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 في العالقات الدولية وأثرهالغاز الطبيعي  التنافس الدولي على النفط و

 مثنى فائق مرعيم.د حارث قحطان عبدهللا                           م. د 

 

 :المقدمة 

في  وتأثيرهمصادر الطاقة النفط والغاز الطبيعي عمى أىمية كبرى في التنافس الدولي  تأتي     
العالقات الدولية ، كما مف أىمية النفط والغاز الطبيعي في الحفاظ عمى موقع الدوؿ في الييمنة 

القوى الكبرى  . وىو األمر الذي يدعوواالقتصاد العالمي وكذلؾ مستوى التنمية االقتصادية 
 سواء امحاولة الحصوؿ عمى المزيد منيبيذا النوع مف مصادر الطاقة و  االىتماـتصادية الى االق

كاف ذلؾ مف خالؿ االتفاقيات االقتصادية الثنائية واالىتماـ بعممية االستثمارات أو مف خالؿ 
لى اىمية ، وىو ما يشير ا 2003مى العراؽ عاـ كما حصل في الحرب األمريكية ع الحروب

، الدولية الى التنافس عمى ىذا المنتوج الحيوي  ى النفط بشتى الطرؽ ودفع القوى مالحصوؿ ع
ف تعويض النفط في الصناعات وعمى االقل مف في ظل عجز مصادر الطاقة البديمة عوالسيما 

سعره في  ، ومف جانب آخر فاف ارتفاعتقميل أىميتو لدى الدوؿ المستيمكة لو ىذا مف جانب 
وفي الحفاظ عمى تأميف ، اىمية لمدوؿ الصناعية  اتجعل الدوؿ المنتجة لو ذسواؽ العالمية اال

 قد تعوؽ مف وصولو مما يخمق أزمة اقتصاديةاليو بدوف معوقات أو مشاكل طرؽ الوصوؿ 
وألىمية ىذا . أخرى في ظل أزمات اقتصادية ومالية يشيدىا النظاـ االقتصادي العالمي 

 التطرؽ اليو عبر ثالثة مباحث ىي :عالقات الدولية سوؼ يتـ الموضوع في السياسة العالمية وال

 المبحث األوؿ : التوزيع الجغرافي لمنفط والغاز الطبيعي في العالـ .

 المبحث الثاني : االستيالؾ العالمي مف النفط والغاز الطبيعي .

 .المبحث الثالث : التنافس الدولي عمى النفط والغاز الطبيعي ووسائل الحصوؿ عميو 
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 المبحث األول
 للنفط والغاز الطبيعي في العالمالتوزيع الجغرافي 

 أواًل : النفط .

ير توزيع الخريطة االنتاجية لمنفط في العالـ السؤاؿ األىـ عف التأثير الواضح لتمؾ ث      
يدة مف االستيالؾ العالمي لمنفط مف ناحية ، ومف ناحية أخرى ااالنتاجية في سد الحاجات المتز 

 85.7بمغ انتاج النفط العالمي اذ نتاج النفط يقع خارج سيطرة الدوؿ الصناعية . إأف معظـ 
ثـ ارتفع مستوى االنتاج الى  ، 2008ير السبعة األولى مف العاـ في االش مميوف برميل يوميا  

                               حسب ادارة معمومات الطاقة األمريكيةب 2008في نياية عاـ  مميوف برميل يوميا   86

مميوف برميل يوميا  خالؿ شيري ايموؿ  89. إال اف االنتاج العالمي مف النفط قد ارتفع الى  (1)
، بحسب التقرير الصادر عف المركز الدبموماسي لمدراسات  2012وتشريف االوؿ لعاـ 

اف معظـ انتاج النفط او االحتياطي منو يأتي مف مناطق آسيا وأفريقيا وأمريكا و  . (2)تيجيةاالسترا
 يوضح الجدوؿ اآلتي :كما لالتينية ا

 . 2008( انتاج النفط بالعالـ حسب القارات والمناطق لعاـ 1جدوؿ رقـ )          

 مميوف برميل يوميا  /  االنتاج  المنطقة الجغرافية  ت
 %(31.9) مميوف برميل يوميا   26.2 األوسطالشرؽ  1
 %(21.7) مميوف برميل يوميا  17.5 اوروبا 2
 %(15.8) مميوف برميل يوميا   13.3 امريكا الشمالية  3
 %(12.4)  مميوف برميل يوميا   10.3 افريقيا  4
 %(9.7) مميوف برميل يوميا   7.9 آسيا والمحط اليادي  5
 %(8.5) مميوف برميل يوميا   6.6 أمريكا الالتينية 6

منتدى التعاون العربي االفريقي في فاق المستقبلية للنفط والغاز بالقارة االفريقية ، الواقع واآل -المصدر :
 . 8، ص  5202ايلول  52/52ىيرية الليبية ،الجما ،مجال االستثمار والتجارة 



 

 
 

 مجلة تكريت  للعلوم السياسية

 مجلة علمية دورية محكمة 

 1العدد/ 1السنة/ 1المجلد/

 1436محرم  – 2014كانون األول 
ISSN:  2073 _ 1140 

 

 

121 

 

( مميار 1259قارب مف )ما يُ بو ، 2008كما يقدر االحتياطي العالمي مف النفط الخاـ سنة    
التي ىذا االحتياطي بثالث مناطق رئيسة وىي منطقة الشرؽ األوسط  برميل ، ويتواجد اغمب

%( 90%( ، ويتواجد )11.4%( ، تمييا قارة أوروبا في المرتبة الثانية بنسبة تقدر )60تحتوي )
ثـ تأتي ، شرؽ أوروبا  ( مميوف برميل مف االحتياطي االوروبي في منطقة142.2يقدر ) اي ما

%( مف 10) القارة االفريقية في المرتبة الثالثة عمى المستوى العالمي مف حيث اإلمكانيات بنسبة
 . (3)المخزوف العالمي

 .2008والجدوؿ اآلتي يوضح احتياطات النفط المؤكد بالعالـ حسب القارات والمناطق لعاـ 

 (2جدوؿ رقـ )                                   

 نسبة احتياطي النفط )مميار برميل( المنطقة الجغرافية التسمسل
 %(60مميار برميل  ) 754.1 الشرؽ األوسط 1
 %(11.4مميار برميل  ) 142.2 اوروبا 2
 %(10مميار برميل    ) 125 افريقيا 3
 %(10برميل  )مميار  123.2 امريكا الالتينية 4
 %(6مميار برميل    ) 70.9 امريكا الشمالية 5
 %(3مميار برميل    ) 42.9 آسيا والمحيط اليادي 6

 .18المصدر : الواقع واآلفاؽ المستقبمية لمنفط والغاز بالقارة االفريقية ، مصدر سبق ذكره ، ص

 االحتياطيات العالمية مف النفط :وسوؼ يتـ الى التطرؽ الى المناطق الرئيسة في االنتاج ونسبة 

منطقة الشرؽ األوسط : ُتعد منطقة الشرؽ األوسط مف اغنى المناطق في العالـ سواء  -1
مف خالؿ االنتاج الحالي لمنفط أو مف خالؿ المخزوف االحتياطي ، وحسب التقديرات 
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العالمية فإف منطقة الشرؽ األوسط تغطي مستوى يصل الى نصف االنتاج العالمي 
 حالي ، وىناؾ بعض التقديرات تذىب الى ابعد مف ذلؾ بقميل.ال

يقوؿ الخبير النفطي الدكتور نيقوال سيركس في كتابو "البتروؿ عامل وحدة" : "أف تاريخ      
. ويضيف استاذ العمـو  (4")الشرؽ األوسط يكاد ُيقرا  حرفا  حرفا  مف خالؿ عمميات استثمار النفط

نويل" الفرنسية ، الدكتور جاؾ شوفالييو في كتابو "لعبة النفط االقتصادية في جامعة "غرو 
الجديدة" : "أف تاريخ النفط تاريخ االمبريالية ، وال مبالغة بما قيل في ىذا المجاؿ ، فانو مف 

 . (5)الممكف القوؿ اف النفط صنع األحداث وصنع التاريخ وصنع السياسة في ىذه المنطقة"

خالق عبدهللا النظاـ اإلقميمي الخميجي عبارة عف حممة التفاعالت وَيِعد الدكتور عبد ال     
واالرتباطات السكانية والجغرافية والسياسية واالقتصادية التي تطورت عبر التاريخ الحديث 
والمعاصر بيف الدوؿ الثماني )االمارات العربية المتحدة ، قطر ، البحريف ، عماف ، العراؽ ، 

السعودية ، ايراف( ، المتقاربة جغرافيا  والمطمة عمى الخميج العربي .  الكويت ، المممكة العربية
ف أكثر ما يميز ىذا النظاـ عف غيره مف االنظمة االقميمية ىو انو نظاـ ممئ بالنفط ، ودولو إف

 . (6)مف أغنى دوؿ العالـ بالنفط عمى االطالؽ

ف كل المناطق إوستراتيجية ، فونظرا  ألىمية ىذه المنطقة مف الناحية االقتصادية والجي    
الجغرافية والسياسية واإلقميمية أخذت في االنحسار واالنكماش ولـ تعد تستقطب االىتماـ الدولي 

 المباشر ما عدا النظاـ االقميمي الخميجي ، أو منطقة الشرؽ األوسط في مفيوميا النفطي.

