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 میدقت

 عوضومبً اصاخً امامتھا لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنمل ةماعلا ةنامألا يلوت

 كلذو ىوصقلا ةیمھألا تاذ عیضاوملا نم هرابتعاب ،بلطلا نمأو تادادمإلا نمأ ھیقشب ةقاطلا نمأ

 زاغلاو طفنلل ةجتنملا لودلا اھذفنت يتلا ةمخضلا تارامثتسالل تانامضلا نم دیزم قیقحت فدھب

 نیب ةنزاوملا تحبصأ دقو .ةیملاعلا قوسلا يف زاغلاو طفنلا يف ةمزاللا تادادمإلا رفوت نامضل

 لوح قفاوتلاو بلطلا نامضو تادادمإلا نامض لوح نیكلھتسملاو نیجتنملل ةنیابتملا حلاصملا

 قفاوتلا حبصأو ،ةرصاعملا ةیلودلا تاقالعلا ةدنجأ يف ةدیازتم ةیمھأ لتحت لداعلا رعسلا ةلأسم

 نمأ ھیقشب يملاعلا ةقاطلا نمأ ددھت دق يتلا سجاوھلا نم اسجاھ اھایاضق لوح رظنلا تاھجو يف

  .بلطلا نمأو تادادمإلا

 لمشی يذلا يداصتقالا دعبلا يف لثمتت يتلاو ،ةفلتخم ةیسیئر داعبأ اھل ةقاطلا نمأ ةیضق نإ

 نیجتنملل ةنیابتملا حلاصملا نیب ةنزاوملاو ،اھریوطتو اھیلإ لوصولا ىلع ةردقلاو دراوملا ةرفو

 تاكلتمملا نمأ لمشی يذلا يعیبطلا نمألا دعبو ،لداعلا رعسلا ةیضق لوح قفاوتلاو نیكلھتسملاو

 دوجو يف لثمتملا  يسسؤملا دعبلاو ،ةراجتلا تاراسمو دادمالا لسالسو ةیتحتلا ىنبلاو تآشنملاو

 يئیبلا دعبلاو ،هرارقتسا ىلع ةظفاحملاو يملاعلا ةقاطلا قوس میظنت ىلع ةرداقلا ةیلودلا تامظنملا

 ةقاطلا رداصمب ھتقالعو يرارحلا سابتحالا ایاضق لوح رئادلا لدجلاو ةقاطلا رداصم مادختسال

 ةحضاو تاسایس بلطتیو ،ةقاطلا نمأ قیقحت يف ایسیئر ارود رامثتسالا بعلی امك ،اھتامادختساو

  .ةقاطلا رداصم ىلع يلبقتسملا بلطلا نمضت ةكلھتسملا لودلا بناج نم

 لودلا نیب ھفیرعت لوح نیابتلاو ،ةقاطلا نمأ موھفم يف يخیراتلا روطتلا ةساردلا لوانتت

 يملاعلا لورتبلا قوس ىلع اھتاساكعناو ةقاطلا نمأل ةیسیئرلا داعبألاو ،ةقاطلل ةكلھتسملاو ةجتنملا

 افارشتسا ةساردلا تمدق امك .ىرخأ ةھج نم كباوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا ىلعو ،ةھج نم

 نمو .يملاعلا ةقاطلا نمأ ىلع اھتاساكعناو ةیلبقتسم ةرظن يف ةقاطلا قاوسأل ةلمتحملا تاراسملل

 ةیملاعلا ةقاطلا ةموظنم يف لدابتملا دامتعالا ةلأسم يف رظنلا ةیمھأ ةساردلا ھیلإ تصلخ ام مھأ
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 قاوسأ يف نیلقتسم نیجتنمل دوجو ال ثیح ،عقاولا يف ھل ساسأ ال رمأ ةقاطلا ةیلالقتسا ةلأسمف

 .قاوسألا رارقتسا قیقحتلً اعم لمعت نأ بجی ةطبارتمو ةلماكتم ةموظنم لب ،طفنلا

 لودلا نیب ةیلوئسملاو ةیؤرلا يف ةكارشلاو ءانبلا راوحلا لیعفت ةیمھأ ىلع ةساردلا دكؤت امك 

 دئاعلا نامض بلطتی طفنلا جارختسا يف رامثتسالا نأ ىلع ةساردلا تدكأو ،ةكلھتسملاو ةجتنملا

 ىلع بلطلا نامضف ،لداع رعسبو بلطلا نامضب الإ دئاعلا نامض نكمی الو ،رامثتسالا ىلع
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 ةیضقل ةیساسألا میھافملا ضعب حیضوت يف ةساردلا هذھ مھاست نأ ةماعلا ةنامألا لمأتو

 .ةفرعمو ةدئاف نم ھیلإ نوعسی ام نوصتخملا اھیف دجی نأ وجرتو ،ةیسیئرلا اھداعبأو ةقاطلا نمأ

 ،،،،قیفوتلا يلو هللاو

 

 ماعلا نیمألا                                                                       

 تبس نب تبس ىلع                                                                        
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II 
 

  لاكشألا ةمئاق
 مقر  لكـــــشلا 

 ةحفصلا
 يف ةیملاعلا قانتخالا طاقن ربع ةلوقنملا ةیطفنلا تاجتنملاو ماخلا طفنلا تایمك )1( لكشلا

 2016 ماع
17 

 20 )100=2010 ةقیقح( ،ماخلا طفنلل ةیروفلا راعسألا )2( لكشلا
 26 طفنلا راعسأو ةیعانصلا لودلاب يراجتلا نوزخملا )3( لكشلا
 نیثالثلا ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم نادلب يف يجیتارتسالا نوزخملا )4( لكشلا

  طفنلا راعسأو ایقیرفأ بونجو
27 

- 1978 ریانی( ةرتفلا لالخ طفنلا راعسأو ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع )5( لكشلا
 )2020وینوی

32 

 35 )100=2019 لوألا عبرلا( ،يونس عبر يلامجإلا يلحملا جتانلا يلامجإ )6( لكشلا
 36 ةتباثلا راعسألاب يملاعلا يلامجإلا جتانلا ومن )7( لكشلا
 38 ةتباثلا راعسألاب يملاعلا يلامجإلا جتانلا ومن )8( لكشلا
 كالھتسالا يلامجإو طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا يلامجإل ةیلبقتسملا تاعقوتلا )9( لكشلا

 2021 ماع ةیاھن ىتح يملاعلا
39 

 ةیاھن ىتح تنرب ماخل يروفلا رعسلل يرھشلا طسوتملل ةیلبقتسملا تاعقوتلا )10( لكشلا
 2021 ماع

40 

 42 طفنلل ةیلبقتسملا راعسألا ةكرحل ةعقوتملا تاھویرانیسلا )11( لكشلا
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 كالھتسالا يلامجإو *طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا يلامجإل ةیلبقتسملا تاعقوتلا )2( لودجلا
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 تاساكعنالاو ةیلبقتسملا قافآلاو عقاولا :يملاعلا ةقاطلا نمأ"

 "ءاضعألا لودلا ىلعو ةقاطلا قاوسأ ىلع
 

 ةمدقم

 ةروثلا جالبنا ذنم ةیلودلا تاقالعلا يفَ امھم َادنب ةیروفحألا ةقاطلا رداصم لكشت

 تاذ لودلاف  .ملاعلا ىوتسم ىلع رداصملا كلتل ئفاكتملا ریغ عیزوتلا ببسب ةیعانصلا

 طفنلا اھسأر ىلعو ،ةیروفحألا ةقاطلا ىلع تدمتعا ةروطتملاو ةثیدحلا تاداصتقالا

 مغرلا ىلع ةلوقعم راعسأبو ةقاطلا نم اھتاجایتحا ةلباقمل دیازتم لكشب ،يعیبطلا زاغلاو

 نم اھداریتسا ىلع دمتعت اھلعج يذلا رمألا ،اھیدل رداصملا كلت ةرفو صقن نم

 نم ةیملاعلا دراوملا بلغأ رفاوتت ،لباقملابو .يلحملا بلطلا نم اھتجاح ةیبلتل ،جراخلا

 لخدلل يسیئر ردصمك اھیلع دمتعتو ، ةیمانلا لودلا ىدل ةیروفحألا ةقاطلا رداصم

 كلذلو ،دئاوعلا لضفأ ققحت تایمكبو ةلداع راعسأب اھریدصت ىلإ ىعستو ،يموقلا

 حبصأو ،ةرصاعملا ةیلودلا تاقالعلا ةدنجأ يف ةدیازتم ةیمھأ ةقاطلا نمأ ةیضق تلتحأ

 نمألاو ملسلا ددھت دق يتلا سجاوھلا نم اسجاھ لثمی اھلوح رظنلا تاھجو يف قفاوتلا

 .نایحألا نم ریثك يف يملاعلا

 نمأ موھفم يف يخیراتلا روطتلا لوانت ىلإ ،ساسألا ةجردلاب ،ةساردلا فدھت

 ةیسیئرلا داعبألاو ،ةقاطلل ةكلھتسملاو ةجتنملا لودلا نیب ھفیرعت لوح نیابتلاو ،ةقاطلا

 ءاضعألا لودلا ىلعو ،ةھج نم يملاعلا لورتبلا قوس ىلع اھتاساكعناو ةقاطلا نمأل

 ةلمتحملا تاراسملا سمتلت نأ ةساردلا لواحت امك ،ىرخأ ةھج نم كباوأ ةمظنم يف

 .يملاعلا ةقاطلا نمأ ىلع اھتاساكعناو ةیلبقتسم ةرظن يف ةقاطلا قاوسأل
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  ةقاطلا نمأ موھفمل يخیراتلا روطتلا :ًالوأ

 ةیلودلا تاقالعلا يف حطسلا ىلع ةقاطلا نمأ موھفم ھیف رھظ يذلا تقولا دوعی

 رییغت لشرشت نوتسنو ررق امدنع ،1911 ماع يف ىلوألا ةیملاعلا برحلا لبق ام ىلإ

 ،محفلا نع الدب طفنلا ىلإ ةیناطیربلا ةیكلملا ةیرحبلا حالسل ةعباتلا ةیبرحلا نفسلا دوقو

 ةیمارلا ھیعاسم نمض ،ةیعفدملا نارینل ةوق ربكأو ةنورمو ةعرس رثكأ اھلعج ةیغب

 لوحتلا اذھ نأ ریغ ،كادنآ يمانتملا يناملألا هریظن نع يناطیربلا لوطسألا قوفتل

 دامتعا نم ًالدبف ،ھتادادما نامض ثیح نم ایناطیربلً ادیدجً ایدحت لكش طفنلا وحن

 ىلع هدامتعا ىلإ لوحت ،ةنمآلا ةیلحملا زلیو محف تادادما ىلع يكلملا لوطسألا

ً اعافدو ،ناریا نم رحبلا قیرط نع لیم فالآ ةتس دعب ىلع نم ةمداقلا طفنلا تادادما

 روھتملا لوحتلا اذھ ةروطخب ،ناملربلا نم ھتھجاو يتلا تاداقتنالا مامأ هرارق ىلع

 دروملا ىلع لوصحلا يف ،ةنمآلا ریغو رطاخملاب ةفوفحملا ناریا ىلع دامتعالا وحن

 أدبملا دعب امیف دعی راص امب لشرشت باجتسا ،ایناطیربل ةیویح رثكألا يجیتارتسالا

 ،طقف عونتلاو عونتلا يف نمكی ةقاطلا نمأ نأ ىلإ راشأ ثیح ،ةقاطلا نمأ ةیضقل مكاحلا

 ةیعون ىلع دمتعن ال نأ بجی" : 1913 ماع ویلوی يف ناملربلاَ ابطاخم لاق امدنع

 نمكی طفنلا يف نیقیلاو نامألا ،دحاو راسم وأ ،دحاو دلب وأ ،ةدحاو ةیلمع وأ ،ةدحاو

 .1"طقف عونتلاو عونتلا يف

 لالخ نم ،ضرعلا بناجب ةقاطلا نمأ موھفم مادختساو حرط ةیادب طبترا كلذبو

 دقو ،ةلوبقم راعسأب ةكلھتسملا لودلل ةقاطلا نم ةمزاللا تادادمالا رفوت ىلع زیكرتلا

 طفنلا قاوسأ ىلع عبسلا تاوخألا ھیف ترطیس يذلا تقولا يف فادھألا هذھ تققحت

 "كبوأ" طفنلل ةردصملا لودلا ةمظنم تءاج ىتح ،انمیھم موھفملا اذھ ءاقب عم ،ةیملاعلا

 تاكرش بھن فقوو ،اھدراوم نم ربكأً ادئاع طفنلل ةردصملا لودلا قیقحتل ىعسی ركفب

 طفنلا قاوسأ يف ةمھم ھفاطعنا اھدجاوتب كبوأ تثدحأو ،ةیطفنلا اھتاورثل ةیملاعلا طفنلا

