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يرص�د الكتاب ح�دة التنافس الدويل
ع�ى الق�ارة اإلفريقي�ة بغي�ة بس�ط النفوذ
والس�يطرة ع�ى ثرواهت�ا النفطي�ة الكبرية
الت�ي ج�رى اكتش�افها خ�الل الس�نوات
املاضية ،يف إطار س�عي العواصم الكرى
يف الع�امل ،وبخاص�ة الوالي�ات املتح�دة
وأوروب�ا ،وك�رى ال�دول اآلس�يوية
والس�يام الص�ني -إىل تأم�ني إم�دادات
ّ
الطاق�ة ،وتنوي�ع مصادره�ا ،آخ�ذة يف احلس�بان
التطورات اجليوس�رتاجيية يف العامل.

ظل�ت ص�ورة إفريقي�ا مرتبط�ة يف أذه�ان الع�امل
الغريب بأهنا موطن الذباب والغبار واألطفال اجلنود،
ووصفه�ا رئيس وزراء بريطانيا األس�بق توين بلري يف
ع�ام  2001بأهنا "ندبة يف ضم�ري العامل" ،كام وصفها
الرئي�س األمريك�ي الس�ابق ج�ورج دبلي�و بوش يف
العام نفس�ه بأهنا "دولة" يتفش�ى فيها املرض ...لكن
م�ع ذلك كل�ه يذكر الكت�اب أن (إفريقي�ا) أصبحت
يف ب�ؤرة صنع السياس�ات العاملية؛ الحتامل أن تكون
مص�درا موثو ًقا ب�ه لتلبية احتياجات الس�وق العاملي
ً
م�نالنف�طوالغ�از.
ويرص�د الكت�اب الص�ادر باللغ�ة اإلنكليزي�ة،
واملك�ون من مقدمة وتصدير وس�تة فصول وخامتة-
ّ
حت�ول الق�وى العاملي�ة الك�رى نح�و القارة
أس�باب ّ
الس�وداء ...منه�ا إمكاني�ة احلص�ول عى مس�احات

تنقي�ب تصل يف حجمها إىل نحو مس�احة
دول�ة أوروبي�ة مث�ل فرنس�ا م�ن خ�الل
م�زاد ،كام أن حكومات دول القارة تفتقر
إىل اخل�رة والقدرة الفنية الت�ي متكنها من
ف�رض القي�ود املرهق�ة عى نش�اط احلفر
املس�بب ملش�كالت بيئية.

املك�ون م�ن 376
ويق�ول الكت�اب
ّ
صفح�ة كبرية ،ال�ذي ترمجه إىل العربي�ة أمحد حممود،
وأص�دره املرك�ز القومي للرتمج�ة بالقاه�رة يف مطلع
ع�ام  :2014إن إفريقي�ا رغ�م م�ا اعرتاه�ا من عدم
االس�تقرار والفس�اد والعن�ف الس�يايس ،إال أن
املطارات الكرى يف العامل تش�هد مغادرة وفود كرى
متث�ل حكومات دول ورشكات ك�رى متجهة صوب
القارة الس�مراء ،لزيادة حصتها م�ن النف�ط والغ�از.

ويقدّ ر الكتاب اس�تثامرات صناعة النفط يف إفريقيا
بنحو  70مليار دوالر منذ مطلع التسعينيات من القرن
املايض وحتى هناية العقد املايض.

ويس�ود اعتق�اد أن إفريقي�ا الت�ي تض�م  54دول�ة
و 2000جمموع�ة عرقي�ة و 3000لغ�ة حتت�وي وف�ق
أحس�ن التقدي�رات ع�ى نح�و  10%م�ن احتياطي�ات
النف�ط يف العامل ،ومن غري املرجح أن حتل مكان الرشق
األوس�ط يف إنتاج النف�ط ،ولكن الكت�اب يرصد عد ًدا
م�ن األس�باب توضح س�بب االهت�امم ال�دويل بالقارة
السمراء.
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وتتضمن هذه األس�باب صفة النفط نفسه ،فنوعية
اخلام املوج�ود يف خليج غينيا من الن�وع اخلفيف الذي
يس�هل تكري�ره ،وأرخص م�ن خام الرشق األوس�ط،
وهو الذي تستهويه معامل التكرير األمريكية واألوربية
التي يتعني عليها االمتثال لقوانني البيئة.