والسيما اف المناطق الجغرافية في ف النفط ىو الذي يضفي الحيوية والقوة عمى دوؿ الخميج إ     
العالـ وفي مقدمتيا الدوؿ الصناعية العظمى المعروفة بمجوعة الثماني )الواليات المتحدة 
األمريكية ، كندا ، المممكة المتحدة ، فرنسا ، المانيا ،ايطاليا ، الياباف ، روسيا( ، تزداد اآلف 

ل الصيف واليند المتاف أصبحتا ذات أىمية . إضافة الى دوؿ اخرى مث (7)ارتباطا  بنفط الخميج
 اقتصادية معتمدة بشكٍل كبير عمى النفط .
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( مميوف كيمو متر مربع ، اي 4.5اف دوؿ الخميج التي ال تزيد مساحتيا االجمالية عمى )     
%( ، مف كل 70%( مف مساحة العالـ ، تضـ في اراضييا ما يقارب مف )4حوالي أقل مف )
( 765. ىذه الدوؿ تمتمؾ فيما بينيا احتياطيا  نفطيا  مؤكدا  يصل الى أكثر مف )النفط في العالـ 

. وال توجد مجموعة أخرى مف الدوؿ المتقاربة أو المتباعدة جغرافيا  تتنافس مع  (8)مميار برميل
دوؿ منطقة الخميج العربي مف حيث االحتياطي المؤكد والقابل لالستخراج تجاريا  ، كما تؤكد 

. والمالحع اف  (9)ة النفطية الدولية ، وال يتوقع وجود منافس أخرى تنافس ىذه المنطقةالموسوع
( 120، الى ) 1950( مميار برميل سنة 50النفطي لدوؿ الخميج بتزايد مستمر مف ) حتياطياال

( 700، وبمغ الى )1990( مميار برمل عاـ 650، وتضاعف الى )1980مميار برميل عاـ 
، وقد تجاوز ىذا 2000( مميار برميل عاـ 800، ووصل الى )1995مميار برميل عاـ 

. ىذا االرتفاع المستمر في حجـ االنتاج النفطي  (10)2008( مميار برميل عاـ 800االحتياطي )
يؤكد تحوؿ النظاـ االقميمي الخميجي الى مركز الثقل النفطي في العالـ ، او كما يقوؿ عبد 

 . 11حابو وغير اصحابو ، ويجمب انتباه االصدقاء او االعداء الخالق عبدهللا شديد االغراء ألص

والجدوؿ اآلتي يبيف كمية االحتياطي النفطي في دوؿ الخميج حسب التسمسل الزمني الكتشاؼ 
 -النفط :

 ( نسبة احتياطي النفط في دوؿ الخميج3جدوؿ رقـ )

 النسبة % االحتياطي سنة اكتشاؼ النفط الدولة
 %13   137     1908    ايراف
 %10.9 115     1923    العراؽ
 غير متوفر غير متوفر   1932    البحريف
 %25    264     1938    السعودية
 %8.5  101.2     1938    الكويت
 %1.27   15.2      1939    قطر
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 %8.14   97.8      1950    االمارات
 %0.47   5.6       1960    سمطنة عماف

 %0.24  2.9          1984    اليمف
 .01/9/5228المصدر : مساعد بن ناصر العواد ، البترول والغاز الطبيعي، صحيفة الوطن السعودية 

إف حجـ االحتياطات النفطية في ىذه المنطقة واستقرارىا السياسي واالقتصادي ، قد         
اكسبيا أىمية اقتصادية كبيرة في العالـ . كما إف معدالت االستيالؾ المنخفضة لمنفط في دوؿ 
تمؾ المنطقة جعميا المصدر الوحيد الذي يعوؿ عميو لسد النقص في احتياجات بقية دوؿ العالـ 

 يمكة لمنفط حاليا  وفي المستقبل.المست

 منطقة بحر قزوين -5

أحدى النتائج الجيوبولتيكية اليامة النييار االتحاد  تأتي أىمية ىذه المنطقة التي تعدُ      
السوفيتي في تزايد كثافة التنافس التجاري والسياسي فييا ، ووفقا  لمتقديرات الجيوبولتيكية فإف 

كوف قابال  لممقارنة مف حيث الكمية بنفط الخميج العربي ، احتياطي نفط بحر قزويف قد ال ي
لكنو يظل ذا درجة جودة ممتازة وقادرا  عمى اف يقدـ بديال  مميزا  كمصدر لمطاقة في القرف 
الواحد والعشريف ، ال سيما واف التقديرات ترى اف بحر قزويف عبارة عف بركة مميئة بالنفط ، 

ضفة المعاكسة في اراضي كازاخستاف وتركمانستاف ، وىذه تبدأ مف اذربيجاف وتنتيي الى ال
( مميار برميل ليا اىمية كبيرة ، في الوقت الذي يتوقع اف 70االحتياطات التي تقدر بػػػ )

 . (12)2015تنضب احتياطات االسكا وبحر الشماؿ بحموؿ عاـ 

وقد وصف المعيد االمريكي لمنفط منطقة بحر قزويف بأنيا : "منطقة ُتعد مصدرا  ىاما        
وجوىريا  خارج منطقة الشرؽ األوسط" ، كما وصف نائب الرئيس األمريكي السابق ديؾ 
تشيني اىمية المنطقة عندما كاف مستشارا  لشركة ىاليبرتوف بقولو : "ال استطيع أف أذكر وقتا 

 . (13)منطقة فجأة وأصبحت ذات أىمية استراتيجية كبيرة مثل بحر قزويف" ظيرت فيو
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وتأتي ثالثة دوؿ في منطقة بحر قزويف وىي كازاخستاف واذربيجاف وتركمانستاف مف      
حيث االىمية في مجاؿ الطاقة النفطية ، إذ تتقاسـ ىذه الدوؿ الثروة النفطية في المنطقة . 

 النفطية في منطقة بحر قزويف : ويوضح الجدوؿ اآلتي الثروات

 ( االحتياطات النفطية المؤكدة والمحتممة لدوؿ بحر قزويف4جدوؿ )        

 االحتياطات المحتممة  االحتياطات المؤكدة الدولة 
 مميار برميل 32 مميار برميل 1.2 اذربيجاف

 مميار برميل 92 مميار برميل 5.4 كازاخستاف
 مميار برميل 80 مميار برميل  0.6 تركمانستاف

المصدر : حارث قحطاف عبدهللا ، االستراتيجية األمريكية تجاه الحركات االسالمية في المنطقة العربية بعد  
) الحركات واالحزاب االسالمية العراقية(، رسالة دكتوراه غير منشورة ، معيد  2001أيموؿ  11احداث 

 .108، ص 2012ىرة ، البحوث والدراسات العربية ، القا

 منطقة افريقيا -1

ُتعد منطقة افريقيا مف المناطق الواعدة في مصادر النفط التي أصبحت تدخل في حسابات       
الجيوستراتيجية العالمية لمنفط . فمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية قدر مجمل احتياطي القارة 

 4ا الى %( مف االحتياطي العالمي ، فقد وصل انتاجي8( مميار برميل ، اي نسبة )80النفطية )
 . (14)مالييف برميل يوميا  ، كما اشارت في ذلؾ دراسة اجراىا مجمس الدراسات الوطنية االمريكي

ويرتكز معظـ النفط في ليبيا، نيجريا، وانغوال، وغينيا االستوائية ، والغابوف، والسوداف. ويتوقع    
، أما انتاج النفط في 2020( مميوف برميل بحدود عاـ 4.5اف يرتفع انتاج النفط في نيجريا الى )

 . 15نفسوالوقت ( مميوف برميل 3.3انغوال فيتوقع اف يصل الى)
وفي ىذا الصدد يؤكد )بوؿ ميكائيل ووبي( مدير معيد الدراسات االستراتيجية المتقدمة في     