                                                             
1 Danial Yergin, The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, 2011  
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 ةرارشلا ةباثمب تناك 1973 ماع لالخ ثدح يذلا يطفنلا رظحلا ثادحأ نأ الإ ،ةیلودلا

 ةكلھتسملا لودلا لبق نم ةدیدشلا ةیئادعلا نم ةفینع ةجوم دعاصتل نانعلا تقلطأ يتلا

 رظحلا تضرف يتلا اھنم ةیبرعلا لودلاو ،ماع لكشب ھل ةردصملا لودلا هاجت طفنلل

 لجأ نمّ انونجمّ اعفادت رظحلا نع ةدلوتملا ةمزألا تقلخ امك ،صوصخلا ھجو ىلع

 عافترالا ىلإ طفنلا راعسأب عفد امم ،ةكلھتسملا نادلبلاو راجتلاو تاكرشلا نیب طفنلا

  .اھتایوتسم فاعضأ ةعبرأب

 نطنشاوب ةقاطلا رمتؤم يف ،1973 ةمزأل ةعیرسلا لاعفألا دودر ىلوأ تتأ دقو

 ةقاطلا ةیقافتا ھنع تقثبنا يذلاو ،1974 ریاربف فصتنم يف لجع ىلع دقع يذلا

 تاقوأ يف فرصتلا ةیغب ،ةكلھتسملا لودلل دیدج نمأ ماظن تددح يتلا ،ةیلودلا

 دقو ،تادادمإلا عاطقنا تامزأ ةھجاومل ةیعانصلا لودلا نیب قیسنتلاو ،تابارطضالا

 لودلا ةھجاوم يف طفنلل ةكلھتسملا ةیعانصلا لودلا تعمج يتلا ةیقافتالا هذھ تلكش

 ةیقافتالا تسسأو ،اذھ انموی ىتح ةكلھتسملا لودلل ةقاطلا نمأ ساسأ ،ھل ةردصملا

 ةیسیئر ةیلآك )International Energy Agency-IEA( ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو

 ةھجاوم يف ةیعانصلا لودلل ةكرتشم ةھبج نیمأت اھب طینأو ،ةیقافتالا فادھأ قیقحتل

 طفنلل ةردصملا ةیسیئرلا لودلل ةكرتشم قیسنت ةیلآك 1960 ماع تسسأت يتلا كبوأ

 .كادنآ

 ةیعانصلا لودلا ىربك نم ةلود 30 اھتیوضع يف ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو مضت

 رمتسملا لیلحتلاو ةبقارملا نمؤت يتلا ءاضعألا اھلودل ةذفانلا نیعلا ربتعتو ،ةكلھتسملا

 قیسنت ناك امنیب ،اھثاحبأو اھتاینقتو اھتاسایس يف ةیلودلا تاروطتلاو ،ةقاطلا قاوسأل

 ةیساسألا تابجاولا دحأ ةئراطلا تادادمإلا عاطقنا تامزأ ةھجاومل ةكرتشملا دوھجلا

 يتلا ةیجیتارتسالا ئراوطلا تانوزخم ةیلآ ربع قیسنتلا اذھ متیو ،اھئاشنا ذنم ةلاكولل

 نمأل يسسؤملا دعبلا نمضَ اقحال اھنع ثیدحلل دوعن فوس يتلاو ،ضرغلا اذھل تئشنأ

  .ةقاطلا
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 ،ةیلودلا ةحاسلا يف كبوأ عم ھجول اھجو ،ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو زورب عمو

 ىوتسملا ىلع ةقاطلا نمأ موھفم لوح لدجلا يمانت ةیلودلا ةقاطلا قاوسأ تدھش

 ةكلھتسملا لودلا نیب ةقاطلا نمأل ددحم فیرعت ىلع ماع قافتا دجوی ال ثیح ،يملاعلا

 لودلا نیب ىتح دوجوم ةقاطلا نمأ موھفم فیرعت يف فالخلا نإ لب ،ةجتنملا لودلاو

 نأ الإ ،ةقاطلا نمأ موھفم فیرعت يف لودلا هذھ نیب دوجوم نیابتلاف ،اھسفن ةكلھتسملا

 تایالولا اھتمدقم يفو ةكلھتسملا ةیبرغلا لودلا ىربك لثمت يتلا ىلعألا تاوصألا

 تادادمالا رفوت نامض ىلع زیكرتلا لالخ نم ،ضرعلا نمأ موھفمب تكسمت دق ةدحتملا

 طفنلل ةردصملا لودلا تبلق امنیب ،ةلوبقم راعسأب ةكلھتسملا لودلل ةقاطلا نم ةمزاللا

 ،زاغلاو طفنلا نم اھتارداص ىلع لداع رعسبو بلطلا نمأ ىلإ لاؤسلا يعیبطلا زاغلاو

 يعامتجالاو يداصتقالا رارقتسالاو ومنلا ةلجع عفدل سیئرلا نماضلا ربتعی يذلا

 يذلا كئلوأل ةلداع دئاوعل سیئرلا نماضلا لثمی امك ،ةبضانلا اھتاورثل لداعلا دئاعلاو

 لودلا نیب يمانتملا لدجلا اذھ داقو ،ةیطفنلا ةعانصلا يف ةدودحملا مھدراوم نورمثتسی

 يملاعلا ةقاطلا ىدتنم سیسأت ىلع قافتالل ةكلھتسملا لودلاو ةجتنملا

)International Energy Forum-IEF( يملاع عمجت ربكأ وھو ،1991 ماع يف 

 ءاضعألا ةكلھتسملا لودلا لثمت ،ملاعلا تاراق عیمج نم ةلود 70 مضی ةقاطلا لاجم يف

 نیبعاللاو روبعلا لودو كبوأ يف ءاضعألا ةردصملا لودلاو ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو يف

 لودلا لثمت ثیح ،كبوأو ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو جراخ نم ةقاطلا قاوسأ يف نییسیئرلا

 بلطلا يلامجإ نم %90 وحن اھعومجم يف يملاعلا ةقاطلا ىدتنم قاثیم ىلع ةعقوملا

 لدابتملا مھافتلا زیزعت ىلإ ىدتنملا فدھیو ،2زاغلاو طفنلا ىلع يملاعلا ضرعلاو

 .يملاعلا ةقاطلا نمأ نامض لجأ نم ةكرتشملا ةقاطلا حلاصمب يعولاو

  

                                                             
2 https://www.ief.org/about-ief/ief-overview.aspx 
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)International Energy Forum-IEF( يملاع عمجت ربكأ وھو ،1991 ماع يف 
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 .يملاعلا ةقاطلا نمأ نامض لجأ نم ةكرتشملا ةقاطلا حلاصمب يعولاو

  

                                                             
2 https://www.ief.org/about-ief/ief-overview.aspx 
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 ةكلھتسملاو ةجتنملا لودلا نیب ةقاطلا نمأ فیرعت فالتخا ً:ایناث

 تامظنملا كلذكو ،ةیمانلا وأ ةمدقتملا اھنم ءاوس ملاعلا لود نم دیدعلا لمع

 لك عقوم بسحب ةقاطلا نمأل ةصاخ تافیرعت ةغایص ىلع ةیمیلقإلا تالتكتلاو ةیلودلا

 ةطراخ ىلع يمیلقإلا لتكتلا وأ ةیلودلا ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا ةعومجم وأ ،ةلود

 ةقاطلا نمأ فیرعت يف نیابتلا نم َاریبك اًردق تاغایصلا هذھ يوتحتو .ةیلودلا ةقاطلا

 لودلا روظنمو ،ةیدیلقتلا ةقاطلا رداصمل ةدروتسملاو ةكلھتسملا لودلا روظنم نیب

 نالازی ال ناذللا ،يعیبطلا زاغلاو طفنلا صخأ وحن ىلعو ،اھل ةردصملاو ةجتنملا

 .نآلا ىتح ةقاطلا رداصم مھأو ربكأ نالثمی

 لك يفو تادادمإلا ةرفو ھنأب ةقاطلا نمأ فرعی ةكلھتسملا لودلا بناج نمف 

 ةكلھتسملا لودلا ىدل ةقاطلا نمأ موھفم طبتری كلذبو ،ةلوقعم راعسأبو تاقوألا

 تاسایس ربع ،ایند تایوتسم يف راعسألا رارقتسا عم ضرعلا نمأب ةقاطلل ةدروتسملاو

 ،لباقملا يفو .بلطلا نم ربكأ اھنم ضورعملا لعجل ةقاطلا رداصم ىلع بلطلا ضفخ

 ىلع بلطلا نامض موھفمب ةقاطلا نمأل ةردصملاو ةجتنملا لودلا فیرعت طبتری

 راعسأ نامض ضرغب ّبلطلا نم لقأ ضرعلا ءاقب ربع ،ةلداع راعسأبو ةقاطلا رداصم

 .ةبضانلا اھدراوم يف رامثتسالا ىلع ةمیق ىلعأ دئاوع ققحت ةعفترم

 ،تادادمالا نمأ ىلع زكترا دق ةقاطلا نمأل يدیلقتلا موھفملا نأ نم مغرلا ىلع

 دق يملاعلا ةقاطلا قوس نأ الإ ،ةقاطلا نمأل دیحولا دیدھتلا لثمی اھعاطقنا نأ ربتعأو

 تاجوم اھتمدقم يف يتأی ،تادادمالا عاطقناب طبترت مل ةمھم تالوحتو تامزأ ةدع دھش

 عم ةینطولا ةقاطلا تاكرش سیسأتو طفنلل ةردصملا لودلا اھتدھش يتلا ةعساولا میمأتلا

 تكردأ دقل .ةقاطلا ةینطو ھیلع قلطی ام هاجت لودلا هذھ ىدل دیازتملا يعولا يمانت

 يف ھمادختساو يجیتارتسالا عاطقلا اذھ ىلع ةرطیسلا ماكحإ ةیمھأ ةردصملا لودلا

 ةینطو راكفأ ىلع طفنلل ةدروتسملا لودلا ضارتعا نم مغرلا ىلعو .ةیلودلا اھتاقالع

 ربعت ةقاطلا نمأ لاجم يف ةنلعملا اھتاسایس نأ الإ ،ةردصملا لودلا اھتنبت يتلا ةقاطلا
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 ةیلالقتسا موھفمف .ریاغم موھفمب ةقاطلا ةینطو نمً اددشت رثكأ ركف ىلع ةقیقحلا يف

