
والتحليالت غير الرسمية التي تؤكد هذا املعنى..
فعلى املستوى الرسمي؛ أصدر نائب الرئيس األمريكي
السابق ديك تشيني تقريراً في عام 2001م حول
السياسة القومية األمريكية بالنسبة للطاقة،
أكد فيه أن «إفريقيا ستكون أحد املصادر األمريكية
املتنامية بسرعة من النفط والغاز» ،كما أعلن والتر
كانستينر ،مساعد وزير اخلارجية األمريكي للشؤون
اإلفريقية في فبراير 2002م أن «النفط اإلفريقي
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أصبح مصلحة استراتيجية قومية ألمريكا» ،وكذا
صرح رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون
اخلارجية في مجلس النواب األمريكي بأنه بعد
أحداث  11سبتمبر 2001م يجب التعامل في موضوع
البترول اإلفريقي على أنه «أولوية بالنسبة إلى األمن
القومي األمريكي» ,كما أعلن الرئيس السابق بوش
في خطابه عن حالة االحتاد عام 2006م عزم الواليات
املتحدة االستغناء عن  %75من الواردات النفطية من
الشرق األوسط ,واحلصول عليها من مصادر بديلة
بحلول العام 2025م.
ومن جهة أخرى؛ صدرت الكثير من التحليالت
والتقارير األكادميية واإلعالمية التي تؤكد أهمية
النفط اإلفريقي بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية,
ومن ذلك إعالن «شركة شيفرون تكساكو» ،في العام
2002م ،أنها استثمرت خمسة مليارات دوالر في
إفريقيا على مدى السنوات اخلمس املاضية ،وأنها
سوف تستثمر  20مليار دوالر في السنوات اخلمس
القادمة.
واجلدير بالذكر؛ أن وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة
كونداليزا رايس كانت واحدة من أهم قيادات الشركة
املذكورة ،كما صدر تقرير عن صحيفة واشنطن تاميز
بعنوان «في عيون أمريكا على شبكات اإلرهاب،
والنفط في إفريقيا» ،وكذا تقرير جمللة اإليكونوميست
البريطانية يؤكد أن «النفط هو الغاية األمريكية
الوحيدة في إفريقيا».
وتعود أهمية النفط اإلفريقي في اإلستراتيجية
األمريكية إلى عدد من العوامل ،من أهمها :متتع
الدول اإلفريقية املنتجة للنفط بقدر يعتد به من
احلرية بشأن سياسات اإلنتاج والتصدير واألسعار،
حيث إن معظمها ال ينتمي ملنظمة «أوبك» ،باإلضافة
إلى تراجع إنتاج النفط في مناطق عديدة ،وبخاصة
خليج املكسيك وبحر الشمال ،وذلك في مقابل
النمو الكبير في قطاع النفط اإلفريقي ،ودخول
دول جديدة إلى ميدان إنتاج النفط وتصديره ،مثل
موريتانيا ,وتشاد ,والصحراء الغربية ،فضالً عن
جودة املنتج ،وقرب منابع النفط في الغرب واجلنوب
اإلفريقي من السواحل الشرقية األمريكية ،مبا
()4

يخفض من تكاليف نقله بنسبة تصل إلى %40
باملقارنة بنفط اخلليج العربي ,كما أن خطوط نقل
النفط من إفريقيا متر عبر مناطق أكثر أمناً نسبياً
من منطقة اخلليج والشرق األوسط ،وهي ميزة في
غاية األهمية ،خصوصاً إذا علمنا أن حجم اإلنفاق
األمريكي من أجل تأمني مصادر النفط في الشرق
األوسط يبلغ نحو  50مليار دوالر سنوياً) 9( .
وعلى ذلك؛ دأبت واشنطن على التدخل في
السياسة النفطية للدول اإلفريقية ،بشكل سري
ومعلن أيضاً ،ومن ذلك ّ
حض نيجيريا على اخلروج من
منظمة الدول املصدرة للنفط «أوبك» ,كما اجتهت
الشركات األمريكية إلى السيطرة على مناطق إنتاج
النفط في القارة ،حيث تستورد الواليات املتحدة من
القارة أكثر من  770مليون برميل من النفط سنوياً،
وهنا حتتل منطقة غرب إفريقيا أهمية خاصة ،حيث
تسيطر على االستثمار في هذه املنطقة شركات
أمريكية كبيرة ,مثل :إيكسون موبيل Mobil Exxon
 ،أميرادا هيس  ، Hess Ameradaشيفرون تكاسكو
 Texaco Chevronوماراثون أويل .Oil Marathon
واليوم أصبحت الواليات املتحدة تستورد من غرب
إفريقيا نحو  1.5مليون برميل يومياً ،وهي تقريباً
الكمية نفسها التي تستوردها من اململكة العربية
السعودية ،ولعل ذلك هو ما دفع الكوجنرس األمريكي
إلى إصدار تقرير أوصى فيه بجعل خليج غينيا
«منطقة اهتمام حيوي للواليات املتحدة األمريكية».