يا" كممة القاءىا خالؿ ندوة "النفط االفريقي وأولوياتو االمنية لمواليات المتحدة والتنمية في افريق
مف  ة، في نيجيريا ، اف المؤشرات واألرقاـ واإلحصاءات الصادر  2012تموز  6التي عقدت في 
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االدارة لشؤوف النفط والطاقة تؤكد عمل كافة الترتيبات عمى االستفادة مف النفط االفريقي وزيادة 
 . (16)2015نسبة االستيراد منو بحدود عاـ 

افريقيا ُيعد مف أىـ مركز انتاج النفط مف المياه  وتذكر المصادر اف خميج غينيا في غرب     
، اي  2025( مميوف برميل يوميا  عاـ 9.5العميقة في العالـ ، اذ ُيرجح وصوؿ انتاجو لمستوى )

%( مف االنتاج العالمي ، كما تضاعف انتاج االحتياطات النفطية في افريقيا في 11بما يعادؿ )
%( مف 10( مميار برميل وتمثل نسبة )114.3)، وقدرت بػػ  2005الى  1985المدة مف 

%( مف انتاج القارة مف النفط 70االحتياطيات العالمية ، ويستأثر خميج غينيا لوحده أكثر مف )
%( مف اجمالي القارة االفريقية مف النفط 35( . كما يتواجد حوالي )17%( مف احتياطاتيا)75و)

 في الدوؿ االفريقية: ( احتياطي النفط5في ليبيا . يوضح الجدوؿ رقـ )
 2008( احتياطي النفط في الدوؿ االفريقية بمميارات البراميل لسنة 5جدوؿ)

 2008االحتياطي لسنة    الدولة        
 مميار برميل 43.7 ليبيا        
 مميار برميل 36.3 نيجريا       
 مميار برميل 13.5 انجوال       
 مميار برميل 12.2 الجزائر       
 مميار برميل 6.7  السوداف      
 مميار برميل 4.3  مصر      
 مميار برميل 3.2 الغابوف       
 مميار برميل 1.9 الكونغو برازفيل    
 مميار برميل 1.7 غينيا االستوائية  

 مميار برميل 0.9 تشاد       
 مميار برميل0.6  تونس     

 .8لمنفط والغاز بالقارة االفريقية، مصدر سبق ذكره، صالمصدر: الواقع واالفاؽ المستقبمية 
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 امريكيا الالتينية -4

بقدر ما تتمتع بو بعض المناطق الجيوستراتيجية في العالـ مف مجاالت حيوية ميمة        
كالخميج العربي ، وبحر قزويف ، وخميج غينيا ، فإف منطقة البحر الكاريبي كذلؾ تتمتع 

تحتويو مف الثروات االقتصادية واإلستراتيجية القارية وفي مقدميا الحيوي نظرا  لما  بمجاليا
 النفط .

وُتعد فنزويال بمقدمة الدوؿ المنتجة لمنفط في المنطقة االمريكية ، وىي عضو في      
( مميار 78منظمة اوبؾ إلنتاج النفط ، وتمتمؾ مف االحتياطات النفطية المؤكدة نحو )

%( مف االحتياطات العالمية ، وىي بذلؾ تحتل المرتبة 7.4برميل، او ما يعادؿ نسبة )
يراف . كما تحتل كولومبيا  (18)السادسة بعد كل مف السعودية والعراؽ واإلمارات والكويت وا 

أىمية خاصة في انتاج النفط في القارة األمريكية السيما في منطقة والية سانتاندر التي تبعد 
 . (19)كيمومتر شماؿ شرؽ بوغوتا 300

وكذلؾ ُتعد المكسيؾ ىي األخرى مف الدوؿ الميمة في القارة األمريكية في مجاؿ إنتاج       
( مميار برميل ، ولدييا مخزوف كامنا  طويل 37النفط ، إذ ُيقدر المخزوف المؤكد بحوالي )

( مميار برميل ، ىذه التقديرات تضع القارة األمريكية في 150-120االمد يقدر بنحو )
 . (20)ثة بعد الخميج العربي وبحر قزويف عمى المدى البعيدالمرتبة الثال

  



 

 
 

 مجلة تكريت  للعلوم السياسية

 مجلة علمية دورية محكمة 

 1العدد/ 1السنة/ 1المجلد/

 1436محرم  – 2014كانون األول 
ISSN:  2073 _ 1140 

 

 

121 

 ثانياً  : الغاز الطبيعي

%( 23يحتل الغاز الطبيعي المرتبة الثانية في مصادر الطاقة بعد النفط وىو ُيشكل حوالي )
 ( ُيبيف نسبة مصادر الطاقة . 6، والجدوؿ رقـ ) (21)مف مصادر الطاقة في العالـ

 ( نسب مصادر الطاقة6جدوؿ رقـ )                              
 نسبة االستخداـ العالمي   مصادر الطاقة  

 %42.1 البتروؿ الخاـ
 %23.8 الغاز الطبيعي
 %23.3 الفحـ الحجري 

 %7.0 المفاعالت النووية
 %3.5 المصبات المائية
 %0.3 مصادر اخرى 

 %100 المجموع 
 

 .5بن ناصر العواد ، مصدر سبق ذكره ، ص المصدر : مساعد

( تريميوف متر مكعب عاـ 187.1وُيقدر حجـ احتياطي الغاز الطبيعي في العالـ بحوالي )    
. أنظر  (22)%( مف ىذا االحتياطي72، ويسيطر الشرؽ األوسط وروسيا عمى حوالي ) 2010

 الجدوؿ ادناه .
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 االحتياطات المؤكدة لمغاز الطبيعيولى في ال( الدوؿ العشرة ا7جدوؿ )       

 االنتاج الدولة
 تريميوف متر 44.8 روسيا
 تريميوف متر 29.6 ايراف
 تريميوف متر 25.3 قطر

 تريميوف متر 8 السعودية
 تريميوف متر 8 تركمانستاف 

 تريميوف متر 7.7 الواليات المتحدة
 تريميوف متر 6 االمارات
 تريميوف متر 5.5 فنزويال
 تريميوف متر 5.3 نيجريا
 تريميوف متر 4.5 الجزائر
 تريموف متر 4.1 العراؽ

                   .BP, Statistical Review of World Energy , London, June 2011المصدر :   

                    

تريميوف  (3.19وعمى صعيد اإلنتاج فقد بمغ حجـ اإلنتاج العالمي مف الغاز الطبيعي )      
، وتزايد 2009%( عف مستويات العاـ 7.3، مسجال  زيادة قدرىا ) 2010متر مكعب عاـ 
 . (23)2010الى عاـ  1990%( خالؿ المدة مف عاـ 44االنتاج بنسبة )

أما اذا تـ النظر الى المناطق الجغرافية واإلقميمية فُتعد منطقة الشرؽ األوسط األولى      
%( مف المخزوف العالمي لمغاز ، تمييا قارة اوروبا 41عالميا  حيث تحتوي عمى حوالي )
%(، ومف ثـ تأتي القارة االفريقية في المرتبة الثالثة 34وبالتحديد اوروبا الشرقية بنسبة )
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( المذاف يمثالف 9-8. انظر الجدوليف )(24)%(7.9يا  الحتوائيا عمى نسبة )عالم
 االحتياطيات واإلنتاج الفعمي مف الغاز الطبيعي في المناطق العالمية .

 )مميار متر مكعب( 2008( االحتياطات المؤكد لمغاز الطبيعي لمعاـ 8جدوؿ )

 النسبة  المنطقة
 %41 الشرؽ األوسط
 %34 اوروبا الشرقية

 %7.9 افريقيا
 %7.6 آسيا والمحيط اليادي

 %4.8 أمريكا الشمالية
 %3.9 أمريكا الالتينية

 .13المصدر: الواقع واالفاؽ المستقبمية لمنفط والغاز في القارة االفريقية، مصدر سبق ذكره، ص

 )مميار متر مكعب ( 2008( انتاج الغاز بالعالـ حسب القارات لسنة 9جدوؿ )

 النسبة المنطقة
 %35.5 اوروبا الشرقية
 %26.7 أمريكا الشمالية

 %13.4 آسيا والمحيط اليادي 
 %12.4 الشرؽ األوسط

 %7 أفريقيا
 %5.2 أمريكا الالتينية

 .13المصدر: الواقع واالفاؽ المستقبمية لمنفط والغاز في القارة االفريقية، مصدر سبق ذكره ، ص
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 المبحث الثاني
 العالمي للنفط والغاز الطبيعياالستيالك 

يعتمد العالـ بشكٍل كبير عمى اثنيف مف مصادر الطاقة الموجودة وىما النفط والغاز ،     
وبالرغـ مف التسارع الذي يشيده العالـ في مجاؿ التطور التكنولوجي اال انو لـ يتـ لحد االف 

ر استيالكا  مف بيف مصادر ايجاد بديل مالئـ عنيما ، وال يزاؿ ىذاف المصدراف ىما االكث
 الطاقة .