واعتم�د املؤ ّلف جون جازفنيان الصحفي واملؤرخ
األمريك�ي ال�ذي ولِد يف إيران ونش�أ يف لن�دن ولوس
أنجليس تايمز يف احلصول عى معلوماته التي أوردها-
ع�ى الكتب ،وتقارير املنظامت غ�ري احلكومية ،ومئات
املق�االت م�ن دوريات املهن�ة والصح�ف واملجالت،
وصحاف�ة اإلنرتنت ،واملقاالت العلمية ،واملنش�ورات
الرسمية من اجلهات الدولية.

وتوف�ر إفريقي�ا بيئ�ة تعاقدي�ة مواتي�ة ،بخ�الف
الس�عودية ً
مثال التي حتتكر فيها رشكة أرامكو اململوكة
للدولة حق التنقيب ع�ن النفط اخلام يف البالد وإنتاجه
وتوزيع�ه ،بين�ام يعم�ل معظ�م بل�دان إفريقي�ا جن�وب
الصحراء عى أس�اس ما يس�مى باتفاقيات املشاركة يف
اإلنتاج ،حي�ث متنح الرشكة األجنبي�ة رخصة التنقيب
ع�ن النفط رشيط�ة أن تتحمل التكلف�ة األولية اخلاصة
بالتنيقب واإلنتاج.

ويوض�ح الكت�اب أن تنوي�ع مص�ادر النف�ط لدى
هوس�ا من�ذ أزمة
الوالي�ات املتح�دة يش�كل هد ًفا ،بل ً
النف�ط ،إب�ان ح�رب 6أكتوبر/ترشي�ن األول ،1973
كام اكتسب السعي لتوزيع حمفظة أمن الطاقة األمريكي
أمهي�ة جديدة منذ أحداث 11س�بتمر/أيلول ،2001
حتى إن الرئيس األمريكي الس�ابق جورج دبليو بوش
قال يف خط�اب االحتاد يف يناير/كان�ون الثاين :2006
إنه يريد احلدّ من اعتامد بالده عى نفط الرشق األوس�ط
بنسبة  75%بحلول عام .2025

وتش�مل عوام�ل جاذبي�ة النف�ط اإلفريق�ي
الطبيع�ة اجلغرافي�ة للق�ارة ،فهي حماط�ة باملاء من كل
اجله�ات تقري ًب�ا ،وهذا يق ّل�ل إىل حدّ بعي�د التكاليف
واملخاط�ر املتصل�ة بالنق�ل ،حيث يس�هل اس�تخدام
املس�ارات البحرية احلالية من أجل التوصيل السيع
والرخي�ص م�ن دون قل�ق اس�تخدام قناة الس�ويس
ً
م�د خطوط أنابيب باهظ�ة التكلفة يف بلدان
مثال ،أو ّ
ال يمك�ن التنبؤ بظروفها السياس�ية ،مثل نقل مصادر
الطاقة من منطقة بحر قزوين ،أو دول آس�يا الوسطى
إىل أوروب�ا.

وأك�ر س�مة يث�ري ش�هية ال�رشكات األجنبي�ة جتاه
النفط األفريقي ،هو أن معظم االكتشافات التي جرت
مؤخرا كانت يف البحر ،بعيدً ا عن اليابسة ،وهذا يبعدها
ً
عن أخطار اندالع أعامل عنف أو حرب أهلية.

الكتاب يتميز بوفرة املعلومات وغزارهتا ،وعرضها
بأس�لوب س�هل ش�ائق اس�تنا ًدا إىل مئ�ات املقاب�الت
واملناقش�ات مع أش�خاص من أنحاء إفريقي�ا وأوروبا
والواليات املتحدة.
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ويؤكد الكتاب أن النفط اإلفريقي أرخص من نفط
منافس�يه ،وأن�ه أكثر من�ه أما ًنا ،والوصول إليه أس�هل،
وهناك املزيد منه .وبينام يشري الكتاب إىل أن إفريقيا ربام
ال يكون بمقدروها منافس�ة منطق�ة دول اخلليج إال أن
مهم�ة حمتملة ،يمكن أن
لدهي�ا ما يكف�ي جلعلها منطقة ّ
تدف�ع بإنتاج يكفي للحفاظ عى هدوء أس�واق النفط،
عندم�ا ال يمك�ن توقع الواردات م�ن مناطق أخرى يف
العامل.