خامساً :أثر النفط في السياسة األمريكية
إزاء إفريقيا:
في ضوء األهمية املتزايدة للنفط اإلفريقي في
االستراتيجية األمريكية ،ميكن اعتبار النفط،
بصفة خاصة ،واملوارد االستراتيجية اإلفريقية بوجه
عام ،أحد محددات السياسة األمريكية إزاء القارة
اإلفريقية ،وقد انعكس ذلك في سياسات واشنطن
إزاء القارة في كثير من القضايا السياسية واألمنية.
على املستوى السياسي؛ تراجع احلديث عن
تهميش اإلدارة األمريكية إلفريقيا ،بعد أن تواترت
التقارير عن تناقص القيمة االستراتيجية للقارة بعد
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احلرب الباردة ،وتعددت زيارات املسؤولني األمريكيني
للقارة ،وفي مقدمتها جولة الرئيس بيل كلينتون في
إفريقيا عام 1998م ،وجولة وزيرة اخلارجية األمريكية
مادلني أولبرايت في إفريقيا في العام نفسه ،ولقاء
الرئيس جورج دبليو بوش مع رؤساء  11دولة إفريقية
من دول إفريقيا الوسطى والغربية في سبتمبر 2011م،
وجولتا بوش في إفريقيا في يوليو 2003م ،وفي نهاية
2008م ،وزيارة كولن باول وزير اخلارجية األمريكي
للجابون عام 2002م ،في زيارة هي األولى لوزير خارجية
أمريكي لهذه الدولة البترولية الواعدة.
واستمر األمر نفسه في عهد الرئيس باراك
أوباما ،الذي زار غانا في يوليو 2009م ،ووجّ ه إلفريقيا
خطاباً شامالً من منبر البرملان الغاني ،كما قامت
وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلنتون بجولة في
إفريقيا في أغسطس 2009م ،وخالل هذه الزيارات كان
تأمني النفط ،والسيطرة على منابعه بنداً أساسياً
على موائد احلوار بني املسؤولني األمريكيني واألفارقه،
وكانت نيجيريا واحدة من أهم احملطات األساسية في
معظم هذه الزيارات ،حيث إنها مسؤولة وحدها عن
 %47من النفط الذي حتصل عليه الواليات املتحدة من
القارة اإلفريقية)10( .
كما صاغت الواليات املتحدة مخططات للسيطرة
على منابع النفط الواعدة ،بأي ثمن ،ولو وصل األمر
إلى حد تفتيت الدول اإلفريقية ،ومن ذلك ما حدث مع
السودان ،فمع اكتشاف النفط فيها ،ووقوع أغلب
اآلبار في اجلنوب ،ضغطت واشنطن بكل قوة على
حكومة اخلرطوم من أجل القبول بالتفاوض مع احلركة
الشعبية لتحرير السودان ،على أساس االعتراف
للجنوبيني مبمارسة احلق في تقرير املصير ،وهو ما مت
بالفعل في إطار بروتوكول ماشاكوس بني احلكومة
السودانية واحلركة الشعبية في يوليو 2002م ،وما
تاله من توقيع اتفاق السالم الشامل «اتفاق نيفاشا»
في  9يناير 2005م ،وهو االتفاق الذي مارس اجلنوبيون
على أساسه حق تقرير املصير ،مبوجب استفتاء
أسفرت نتائجه عن انفصال اجلنوب ،وقيام دولة جنوب
ّ
تشكل بكل املقاييس خصماً من
السودان ،التي
مقدرات دولة السودان ،ومتثل مقدمة النفصال إقليم
دارفور ،خصوصاً بعد اإلعالن عن اكتشاف النفط
()5

فيه عام 2005م ،مبا ينذر بتفتت دول القارة اإلفريقية،
األمر الذي يهدد الوحدة الوطنية والسالمة اإلقليمية
لكيان الدولة في إفريقيا.