 أواًل : االستيالك العالمي للنفط

 31، ) 1965تطور االستيالؾ العالمي مف النفط بوتيرة عالية ومتفاوتة حيث بمغ عاـ      
مميوف  66الى ) 1990مميوف برميل يوميا ( ، وعاـ  62) 1980مميوف برميل يوميا (، وعاـ 
مميوف برميل يوميا ( ، وىو االستيالؾ الذي  84.5بمغ ) 2008 برميل يوميا ( ، وبنياية سنة

يكاد يتقارب بشكل واضح مف معدؿ االنتاج العالمي لمنفط، ومف المرجح تزايد حجـ 
. وُتعد أكثر  (25)2020االستيالؾ بشكل واضح في السنوات القميمة القادمة الى عاـ 

%( ، تمييا شماؿ امريكا بنسبة 30بة )المناطق استيالكا  لمنفط عالميا  ىي منطقة آسيا بنس
 . (26)%(24.3%(، ثـ قارة اوروبا بنسبة )27)

ثابتة في جميع انحاء العالـ ، فاالتجاه  تولكف معدالت الزيادة في استيالؾ النفط ليس     
نحو االندماج في االقتصاد العالمي الجديد يعني زيادة استيالؾ النفط في الدوؿ النامية ثالثة 

لسرعة التي تنمو بيا في امريكا والياباف وأوروبا ، ففي حيف يزيد االستيالؾ عمى اضعاؼ ا
%( ، فاف استيالؾ وسط وجنوب امريكا قد شيد زيادة 12النفط في امريكا والياباف بمعدؿ )

%( في 44، وقد شيدت آسيا النامية زيادة بنسبة )1990%( ، منذ عاـ 40بنسبة )
 . (27)يبا  استيالكيا في نفس المرحمة تقر 
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، التي نشرتيا وكالة الطاقة الدولية في تشريف 2008اف توقعات الطاقة العالمية لعاـ     
وفرت تقييما  أكثر دقة  -اوجيا في عندما كانت االزمة المالية العالمية-الثاني مف العاـ نفسو 

ر االمور عمى لمستقبل امدادات النفط . وفي سيناريو وكالة الطاقة الدولية القائـ عمى استمرا
حاليا الذي يفترض اف السياسات لف تتغير واف الطمب العالمي عمى النفط سيستمر بالزيادة 

 . (28)2030كبير حتى عاـ  الى حدٍ 

اما عمى صعيد الدوؿ فتأتي الواليات المتحدة االمريكية عمى راس المستيمكيف لمطاقة ،      
جمالي الطاقة المستيمكة في العالـ ، حيث %( مف ا25اذا اف استيالكيا ُيعد األكبر بنسبة )

.اما الصيف فُيعد اقتصادىا االسرع نموا  في  (29)مميوف برميل مف النفط العالمي 19تستخدـ 
العالـ في الربع االخير مف القرف الماضي مما زاد مف حاجتيا الى الطاقة بصورة ىائمة ، 

لمنفط الى دولة تحتل المرتبة الثانية بيف  ةوفي عشرة سنوات فقط تحولت الصيف مف مصدر 
( مميوف برميل يوميا  ، ومف المتوقع 6.3كبار المستيمكيف النفطييف في العالـ ، اذ تستيمؾ )
( مميوف برميل يوميا  الى نياية العقد 10اف يزداد معدؿ استيالؾ الصيف ليصل الى )

%( مف الزيادة 40ئولة عف )الحالي، ويرى بعض المحمميف بأف السوؽ الصينية وحدىا مس
 . (30)2000العالمية مف الطمب عمى النفط منذ عاـ 

، 2008وورد في ىذا الشأف عف وكالة الطاقة الدولية ، في تقريرىا الشيري لبداية سنة       
تحت عنواف : "تقرير توقع تحوالت جذرية في السوؽ العالمية تيدد بصدمة بترولية " أف : 

السوؽ البترولية تحوالت جذرية خالؿ العشرينيات المقبمة قد تخمق "مف الممكف أف تشيد 
صدمة بترولية إذا لـ يتـ الترتيب ليا بما يؤدي الى ايجاد توازف بالسوؽ" ، وأوضح التقرير 

 : (31)أف ىذه التحوالت المتوقعة يفرضيا عامالف أساسياف

قياـ حكومة موالية األوؿ : تعاظـ أىمية نفط بحر قزويف وآسيا الوسطى خصوصا  بعد 
 لمواليات المتحدة االمريكية في افغانستاف .
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الثاني : بسبب حدوث تغير مف جانب الطمب بانضماـ دوؿ جديدة لقائمة سوؽ الطمب منيا 
 الصيف ، التي مف المتوقع أف يكوف طمبيا عمى الطاقة مف النفط والغاز كبيرا .

ومف المتوقع أف يزداد الطمب عمى النفط في آسيا ويتوقع لالقتصاديات اآلسيوية أف     
تحتل مكاف الواليات المتحدة االمريكية عمى قائمة أكبر مستيمكي الطاقة وذلؾ خالؿ 

 -وفقا  لمتوقعات-، سيصل استيالؾ ىذه االقتصاديات  2020السنوات القادمة ، فمع عاـ 
االستيالؾ العالمي في حيف سيكوف استيالؾ الواليات المتحدة %( مف اجمالي 27الى )

، وال تأتي ىذه الزيادة عمى استيالؾ  (32)%( مف اجمالي االستيالؾ العالمي25االمريكية )
النفط مف الصيف فقط في آسيا ، اذ أف دولة صاعدة كاليند أصبحت تستيمؾ كميات كبيرة 

ف كبار مستيمكي الطاقة في العالـ اذ تستيمؾ مف النفط ، وأصبحت تحتل المرتبة الخامسة م
%( مف االستيالؾ العالمي . ومف المتوقع أف يتضاعف اجمالي طمبيا 3.7ما نسبتو )

، وقد تزايد استيالؾ اليند لمنفط مع تزايد  2030الرئيسي عمى الطاقة مرتيف بحموؿ العاـ 
السنوات القميمة %( سنويا  عمى مر 9-8معدالت نموىا التي تراوحت نسبتيا بيف )

 .(33)الماضية

كما الشؾ اف ىناؾ دوؿ صاعدة اخرى في آسيا أصبحت تستيمؾ النفط بشكل كبير مثل     
 . (35). وكذلؾ الحاؿ مع اندونيسيا (34)كوريا وتايواف

 ثانيًا : االستيالك العالمي للغاز   

بالرغـ مف اف اتجاىات االستيالؾ العالمي لمطاقة تشير الى استمرار بقاء النفط كمصدر     
رئيس لمطاقة ، بيد أنو مف المتوقع أف يتزايد االعتماد عمى الغاز الطبيعي لدرجة دفعت 
"جيرويف فاف دي فير" رئيس شركة شل لمنفط الى وصف القرف الحادي والعشريف بأنو سوؼ 

. فعمى سبيل المثاؿ  تشير التوقعات الى زيادة الطمب عمى الغاز ثالثة  (36)زيكوف قرف الغا
( 80-70اضعاؼ في كل مف كوريا وتايواف والصيف واليند ، فالصيف تستيمؾ ما بيف )

( مميار متر مكعب مف الغاز 25مميار متر مكعب سنويا  ، بعد اف كانت تستيمؾ )
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-%22دوؿ اوروبا عمى الغاز الطبيعي مف ) . باإلضافة الى ارتفاع اعتماد (37)الطبيعي
 .(38)%( مف احتياجاتيا مف الطاقة خالؿ السنوات العشر االخيرة مف القرف الحالي60

وىو االمر الذي ادى الى صعود أسعار الغاز الطبيعي في الدوؿ المستيمكة وفي مقدمة      
زيادة أسعار الغاز الطبيعي  ىذه الدوؿ الواليات المتحدة األمريكية ، حيث تشير التقارير الى

. وعمى مستوى الصادرات شيدت تجارة الغاز  (39)2008-1998بيف المدة الواقعة ما بيف 
، ومدفوعة بنمو صادرات الغاز  2010%( في العاـ 10.1الطبيعي نموا  نسبتو )

