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وهي  المعدنية،  والــثــروة  والطاقة  النفط  قطاع 

تؤلف ما يشبه السيرة الذاتية لهؤالء حين كانوا 

كتاباتهم  نــجــد  ــذا،  لــ الــمــســؤولــيــات.  رأس  عــلــى 

ــم الــشــخــصــيــة  ــهـ ــآرائـ مــســوغــة إلــــى حـــد بــعــيــد بـ

وقناعاتهم األيديولوجية وميولهم الفكرية.

لــهــذا نــجــدنــا فـــي الــبــلــدان الــنــامــيــة بصفة 

في  خاصة،  بصفة  العربية  البلدان  وفي  عامة، 

حول  فيه  العلمية  الكتابات  تعكس  التي  وضع 

البلدان  نظر  وجهة  تعكس  التي  النفط  اقتصاد 

المصدرة من دون أن تكون متأثرة بآراء فكرية 

وخلفيات أيديولوجية أو مصالح سياسية.

يوسف  كــتــاب  يمثل  الــخــصــوص،  هــذا  فــي 

الــقــاعــدة؛  هـــذه  مــن  االســتــثــنــاء  الــيــوســف  خليفة 

فـــقـــد عـــمـــل عـــلـــى إبـــــــراز وجـــهـــة نـــظـــر الـــبـــلـــدان 

مــوضــوع  فــي  نــامــيــة،  بــلــدانــًا  بوصفها  الــعــربــيــة 

في  المطلوبين  والشمول  بالعمق  وشائك،  مهم 

الكتابات العلمية.

 ٥٠٠ على  يــزيــد  مــا  على  الــكــتــاب  يحتوي 

صــفــحــة مــوزعــة عــلــى واحــــد وعــشــريــن فــصـــــًال، 

إضــافــة إلـــى مــقــدمــة الــكــتــاب وخــاتــمــتــه. ونــظــراً 

الفصول  جميع  إلـــى  الــتــطــّرق  إمــكــان  عـــدم  إلـــى 

أشــار  التي  النقاط  أهــم  إلــى  بــاإلشــارة  سنكتفي 

إليها اليوسف في كتابه.

١ - محدودية نظام السوق الحرة

النيو -  الــمــقــاربــة  عــلــى  الــكــاتــب  يــوافــق  ال 

الصناعية  البلدان  طرف  من  المتبعة  كالسيكية 

والــمــســتــهــلــكــة، الـــتـــي تــفــتــرض صــالحــيــة قــوى 

السوق في القيام بعملها على أكمل وجه، حتى 

االستراتيجية  األبــعــاد  ذات  السلع  إلــى  بالنسبة 

تفنيد  على  اليوسف  عمل  النفط(٣).  سلعة  مثل 

رجل  أولهما  ثالثة؛  أمثلة  بإيراد  المقاربة  هــذه 

األعمال روكفلر الذي أسس إمبراطورية نفطية 

سيطر بها على القطاع النفطي لسنوات طوال، 

الثاني  المثال  االحتكار.  منع  قرار  إصدار  حتى 

هو هيئة سكة حديد تكساس التي تبيِّن ضرورة 

وتسويقًا.  وتسعيراً  إنتاجًا  النفط  سوق  تنظيم 

بين  أشــكــنــاري  قلعة  ميثاق  هــو  األخــيــر  الــمــثــال 

اتفقت  الــتــي  العالمية  النفط  شــركــات  كــبــريــات 

عــدم  لــضــمــان  وتنظيمها  الــســوق  تقسيم  عــلــى 

وجود أي فائض نفطي يمكن أن ينعكس سلبًا 

عــلــى األســـعـــار وعــلــى ربــحــيــة الـــشـــركـــات، وهـــذا 

بينها  المنافسة  أن  الشركات  تلك  أدركــت  بعدما 

ال تعود إال بنتائج سلبية وسيئة على الجميع.

٢ - البعد التنموي للنفط

لعرض  السابع  الفصل  اليوسف  خصص 

ــانـــب الـــتـــنـــمـــوي لــلــنــفــط والــــــدور  ــجـ وتــحــلــيــل الـ

البلدان  اقتصاديات  فــي  يــؤديــه  أن  يمكن  الــذي 

جل  ألن  أسفه  اليوسف  يبدي  هنا  له.  المصدرة 

طرف  من  ُتحكم  أنها  صــودف  النفطية  البلدان 

أنظمة استبدادية تسلطية تفتقد الشرعية، وهو 

ما أدى إلى إضعاف الجانب المؤسسي في هذه 

استغالل  ســوء  إلــى  بـــدوره  أدى  الـــذي  الــبــلــدان، 

البيئة  وخــلــق  تــصــديــره  ــرادات  ــ وإيـ النفط  ثـــروة 

للحصول  والسعي  بالزبونية  تتسم  لسلوكيات 

أو  الحكومات  طــرف  من  ســواء  ريــع،  أكبر  على 

من طرف قطاع األعمال.