واستنادا ً إلى العامل النفطي؛ ميكن تفسير
ازدواجية السياسة األمريكية إزاء الصراعات
اإلفريقية ،فهي لم تكترث في بادئ األمر بالصراع
الذي اندلع في ليبيريا منذ عام 1989م؛ بالرغم من
العالقات شديدة اخلصوصية بني الدولتني ،بدعوى
أن ذلك شأن داخلي ،وأن واشنطن كانت مشغولة
آنذاك بحرب اخلليج الثانية ،بيد أنه مع جتدد الصراع
الليبيري مرة أخرى عام 2003م ،كانت اإلدارة األمريكية
شديدة احلساسية للتهديد األمني الذي كان ميثله
هذا الصراع ملصاحلها النفطية في غرب إفريقيا ،ومن
ثم فقد دعمت تدخل اجلماعة االقتصادية لدول غرب
إفريقيا «إيكواس» في ذلك الصراع ،وساندت تدخل
األمم املتحدة حلفظ السلم فيها ،ووقفت بقوة إلى
جانب استكمال جهود املصاحلة الوطنية وإعادة
اإلعمار في ليبيريا ،واألمر نفسه تكرر بتفاصيل
مشابهة في سيراليون اجملاورة لليبيريا.
وفي أجنوال سعت واشنطن لتسوية احلرب األهلية
بني احلكومة وحركة يونيتا املعارضة ،مع توالي
االكتشافات النفطية في البالد ،واحتاللها املرتبة
الثانية بني قائمة الدول اإلفريقية املنتجة للنفط،
ومن ثم فهي لم تتورع عن تصفيه حليفها السابق
جوناس سافيمبي ،زعيم يونيتا ،من أجل تهيئة
األجواء لتسوية الصراع ،ومن ثم إفساح مجال
العمل للشركات األمريكية التي تسيطر على إنتاج
 %75من النفط األجنولي وتصديره.
وفي الصومال؛ ق ّدمت الواليات املتحدة إلثيوبيا كل
أشكال الدعم املادي والعسكري واالستخباراتي من
أجل اإلطاحة باحتاد احملاكم اإلسالمية في ديسمبر
2006م ،خوفاً من تولي السلطة في الصومال حكومة
ذات مرجعية إسالمية ،ميكن أن ّ
متثل تهديدا ً ملصاحلها
في القرن اإلفريقي ،القريب من نفط اخلليج العربي.
وفي ليبيا؛ ظلت الواليات املتحدة متوجسة مما
ميثله نظام القذافي من تهديد ملصاحلها في املنطقة،
وفي مقدمتها املصالح النفطية ،حيث تنتج ليبيا
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 1.7مليون برميل يومياً ،وي ُّقدر احتياطيها بـ  39مليار
برميل ,ومع العقوبات الدولية هجرت شركات النفط
األمريكية السوق الليبية ،وفي املقابل حصلت الصني
على امتيازات نفطية كبيرة في ليبيا .وبالرغم من
استئناف العالقات الدبلوماسية بني أمريكا وليبيا
عام 2006م؛ فإن واشنطن ظلت تتحني الفرصة
لإلطاحة بنظام القذافي ،حتى جاءت الفرصة مع
اندالع ثورة  17فبراير 2011م.
وألجل النفط أيضاً لم تكترث الواليات املتحدة
مبخالفة ما تروّج له من دعمها ملبادئ حقوق اإلنسان
والدميقراطية ،وقد حدث ذلك في مناسبات عديدة
كان أهمها حالة غينيا االستوائية ،التي زاد إنتاجها
من النفط اخلام بنسبة  % 70في العام 2001مُ ،
وق ّدر
مخزونها النفطي بـ  2مليار برميل ،حيث مت رفع اسم
غينيا االستوائية من الالئحة األمريكية السوداء
للدول الضالعة في انتهاك حقوق اإلنسان ،والتي
تضم  14دولة إفريقية ،مع االستمرار في تقدمي الدعم
لنظامها احلاكم ،وإعادة افتتاح السفارة األمريكية
في ماالباو عام 2003م ،بعد أن كانت قد أُغلقت عام
1995م في عهد إدارة بيل كلينتون)11 (.