 .(40)الطبيعي

قاليـ والتجمعات ويبدو الغاز الطبيعي اليوـ مف المشاريع الكبرى عمى مستوى الدوؿ واأل     
االقميمية ، وقد بات التنافس عميو ، وعمى ممراتو الحيوية وخطوط نقمو الى األسواؽ الكبرى 
جزءا  اصيال  مف صراع النفوذ ومحاوالت تعزيز المكانة الجيوسياسية لمدوؿ والقوى المختمفة 

 لعالمية .وشكال  جديدا  مف تقسيـ العمل الدولي ونوعا  مف تأكيد النفوذ في الساحة ا

 المبحث الثالث
 التنافس الدولي على النفط والغاز الطبيعي ووسائل الحصول عليو

ف وسائل السيطرة عمى مصادر الطاقة )النفط والغاز الطبيعي( ،متعددة إيمكف القوؿ      
ومختمفة تتبع نوعية القرار السياسي مف قبل الدولة التي تحاوؿ االستحواذ عمييا او الدولة 

التي تحاوؿ اتباع نوعا  مف التأثير في الدوؿ المستيمكة ، لكف ىذه الوسائل ال تخرج  المنتجة
في اغمب االحياف عف ثالثة وسائل : الوسيمة األولى ىي السيطرة واالستيالء عمى منابع 
الطاقة بالوسائل المباشرة وأبرزىا الوسائل العسكرية ، اما الوسيمة الثانية فيي وسيمة توسيع 

رات بيف الدولة المستيمكة والراغبة في الحصوؿ عمى مصادر الطاقة والدوؿ المنتجة االستثما
تتركز الوسيمة الثالثة  فليا ، ومف خالؿ ىذه الوسيمة يتـ تقديـ المساعدات المالية . في حي

عف طريق الضغوط السياسية واالقتصادية وىي في الغالب تكوف وسيمة الدوؿ المنتجة . 
 وسوؼ نتطرؽ الى الوسائل الثالث بشيء مف التفصيل: 
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 أواًل : السيطرة واالستيالء على مصادر الطاقة بالطرق المباشرة

الدولية  ، برزت بشكل جمي في  وسيمة معتمدة لدى الدوؿ ذات التأثير في الساحة    
ُتعد الواليات المتحدة األمريكية أبرز  41سياسات الدوؿ االستعمارية قديما  وفي الوقت الحاضر

مف يمثل ىذا األسموب ، بحيث ترغب في إعادة احتواء التوتر في منطقة الخميج بإعادة 
منظمة األوبؾ لما  تحديد ادوار وتطمعات كل مف ايراف والعراؽ والسعودية وتيذيب مواقف

كانت عميو قبل فترة السبعينيات ، فبدأت بتنفيذ خططيا في المنطقة مدعومة بحممتيا 
كمبرر لما تنوي تنفيذه ، وبعد غزوىا  2001ايموؿ  11اإلعالمية التي استخدمت أحداث 

 . بما يتاح ليا مف (42)ألفغانستاف أصبح العراؽ ىو المحور التكتيكي في السياسة االمريكية
السيطرة عمى واحد مف أكبر وأرخص مصادر النفط وبالتالي يسيل إضعاؼ منظمة االوبؾ 
وامتالؾ اليد الطولى التي تممكيا في اذعاف كل مف السعودية وايراف وترويض كل المنافسيف 

 سياسيا  واقتصاديا  لواشنطف .

الطاقة وخاصة فالواليات المتحدة االمريكية التي ُتعد مف أكبر مستيمكي مصادر        
( مميوف برميل يوميا  ، يذىب تفكيرىا دائما  الى تأميف مصادر الطاقة 19النفط وبواقع )

واالبتعاد عف اليزات االقتصادية التي يسببيا ارتفاع اسعار النفط والغاز وىو ما يؤثر عمى 
 اقتصادىا ويضعف موقعيا بيف القوى االقتصادية العالمية.

، المستشار االقتصادي لمرئيس  (Larry Lindsay)الري لندسي وفي ىذا الصدد يقوؿ     
: "بأف النفط ىو اليدؼ الرئيس لمساعي الواليات المتحدة وولكر األمريكي السابق جورج بوش

االمريكية ، وأف أفضل طريقة لضبط أسعار النفط ىو شف حرب قصيرة ناجحة في 
. وىذا ما اعترؼ بو بوؿ وولفويتز ، الذي كاف يشغل منصب نائب وزير الدفاع  (43)العراؽ"

يتـ التعامل مع كوريا في حيف األمريكي آنذاؾ " أف السبب األساسي مف حرب العراؽ ، 
 . (44)الشمالية دبموماسيا  ىو اف العراؽ يسبح عمى بحر مف النفط "
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لمعالـ وفي مقدمتو الواليات المتحدة  بعبارة اخرى أف مصمحة االحتكارات النفطية      
%( مف 20االمريكية ال يزاؿ عطشاف لمنفط ، ففي العقد الحالي سوؼ يستيمؾ العالـ بنحو )

سوؼ يصل االستيالؾ الى أكثر مف اذ النفط الخاـ ، اي أكثر مف االستيالؾ الحالي ، 
ال غنى عنو ، ( مميوف برميل يوميا ، وسوؼ يكوف العراؽ المصدر األساسي الذي 90)

( مميار برميل مف احتياطي النفط كثاني أكبر احتياطي عالمي ،ويؤكد 115فالعراؽ يمتمؾ )
الخبراء اف المخزوف الحقيقي لمنفط في العراؽ أكبر مف ذؾ بمراحل عديدة ، إذ اف االمكانات 
النفطية الحقيقة في البالد لـ تكتشف بسبب دخوؿ العراؽ في حروب متصمة )ايراف ، 

كويت(، وعقوبات اقتصادية لسنوات عديدة ، فمنطقة الصحراء الغربية المحاذية لمممكة ال
العربية السعودية واألردف مازالت أرض بكر مف كل تنقيب عف النفط فييا ، وحسب تقديرات 
المعيد الفرنسي لمنفط ، وىو مؤسسة أشرؼ عمييا عدد مف الميندسيف العراقييف ، فأف 

( مميار برميل مف النفط 200ا الشريط يمكف اف تحتوي عمى )االحواض الرسوبية ليذ
 . (45)الخاـ

لكف تذىب بعض التقديرات الى اف االحتياطات المؤكدة لمنفط العراقي أكثر مف       
التقديرات سابقة الذكر ، فحسب اخر تقديرات لمحكومة العراقية تقدر نسبة االحتياطي بحوالي 

تصريح نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤوف الطاقة حسيف ( مميار برميل ، وذلؾ حسب 142)
. عمى أف  (46)2010تشريف األوؿ عاـ  4الشيرستاني خالؿ مؤتمره الذي عقد بتاريخ 

الواليات المتحدة االمريكية ، ترى أف االحتياطات العراقية مف النفط تفوؽ ما تعمف عنو 
ية العراقية يمكف أف تصل الى بغداد. وتشير بعض التقديرات الى اف االحتياطات النفط

%( مف االحتياطات النفطية العالمية ، وبما 26( مميار برميل وىو ما يعادؿ نسبة )324)
( مميار برميل ويؤكد ىذه الحقيقة وزير 264يتجاوز كثيرا  االحتياطات السعودية البالغة نحو )

 . (47)الطاقة األمريكي االسبق جوف ىارنجتوف 
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اليات المتحدة االمريكية مف السيطرة عمى النفط الخميجي والعراقي بعدة وتتمثل أىداؼ الو     
 -أسباب منيا :

أف تحميل ىيكل االنتاج يشير باتجاه استخراج النفط الى التركيز بشكل أساسي في  -1
منطقة الخميج وفقا  لتقديرات ىيئة معمومات الطاقة ،اذ تتوقع أف يرتفع نصيب نفط اوبؾ 

، 2020%( عاـ 50الى ) 2010%( عاـ 46العالـ مف نحو )الموجو لسد احتياجات 
 . (48)ومف أىـ الدوؿ المنتجة ىي السعودية والعراؽ واالمارات والكويت

عودة الشركات العالمية الكبرى الى السيطرة عمى قطاع النفط مرة أخرى في دوؿ الخميج  -2
 . (49)1973العربي مثمما كاف عميو الحاؿ قبل عاـ 

طية متعددة الجنسية ىي أحدى ادوات الواليات المتحدة االمريكية في فالشركات النف    
السيطرة النفطية عمى العالـ أو ما يسمى شركات االحتكار النفطي ، التي كانت حتى زمف 
قريب تسيطر سيطرة تامة عمى مجمل مراحل صناعة النفط في العالـ ، منذ مرحمة 