الــمــوارد  تــوافــر  أن  يؤكد  اليوسف  أن  غير 

أنه  بالضرورة  ال يعني  النفط،  ومنها  الطبيعية، 

سبل  على  يتوقف  كله  فاألمر  النقمة،  حكم  في 

ــرادات  إيــ اســتــثــمــار  وطــرائــق  الــمــورد  هـــذا  إدارة 

ــذا بــأمــثــلــة مـــن بــلــدان  بــيــعــه، مــســتــشــهــداً فـــي هــ

نامية،  أخــرى  ومــن  وكــنــدا،  كالنرويج  متقدمة، 

 June A. Sekera, The Public Economy in Crisis: A Call for a New Public Economics (Switzerland: (٣)
Springer International Publishing, 2016), p. 67.
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مــثــل مــالــيــزيــا وبــتــســوانــا الــلــتــيــن اســتــطــاعــتــا أن 

لتحقيق  مصدراً  الطبيعية  ثرواتهما  من  تجعال 

ــق الـــيـــوســـف يــجــب الــعــمــل على  ــ الــتــنــمــيــة. ووفـ

الموارد  من  مثلى  إفــادة  لتحقيق  أربعة  محاور 

الوطنية،  الشركات  العموم  في  وهي  الطبيعية، 

والــحــصــول عــلــى أكــبــر ريـــع مــن ســـوق الــنــفــط، 

أثر  من  تقلل  فعالة  اقتصادية  سياسات  وتبني 

تــذبــذب أســعــار الــنــفــط واالســتــثــمــار فــي الــمــورد 

الــبــشــري بــوصــفــه الــمــصــدر الــحــقــيــقــي لــلــثــروة، 

وأخيراً ترشيد اإلنفاق الحكومي.

يــبــدو أن الــيــوســف اعــتــمــد عــلــى الــمــقــاربــة 

المؤسسية في التحليل االقتصادي؛ يتجلى ذلك 

إذ  بالضرورة،  نقمة  ليس  النفط  أن  تأكيده  في 

ما يحدد النتيجة النهائية هو نوعية المؤسسات 

اتباع  في  الطبيعية.  الموارد  قطاع  على  القائمة 

على  رد  االقتصادي  التحليل  في  المقاربة  هذه 

الــمــقــاربــة الــتــقــلــيــديــة (الــكــالســيــكــيــة والــنــيــو - 

الغربية  الكتابات  أغلبية  ميزت  التي  كالسيكية) 

النفط  واقــتــصــاد  الطاقة  اقتصاد  مــوضــوع  فــي 

الفكري  االستقالل  على  يدل  ما  وهو  بالتحديد، 

للكاتب وعدم انسياقه وراء األدبيات االقتصادية 

الغربية.

٣ - االعتبارات البيئية

من  حظه  جهته  مــن  البيئي  الجانب  لقي 

من  عشر  الثامن  الفصل  فــي  والتحليل  البحث 

المهمة  الــراهــنــة  الــقــضــايــا  مـــن  كــونــه  الــكــتــاب، 

المناقشات  فــي  األولـــويـــات  أولـــى  تتصدر  الــتــي 

الدولية، وبخاصة في ظل تزايد أهمية موضوع 

تفاقم  فـــي  الــنــفــط  ودور  ــراري  ــحـ الـ االحــتــبــاس 

هـــذه الـــظـــاهـــرة. بــعــد ذلـــك تــطــرق الــكــاتــب إلــى 

واحـــــدة مـــن أهــــم الــقــضــايــا الـــمـــطـــروحـــة، وهــي 

ظاهرة  محاربة  وتكاليف  أعــبــاء  تقاسم  قضية 

ــيـــوســـف، على  الــتــغــيــر الـــمـــنـــاخـــي. وبــحــســب الـ

من  األكبر  العبء  تتحمل  أن  الصناعية  البلدان 

نتيجة  هو  بلغناه  الذي  الوضع  كون  التكاليف، 

تــراكــم االنــبــعــاثــات الــتــي كـــان مــصــدرهــا الفحم 

يومنا  إلــى  تلك  الصناعية  الــبــلــدان  فــي  والــنــفــط 

هذا، تليها في ذلك البلدان الصاعدة التي تسجل 

معدالت النمو األكبر في الطلب على النفط، ثم 

البلدان النفطية العربية التي ال يمثل استهالكها 

االستهالك  إجمالي  من  جداً  ضئيلة  نسبة  سوى 

العالمي من الطاقة.