وكذا لم تتورع اإلدارات األمريكية والشركات
النفطية املرتبطة بها عن تقدمي الرشاوى والعموالت،
السرية في الغالب ،للمسؤولني احملليني في الدول
املنتجة للنفط ،مقابل احلصول على امتيازات كبيرة
في عقود التنقيب عن النفط وتصديره.
أما على املستوى األمني؛ ففي ضوء التقارير املتزايدة
عن الضغوط املتزايدة من جانب الصناعة األمريكية
واجلماعات السياسية احملافظة من أجل تأمني مصادر
الطاقة في خارج الشرق األوسط ،وحماية من خطر
اإلرهاب ،ومع تعدد التفجيرات التي طالت خطوط
البترول في بعض دول غرب إفريقيا ،ال سيما منطقة
دلتا النيجر ،فقد دعمت واشنطن إقامة العديد من
الندوات واملؤمترات حول األمن في إفريقيا ،ومن ذلك
مؤمتر معهد الدراسات اإلستراتيجية والسياسية
املتقدمة ،الذي استضافته واشنطن في يناير 2002م،
والذي تناول ظاهرة تالزم وجود النفط مع اندالع
الصراعات واحلروب ،وكذا مؤمتر نابولي حول األمن في
()6

خليج غينيا ،والذي ُعقد في أكتوبر 2004م مبقر قيادة
األسطول األمريكي السادس ،ومؤمتر أكرا في مارس
2006م.
وبالنسبة للسياسات األمنية التي اتخذتها
الواليات املتحدة لتأمني منابع النفط اإلفريقي؛
فأهمها ما يأتي:
 -1إنشاء قيادة أمريكية جديدة في إفريقيا:
قررت الواليات املتحدة إنشاء قيادة أمريكية جديدة
في إفريقيا ،على أن تبدأ هذه القيادة ممارسة مهامها
اعتباراً من سبتمبر 2008م ،وأن تتولى إدارة وتنفيذ
املهام األمنية األمريكية في إفريقيا ،ال سيما تأمني
منابع النفط ،ومحاربة اإلرهاب ،وذلك بعد أن كانت
القيادة األمريكية في أوروبا تضطلع بهذه املهام.
وألجل إنشاء القيادة األمريكية في إفريقيا واختيار
مقرها ،تعددت زيارات كبار املسؤولني العسكريني
األمريكيني إلى إفريقيا ،ومن ذلك زيارة قائد املارينز
األمريكية في أوروبا في فبراير 2004م ،وزيارة نائب
قيادة القوات اجلوية في أوروبا)12( .
 -2السعى إلنشاء قواعد عسكرية أمريكية في
إفريقيا:
استلزمت مصالح الواليات املتحدة في إفريقيا
السعي التخاذ بعض القواعد العسكرية في القارة،
خصوصاً في مناطق التهديد األمني الوشيك ,ومن
ذلك قاعدة (كامب ليمونييه) في جيبوتي )13(،ومواقع
العمليات املتقدمة في ٍّ
كل من السنغال ومالي وغانا
واجلابون ،كما تواترت تقارير تشير إلى احتمال اتخاذ
دولة ساوتومي وبرنسيب ،وهي جزيرة صغيرة في
غرب إفريقيا ،قاعدة بحرية أمريكية ،حيث إنها حتتل
موقعاً استراتيجياً في خليج غينيا ،وأيضاً حيث
توجد حقول النفط الوفيرة في املياه العميقة ،حيث
بلغ االحتياطي النفطي املؤكد في اجلزيرة نحو 14
مليار برميل) 14( .
وفي هذا السياق؛ ُعقد لقاء عام 2002م بني الرئيس
بوش والرئيس فراديكو دي مينيز ،رئيس ساوتومي
وبرنسيب آنذاك ،كما قام مسؤول رفيع املستوى في
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القيادة العسكرية األميركية في أوروبا هو اجلنرال
كارلتون فولفورد بزيارة اجلزيرة في يوليو 2002م من
أجل دراسة مسألة أمن العاملني في مجال النفط
في خليج غينيا ،ودراسة إمكانية إنشاء مركز فرعي
للقيادة العسكرية األمريكية فيها على غرار املركز
القائم في كوريا اجلنوبية.
 -3إطالق مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء:
أطلقت الواليات املتحدة ما ُعرف باسم «مبادرة
مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء» ،وذلك عام 2005م،
وفي إطار هذه املبادرة أرسلت الواليات املتحدة قوات
جوية خاصة إلى بلدان ساحل إفريقيا ،شملت كالً
من :موريتانيا ،وتشاد ،ومالي ،والنيجر ،لتقدمي تدريبات
للقوات املسلحة في دول املنطقة ملواجهة األزمات
األمنية ،كما تزايد التعاون العسكري األمريكي مع
ٍّ
كل من املغرب واجلزائر وتونس.