 يفو ةیبرغلا ةكلھتسملا لودلا ىربك يف يضاملا نرقلا تانیعبس عم زرب يذلا ةقاطلا

 ، لئادبلا عیونت ربع دروتسملا طفنلا ىلع دامتعالا لیلقتو ،ةدحتملا تایالولا اھتمدقم

 میدقت لباقم ،ةیلحملا اھقاوسأ يف ةیطفنلا تاجتنملا راعسأ ىلع ةیلاعلا بئارضلا ضرفو

 لكشت ،اھریغو يویحلا دوقولاو محفلا لثم ىرخألا ةقاطلا رداصمل يخسلا معدلا

ً اراطإ لثمتو يعیبطلا زاغلاو طفنلا تادراو لیلقتل فدھت ةقاطلل ةینطو ةسایس رصانع

 ةقاطلا قاوسأ ىلع ةریبك ةروصب ترثأ ةكلھتسملا لودلا يف ةقاطلل ةینطو تاسایسل

       .ةقحاللا ةرتفلا لالخ

 ءاضعألا لودلا يف ةلثمم ةیدیلقتلا ةقاطلل اكالھتساو اًداریتسا رثكألا لودلا نألو

 ،نابایلاو يبوروألا داحتالاو ةدحتملا تایالولا اھتمدقم يفو ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو يف

 ناك ةقاطلا نمأ ةیضقل اھروظنم نإف ،ملاعلا يف ىوقألاو ىربكلا لودلا لازت الو تناك

 نیرشعلا نرقلا ةرتف لاوط موھفملا كلذ ةغایص يف اریثأت رثكألاو ىوقألا روظنملا

 دنھلاو نیصلا دوعص نیرشعلاو دحاولا نرقلا ةیادب دھش امك .ةریبك ةجردب نآلا ىتحو

 امم ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا ومنل يساسألا كرحملاو ةكلھتسملا لودلا ىربك نمض

  .ایوق َاریثأت ةقاطلا نمأل امھتیؤر حنمی

 ةیادبلا يف طفنلا نم اھتادادما نیمأت ىلع اھبناج نم ةدحتملا تایالولا تزكر

 برحلا ةیاھن دعب اھمامتھا لقتنا مث ،يبرعلا جیلخلا ةقطنمب اھتعبتأو ،كیسكملا جیلخ نم

 ةقطنم ھبعلت يذلا مساحلا رودلل ةجیتنو ،نیوزق رحبو دوسألا رحبلا قطانم ىلإ ةدرابلا

 تایالولا دامتعا لظ يفو ،ةیملاعلا يعیبطلا زاغلاو طفنلا قاوسأ يف طسوألا قرشلا

 رداصم نیمأت ةیضق تناك ،اھئافلحو اھل ةقاطلا نم اھتاجایتحا ریفوت ىلع ةدحتملا

 ذنم ةیجراخلا ةدحتملا تایالولا ةسایس نمض عقت طسوألا قرشلا ةقطنم نم تادادمإلا

 كلتل ةیساسألا ئدابملا مسر يف يسیئر روحم لثمتو ،نیرشعلا نرقلل يناثلا فصنلا

 "ةلوقعم" تایمكب ةقاطلا ىلع لوصحلا رابتعاب ةقاطلا نمأ ةمدخل اھعیوطتو ةسایسلا

   .ھیلع ةمواسملا نكمی ال يكیرمألا يموقلا نمألا نم ءزج "ةبسانم" راعسأبو
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 ذنم ةقاطلا نمأ يف ةدحتملا تایالولل ةیلخادلا ةسایسلا تزكر ،رخآ بناج نمو

 تادراو ىلع دامتعالا صیلقتو يتاذلا ءافتكالا فدھ ىلع يضاملا نرقلا تانیعبس

 نم ةقاطلا نمأ ریطأت دح ىلإ اھتاعلطتب ةالاغملا يف تبھذو ،طسوألا قرشلا نم طفنلا

 سیئرلا ھب قطن نأ ذنم َاریثك حلطصملا اذھ ددرت ثیح ،ةقاطلا ةیلالقتسا روظنم

 يف "لالقتسالا عورشم" ناونع تحت ةقاطلا ةسایس نع ھباطخ يف ةرم لوأ نوسكین

 يف ةدحتملا تایالولا اھتلذب يتلا دراوملاو دوھجلا نع رظنلا ضغبو  .19733 ربمفون

 طفنلا جاتنا ةروث تءاج ،طفنلا نع ادیعب لوحتلاب ةقاطلا نم اھرداصم عیونت لیبس

 .يكیرمألا ةقاطلا نمأ ةیضق يف ةمھم ھفاطعنا ققحتل يكیرمألا يرخصلا زاغلاو

 قوسملا يعیبطلا زاغلل جتنم ربكأو ،ملاعلا يف طفنلل جتنم ربكأ مویلا ةدحتملا تایالولاف

 نعً اضوعو ّ،ایتاذ ةیفتكم ھبش ربتعتو ،ملاعلا يف يویحلا دوقولل جتنم ربكأو ،ملاعلا يف

 ةیامحبَ امامتھا رثكأ ةدحتملا تایالولا تحبصأ ،طفنلا ىلإ لوصولا ةیناكمإ ىلع ظافحلا

 دق طفنلا راعسأ يف ریبكلا عجارتلاف .ماع لكشب قوسألا يف راعسألا بلقت نم اھسفن

 ةصح لثمی يذلاو َ،ایبسن ةفلكتلا عفترم يرخصلا طفنلا جاتنا تایلمع ىلعَ ابلس رثؤی

 ویام رھش لالخ %70 يلاوح تغلب طفنلا نم ةدحتملا تایالولا جاتنا نم ةمھم
 قوسلا يف ةقاطلا راعسأب عفدی دق ةیملاعلا طفنلا راعسأ يف ریبكلا عافترالا امنیب ،42020

 حامج حبكیو نییكیرمألا نیكلھتسملا ىلعً ابلس رثؤی يلاتلابو دوعصلا وحن ةیكیرمألا

 تانوزخم ءانب ىلع ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا تلمع امك .دالبلل يداصتقالا ومنلا

 ثراوكلاو ةیجراخلا ةیطفنلا تامدصلا ریثأت لیلقتل طفنلا نم ةمخض ةیجیتارتسا

 .يكیرمألا ةقاطلا نمأ ىلع ةیعیبطلا

 ،ةسیئر رصانع ةعبرأ ىلع ةقاطلا نمأ موھفم زكتری ،يبوروألا داحتإلا يفو

 لود وحن عاطقنا الب مادتسم لكشب اھقفدتو ةقاطلا دراوم رفوت ةیرارمتساب اھلوأ قلعتی

 ةلثمتملا جاتنإلا قطانم نم ةقوثوم ةقاط رداصم رفوت نامضبً ایناثو ،يبوروألا داحتالا

 دراوم فلتخمل ةلوقعم راعسأ نامضبً اثلاثو ،ایقیرفأ لامشو جیلخلا ةقطنمو ایسور يف

                                                             
3 Danial Yergin, The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, 2011 
4 Energy Information Administration, EIA   
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 رصنعلا قلعتی امنیب .امھیلع دامتعالا ةدشل طفنلاو يعیبطلا زاغلا اھتمدقم يفو ةقاطلا

 داحتالا كالتما نم مغرلا ىلعو ،اھب ررضلا قاحلإ مدعو ،ةئیبلا ةیامح نامضب عبارلا

 نم ةمزاللا ھتاجایتحا َّلُج ُنِمّؤی ھنإف ،ةیملاعلا تایداصتقالا ربكأ دحأل يبوروألا

 ایسور ىلع ةقاطلا داریتسا يف يبروألا داحتالا دمتعیو ،جراخلا نم ةقاطلا رداصم

 .ىطسولا ایسآو نیوزق رحب ةقطنمو ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلاو

 ةقاطلا لاجم يف يیسیئر ردصمك ایسور ىلع ریبكلا دامتعالا سجاھ لثمیو

 يبروألا داحتالا لود طابترا لثمی ثیح ،يبوروألا داحتإلا ىدل قلقللً اریبكً اردصم

 عم ةیسایسلا فقاوملا يف نیابتلاو يسلطألا لامش فلح لالخ نم ةدحتملا تایالولاب

 ىلع اھدامتعا نم لیلقتلا ىلإ يعسلل يبروألا داحتالا لودب عفدی ةبیرللً اردصم ،ایسور

 ھنأش نم يبوروألا ةقاطلا قوسل ایسور راكتحا نأ ىرت يبوروألا داحتالا لودف .ایسور

 نم دیدعلا يف ةلقتسم تاسایس داختا نم اھعنمت دقو ،وكسومل ةنیھر اھلود لعجی نأ

 ةقاطلا لقنی يذلا "ابجرود" بیبانأ طخ عطقب ایسور تماق ،لاثملا لیبس ىلعف .ایاضقلا

 ىلإ ةقاطلا نم اھتادادمإ عطقب ھتعبتأو ،2006 ماع ایناركوأ ربع ابوروأ لود ىلإ ةیسورلا

 عم يبوروألا داحتالا نواعت ىلع ادر ،يلاتلا ماعلا يف ایسورالیب ربع ةیبرغلا ابوروأ

 عردلا رشن تالواحمو ،ابوروأ لامش يف يسلطألا لامش فلح عیسوتل ةدحتملا تایالولا

 .ةیسورلا دودحلل نیتمخاتملا ایكافولس وكیشتو ادنلوب يف يكیرمألا يخوراصلا

           ةرشاعلا ةیسمخلا ةطخلا يف ةقاطلا نمأ فیرعت ءاج ،نیصلا يفو

 نمضی امب جراخلا نم ةقاطلا رداصم نیمأتو نامض" ھنأ ىلع )2001-2005(

 لودلا عم نیصلا قفتت كلذبو ،5"نیصلا يف ثیدحتلاو يداصتقالا ومنلا رارمتسا

 نیصلا تنبت دقو ،تادادمالا نامض لالخ نم ضرعلا نمأ ىلع تزكر يتلا ةكلھتسملا

 روحملا زكر .نییسیئر نیروحم ىلع موقت ةقاطلا نمأل ةیجیتارتسا ةیلمعلا ةیحانلا نم

 جراخلل ھجوتلا ةیجیتارتساو عونتلا أدبم قفو ةقاطلا قاوسأل لوخدلا نامض ىلع لوألا

                                                             
5  Steve A. Yetiv and Chunlong Lu, “China Global Energy, and the Middle East, Middle East journal, Vol. 
61, No. 2, Spring 2007, p.199 & ةینمألا م ولعلل ةیبرعلا فیان ةعماج "ةیجیتارتسإلا هراثآو ةقاطلا نمأ" ،دمحم ةفرع ةجیدخ .د 
2014. 
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 ةادأك نیصلا اھتمدختسا يتلا ةینطولا طفنلا تاكرش يف ةلثمتملا ةموكحلا عرذأ ربع