والتكرير والتوزيع والتسويق الى غير ذؾ . فيي االستكشاؼ والتنقيب والحفر واالنتاج والنقل 
%( مف االنتاج النفطي العالمي خارج الساحة االمريكية 80تممؾ حسب عبد الخالق عبدهللا )

%( مف صناعة التكرير العالمية، 70والمجموعة االشتراكية )السابقة( ، وتسيطر عمى أكثر )
.وفي الجدوؿ أدناه أبرز الشركات  (50)%( مف ناقالت النفط50وكذلؾ تممؾ أكثر مف )

 -العالمية والمسماة بالشقيقات السبع :

 ( يبين أبرز الشركات النفطية العالمية02جدول رقم )

 الدولة التي تنتمي الييا اسـ الشيرة اسـ الشركة
 الواليات المتحدة األمريكية اكسوف  ستاندرد اويل نيوجرسي

 بريطانيا وىولندا شل روياؿ دوتش شل
 بريطانيا B.P بريش بتروليـو
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 الواليات المتحدة األمريكية غولف غولف أويل
 الواليات المتحدة األمريكية تكساسو تكساس أويل

 الواليات المتحدة األمريكية نوبيل سوكوني فالـو موبيل أويل
 الواليات المتحدة األمريكية شيفروف  ستاندرد أويل اوؼ كالفورنيا شيفروف 

 .104، ص2010نتاوي ، النفط وتأثيره في العالقات الدولية ، دار النفائس ، بيروت، خالمصدر : دمحم  

ويتمحور اليدؼ اآلخر حوؿ اىتماـ الواليات المتحدة منذ نياية الحرب الباردة عمى  – 3
آسيا بمنطقة الشرؽ األوسط الغنية بالنفط والسيما العراؽ وايراف  -محاولة منع ربط اورو

لمتاف كانتا بعيدتيف عف دائرة النفوذ والسيطرة األمريكية ، اذ اعتبرت المحاوالت العراقية ا
. وىو ىدؼ يقترب مف اليدؼ الذي دفع الواليات  (51)وااليرانية خروجا  عف المسموح بو

، تحت ذريعة الحرب عمى  2001المتحدة األمريكية الى شف حرب احتالؿ افغانستاف عاـ 
بعاد ىذه  االرىاب مف اجل الوصوؿ الى منطقة بحر قزويف الغنية بمصادر الطاقة ، وا 

 المنطقة عف النفوذ الروسي وااليراني.

دفع شركة البتروؿ األمريكية الى اقتراح بناء خطوط انابيب نفط وىذا األمر ىو الذي     
. ىذا  (52)وغاز مف تركمانستاف يمر مف خالؿ افغانستاف الى باكستاف وبعدىا الى اليند

 الطريق لو بعد جيوبوليتيكي في ابعاد نفط وغاز ىذه المنطقة مف المرور عبر روسيا .

كو وىو مؤيد مف قبل اذربيجاف وتركيا وكذلؾ الطريق الغربي ويسمى مشروع نابو     
وجورجيا والواليات المتحدة االمريكية ، وىذا الطريق سوؼ يجمب النفط الى ميناء سويسا في 

. وتبمغ الطاقة  (53)جورجيا ومنو يتـ نقمو بالسفف عبر البحر األسود والبسفور الى اوروبا
مكعب مف الغاز الطبيعي ، وىو  ( مميار متر31التمريرية الكمية المستيدفة مف خط نابوكو )

أكبر خط مف بيف ثالثة خطوط مف المقرر اف تصدر الغاز الطبيعي مف آسيا الوسطى 
 . (54)والقوقاز الى األسواؽ االوروبية
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إف ىذه المحاوالت األمريكية ىي تطبيقا  لمنيجية االستراتيجية األمريكية نحو ممارسة     
ؿ السيطرة عمى القارة اآلسيوية أو باألحرى عمى مواردىا الييمنة والسيادة عمى العالـ مف خال

االقتصادية وخيراتيا وثرواتيا النفطية منذ وقت طويل جدا  والسيما خطوط ومنابع " النفط 
والغاز " الرئيسة في العالـ ، متخذيف مف العراؽ وافغانستاف ،أقرب مثاليف حييف لفيـ أوسع 

بعاد المنافسيف وأدؽ لتمؾ االستراتيجية في التنافس و  السيطرة عمى مصادر الطاقة وا 
 خريف عنيا.آلاالقتصادييف ا

 ثانيًا : وسيلة توسيع االستثمارات والمساعدات المالية

تكمف اىمية عالقة الصيف بمصادر الطاقة )النفط والغاز( في النمو االقتصادي       
النمو الى زيادة ىائمة في االستثنائي القوي طوؿ السنوات العشريف المنصرمة ، اذ أدى ىذا 

حتى  2005-1995الطمب عمى النفط ، حيث تزايد استيالؾ الصيف لمنفط بيف العاميف 
( مالييف برميل يوميا ، ىذا االستيالؾ المتصاعد جعل النفط عمى المدى 6.3وصل الى )

ل القادر عمى تمبية االحتياجات المتنامية لمصيف في قطاعي النق المنظور الوقود الرئيس
. وألف الصيف أصبحت مستوردا  أساسيا  لمنفط تصاعدت وتيرة دبموماسية  (55)والصناعة

 .كبيرٍ  الموارد الصينية في البحث عف االمدادات النفطية بشكلٍ 

فتوقعات إدارة معمومات الطاقة األمريكية ، بأف يزداد طمب الصيف عمى النفط بنسبة      
، وتشير االدارة 2025( مميوف برميل يوميا  مع حموؿ عاـ 12.8%( بوصولو الى )130)

%( مف نمو الطمب العالمي عمى النفط 40الى انو نظرا  الى أف الصيف ىي مصدر نحو )
، فإنو سيصبح الطمب الصيني عمى 2004يوف برميل يوميا  عاـ مع نمو سنوي وصل الى مم

. ولذلؾ تدرؾ الصيف ضرورة التعامل وفق  (56)النفط عامال  رئيسا  في اسواؽ النفط العالمية
معايير تقمل مف آثار مخاطر عدـ االستقرار السياسي في البمداف المنتجة وذلؾ بتطبيق 

ف المخاطر التي تتعرض ليا . فباإلضافة الى العديد مف االستراتيجيات بيدؼ التخفيف م
شراء النفط مباشرة مف سوؽ النفط العالمية وتنويع مصادر االمداد بدأت الشركة النفطية 
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الحكومية الصينية شراء اسيـ وحصص مف مشاريع النفط والغاز الطبيعي مف الخارج ، 
يل مف اعتمادىا عمى وتيدؼ الصيف مف االمتالؾ الفعمي ألصوؿ نفطية اجنبية الى التقم

االنتاج النفطي العالمي الذي تسيطر عميو الشركات الغربية ، ونتيجة لذلؾ عززت الصيف 
عالقاتيا الدبموماسية مع المناطق والدوؿ الغنية بالنفط مف خالؿ الزيارات التي يقوـ بيا 

 . (57)زعماء الدولة وتقديـ امتيازات اقتصادية وتجارية

بمعنى آخر اف الصيف تتبنى اقتصادا  نفطيا  يتطمع الى الخارج بسبب تحوليا الى قوة       
عالمية ، ولذلؾ تسعى الصيف الى تحقيق أمف الطاقة وىو أكثر مف مجرد حمـ باقتصاد 
بسيط ، بل أنو يتعمق باستراتيجية الصيف التنموية ككل باالتجاه الذي يسمكو برنامج 

 .  (58)خاللو أف تأخذ مكانيا بالفعل كقوة عالميةالتحديث، وتيدؼ مف 

فالصيف مف اجل تحقيق أمف الطاقة تبحث عف سياسة تبتعد عف اثارة نوع مف السياسات     
االنفعالية ، كما تنتيج سياسة "الصعود السممي" ، وتيدؼ ىذه السياسة الى تحقيق عدة 

 -: (59)أىداؼ رئيسة منيا

 عالمي لتعزيز التنمية في البالد.أف تستفيد الصيف مف السالـ ال -1
 االعتماد عمى قدرات الصيف الذاتية وعمى الجيد الكبير والمستقل مف قبميا. -2
االستمرار في سياسة االنفتاح والقواعد الفاعمة لمتجارة الدولية والتبادؿ التجاري كضماف  -3

 لتحقيق ىذا اليدؼ.