التطرق  المفيد  من  كــان  أنــه  اعتقادي  في 

إلى مسألة عدم اليقين الذي يمّيز قضية التغير 

المناخي، إذ ال يوجد إجماع بين الباحثين حول 

أســبــاب هــذه الــظــاهــرة والــعــوامــل الــمــؤثــرة فيها 

ودور البشر فيها، بل إن من الباحثين من يشير 

إلى الحالة المعاكسة تمامًا، أي انخفاض درجة 

حرارة األرض ال ارتفاعها(٤).

٤ - النفط بين الندرة والوفرة

كــمــا عــودنــا الــيــوســف فــي كــتــابــه، يتطرق 

يبحث  المرة  وهــذه  المهمة،  القضايا  إلــى  دائمًا 

بقية  مثل  مثله  النفط،  تميز  التي  الندرة  مسألة 

الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة، مـــن خــــالل عــــرض تــاريــخ 

هــواجــس نــضــوب الــنــفــط. بــعــدهــا قـــدم الــكــاتــب 

مدرسة  هما  مختلفتين  مدرستين  وآراَء  حجَج 

هندسية  خلفية  ذوو  كــتــابــهــا  وأغــلــب  ــذروة،  ــ ــ ال

ــام وحــقــائــق  ــ وجــيــولــوجــيــة ويــنــطــلــقــون مـــن أرقـ

أصحاب  تمّثل  وهــي  الــوفــرة،  ومــدرســة  واقعية؛ 

كغيره  النفط  أن  ترى  التي  االقتصادية  الخلفية 

 Marcel Leroux, ««Global Warming» Mythe ou réalité, l’évolution réelle de la dynamique du (٤)

temps,» Annales de géographie, no. 624 (2002), pp. 115-137, et Biophysical Economy (New York: Spring-
er, 2012), pp. 8, 285 and 301.
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وتفاعل  الــســوق  إلشـــارات  يستجيب  السلع  مــن 

قـــوى الـــعـــرض والــطــلــب. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 

اليوسف لم يبين رأيه صراحة في هذه المسألة 

وترك الحرية للقارئ في تبني الرأي الذي يراه 

اليوسف،  أي  فهو،  حجة،  وأقــوى  منطقية  أكثر 

يــبــدو مــن أنــصــار مــدرســة الـــــذروة، ألنـــه جعل، 

المعروض  نــقــَص  عــشــر،  الــســادس  الفصل  فــي 

الثالثة.  النفطية  الطفرة  أسباب  أحد  النفط  من 

ــدى أن يــدعــم  ــ فـــي اعــتــقــادي أنـــه كـــان مـــن األجـ

المعروف  الجيولوجي  بــآراء  هــذا  عمله  الكاتب 

أبحاث  وكذا   (Colin Campbell) كامبل  كولن 

الباحثين  أهم  من  كونهما   ،(Roger Bentley)
يحظيان  وهما  الموضوع  هذا  في  كتبوا  الذين 

باالحترام والتقدير في األوساط العلمية.

٥ - استشراف مستقبل النفط

ــر الـــمـــعـــنـــون «مــســتــقــبــل  ــ ــيـ ــ الـــفـــصـــل األخـ

العالمية  ــواق  األســ التــجــاه  عــرضــًا  كـــان  الــنــفــط» 

بحسب مــنــشــورات وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، من 

حــيــث تــقــديــر حــجــم الــطــلــب الــمــســتــقــبــلــي الـــذي 

ســيــعــرف ارتــفــاعــًا بــســبــب زيــــادة عـــدد الــســكــان 

وبخاصة  العالمي،  االقــتــصــاد  حجم  وتضاعف 

فـــي الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة. كــمــا أشــــار الــكــاتــب إلــى 

سيشهد  الـــذي  النفط  مــن  العالمي  الــمــعــروض 

النفط  حقول  بدخول  يفسر  ارتفاعًا  اآلخــر  هو 

والحقول  المستغلة  وغير  المكتشفة  التقليدي 

إلى  إضافة  مستقبـًال  وتستغل  ستكتشف  التي 

خصوص  في  أمــا  التقليدي.  غير  النفط  حقول 

المستقبلي؛  اتجاهها  تحديد  فيصعب  األســعــار 

زيــادة  بسبب  ارتفاعًا  األسعار  هــذه  تعرف  فقد 

ملموسًا  انخفاضًا  تشهد  أن  يمكن  كما  الطلب 

إيــران  مع  السياسية  المشاكل  تسوية  حــال  في 

وتحسن األوضاع في العراق، فضـًال عن سماح 

رؤوس  وتوافر  القيرية  الرمال  باستغالل  كندا 

األموال والتقنية الالزمتين الستخراج النفط غير 

التقليدي في بعض بلدان أمريكا الالتينية.