 ،قوسلا ىوقل اھكرت نكمی ال يموق نمأ ةیضق اھرابتعاب ةقاطلا رداصمل لوخدلا نیمأتل

 نمأ ةیامحو اھرداصم عیونتو ةقاطلا مادختسا ةءافك عفر ىلع يناثلا روحملا زكر امنیب

 لودلا ھیلإ اھتقبس يذلا ھتاذ راسملا عابتا ربع ةیطفنلا تامزألا ریثأت نم اھتادادما

 .كالھتسالا نم اموی 90ةدمل يفكی طفنلا نم يجیتارتسا نوزخم ءانبب ىربكلا ةكلھتسملا

 ةبسنلاب نیتیسیئر نیتقطنم ىلعً ایفارغج زكرت نیصلا نأ ركذلاب ریدجلاو

 قرش لامش يف اھدودحل ةمخاتملا ةقطنملا امھلوأ ،يعیبطلا زاغلاو طفنلا نم اھتادادمإل

 اھنم ةقاطلا تادادما لقن ةلوھسب زیمتت يتلا ،نیوزق رحب ةقطنمو يقرشلا اھبونجو ایسآ

 ناتسخازاك يف اھدوجو دیطوت يف نیكب تطشن اذل ،ةینیصلا يضارألل اھتمخاتملً ارظن

 تغلب ،اھب ةثالثلا طفنلا لوقح يف تارامثتسا ةماقإل ناتسخازاك عم قافتا ماربا ربع

 ءارشب )CNPC( ةینیصلا ةینطولا لورتبلا ةسسؤم تماق امك ،رالود رایلم 9.5 ھتمیق

 ناتسخازاكورتب ةكرش ىلعً اضیأ تذوحتسا امك ،كسبویتكأ لقح نم %60 ةصح

 زاغلا لقنل بیبانأ طخ ءانبب نیصلا تماقو .رالود رایلم 4.18 ةمیقب 2005 ماع ةیطفنلا

 ناتسنامكرت عم ةیقافتا نیصلا تعقو امك ،2009 ماع يف نیصلا ىلإ ناتسخازاك نم

 طسوألا قرشلا ةقطنم امھیناثو .20066 ماع يف بیبانأ طخ ربع اھنم زاغلا لقنل

 نم لورتبلا نم اھتاجایتحا فصن وحن نیصلا دروتست ثیح ءارحصلا بونج ایقیرفأو

 نمأ ةیجیتارتسا موقتو ،تارامإلاو رطقو تیوكلاو ةیدوعسلاك يبرعلا جیلخلا لود

 قرشلا لود عم ةخسار ةیفاقثو ةیراجتو ةیداصتقا تاقالع ءانب ىلع نیصلا يف ةقاطلا

 زاغلاو طفنلاب ةقلعتملا ةیویحلا تاعورشملا يف تاكارش لالخ نم ،ایقیرفأو طسوألا

 .ةیتحتلا ةینبلاو يعیبطلا

 ءاضعأ يف ةلثمم يعیبطلا زاغلاو طفنلل ةردصملا لودلا ربكأ نإف لباقملا يفو

 ةریبك ةجردب ةیداصتقالا اھتوق يف دمتعت لود يھو ،ىطسولا ایسآ لودو ایسورو كبوأ

 .نییساسأ نیروحم ىلع ةقاطلا نمأل اھروظنم دمتعیف ،رداصملا هذھ نم اھدراوم ىلع
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 اھیف رامثتسالاو اھریوطتو ةحاتملا دراوملل لثمألا لالغتسالاب قلعتی لوألا روحملاف

 معدل ایجراخو ةیعامتجالاو ةیداصتقالا ةیمنتلا معدلً ایلخاد اھنم ةدافتسالا میظعتل

 نم ھكلمت ام عم ىزاوتی ربكأ يلود رود ىلع لوصحلل يعسلا ربع ةیلودلا اھتناكم

 رارقتسا ةبقارمو ةرادإ يف ةمھاسملا يف يناثلا روحملا لثمتی امنیب .ةقاطلا رداصم

 ةلثمتملا اھحلاصم نع عافدلا يف ىرخألا ةجتنملا لودلا عم نواعتلاو ةقاطلا قاوسأ

 نزاوت ىلع ظافحلاو يعیبطلا زاغلاو طفنلا ىلع بلطلا نامض يف يساسأ لكشب

 ىلع دئاعلا ةنمضتم ھجارختسا ةفلكت زواجتت راعسألل ةلداع تایوتسم دنع قاوسألا

 ةیضرملا دودحلا دنعو ،بوضنلا ةرجأ لثمی شماھب ھجارختسا تایلمع يف رامثتسالا

 .ةبولطملا تارامثتسالاب ضوھنلل ةعجشملاو

 ةقاطلا نمأل ةیسیئرلا داعبألا ً:اثلاث

 لمشی يذلا يداصتقالا دعبلا اھلوأ ،ةیسیئر داعبأ ةسمخ ةقاطلا نمأ نمضتی

 ةنیابتملا حلاصملا نیب ةنزاوملاو ،اھریوطتو اھیلإ لوصولا ىلع ةردقلاو دراوملا ةرفو

 اكرتشمَ اسجاھ لكشی يذلا لداعلا رعسلا ةیضق لوح قفاوتلاو نیكلھتسملاو نیجتنملل

 تاكلتمملا نمأ لمشی يذلا يعیبطلا نمألا يف يناثلا دعبلا لثمتی امنیب .فارطألا لكل

 رارضأ ةیأ نم اھتیامحو ةراجتلا تاراسمو دادمالا لسالسو ةیتحتلا ىنبلاو تآشنملاو

 يأ يسسؤملا دعبلا يف لثمتی ثلاثلا دعبلاو ،ةیبیرختلا تایلمعلا اھسأر ىلعو ةلمتحم

 ىلع ةظفاحملاو يملاعلا ةقاطلا قوس میظنت ىلع ةرداقلا ةیلودلا تامظنملا دوجو يف

 نیب رظنلا تاھجو يف براقتلا ةیلمع ریسیتل ةممصملا راوحلا تاصنمو ،هرارقتسا

 ةینطولا تاسایسلاّ اضیأ يسسؤملا دعبلا لمشی امك ،ةكلھتسملا لودلاو ةجتنملا لودلا

 طیطخت تایجیتارتسال ةحلم ةرورض ربتعت يتلاو ةقاطلاب ةقلعتملا تانایبلا ةیفافشو

 رئادلا لدجلاو ةقاطلا رداصم مادختسال يئیبلا دعبلا وھو عبارلا دعبلا يتأی مث ،ةقاطلا

 يتأی ،اریخأو ،اھتامادختساو ةقاطلا رداصمب ھتقالعو يرارحلا سابتحالا ایاضق لوح

 نم ةحضاو تاسایس بلطتی يذلاو ،ةقاطلا نمأ يفً ایساسأً ارود بعلی يذلا رامثتسالا

 لمع تاخانمو ،ةقاطلا رداصم ىلع يلبقتسملا بلطلا نمضت ةكلھتسملا لودلا بناج
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 ةیتحتلا ىنبلاو دراوملا ىلإ لوصولا يف رامثتسالا عجشت ةلداعً اراعسأ نمضت ةعجشم

 .لبقتسملا يف بسانملا تقولا يف تادادمإلل نمآ قفدت نامضل  ةمزاللا

 يداصتقالا دعبلا .1

 نم ةیملاعلا تایطایتحالا دافنل ةكیشولا تالامتحالاب ةطبترملا فواخملا تلظ

 لثم رشتنت امً اریثكو ،لدجللً اریثمً اعوضوم لكشت طفنلا ةعانص خیرات ةلیط طفنلا

 ىلع بلطلا يف عیرسلا عافترالا تاقوأ يف سانلا ةماع ةلیخم رسأتو رعاشملا هذھ

 كلتو ةیعیبطلا تامزألا تاقوأ يفو ،ةقاطلا راعسأ يف ةداحلا تاعافترالاو ،طفنلا

 .ةیسایسویجلا ایاضقلاب ةقلعتملا

 نرقلا فصتنم ىلإ يطفنلا جاتنإلا لبقتسم لوح ةرئادلا كوكشلا روذج دتمتو 
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 ردصملا – اینافلسنب ةیالو نم طفنلا جاتنا أدب 1965 ماع لالخ ،لاثملا لیبس ىلعف

 تافاشتكا تزربو ،ضافخنالا يف - تقولا كلذ يف ةدحتملا تایالولا يف جاتنإلل دیحولا
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 ،نیرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلا عمً انمازتو
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 .ىمسم ریغ لجأ ىلإ
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 )Scientific American( ةلجم ترشن امدنع ،دیدج نم فواخملا تزرب مث

 نیبتاكلل )The End of Cheap Oil - صیخرلا طفنلا ةیاھن( ناونعبً اریھش ًالاقم

Campbell and Laherrère لوح شاقنلا مخز لاقملا اذھ داعأ دقف .1998 ماع يف 

 يف أدبی مث ھتورذ طفنلا نم يملاعلا جاتنالا غلبی نأ عقوتو ،ةیطفنلا تادادمإلا لبقتسم

 Peak Oil( ةیطفنلا ةورذلا ةیرظن دعب امیف ةیضقلا هذھ ىلع قلطأو ،عجارتلا

Theory(. لثم ةیرظنلا هذھل ضراعملا اھنم ةدیدع تالاقم ترھظ امك 

 Aleklett and Campbell لاقم لثم دیؤملا اھنمو Soderholm  (2003)لاقم

 طفنلا ةلجم تماق يتلا تالاقملا ةلسلس دعب حرطلا اذھب مامتھالا دیازتو ،)2003(

 .2003 فیص لالخ عوضوملا اذھ لوح اھرشنب Oil & Gas Journal زاغلاو

 ،طفنلا جاتنا لدعمل ھغولب نكمملا ىصقألا دحلا اھنأب يطفنلا جاتنإلا ةورذ فرعتو

 يف يطفنلا جاتنإلا لصی ً،ایلمعو .بوضنلل عضاخ ،دودحم يعیبط دروم ھنوكلً ادانتسا

ً ایفاك ةدیدجلا لوقحلا جاتنا نوكی ال امدنع )ھتالدعم ىصقأ( ھتورذ ةنیعم ةقطنم

 .ةمیدقلا لوقحلا جاتنا يف عجارتلا ضیوعتل

 ةرئادلا تاشاقنلا هذھ لثم نأ يف صخلتت ىربك ةلكشم ةمث ھنأ ،ركذلاب ریدجلاو

 فافج ينعت ال طفنلا جاتنا ةورذف .بوضنلا وأ ةردنلاو ةورذلا موھفم نیب طلخت امً ابلاغ

 ىصقأ جاتنإ ىوتسم ىلا لصو دق نیعم لقح يف لورتبلا جاتنإ نأ طقف ينعت لب ،لقحلا

 مث ىوتسملا سفن ىلع ةنیعم ةرتفل جاتنإلا رمتسی مث ،هزواجت مدع جتنملا ىلع بجی

 - اضیأ ایجیردت - ھنم يقبتملا جاتنا فیلاكت عفترتو ایجیردت ضافخنالا يف جاتنإلا أدبی

 فاقیإ ىلا جتنملا رطضیف قوسلا يف ھعیب رعس ىلا لیمربلا جاتنا فیلاكت لصت نا ىلا

 عیبلا راعسأ لظ يف ةیداصتقالا ةیحانلا نم دجم ریغ حبصی ھنم يقبتملا نأل جاتنإلا

 عنمی ام ةیرظنلا ةیحانلا نم دجوی الو ،يداصتقالا بوضنلاب ىمسی ام اذھو ،ةدئاسلا

 يف روطتل عجرت بابسأل فیلاكتلا تضفخنا وأ ،راعسألا تعفترا اذا جاتنإلا دواعی نأ

 ةلحرم جاتنإلا غولبلً ارشؤم يطفنلا جاتنإلا ةورذ غولب ربتعی يلاتلابو ،ایجولونكتلا

 ایجولونكتلاو راعسألا تایوتسم ىلع دمتعی يذلا ،يداصتقالا بوضنلا وحن ةیلصفم

   .ةحاتملا
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 يعیبطلا بوضنلاو يداصتقالا بوضنلا يموھفم نیبً اضیأ طلخلا متی امً ابلاغو

 بوضنلا موھفم طبتری امنیبف .تایطایتحالاو دراوملا فیرعت نیب طلخلا ببسب ،طفنلل

 طفنلا نم تایمكلا اھرابتعاب فرّعت يتلاو ،ةیطفنلا تایطایتحالا فیرعتب يداصتقالا

 ةدكؤم نم جردتت ةنیعم ةیلامتحاب ةردقملا طفنلا نماكم نمً ایراجت اھجارختسا عقوتملا

 وأً ادوعص نمزلا رورم عم حیقنتلل تایطایتحالا ریدقت عضخیو ،ةنكممو ةلمتحم ىلإ

 تالدعمو تاینقتب ةقلعتملا تاروطتلا وأ ةیجولویجلا تانایبلا نم دیزملا رفوت عمً اطوبھ