ثمارات والسيما النفطية مف اجل تحقيق ولذلؾ فيي تعتمد عمى استراتيجية التحالفات واالست     
امنيا النفطي والحفاظ عمى مستوى نموىا االقتصادي المتزايد . ىذه السياسة التي يقع عمييا 

باإلضافة الى  االختيار أساسا  في الحصوؿ عمى موارد طاقة اجنبية عبر اتفاقيات طويمة األجل ،
 شراء موجودات خارجية في صناعة الطاقة .
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ـ ىذه السياسة عمى الرغبة في التغمب عمى فرط االعتماد عمى السوؽ العالمية لمنفط ، وتقو      
وتأتي في مقدمة المناطق التي تحاوؿ الصيف زيادة االستثمارات النفطية فييا ىي افريقيا وذلؾ 
مف خالؿ الحصوؿ عمى حصص اساسية فعمية في حقوؿ النفط االفريقية ، أو بحماية وصوليا 

( أف العالقات التجارية الصينية الرئيسة في 11. ويوضح الجدوؿ رقـ ) (60)قوؿالى تمؾ الح
افريقيا ىي عالقات بدوؿ منتجة لمنفط باستثناء دولة جنوب افريقيا ذات االقتصاد الصناعي 

 المتقدـ جدا .

 )بحسب الواردات( 2004( العشرة األوائل بيف الشركاء التجارييف لمصيف 11جدوؿ)

 نسبة التجارة المئوية مميوف دوالر أمريكي(القيمة ) الدولة
 %27.4 مميوف دوالر 3.422.63 أنجوال

 %20.6 مميوف دوالر 2.567.96 جنوب افريقيا
 %13.4 مميوف دوالر1.678.60  السوداف

 %9.8 مميوف دوالر 1.224.74 الكونغو برازفيل
 %6.3 مميوف دوالر  787.96 غينيا االستوائية

 %3.3 مميوف دوالر  415.39 الغابوف 
 %3.0 مميوف دوالر  372.91 نيجريا
 %1.7 مميوف دوالر  216.11 الجزائر
 %1.7 مميوف دوالر  208.69 المغرب
 %1.2 مميوف دوالر  148.73 تشاد

 %88.4 مميوف دوالر 11.043.72 االجمالي
 International Monetary Fund, Direction of Trade statistics (Washington DCالمصدر: 

:IMF, 2005).                                                    
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فالصيف في سياساتيا االقتصادية والتجارية مع افريقيا تمجأ الى عدـ التدخل في شؤوف الدوؿ     
يا في ضوء "سياسة الصعود السممي" ، وفي ىذا الشأف صرح الداخمية وىي سياسة اعتمدت عمي

نائب وزير الخارجية الصيني في لقاء صحفي في شأف قضية دارفور والحكومة السودانية ، 
ف أقائال : "التجارة ىي التجارة ،إننا نحاوؿ فصل السياسة عف االعماؿ التجارية ، كما نعتقد ب

 .(61)نحف لسنا في موقف يمكننا مف فرض ضغوط عمييـ"الوضع في السوداف ُيعد شأنا  داخميا  و 

ىذه السياسة الصينية تجاه القارة االفريقية جعمت الساسة األفارقة يشعروف باالرتياح ، اذ     
يؤكد سفير سيراليوف في الصيف ذلؾ بقولو : "أف الصينييف يأتوف وينجزوف العمل المطموب 

اآلثار البيئية ، وحقوؽ االنساف ، والحكـ السيء  تماما ، فال اجتماعات يعقدونيا حوؿ تقديـ
 . (62)والحكـ الرشيد ، اف االستثمار الصيني ناجح النيـ ال يضعوف معايير صارمة"

تمؾ كانت الفكرة االساسية التي ساعدت الصيف عمى توقيع العقود الجديدة مع العديد مف    
شركة البتروكيماويات الصينية عاـ الدوؿ االفريقية في مجاؿ الصناعة النفطية ، فقد وقعت 

مميوف دوالر لتطوير حقل زارزاتيف في الجزائر ، وقامت شركة النفط  255، عقدا  بقيمة 2002
مميوف  350، بشراء عدد مف مصافي التكرير الجزائرية بمبمغ 2003الوطنية الصينية عاـ 

زائرية لتطوير حقوؿ نفطية دوالر، كما وقعت شركة شيرونشاينا عقدا  مع ىيدروجيف كاربابد الج
 . (63)بشكٍل مشترؾ ولبناء مصفاة تكرير

، عقدا  مع شركة البتروكيماويات الصينية لبيع نفط 2004ووقعت شركة توتاؿ غابوف عاـ       
، لقاء 2005الغابوف الخاـ الى الصيف ، كما منحت الصيف انجوال قرضا  قيمتو مميارا دوالر عاـ 

، كما وقعت 2006صيف مبمغ مميار دوالر الى ىذا القرض في آذار عقود نفطية ، واضافت ال
( مميار دوالر ثمف حصة ليا في حقل نفط 2.3عمى دفع ) 2006البحرية الوطنية الصينية عاـ 

. كما تـ التوقيع عمى عقد استكشاؼ حقوؿ بحرية مع كينيا تتمكف بموجبو شركة  (64)وغاز نيجري 
( ميل مربع شمالي 44.500ؼ ستة مواقع تمتد عمى )شركة النفط البحرية الصينية مف استكشا

 . (65)البالد وجنوبيا
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نما ىناؾ      كما لـ تقتصر االستثمارات النفطية الصينية عمى الدوؿ المذكورة اعاله ،وا 
ثيوبيا ، ومدغشقر  استثمارات نفطية صينية في كل مف انجوال ، وراوندا ، والكونغو رازافيل ، وا 

تقتصر السياسة النفطية الصينية عمى افريقيا وأف كانت في أوضح صورىا مف . وال (66)والسوداف
خالؿ االستثمارات المتعددة ىناؾ ، إذ بدأ االىتماـ في مناطق أخرى ليا أىمية واضحة في 

 امتدادات النفط والغاز لمصيف في كل مف منطقة الشرؽ األوسط وبحر قزويف .

بحر قزويف بدأت طموحات الصيف تؤتي ثمارىا ، ففي بعض مناطق آسيا الوسطى وبخاصة     
بكيف اف تراوغ الشركات الروسية واألوروبية بسرعة ، فعمى الرغـ مف وجود النفط  استطاعتو 

والغاز في أماكف نائية لـ يؤثر عمى االستعداد الصيني غير المألوؼ لتشكيل تحالفات وعالقات 
مميارات دوالر تـ  10خستاف قرضا  قيمتو مع دوؿ آسيا الوسطى . بحيث قدمت الصيف الى كازا

سداده مقابل امتدادات مستقبمية وأسيـ في شركات منتجة لمنفط ، وكانت الصيف قد اشترت موخرا  
نتاج النفط  11ومف خالؿ صندوؽ بكيف السيادي نحو ) %( مف أسيـ شركة كازاخستاف لمتنقيب وا 

 .( 67)وىي شركة مدرجة في بورصة لندف

كانوف االوؿ  14اطار خطط الصيف في آسيا الوسطى االفتتاح الرسمي في ويدرج ضمف     
( كيمو 1833، لخط انابيب الغاز الطبيعي بيف الصيف وآسيا الوسطى الذي يبمغ طولو )2009

 30( مميار متر مكعب مف الغاز الطبيعي عمى مدى 40متر ، وسيتيح ىذا الخط تصدير )
. ويبدأ الخط مف  (68)2012التمريرية الكاممة في عاـ  عاما ، ومف المقرر أنو قد بمغ طاقاتو

الحدود بيف تركمانستاف واوزبكستاف ، ويمر باألراضي االوزبكية والكازاخية قبل أف يصل الى 
منطقة شينغيانغ في شماؿ غربي الصيف . ومف ىناؾ ، يمتد الخط داخل الصيف ، بطوؿ 

 . (69)( كيمومترا  حتى ىونغ كونغ8704)

، 2011تشريف الثاني  24خطوة حممت كثير مف الدالالت ، قررت تركمانستاف في وضمف      
( مميار متر مكعب سنويا  ، 65رفع حجـ الغاز المصدر الى الصيف عبر خط االنابيب الى )

 .(70)بيدؼ مواكبة طمبيا المتزايد عمى الطاقة
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 ثالثًا : وسيلة الضغوط السياسية للدول المنتجة

األمف  عناصر الطاقة الرسمية الروسية الى أف أمف الطاقة عنصر ميـ مف تشير استراتيجية    
القومي الروسي ، وتؤدي الحكومة دورا  نشيطا  في قطاع الطاقة حتى تحمي روسيا مف التيديدات 