ويكش�ف الكتاب الذي سر غور القارة اإلفريقية،
وتط�ورات اكتش�اف النف�ط يف الكثري م�ن دوهلا -عن
مفارقة ش�ديدة للغاية ،وهي أن النفط كان بمثابة نعمة
ريا إىل أن
للدول اإلفريقية ،ونقمة يف الوقت نفس�ه ،مش ً
إحدى فضائح انتع�اش النفط اإلفريقي تتمثل يف خلق
ف�رص عم�ل يف الوالي�ات املتح�دة وأوروب�ا أكثر من
خلقها يف القارة السمراء.

ويفج�ر الكت�اب مفاجأة من العي�ار الثقيل تفيد أن
 5%فق�ط من قيمة املليارات التي تس�تثمرها الرشكات
العاملي�ة الكرى يف مرشوعات النف�ط اإلفريقيةُ -ين َفق
س�نو ًّيا يف إفريقي�ا! ويوض�ح أن التنقي�ب ع�ن النف�ط
بطبيعته رأس مال ال كثافة العاملة.

ويرز الكتاب هنم الصني ،ثاين أكر اقتصاد يف العامل
حالي�ا ،اللتهام أكر حصة من النف�ط اإلفريقي ،حيث
ًّ
أب�دت بكني اس�تعدادها لتقديم حواف�ز نقدية كبرية يف
ضامنات القروض مقابل احلصول عى امتيازات النفط
املربحة يف إفريقيا.

والتقدي�رات الت�ي تش�ري إىل أن ع�رشات مليارات
ال�دوالرات تتدفق إىل خزائن ال�دول اإلفريقية بفضل
عائ�دات النف�ط -توج�ب عى ح�كام تلك ال�دول أن
يدركوا أن النفط نعمة ال نقمة.

ويذك�ر الكتاب أن النفط اإلفريقي كان يمثل 17%
من واردات الصني يف عام  ،1997وارتفع إىل 28.7%
يف ع�ام  ،2004ليواص�ل االرتفاع بمرور الس�نوات،
األمر الذي س�يجعل أمهي�ة إفريقيا للص�ني من منظور
أمن الطاقة أكر من أمهيتها بالنسبة للواليات املتحدة.

وأصبح�ت االقتص�ادات اإلفريقي�ة تعتم�د ع�ى
عائدات النفط ،حيث متثل الصناعات االس�تخراجية،
مثل النف�ط والغاز والتعدين نحو  50%من الصادرات
اإلفريقية ،و 65%من االس�تثامر األجنب�ي املبارش ،منذ
فرتة التسعينيات.

وال ت�زال ص�ورة االس�تعامر القبي�ح ،وم�ا فعل�ه
بالقارة الس�مراء يف هناية القرن التاسع عرش حارضة يف
األذهان بقوة ،إبان "التكالب الثاين عى إفريقيا" ،حيث
حاليا أن يرى بأم عينيه الرشكات
يس�هل عى الشخص ًّ
الوافدة م�ن كل حدب وصوب ومن خمتلف األجناس
والديانات :الصيني�ة واملاليزية واألمريكية والفرنس�ية
واألس�رتالية ،وه�ي خت�وض س�با ًقا قاس� ًيا النت�زاع
مساحات التنقيب عن الذهب األسود.

وتس�ود توقع�ات بأن حتصل الص�ني عى  60%من
احتياجاهتا م�ن الطاقة من اخلارج بحلول عام ،2020
يعن�ي أهنا س�تكون بحاجة الس�ترياد ما ب�ني 15 10-
يومي�ا ،وهذا يف�وق اإلنتاج
ملي�ون برمي�ل من النف�ط ًّ
حاليا.
السعودي ًّ

وينبه الكتاب دعاة حقوق اإلنسان إىل أن "الكثري
م�ن التس�ويات املهلك�ة الت�ي مت�ت م�ع احل�كام غري
الديمقراطي�ني وغ�ري املحبوب�ني يف الرشق األوس�ط
جت�ري إعادت�ه يف كل أنح�اء إفريقي�ا ،م�ع احتامل أن
يكون لذلك نتائ�ج مفجعة" ،ويف مقدمتها رصاعات
حيركه�ا وع�د الث�راء للط�رف األقوى داخ�ل الدولة
الواح�دة.
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