 نمً اریبكً امسق نأ عقاولاو ،جاتنإلا فیلاكتو طفنلا راعسأ ریغت كلذكو ،صالختسالا

 عجار ھنكلو ،ةدیدج تافاشتكا ىلإً اعجار سیل ةیملاعلا تایطایتحالا يف يلاحلا ومنلا

 مھم رخآ بناج كانھو جارختسالا تالدعم نسحت لعفب يطایتحالا ومن ىلإ ساسألا يف

 ً،اسناجتمً اجتنم ھنوك نع دعبلا لك دیعب ماخلا طفنلا نوك يف لثمتی ،ھلافغإ زوجی ال

 دیدش طفنلاو قیمعلا طفنلا ىلإ لھسلا طفنلا نیب ام حوارتی لسلستم ينوبرك لماع كانھف

 لظ يفو .يدیلقتلا ریغ طفنلا ىلإ يدیلقتلا طفنلا نیب ام و رحبلا نم جرختسملا قمعلا

 طفن ىلإ لوحتی تایطایتحالا هذھ بلغأ نإف طفنلا راعسأ عافتراو يجولونكتلا مدقتلا

 بوضنلا تاعقوت رخؤیو ةورذلا لجؤی نأ ھنأش نم يذلا رمألا ،يدیلقتو لھس

  .ةدیدع تاونسل يداصتقالا

 دویقلا نع رظنلا ضغب طفنلا نم ةحاتملا تایمكلا اھنأب دراوملا فرعت لباقملاب

 يھو ،اھجارختسا ىلع ةبترتملا فیلاكتلا وأ اھیلإ لوصولا ىلع ةردقلا ىلع ةضورفملا

 موھفملا لكشت يھف اذھ ىلعو ،ةیاھنلا يف ھجاتنإ نكمی ام ىلع ىلعألا دحلا ضرفت يتلا

 مجح دیدحت نم انكمت ولف .يعیبطلا بوضنلل ةلمتحملا خیراوتلا دیدحت يف ةلصلا وذ

 كالھتسا ومن تالدعمب ةقدب نھكتلا انعسوب ناكو ،نیقیلا ھجو ىلع ةیطفنلا دراوملا

 نكلو .ًالھسوً اطیسب نوكی فوس طفنلل يعیبطلا بوضنلا دعوم باسح نإف ،طفنلا

 امیف نیقیلا مدع ىوتسم عافترا ببسب ةصاخو ـ كوكشلاو تالامتحالا نم ریثكلا كانھ

 ةقلعتملا ةقیقدلا ةیلبقتسملا تاعقوتلاو ،دراوملل قلطملا مجحلا ىلع فرعتلاب قلعتی

 فیلاكتلاو راعسألا روطتل ةلمتحملا تاراسملاب نھكتلا ىلع ةردقلا مدعو ،كالھتسالاب

 .ةدكؤم تایطایتحا ىلإ دراوملا لیوحت يف اھرودو ایجولونكتلاو
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 زكرت ثیح ،دراوملاب عوضوملا قلعتی امدنع ،امً اعون ةحیحش تانایبلا ربتعتو

 رخآ ریشت يتلا ةدكؤملا تایطایتحالا ىلع ةرفوتملا تاءاصحإلاو تایبدألا بلغأ

 نویلیرت 1.7 تزواجت طفنلا نم ةدكؤملا ةیملاعلا تایطایتحالا يلامجإ نأ ىلإ اھتاریدقت

 دنع يملاعلا كالھتسالا نمَ اماع 50 وحن يفكی ام يأ ،2019 ماع ةیاھنب لیمرب

 ةقاطلا ةلاكو تاریدقتلا رخآ ریشت ،دراوملا مجحب قلعتی امیف امأ .20197 ماعل ھتایوتسم

 ةلباقلا ةیطفنلا دراوملا نأ ىلإ )ةحاتملا تانایبلا رخآ يھو( 2011 ماعل ةیلودلا

 ةنراقملابو ،لیمرب نویلیرت 5.5 يلاوح تغلب 2010 ماع ةیاھنب ةحاتملا صالختسالل

 ،8لیمرب نویلیرت 1.5 وحن غلب يذلا 2010 ماع ةیاھنب ةدكؤملا تایطایتحالا مجح عم

 %27.8 زواجتت ال ةحاتملا دراوملا يلامجإ نم ةدكؤملا ةیملاعلا تایطایتحالا ةبسن نأف

 يلامجإ نأ ىلإ تاریدقتلا رخآ ریشت ،يعیبطلا زاغلل ةبسنلابو .تقولا كلذ يف

 ،2019 ماع ةیاھنب بعكم مدق نویلیرت 7019 تغلب ھنم ةدكؤملا ةیملاعلا تایطایتحالا

 امیف امأ .20199 ماعل ھتایوتسم دنع يملاعلا كالھتسالا نمَ اماع 50 وحن يفكی ام يأ

 لباقلا زاغلا مجح نأ ىلإ ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو تاریدقت ریشت ،دراوملا مجحب قلعتی

 27353 وحن غلب 2018 ماعل ةیدیلقتلا ریغو ةیدیلقتلا رداصملا نم اینف جارختسالل

 وحن ةغلابلا 2018 ماع ةیاھنب ھنم ةدكؤملا تایطایتحالاب ةنراقمو بعكم مدق نویلیرت

 نم ةدكؤملا ةیملاعلا تایطایتحالا ةبسن نأ ينعی امم ،10بعكم مدق نویلیرت 7028

  .2018 ماع لالخ %25.7 زواجتت ال ةحاتملا دراوملا يلامجإ

 ھتاطایتحا مجح ردقت يتلا محفلا نم ةلئاھلا دراوملا مجح ،رابتعالا يف اذخأو

 130 نم رثكأل يفكی ام يأ ،نط نویلیرت نم رثكأب 2019 ماع ةیاھنب ةدكؤملا ةیملاعلا

 ةلئاھ دراوم نم رفوتی ام عم ،201911 ماعل ھتایوتسم دنع يملاعلا كالھتسالا نمَ اماع

 يذلا لدجلا نأو ،دراوملا ةرفو ةلأسم ىلع دكؤی امم ،ةیوونلاو ةددجتملا تاقاطلا نم

 ىلإ يدؤی بوضنلا نأشب فواخملاو يطفنلا جاتنإلا ةورذ لوح رخآل نیح نم رودی
                                                             

7 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
8 IEA, World Energy Outlook, 2011 
9 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
10 IEA, World Energy Outlook, 2011 
11 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
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 ةنراقملابو ،لیمرب نویلیرت 5.5 يلاوح تغلب 2010 ماع ةیاھنب ةحاتملا صالختسالل
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 نم ةدكؤملا ةیملاعلا تایطایتحالا ةبسن نأ ينعی امم ،10بعكم مدق نویلیرت 7028

  .2018 ماع لالخ %25.7 زواجتت ال ةحاتملا دراوملا يلامجإ

 ھتاطایتحا مجح ردقت يتلا محفلا نم ةلئاھلا دراوملا مجح ،رابتعالا يف اذخأو

 130 نم رثكأل يفكی ام يأ ،نط نویلیرت نم رثكأب 2019 ماع ةیاھنب ةدكؤملا ةیملاعلا

 ةلئاھ دراوم نم رفوتی ام عم ،201911 ماعل ھتایوتسم دنع يملاعلا كالھتسالا نمَ اماع

 يذلا لدجلا نأو ،دراوملا ةرفو ةلأسم ىلع دكؤی امم ،ةیوونلاو ةددجتملا تاقاطلا نم

 ىلإ يدؤی بوضنلا نأشب فواخملاو يطفنلا جاتنإلا ةورذ لوح رخآل نیح نم رودی
                                                             

7 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
8 IEA, World Energy Outlook, 2011 
9 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
10 IEA, World Energy Outlook, 2011 
11 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
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 لوصولا ىلع ةردقلا ىلع ةضورفملا دویقلا يھو ،مھألا ةلكشملا نع هابتنالا فرص

 ىلعألا دحلا ضرفت يتلا يھو ،اھلالغتسا ىلع ةبترتملا فیلاكتلا وأ دراوملا هذھ ىلإ

 ةحاتملا ةینقتلا يف ،ساسألا ةجردلاب دویقلا هذھ لثمتتو .ةیاھنلا يف ھجاتنإ نكمی ام ىلع

 .راعسألا تایوتسم ىلعً اساسأ نادمتعی نالماع ناذھو ،اھفیظوت متی يتلا تارامثتسالاو

 ىلعأوً ادیقعت رثكأ ایجولونكت فیظوتلً احاتم لاجملا حبصی طفنلا راعسأ عافترا لظ يفف

 نأ امك ،ةدیدج تافاشتكا قیقحت وأ صالختسالا تالدعم عفر يف سكعنی امم ةفلكت

 ریوطتلاو ثحبلا تاطاشن يف رامثتساللً ازفحم ًالماع ربتعی طفنلا راعسأ عافترا

 راعسألا يدؤت امنیب ،لباقملا يفو .تادادمإلا ةلسلس لحارم لكو جاتنإلاو فاشكتسالاو

 ةلق ببسب اھلالغتساو ةحاتملا دراوملا ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا مدع ىلإ ةضفخنملا

 الو كلھتسملاو جتنملل ةلوقعم تایوتسم دنع راعسألا نزاوت نإف كلذل ،تارامثتسالا

 ریصقلا لجألا يف ةقاطلا نمأ ھجاوی يذلا يقیقحلا يدحتلا وھ ةقاطلا ةعانصب رضت

 راسم ىلإ لوحتلا نیكمت ةیفیك يف نمكی يدحتلا نإف ،دیعبلا لجألا يف امأ ،طسوتملاو

 نع بلطلا ةرادإ تایلآل لثمألا عیوطتلا ربع ،ةقاطلا عم لماعتلا يف مادتسمو دیدج

 ةءافك نیسحتو دیشرتب ةصاخلا ةیذیفنتلا جماربلاو تایجیتارتسالا ریوطت قیرط

 لثمألا عیوطتلا كلذكو ،تاعاطقلا عیمج ىفو تایوتسملا ةفاك ىلع ةقاطلا مادختسا

 .اھتادادما رداصمو ةقاطلا جیزم عیونت ربع ضرعلا ةرادإ تایلآل

 يعیبطلا نمألا .2

 لسالسو ةیتحتلا ىنبلاو تآشنملاو تاكلتمملا نمأ ىلع يعیبطلا نمألا لمتشی

 تایلمعلا اھسأر ىلعو ةلمتحم رارضأ ةیأ نم اھتیامحو ةراجتلا تاراسمو دادمالا

 ،تالقانلا قیرط نع ھلقن متی طفنلا نم يملاعلا جاتنإلا فصن نم رثكأف .ةیبیرختلا

 رمیو .ةقاطلا نمأ يف ةیمھأ لماوعلا رثكأ نم ادحاو يرحبلا نمألا لعجی يذلا رمألا

 ،قانتخالا طاقن ىمسی ام ربع يئاھنلا كلھتسملا ىلإ ھلوصو لبق ارحب لوقنملا طفنلا

 طاقن تناك دقو .تاعاطقنالل ةضرع نوكت نأ نكمی ةقیض ةیرحب تارمم يھو

 اھیف امب موجھلاو بیرختلا تایلمعل افدھ خیراتلا ربع ملاعلا يف ةمخضلا قانتخالا
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 ةرتفلا ىتح تاقانتخالا هذھل ضرعتلا رمتساو .ماغلألا عرزو ةقرسلاو ةنصرقلا

 ھل تاقانتخالا هذھل ضرعتلا نإ .زمرھ قیضمب ةطبترملا تادیدھتلا اھرخآو ،ةنھارلا

 طفنلا تادادمإ يف تاعاطقنا ىلإ يدؤی نأ نكمی ثیح ةیثراك ةعیبط تاذ تالامتحا

 تادیدھتلا ىلع ةوالع فیلاكتلا يف ةریبك تاعافترا يف يلاتلاب سكعنت ،ةیملاعلا

  .ةقاطلا تادادمإل ةریطخلا

 ضعب يف ةیسایسلا تارتوتلا نع ةمجانلا بارطضالا ةلاح نأ نم مغرلا ىلعو

 رصانعلا دحأ لكشت لازت ام ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةیبرعلا لودلا