 .(71)الداخمية والخارجية

وعمى ىذا االساس أصبح أمف الطاقة االوروبي يرتبط بشكل وثيق ، بأىداؼ السياسة     
الخارجية الروسية وعدد مف شركاتيا مثل غاز بروـ ، وروزنفت نوروس اوؾ انرجو ، اذ اف 
اعتماد اوروبا عمى روسيا ، بوصفيا مصدرا  لمنفط والغاز ، زاد منذ نياية الحرب الباردة في عاـ 

%( مف 44.6( الراىنيف مف االتحاد االوروبي نسبة )27ث استورد االعضاء اؿ )، حي1990
 .( 72)2010%( عاـ 54طاقاتيـ مف خارج االتحاد االوروبي ، ووصل ىذا الرقـ الى نسبة )

كما اف اعتماد اوروبا المتزايد عمى الواردات ىو الى حد كبير نتيجة ىبوط االنتاج الذي      
مية اليولندية ، والنرويجية وبحر الشماؿ البريطاني بشكل رئيس لمنفط يؤثر في المصادر المح

والغاز ، باإلضافة الى الطمب المتزايد ، ويستورد االتحاد االوروبي في الوقت الراىف نحو 
%( مف الغاز الذي يحتاج اليو ، ويرجح اف يرتفع الرقـ الى 36%( مف نفطو مف روسيا و )33)

. ويوضح الجدوؿ رقـ  (73)المفوضة االوروبية وء، حسب تنب 2030%( بحموؿ عاـ 60نسبة )
 (، اعتماد اوروبا عمى الغاز الروسي.10)

%(، أو عبر 80أف معظـ الغاز الروسي المنقوؿ الى اوروبا يمر عف طريق اوكرانيا )     
روسيا  االوكرانية . ولذلؾ تحاوؿ –بيالروسيا، او تركيا ، ونتيجة التقمبات في العالقات الروسية 

مكانياتيا بالتالعب المعتمد  نقل الغاز الى اوروبا عبر خطوط جديدة ال تعتمد عمى اوكرانيا وا 
 باإلمدادات مف روسيا.

وعمى ىذا االساس بدأت روسيا بتشييد خطوط االنابيب البحرية الجديدة تحت بحر البمطيق     
لجديدة سوؼ تقوـ بنقل الغاز )نورد ستريـ( ، وتحت البحر االسود )ساتوث ستريـ(، فالخطوط ا
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بيالروسيا( ، وبالتالي عدـ  –الروسي الى اوروبا مف خالؿ تجاوز دوؿ العبور الراىنة )اوكرانيا 
. كما ستمنع الخطوط الجديدة الغاز  (74)2009تكرار ازمة غازبروـ بيف روسيا  واوكرانيا عاـ 

 عف دوؿ العبور كميا . 

 (2007-2006الغاز الطبيعي الروسي ) ( المتمقوف الكبار لصادرات12جدوؿ )

 2006صادرات عاـ الدولة ت
 )مميار قدـ مكعب(

 2007صادرات عاـ
 )مميار قدـ مكعب( 

النسبة المئوية 
 الستيالؾ الغاز

 %36 1.378 1.300 المانيا 1
 %64 827 703 تركيا 2
 %25 742 756 ايطاليا 3
 %20 346 353 فرنسا 4
 %79 247 261 جميورية التشيؾ 5
 %47 247 272 بولنده 6
 %54 226 272 ىنكاريا 7
 %100 232 240 سموفاكيا 8
 %74 191 233 النمسا 9

 %100 166 173 فمنده  10
 %28 138 180 رومانيا 11
 %96 120 113 بمغاريا 12
 %82 113 95 اليوناف 13
 %87 74 74 صربيا  14
 %37 35 35 كرواتيا 15
 %64 18 25 سموفينيا 16
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 %12 11 14 سويسرا 17
 %100 4 4 مقدونيا 18

 مبيعات دوؿ البمطيق ورابطة الدوؿ المستقمة                         

 النسبة المئوية 2007صادرات عاـ  2006صادرات عاـ الدولة ت
 %66 2.240 2.085 اوكرانيا 1
 %98 763 724 بيالروسيا 2
 %35 0 141 اذربيجاف 3
 %100 36 67 جورجيا 4

  .Energy Information: administration. http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia/pdfالمصدر

ولقد ولد دور روسيا ، بوصفيا أكبر مزود ألوروبا بمصادر الطاقة الى جانب سيطرة        
 الكرمميف عمى االنابيب الروسية، مخاوؼ تتعمق بأف موسكو تستطيع اف تقرر وقف الحموالت
المتعاقدة عمييا ،وىذا نوع مف االبتزاز السياسي واالبتزاز االقتصادي .اذ تستطيع روسيا أف تعزؿ 
دوؿ التنقيب واالستخراج عف اوروبا ، بالمحافظة عمى سيطرتيا شبو االحتكارية عمى خطوط 

 ة عاجزة عف النفاذ الىياالنابيب مف بحر قزويف و اوروبا ، وىكذا سوؼ تكوف الدوؿ االوروب
 النفط والغاز في دوؿ بحر قزويف ، اال عمى اساس اتفاقيات مع موسكو.

جعمت ىذه المخاوؼ اوروبا تفكر بمشاريع تيدؼ لكسر الييمنة الروسية عمى سوؽ وقود      
الغاز في القارة االوروبية ، ومف ىذه المشاريع ىو خط انابيب غاز )نابوكو ( ، الذي مف خالؿ 

نابعو في آسيا الوسطى وبحر قزويف باتجاه االسواؽ االوروبية ، بعيدا  تشييده سينقل الغاز مف م
 . (75)عف األراضي الروسية مف خالؿ مرورىا عبر تركيا

وفقا  لمخطط المعتمدة ، يقضي مشروع )نابوكو( ،بمد خط انابيب ينطمق مف ثالث دوؿ في     
آسيا الوسطى ىي ، كازاخستاف فأوزبكستاف فتركمانستاف ، ثـ يمتد غربا  في قاع بحر قزويف 
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حتى اذربيجاف ، ومنيا الى جورجيا ، ثـ تركيا ، ويواصل الخط بعد ذلؾ مساره الى بمغاريا 
 .(76)2011حزيراف  8ا وىنغاريا والنمسا ، حيث تـ توقيع  اتفاقية ىذا الخط في وروماني

وىكذا يتضح اىـ الوسائل المستخدمة مف قبل القوى الدولية الفاعمة عمى الساحة العالمية       
لمحصوؿ عمى المصادر االساسية لمطاقة )النفط والغاز الطبيعي( ، واستخداميا في التأثير عمى 

 وؿ سواء كانت المنتجة ليذه المصادر او المستيمكة ليا .مختمف الد

 الخاتمة:

سوؼ تبقى تمثل المصدر االساس لمطاقة  (ة )النفط والغاز الطبيعيالرئيسف مصادر الطاقة إ    
مف خاللو اضعاؼ أىمية النفط والغاز الطبيعي ، وىو  في ضوء عدـ وجود البديل الذي يمكف

السبب الذي جعل التنافس الدولي عمى ىذه المصادر واضح مابيف الدوؿ الصناعية الكبرى 
لموصوؿ الى أمف الطاقة إلدامة التنمية االقتصادية لتمؾ الدوؿ باعتبار تمؾ المصادر الطاقوية 

 الشرياف الحيوي لتمؾ االقتصاديات . 

ء مف خالؿ الحصوؿ عمى مصادر الطاقة بالنسبة اىذا التنافس ما بيف الدوؿ الكبرى سو       
لمدوؿ المستيمكة ، او مف خالؿ التأثير السياسي واالقتصادي لبعض الدوؿ المنتجة سيؤدي الى 

، ىو مما جعل الدوؿ المستيمكة لمنفط تزايد اىمية النفط والغاز الطبيعي في العالقات الدولية 
وبحسب طبيعة ز الطبيعي تسعى لمحصوؿ عمى ىذه المصادر بطرؽ متعددة ومختمفة والغا

 .كانت تمؾ الطرؽ عسكرية او اقتصادية استراتيجيات تمؾ الدوؿ سواء

عمى ينابيع مصادر النفط ىذا التنافس دخل مرحمة مف مراحل الحرب الباردة في الوصوؿ       
حرب اقتصادية السيما في ضوء الصعود المتنامي والغاز الطبيعي بيف الدوؿ المستيمكة وىي 

 .الطبيعي في الساحة العالمية  لالقتصاديات وتصاعد معدالت االستيالؾ المرتفع لمنفط والغاز
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 اليوامش والمصادر
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