 -4املعونات العسكرية واتفاقات التعاون األمني:
يقتضي تأمني تدفق النفط في بعض احلاالت
تقدمي املعونات العسكرية ,وتوقيع اتفاقات التعاون
األمني ،في هذا السياق كانت نيجيريا وأجنوال من
أكبر الدول املتلقية للمعونات العسكرية األمريكية
في غرب إفريقيا ،حيث شملت تلك املعونات :التعزيز
بالسالح ,والذخيرة ,واخلبرة الفنية.
كما حرصت واشنطن على توقيع العديد من
االتفاقيات األمنية مع دول القارة اإلفريقية املنتجة
للنفط ،ومن أهم هذه االتفاقيات تلك التي مت توقيعها
عام 2005م بني الواليات املتحدة ونيجيريا ،لتأمني
املالحة في منطقة دلتا النيجر ،وكذا االتفاقات
ّ
املوقعة مع الكاميرون واجلابون وغينيا االستوائية،
والتي تتيح للقوات األمريكية استخدام مطارات
تلك الدول.

وختاماً:
فبالرغم من وضوح تأثر ص ّناع السياسة في
الواليات املتحدة األمريكية بالعامل النفطي،
وانعكاس ذلك فعلياً على السياسات األمريكية
ّ
تشكل تهديداً قوياً لسيادتها
إزاء دول القارة ،والتي
()7

الوطنية وسالمتها اإلقليمية ،فقد دأبت واشنطن
على نفي هذا األمر ،وعلى سبيل املثال ،نفى كولن
باول و وزير اخلارجية األمريكي األسبق في مؤمتر
صحافي في جنوب إفريقيا نية الواليات املتحدة
السيطرة على النفط اإلفريقي ،مؤكداً أنه ليس
للواليات املتحدة أهداف أخرى في إفريقيا سوى تأكيد
صداقتها والتزامها مبساعدة الشعوب احملتاجة.
في الواقع ال تعدو هذه التصريحات سوى نوع
من الدبلوماسية ،أما احلقيقة فهي أن الواليات
املتحدة باتت شديدة احلساسية جتاه مسألة النفط
اإلفريقي ،ومن ثم فهي ال تتورع عن استخدام كل
الوسائل ،بصرف النظر عن مشروعيتها ،من أجل
السيطرة على هذا املورد االستراتيجي احليوي ،الذي
يعد «إكسير احلياة» للصناعة والنقل في الواليات
املتحدة.
ومن ثم فإن األفارقة مطالبون اآلن ،أكثر من أي
وقت مضى ،بالوقوف في وجه اخملططات األمريكية
التي تستهدف «النهب املنهجي» للنفط اإلفريقي،
مبا يحول دون تكرار خبرات املاضي األليم ،التي تعرض
فيها األفارقة للنهب املستمر ،بدءا ً من استرقاق
البشر ،مروراً مبرحلة االستعمار العسكري املباشر،
واالستعمار االقتصادي ،واالستعمار الثقافي.
ولعل التصدي لتلك اخملططات األمريكية يتطلب
من بني أمور عديدة :توثيق التحالف بني الشركات
اإلفريقية العاملة في مجال إنتاج النفط ،وحتسني
الشروط املتضمنة في العقود النفطية ،بالنسبة
للشركات الغربية ،فيما يتعلق بالتنقيب ،والتصدير،
ونسب األرباح ,باإلضافة إلى تدعيم رابطة منتجي
النفط اإلفريقي ،من خالل زيادة عدد أعضائها ،وعقد
اجتماعاتها بشكل دوري منتظم ،واحلرص على
استقاللها ،مبا يسهم في حتسني املركز التفاوضي
لألفارقة في سوق النفط العاملية ،ومبا يحول دون
التدخل األمريكي في شؤونها ،بهدف التأثير في
قراراتها ،تلك القرارات التي يجب أن تصدر بالشكل
الذي يضمن ويعظم مصالح الشعوب اإلفريقية،
التي يقبع معظمها حتت خط الفقر؛ بالرغم من أنهم
يقطنون قارة متتلك وحدها زهاء  % 30من احتياطي
الثروات املعدنية في العالم.
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