 تادادمإلل عاطقنا لصحی مل ھنأ الإ ،ةیملاعلا ةیلورتبلا قوسلا يف رارقتسالا مدعل ةماھلا

 .ةلاحلا هذھ ءارج ةیبرعلا ةیلورتبلا

 ،زمرھ قیضم :يھو ،ملاعلا يف ةیسیئر قانتخا طاقن نامث دجوت ھنأ ركذلاب ریدجلاو

 ةانق ،حلاصلا ءاجرلا سأر ،ةیكرتلا قئاضملا ،اقلم قئاضم ،بدنملا باب ،سیوسلا ةانق

 قانتخالا طاقن رثكأ نم اقلم قئاضمو زمرھ قیضم ربتعیو .ةیكرمنادلا قئاضملاو ،امنب

 قالطإلا ىلع اھمھأ زمرھ قیضم ربتعیو ،12ةیجیتارتسالا ةیحانلا نم ةیمھأ ملاعلا يف

 طیحملاو برعلا رحبو نامع جیلخب يبرعلا جیلخلا لصی يذلا يرحبلا ذفنملا وھو

 تارداص لك لمحت يتلا لاسملا يعیبطلا زاغلاو طفنلا تالقان هربع رمتو ،يدنھلا

 طفنلا ةراجت يلامجإ نم %30 وحن لثمت يتلاو يبرعلا جیلخلا ىلع ةلطملا لودلا

 زاغلا نم ةیملاعلا تارداصلا يلامجإ نم %21.6 يلاوحو ،13ًارحب ةلوقنملا ةیملاعلا

 عقی ثیح زمرھ قیضم دعب ةیناثلا ةبترملا يف اقلم قیضم يتأیو .14لاسملا يعیبطلا

 نیب طبری وھو ،ةروفاغنسو ایزیلام ةریزج ھبشو ایسینودنأ يف ةرطموس ةریزج نیب

 ةیرحبلا قرطلا رصقأ ربتعیو ،ئداھلا طیحملاو يبونجلا نیصلا رحبو يدنھلا طیحملا

 ،نیصلا ةصاخبو ،ایسآ قرش قاوسأو ةقاطلل ةردصملا يبرعلا جیلخلا لود نیب ام

 قانتخالا ةطقن وھف .يكیفیسابلا ضوحلا لودو ةیبونجلا ایروكو نابایلاو ،ایسینودنإو
                                                             

 ،ةیداصتقالا ةرادإلا ،"ةیلورتبلا تانحشلل ةیملاعلا ةیئاملا تارمملاو ءاضعألا لودلا نم يعیبطلا زاغلاو طفنلا تارداص" ةسارد 12
 .2012 ماع ،كباوأ ةمظنم

13 World Oil Transit Chokepoints, EIA 
14 International Gas Union, IGU 
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 ةلوقنملا ةیملاعلا طفنلا ةراجت يلامجإ نم %27 وحن هربع رمتو ایسآ يف ةیساسألا

 اھلقن ىرج يتلا ةیطفنلا تاجتنملاو ماخلا طفنلا تایمك يلاتلا لكشلا حضویو ،15ًارحب

 :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك 2016 ماع لالخ ةیسیئرلا تارمملا هذھ ربع

 )1( لكشلا
 ماع يف ةیملاعلا قانتخالا طاقن ربع ةلوقنملا ةیطفنلا تاجتنملاو ماخلا طفنلا تایمك

 ي/ب نویلم ،2016

 
SOURCE: World Oil Transit Chokepoints, EIA, Last updated October 15, 2019 

 

 يسسؤملا دعبلا .3

 میظنت ىلع ةرداقلا ةیلودلا تامظنملا دوجو ىلع ةقاطلا نمأل يسسؤملا دعبلا زكتری

 رداصم رثكأ ربتعی يذلا طفنلل ةبسنلابف  .هرارقتسا ىلع ةظفاحملاو يملاعلا ةقاطلا قوس

 يف ھتیمھأو %33 زواجتت يتلاو اھجیزم يف ھتصح ببسب اھقاوسأ ىلعً اریثأت ةقاطلا

 ،قاوسألا يفً ابلقت ةقاطلا رداصم راعسأ رثكأ ربتعت يتلا هراعسأو ، ةیملاعلا اھتراجت

 ةءافكلا ةدایزو جاتنإلا فیلاكت ضفخو ،اھتابلقت ضیفختو راعسألا رارقتسا فدھلا ربتعی

 ةحاتملا ةدیحولا ةیلآلا كبوأ ةمظنم تناك بیرق تقو ىلإو  .اھلحارم ةفاكب ةعانصلا يف

 قیقحت يف كبوأ دوجو لبق رلفكور حجن ثیح ،ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ةرادإ يف ةطشنلاو

                                                             
15 World Oil Transit Chokepoints, EIA 
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 تایالولا يف طفنلا قاوسأ ىلع لیوأ دردناتس ھتكرش ترطیس امدنع فادھألا هذھ

 تایالولا يف لقنلاو جاتنإلا ىلع اھتالیثمو ساسكت دیدح ةكس ترطیس مث ،ةدحتملا

 ىلإ ،ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ىلع عبسلا تاوخألا ھیف ترطیس يذلا تقولا يف ،ةدحتملا

 رومأ يلوت ةیغب طفنلل ةردصملا ةیسیئرلا لودلل ةكرتشم قیسنت ةیلآك كبوأ تسسأت نأ

 يف كبوأ حاجن نم مغرلابو .اھرارقتسا طبض ىلع لمعلاو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ةرادإ

 لیوأ دردناتس تلعف امك قوسلا ةرادإ عطتست مل اھنأ الإ ،اھئاضعأل ربكأ دئاع قیقحت

 طقف رصحنت كبوأ ةرادإ نأ يف لوألا لثمتی نییسیئر نیببسل ،ةیملاعلا طفنلا تاكرشو

 لیوأ دردناتس  طاشن دتمی امنیب ،طفنلا ةعانص نم  ”Upstream“يمامألا طاشنلا ىلع

 قیوستو ریركتو لقنو جاتنإ نم دیروتلا لسالس لماك  ىلع ةیملاعلا طفنلا تاكرشو

 كلمت نكت مل كبوأ نأ يف يناثلا ببسلا لثمتی نیح يف .16)بصملا ىلإ عبنملا نم( طفنلا

 ضفخلا رارقإ تالاح يف ةصاخ اھئاضعأ لبق نم اھتارارقل لاثتمالا ىلع ةباقرلل ةیلآ

 وأ ضورعملا دیازت نع ةمجانلا قاوسألا ةمخت تالاح يف جاتنإلا صصح دییقتو

 ضعب لالخ زربی يذلا رظنلا تاھجو يف نیابتلا ىلإ ةفاضإلاب ،بلطلا راسحنا

 فقول جاتنإلا ضفخ يرورضلا نم ناك اذإ ام لوح ،ةمظنملا ءاضعأ نیب تامزألا

 صصحلا ىلع ظافحلل جاتنإلا ضفخ مدع وأ ،اھتاداریإب رضی يذلا طفنلا راعسأ طوبھ

 جاتنإلا ضفخ ةلاح يف ةمظنملا ءاضعأ ضعب اھرسخت دق يتلا ةیملاعلا قاوسألا نم

 ىلع رطیست ال كبوأ نأ ىلإ ةراشِإلا ردجت امك .كبوأ جراخ نم ىرخأ لود حلاصل

 دودحب( ىلعألا ةبسنلا ىلع كبوأ جراخ نادلب ذاوحتسا ءوض يف كلذو طفنلا قوس

 طفنلا قوس يف ریثأتلا عیطتست كبوأ نكل ،ةیملاعلا طفنلا تادادمإ يلامجإ نم )62%

 طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا دس قیرط نع ،ةدحاو ةعومجمك اھلمع لالخ نم ةیملاعلا

 .اھجراخ نم ةجتنملا لودلا تادادمإ نم يقبتملا

 بلطلا يف صقن ثودح دنع ةیطفنلا اھتادادمإ يف ضفخلا رارقإ ىلإ كبوأ أجلتو

 نزاوت ىلع ةظفاحملا ةلواحمل ،كبوأ جراخ نم نیجتنملا لبق نم ضرعلا رفوت عم
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 تامزأ ةعبرأب ةمرصنملا ةسمخلا دوقعلا لالخ ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ترم دقو .قوسلا

 ثیح نم قاوسألا يفً اریثأت اھقمعأو ىلوألا ةمزألا تءاج ،راعسألا يف ةداح ضافخنا

 أدب ثیح ،يضاملا نرقلا تانینامث لالخ اھریثأتل ةینمزلا ةرتفلا لوطو اھتأطو ةدش

 رھش لالخ لیمربللً ارالود 39.5 يلاوح نم تانینامثلا علطم عم راعسألا يف عجارتلا

 تدھش مث ،1985 ربمسید رھش لالخ لیمربلل رالود 26.3 غلبیل 1979 ربمفون

 ضفخنتل ،1986 ویلوی لالخ لیمربللً ارالود 8.0 نود ام ىلإ اعیرسً ارایھنا راعسألا

 ةمیقلا تلصاوو  ،طقف رھشأ ةعبس نوضغ يف %70 نم رثكأب راعسألل ةیقیقحلا ةمیقلا

 )2020 ویام -1968( ةرتفلل ةیقیقحلا راعسألا طسوتم نود اھتایوتسم راعسألل ةیقیقحلا

 يناثلا فصنلا لالخ ةیناثلا ةمزألا تءاج امنیب ،2005 سرام رھش ىتح هزواجتت ملو

 رھشأ ةعبس لالخ اھتمیق نم %68 يلاوحب راعسألا تواھت امدنع ،2008 ماع نم

 ةیكیرمألا لاملا قاوسأ يف ةقحالتملا تارایھنالا ببسب )2009 ریاربف - 2008 ویلوی(

 2014 ماع فصتنم دعب ةثلاثلا ةمزألا تأدب مث ،ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ءارج نم

 اھتمیق نم %75 نم رثكأ راعسألا تدقف ثیح ،2016 ماعلا علطم ىتح ترمتساو

 جراخ نم تادادمالا يف ةدایزلا ببسب ،)2016 ریانی -2014 وینوی( فصنو ماع لالخ

 تیزلا مث ،ةدحتملا تایالولا نم يرخصلا طفنلا اھتمدقم يف رداصم ةدع نم كبوأ

 ىلع يملاعلا بلطلا ومن يف ؤطابت عم تنمازت يتلاو ً،ادج ةقیمعلا هایملا طفنو يلمرلا

 ةئشانلا لودلا نم دیدعلا يفً اعقوتم ناك امع ومنلا ضافخناو ،نابایلاو ابوروأ نم طفنلا

 .لیزاربلاو دنھلاو نیصلاك

 راعسألا تضفخنا ثیح 2020 ریاربف رھش ذنم ةیلاحلا ةعبارلا ةمزألا تأدبو

 دنع اھتایوتسم ىندأ ىلإ لیمربلل ارالود 64.1 يلاوح نم يبد ماخل ةیمسألا اھتمیقب

 میلست ةلجآلا دوقعلا يواھت دھش يذلا( 2020 لیربأ رھش لالخ لیمربلل ارالود 18.8

 راعسألا تدقف ثیح ،)ةبلاس میق ىلإ يكیرمألا ساسكت برغ ماخل 2020 ویام رھش

 ،)2020 لیربأ -2020 ریانی( طقف رھشأ ةثالث لالخ ةیمسألا اھتمیق نم %70 نم رثكأ

 قالغإلا تاءارجإ نع مجانلا طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ریبكلا رایھنالا ببسب

 دجتسملا انوروك ةحئاج نع ةبترتملا ةیملاعلا ةیداصتقالا تاعاطقلل ةئجافملا
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)COVID-19( نم مغرلابو  .نییملاعلا ةحایسلاو تالصاوملا يعاطق اھتمدقم يفو 