هو  الــســابــق  التحليل  عــلــى  يــؤخــذ  مــا  لــكــن 

الطاقة  وكالة  اتبعتها  التي  المنهجية  ذكر  عدم 

مستقبل  حــــول  تــقــاريــرهــا  إعـــــداد  فـــي  الـــدولـــيـــة 

وعيوبها  المنهجية  هذه  إيجابيات  وذكر  النفط 

الــنــظــريــة والــتــطــبــيــقــيــة؛ فــفــي الــنــهــايــة وكــالــة 

ــاد لــلــبــلــدان الــصــنــاعــيــة  الــطــاقــة الـــدولـــيـــة هـــي نــ

الــمــســتــهــلــكــة، وتــعــكــس أعــمــالــهــا وجـــهـــة نظر 

وخلفياتهم  االقتصادية  ومصالحهم  أعضائها 

اليوسف  منطلق  يعاكس  ما  وهو  األيديولوجية، 

وهدفه من هذا الكتاب.

بحق  يعد  اليوسف  به  قام  الذي  العمل  إن 

لألعمال  بديلة  رؤيــة  تقديم  فــي  جــادة  محاولة 

الغربية  الكتابات  فــي  اعتدناها  الــتــي  النمطية 

حـــول مــوضــوعــات اقــتــصــاديــات الــطــاقــة بصفة 

أهم  فمن  خاصة؛  بصفة  النفط  واقتصاد  عامة 

عربية  رؤيـــة  تقديم  هــو  الــكــاتــب  إلــيــه  هــدف  مــا 

وتحاملها  الــغــربــيــة  االدعــــــاءات  تــدحــض  بــديــلــة 

يخص  ما  في  العربية  البلدان  على  المبرر  غير 

استغاللها لثرواتها الطبيعية.

ما يميز الكتاب هو رفض الكاتب النموذَج 

الذي  االقتصادي  التحليل  في  التقليدي  الغربي 

للنفط  والتنموي  االستراتيجي  البعد  يتجاهل 

السلع  من  كغيره  معاملته  ضــرورة  على  ويصر 

بإخضاعه لقوى السوق.

بلغة  الكتاب  هــذا  يتميز  هــذا،  على  زيـــادة 

واضحة وبسيطة وباحتوائه على فصل تمهيدي 

يـــعـــرّف الــكــاتــب فــيــه بـــمـــدلـــوالت الــمــصــطــلــحــات 

غير  لــلــقــارئ  يسمح  مــا  وهــو  استخدمها،  الــتــي 

الــمــتــخــصــص بــســبــر أغــــــوار الـــمـــوضـــوع وفــهــم 

حيثياته، كما أن حجم الكتاب مناسب جداً، فال 

الممل.  بالطويل  وال هــو  المخل  بالمختصر  هو 
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وفي اعتقادي أن الكاتب أعطى جميع العناصر 

في  إليها  المشار  تلك  باستثناء  ذكــرهــا -  التي 

هذا العرض - حقها من البحث والتحليل.

المراجع  كمية  فــإن  سبق،  مــا  إلــى  إضــافــة 

صفحة   ٢٥ لــوحــدهــا  تطلبت  استعملها  الــتــي 

مــن صــفــحــات الــكــتــاب مــوزعــة مــا بــيــن مــراجــع 

كما  اإلنكليزية،  باللغة  وأخــرى  العربية  باللغة 

تتنوع أيضًا من حيث طبيعتها ما بين التقارير 

والــكــتــب واألبـــحـــاث الــعــلــمــيــة، فــضـــــًال عــن تنوع 

عن  ينم  ما  وهو  الكتاب،  موضوع  بحثها  زوايــا 

أبــعــاد  بمختلف  وإلــمــامــه  الــكــاتــب  اطـــالع  ســعــة 

مرجعًا  بحق  ليكون  يؤهله  ما  وهذا  الموضوع، 

ينصح بقراءته والرجوع إليه.

المؤلف  يتناولها  لم  أبعاد  تبقى  أنــه  غير 

الــقــانــونــي،  الــبــعــد  بينها  مــن  الــكــتــاب،  ــذا  هـ فــي 

العقود،  بأنواع  الجوانب المتعلقة  وبخاصة في 

وسلبياتها؛  وإيجابياتها  وبنودها،  وتفاصيلها، 

والجدوى االقتصادية لمشاريع استخراج النفط 

التمويل  على  الحصول  سبل  مثل  واستغالله، 

ــرائــــق حـــســـاب الـــتـــدفـــقـــات الــنــقــديــة  الــــــالزم وطــ

المرتبطة  الفنية  والتفاصيل  والخارجة،  الداخلة 

ــي، إن  ــ بــحــســاب الــضــرائــب واألتــــــــاوات. فـــي رأيـ

الــتــطــرق إلـــى هــذيــن الــمــوضــوعــيــن فــي طبعات 

من  مــزيــداً  عليه  سيضفي  الــكــتــاب  لــهــذا  قــادمــة 

القيمة العلمية ⬜