 + كبوأ قافتا نع مجانلا 2020 ویام علطم ذنم راعسألا ھتدھش يذلا يبسنلا نسحتلا

 نم ریثكب يندأ تلاز ال راعسألا نأ الإ ، طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا ضیفخت نأشب

 :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك ،)2020 ویام -1968( ةرتفلل ةیقیقحلا راعسألا طسوتم

 )2(لكشلا
 )100=2010 ةقیقح( ،لیمربلل/يكیرمأ رالود ،*ماخلا طفنلل ةیروفلا راعسألا

 
 ریرقتلا & يلودلا كنبلا ،)GEM( يملاعلا داصتقالا دصرم تانایب ةدعاق نم( طفنلا راعسأ تانایب نع قتشم :ردصملا

 تایالولا يف كلھتسملا راعسأ رشؤم & )كبوأ ،2020 يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأو 2019 يونسلا يئاصحإلا
 .يلودلا كنبلا ،)WDI( ةیملاعلا ةیمنتلا تارشؤم تانایب ةدعاق نم ةدحتملا

 .يبد ماخل يروفلا رعسلا*

 نیتمزألا نأ نوك يف نمكت ،تانینامثلا ةمزأو ةیلاحلا ةمزألا نیب ھبشلا ھجوأ نإ

 لالخ ةیملاعلا طفنلا قاوسأ تدھش ثیح ،كبوأ جراخ نم ضورعملا دیازتب اترثأت

 جاتنإلاو كیسكملا و اكسالأ نم تادادمإللً ادرطضمً ادیازت يضاملا نرقلا تانینامث

 ءوض ىلعً ایداصتقا ىودج رثكأ اھجاتنإ حبصأ يتلاو ،لامشلا رحب ةقطنمل يرحبلا

 اھتدھش يتلا راعسألل ةئجافملا ةزفقلا و تانیعبسلا ةیادب ذنم طفنلل ةعفترملا راعسألا

 ةیقارعلا برحلا بوشنو ،1979 ماع ةیناریإلا ةروثلا عالدنا ةیفلخ ىلع طفنلا قاوسأ

 ةرتفلا لالخ ةعفترملا راعسألا اھتأیھ يتلا فورظلا تاذ يھو ،1980 ماع يف ةیناریإلا

 تیزلاو ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم يرخصلا طفنلا تادادمإل )2010-2014(

 ءاج ةیلاحلا ةمزألا لالخ بلطلا راسحنا نأ ریغ ً،ادج ةقیمعلا هایملا طفنو يلمرلا
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 ةمزأ لالخ طفنلا ىلع بلطلا عجارت ءاج امنیب ةئجافم ةروصبو ةئراط بابسأل

 يتلا ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو يف ءاضعألا ةكلھتسملا لودلا تاسایسل ةجیتنك تانینامثلا

 دیشرتل تاءارجإلا نم ةلسلس ذاختاب ترشابف تادادمإلا رداصم عیونت ىلع تزكر

 ةبقحلا كلت لالخ ،ةلیدب رداصم جاتنإ عیجشتو طفنلا مادختسا ةءافك ةدایزو كالھتسالا

ً اضیأ اھتزفح يتلاو ،ةقاطلا نمأ تایبدأ زورب تدھشو ةلاكولا سیسأت تبقعأ يتلا

 .يضاملا نرقلا تانیعبس لالخ طفنلل ةعفترملا راعسألا

 داختا يف تلشف يتلا كبوأ ةسایس يف لثمتیف نیتمزألا نیب مھألا فالتخالا ھجو امأ

 ةیجیتارتسا ينبت ةمظنملا لود ضعب تلواح ثیح ،تانینامثلا ةمزأ لالخ دحوم فقوم

 يف اھرارمتسا ىلإ ةفاضإلاب ،اھنادلبل ةیجاتنإ صصحو ةمظنملل يجاتنإ فقس دیدحت

 لبق نم ضفرلاب لبوق كلذ نأ الإ ،1985 ماع ةیاغلو 1982 ماع ذنم ،راعسألا دیدحت

 ىلإ ةمظنملا رطضا امم راعسألا روھدت رمتساو  ،ةمظنملا يف ىرخألا لودلا ضعب
 ،قوسلا يف اھتصح عجارت يف تببست ،يجاتنإلا فقسلا يف ةیلاتتم تاضیفخت ذاختا
 تواھت ثیح ،رایھنإلاب راعسألا تھتنا و ،اھطوفن راعسأ ىلع ةظفاحملا نم نكمتت ملو

 يمسرلا ریعستلا ماظن لكآت و ،لیمرب/رالود 8 نم لقأ ىلإ كبوأ تاماخ ضعب راعسأ

 نویلم 14.3 ىلإ ماخلا طفنلا نم كبوأ جاتنإ ضفخناو ،كبوأ ھتدمتعا نأو قبس يذلا

 ءزجلا لمحت دقو ،1985 ماع يف يملاعلا جاتنإلا نم %27.2 ةبسن لكشیل ي/ب

 اھجاتنإ ضفخنا يتلا ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا كبوألا جاتنا يف ضافخنالا نم ربكألا

 دقل .1985 ماع يف ي/ب نویلم 3.1 ىلإ 1980 ماع يف ي/ب نویلم 10 يلاوح نم

 ةبرجتلا سفن راركت نآلا ضفرت يھو ،يساقلا سردلا اذھ نم كبوأ لود تدافتسا

 لالخ فقوملا اذھ ىلع كبوأ تدكأ دقو ،تانینامثلا ةمزأ لالخ اھب ترم يتلا ةریرملا

 نواعت مدع نأ الإ قوسلل نزاوتلا ةداعإ ىلإ تعس اھنأ تحضوأ ثیح ،2014 ماع ةمزأ

 نیبراضملا عشجو ةللضملا تامولعملا راشتنا عم كبوألا جراخ ةیسیئرلا ةجتنملا لودلا

 ةفلكتلا تاذ قطانملا رمتست ال نأ عقوتت اھنأو  ،راعسألا ضافخنا رارمتسا يف مھاسی

 مھحلاص يف نأ نوكردیس كبوألا جراخ نم نیجتنملا نأو ،جاتنإلا ةدایز يف ةیلاعلا
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 ىدملا ىلع ةزفحم ریغ ةیلاحلا راعسألا نا ثیح ،عیمجلل ةلداع راعسأ نامضل نواعتلا

 يلاتلابو اھجاتنإ ضفخ ضفرت اھنأو ،اھعاونأ فلتخمب ةقاطلا لاجم يف رامثتسالل دیعبلا

  .كبوأ جراخ نم نیجتنم حلاصل قوسلا نم اھتصح ةراسخ

 ةـجتنملا لودلا عم نواـعتلا زیزعت لـیبــــس يف ةریبك دوھج كبوأ لود تلذب دقو

 يتلا "+كبوأ" ةعومجم نیوكتب دوھجلا هذھ تجوت ثیح ،كبوأ جراخ نم ةیـــسیئرلا

 ایــسور اھتمدقم يف ةلود رــشع ىدحأ ىلإ ةفاــضإلاب كبوأ يف ءاــضعألا لودلا مــضت

 يخیرات قافتإ ىلإ تلصوت يتلا ،ناجیبرذأو ناتسخزاكو نیرحبلاو نامُعو كیسكملاو

 نویلم 1.7 وحنب جاـتنإلا ضفخب يــــضقی 2016 ربمــــسید رھــــش نم رــــشاـعلا يف

 تاـعاـمتجإ ةدـع كـلذ ىلت دـقو .2017 ریاـنی رھــــش نم لوألا نمً اراـبتعا  موی/لـیمرب

 ةرتفلا دم وأ جاتنإلا ضفخ تایوتـسم لیدعتب ةـصاخلا تاقافتإلا نم دیدعلا نع ترفـسأ

 لالخ ،+ كـبوأ لود ھـیلإ تـلــــصوت يذـلا قاـفتإلا اـھرخأ ناـك ،تاـقاـفتإلا كـلتل ةـینمزلا

 ءارجإب يـضقی يذلاو ،2020 لیربأ رھـش يف )يئانثتـسالا( رـشاعلا يرازولا عامتجالا

 نم أدـب موی/لـیمرب نویلم 9.7 رادـقمب ماـخلا طفنلا نم جاـتنإلا يلاـمجإ ىلع ضفخ

 ،2020 وینوی 30 يف تھتنإ نیرھــش غلبت ةیلوأ ةرتفل كلذو ،2020 ویام رھــش علطم

 .2020 ویلوی 31 يف ىھتنإ يفاــــضإ دـحاو رھــــش ةدـمل دـعب اـمیف اـھدـیدـمت متی نأ لـبق

 ضیفختلا نوكیـــس ،2020 ربمـــسید 31 ىلإ 2020 سطـــسغأ 1 نم ةرتفلا لالخو

 5.8 هردـق ضیفخت كـلذ عبتیــــسو .موی/لـیمرب نویلم 7.7 وھ ھـیلع قفتملا يلاـمجإلا

 .2022 لیربأ 30 ىتحو 2021 ریانی 1 نم ً،ارھـش رـشع ةتـس ةدمل موی/لیمرب نویلم

 ،تانینامثلا ةمزأ ویرانیـــس رركتی نأ داك ،ةیلاحلا ةمزألا لالخ ھنأ مامتھإلاب ریدجلاو

 لوح ثحابتلل كبوأ يف ھئارظن 2020 سرام 5 يف يدوعــسلا ةقاطلا ریزو اعد ثیح

 ةھجاومل ، 2019 ربمـسید عامتجا يف ھیلإ لـصوتلا مت يذلا جاتنإلا ضفخ قافتا دیدمت

 ءانثتــساب ةیدوعــسلا حرتقم ىلع + كبوأ لود ةعومجم تقفاوو انوروك سوریف ریثأت

 ایــسور نكل ،تاــضیفختلا كلت رارقإل ةیرورــض ةیــسورلا ةقفاوملا تناكو ، ایــسور

 عامتجالا اذھل يلاتلا مویلا يف رــضح يذلا كافون ردنــسكلأ اھریزو لالخ نم تررق

 نأـب نییفحــــصلا يــــسورلا ةـقاـطلا ریزو ربخأو تاــــضیفختلا نم دـیزم ءارجإ مدـع
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 ىلإ ىدأ ام وھو ،لیربأ ةیادب عم نوؤاـشی امك طفنلا خـض ةیرح مھل نوكتـس نیجتنملا

 فرعی امیف ةیملاعلا مھــسألا راعــسأ ىلع ةیبلــس تاــساكعنا ثودحو عامتجالا لــشف

  .دوسألا نینثالاب

 يتلا ىضوفلا راشتنا دیازت عم +كبوأ قافتا لشف ببسب ضرعلا ةدایز تنمازت دقو

 عم ،بلطلا بناج ىلع تالكشملا مكارتل تدأو انوروك سوریف ةحئاج اھب تببست

ً ابلس رثأ امم ،ةریبك ةعرسب راعسألا تراھناو ،ةیكیرمألا تانوزخملل ةیسایق تاعافترا

 لوخدلا ىلإ ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاب عفدو ،ةیكیرمألا يرخصلا طفنلا تاكرش ىلع

 ایسورو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا نیب ةطاسولل دوھجب تماقف ،ةمزألا طخ ىلع

 لالخ قافتا ىلإ لوصولا مت ةیاھنلا يفو ،قاوسألل نزاوتلا دیعی قافتا ىلإ لوصولل

 لیمرب نویلم 9.7 مجحب ةعومجملا جاتنا ضفخ ھیف رُقأ يذلا 2020 لیربأ 9 عامتجا

 لیمرب نویلم 7.7ىلإ تاضیفختلا هذھ صلقتت نأ ىلع وینویو ویام يرھش يفً ایموی

 دقو ،2022 لیربأ ىتحً ایموی لیمرب نویلم 5.8 ىلإ مث ،2020 ةیاھن ىتح ایموی

  .قافتالا اذھل كیسكملاو ةدحتملا تایالولا نم لك تمضنا

 ظفحل ةكرتشملا ةیلوئسملا أدبم ىلع ةیلاحلا ةمزألا لالخً اددجم كبوأ تدكأ دقل

 يفو ،كبوأ يف ةیسیئرلا ةجتنملا لودلل ةیلاحلا ةسایسلا ربتعت يتلا ،قاوسألا نزاوت

 ةظفاحملا يف ةیلاحلا اھتاسایس تایولوأ نمكت يتلاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا اھتمدقم

 نیجتنملل ةلداع راعسأب قاوسألا نزاوت معد ةاعارم عم قوسلا يف اھتصح ىلع

 نزاوتلا ةداعإل ةمزاللا جاتنإلا يف ضفخلا تامازتلا نإف يلاتلابو ،نیكلھتسملاو

 كرت وأ ،كبوأ جراخ نم ةجتنملا ةیسیئرلا لودلا عم ةكراشملاب متت نأ بجی قاوسألل

 ءاكرشلا ةباجتسا مدع لاح يف قاوسألل نزاوتلا ةداعإ ىلع لمعت قوسلا تایلآ

 ،ھجاتنإ ةیلاع ةءافكب جتنم ّضفخی نأ يقطنملا نم سیلف ،كلذ نع ةبترتملا اھتامازتلال

 .جاتنإلا يف ةئیدر ةءافكب جتنملا رمتسی امنیب

 نزاوتلا ةداعإل ةطاسولا دوھجب ةمزألا طخ ىلع ةدحتملا تایالولا لوخدل ناك دقلو

 دوعی يذلا رمألا ،تانینامثلا ویرانیس راركت مدعو قافتالا حاجن يف مھم رود قاوسألل
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 ىلع زكتری تاب يذلا ةقاطلا نمأل ةدحتملا تایالولا روظنم يف ریغتلا ىلإ ساسألا يف

 يف ریبكلا عجارتلا رثؤی ثیح ،ماع لكشب قوسألا يف راعسألا بلقت نم اھسفن ةیامح

 لثمی يذلاو َ،ایبسن ةفلكتلا عفترم يرخصلا طفنلا جاتنا تایلمع ىلعَ ابلس طفنلا راعسأ

 يف ریبكلا عافترالا نأش نم امنیب ، طفنلا نم ةدحتملا تایالولا جاتنا نم ةمھم ةصح

ً ابلس رثؤیوَ ادوعص ةیكیرمألا قوسلا يف ةقاطلا راعسأب عفدی نأ ةیملاعلا طفنلا راعسأ

 ظافحلا نعً اضوع ،دالبلل يداصتقالا ومنلا حامج حبكیو نییكیرمألا نیكلھتسملا ىلع

 .ةقباسلا ةبقحلا لالخً ادئاس ناك يذلا ضرعلا نمأو طفنلا ىلإ لوصولا ةیناكمإ ىلع

 ةقاطلا ةموظنم يف لدابتملا دامتعالا ىلإ رظنلا ةیمھأ ىلع ةمزألا تدكأ امك

 دقف ،عقاولا ىلع ھل ساسأ ال ةقاطلا ةیلالقتساب لوقی يذلا عئاشلا أطخلا نأو ،ةیملاعلا

 اھلالقتسا يف ةلثمتملا اھفادھأ تققح دق ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نأ ضعبلا دقتعأ

 ةیملاعلا طفنلا راعسأ رایھنا نأ الإ ،ملاعلا يف طفنلل جتنم ربكأ تحبصأ نأ درجملً ایطفن

 طفنلا جاتنا فقوتب ددھ ایسور و كبوأ تادادما نم لسرتسملا خضلا نع مجانلا

 ةموظنم لب ،طفنلا قاوسأ يف نیلقتسم نیجتنمل دوجو الف كلذبو ،يكیرمألا يرخصلا

 .قاوسألا رارقتسا قیقحتلً اعم لمعت نأ بجی ةطبارتمو ةلماكتم

 ضارغأل اھیدل نوزخمب طفنلل ةكلھتسملا لودلا نم ریثك ظفتحت ،ىرخأ ةھج نمو

 دح ىلإ نوزخملا اذھ مجح رثؤیو يجیتارتسا رخآلا اھضعبو يراجت اھضعب ةفلتخم

 ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا رارغ ىلعو .ةیملاعلا قاوسألا يف طفنلا راعسأ يف ریبك

 مھأ دحأ ةكلھتسملا لودلا ىدل يراجتلا نوزخملا لثمی نأ ضرتفی ،ةجتنملا لودلا ىدل

 امدنعف ،ضرعلاو بلطلا نم لكل المكم اریغتمو ،طفنلا قاوسأ يف نزاوتلا قلخ تایلآ

 نم بحسلا ىرجی ،ام ماع يف بلطلا يف ةدایزلا ةاراجم نم ضرعلا نكمتی ال

  .حیحص سكعلاو نوزخملا

 تارتوت اھبابسأ تناك يتلاو تانیعبسلا لالخ طفنلا راعسأ عافترا يتمزأ فالخبو

 ماع لالخ ةمزأ ءاوسأ طفنلا قاوسأ تدھش ،قاوسألل ةأجافملا عباط لمحت ةیسایس

 يتلاو ،ةیسایق تایوتسمل راعسألا اھیف تلصو ،2008 ماع نم لوألا فصنلاو 2007
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 دقف ،عقاولا ىلع ھل ساسأ ال ةقاطلا ةیلالقتساب لوقی يذلا عئاشلا أطخلا نأو ،ةیملاعلا

 اھلالقتسا يف ةلثمتملا اھفادھأ تققح دق ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نأ ضعبلا دقتعأ

 ةیملاعلا طفنلا راعسأ رایھنا نأ الإ ،ملاعلا يف طفنلل جتنم ربكأ تحبصأ نأ درجملً ایطفن

 طفنلا جاتنا فقوتب ددھ ایسور و كبوأ تادادما نم لسرتسملا خضلا نع مجانلا

 ةموظنم لب ،طفنلا قاوسأ يف نیلقتسم نیجتنمل دوجو الف كلذبو ،يكیرمألا يرخصلا

 .قاوسألا رارقتسا قیقحتلً اعم لمعت نأ بجی ةطبارتمو ةلماكتم
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  .حیحص سكعلاو نوزخملا

 تارتوت اھبابسأ تناك يتلاو تانیعبسلا لالخ طفنلا راعسأ عافترا يتمزأ فالخبو

 ماع لالخ ةمزأ ءاوسأ طفنلا قاوسأ تدھش ،قاوسألل ةأجافملا عباط لمحت ةیسایس

 يتلاو ،ةیسایق تایوتسمل راعسألا اھیف تلصو ،2008 ماع نم لوألا فصنلاو 2007
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 ةرتف يف ةضفخنملا طفنلا راعسأ ھتفلخ يذلا رثألا ىلإ ةیقیقحلا يف اھبابسأ مھأ عجرت
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 ببسب ،ةیملاعلا طفنلا قوسل رارقتسا مدع لماع تحبصأ  يتلا ریركتلا ةعانص يف

 .يضاملا نرقلا تانیعستو تانینامث لالخ ةدیدج فاصم ءانب يف رامثتسالا فعض
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 ءازإ ،ةیسایسویجلا وأ ةیعیبطلا فورظلا نع ةمجانلا تادادمإلا عاطقنا رطاخم يلإ

 مدع ىدأ امك .كبوأ لود ىدل ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا يشالت نم فواخملا ةیفلخ

 مجح نأشب ةیبابضلاو ،اھتانوزخم تانایب نأشب ةكلھتسملا لودلا ضعب ةیفافش

 ىلإ يدأو ،بلطلا ىلع طغضلا ةدایز يف اھئانبب دنھلاو نیصلا موقت يتلا تانوزخملا

 ً.ادوعص راعسألا ىلع طغضلا دیازت

 رابتخا يف ةریبك تانوزخمب ظفتحت يتلا طفنلل ةكلھتسملا ةیعانصلا لودلا تعقو دقل

 عجارت ثیح نزاوتلا ظفحل اھتایلآ مھأ كبوأ نادقف لظ يف ةمزألا هذھ لالخ يقیقح

 نم اھنم رفوتملا ناكو ،ةرتفلا كلت يف كبوأ لود ىدل ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا مجح

 كلذلو ،ةیملاعلا قاوسألا يف ھل ةجلاعمو ریركت تاردق دجوت ال يذلا لیقثلا طفنلا عون

 يمانتملا بلطلا طغض فیفختل نوزخملا نم بحسلا ةیلآ مادختسا نم صانم ال ھنإف

 نم ةریبك تایمكب ظفتحت يتلا ةیسیئرلا ةكلھتسملا لودلا نأ الإ ،ضرعلا ىلع

 تایوتسم تلظو ،ةمزألا هذھ لالخ العف ةیلآلا هذھ مدختست مل ةیراجتلا تانوزخملا

 تاونس سمخل ھتایوتسم طسوتم نع ةعفترم ةیعانصلا لودلاب يراجتلا نوزخملا

 :يلاتلا لكشلا حضوی امك ،ةقباس
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 )3( لكشلا

 طفنلا راعسأو ةیعانصلا لودلاب يراجتلا نوزخملا

 
 ،36 دلجملا ،يبرعلا نواعتلاو طفنلا ةلجم ،يملاعلا داصتقالا ىلع اھتاساكعناو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ يف تاروطتلا : ردصملا

 .2010 ،132 ددعلا

 ،ئراوطلا نوزخمب ىمسملا ،ةیعانصلا لودلا ىدل يجیتارتسالا نوزخملا امأ

 اھلودب هدوجو قیسنت IEA ةیلودلا ةقاطلا ةلاكول ةیساسألا تابجاولا دحأ ربتعی يذلاو

 ةیمتح زربت ثیح ،تادادمإلا عاطقنا ةلاح يف ةكراشملاب ھنم بحسلا میظنتو ءاضعألا

 لخدمك ،طفنلا ةعلسل ةیجیتارتسإلا ةعیبطلا نم - لودلا هذھ رظن ةھجو بسح - هدوجو

 قطانم رارقتسا مدعب لودلا هذھ ىدل دلوتملا روعشلا كلذكو ،جاتنإلا رصانع نم ماھ

 لودلل نامأ مامص ةباثمب يجیتارتسالا نوزخملا ىلإ رظنی كلذبو  .ةیسیئرلا جاتنإلا

 دیدشلا قیضلا تالاح يف ھمادختسا نكمیو ،ةمخض نیمأت ةصیلوبو ،ةكلھتسملا

 الإ ،ضرعلا ىلع يمانتملا بلطلا طغض ضیفخت يف دعاست تاءارجإ نمض قاوسألل

 موللاب يقلت ةكلھتسملا لودلا تناك ،2008-2007 يف راعسألا عافترا ةمزأ لالخ ھنأ

 تناك يتلا تاوصألا تلاعتو ةیجاتنإلا اھتاقاط ةعسوت مدعل ةجتنملا لودلا ىلع دیدشلا

 نادلب نأ تایئاصحإلا ھیف دكؤت يتلا تقولا تاذ يف ،صیخرلا طفنلا دھع ةیاھنب رذنت

 ءانب معدب موقت تناك ،ایقیرفأ بونجو نیثالثلا ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

 تدیازت امدنع طفنلا ىلع بلطلا ةریتو عفر يف كلذب ةمھاسم ،ةیجیتارتسإلا اھتانوزخم

 :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك ،راعسألا عافترا ةریتو
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 )4(لكشلا
 ایقیرفأ بونجو نیثالثلا ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم نادلب يف يجیتارتسالا نوزخملا

  طفنلا راعسأو

 
 ،36 دلجملا ،يبرعلا نواعتلاو طفنلا ةلجم ،يملاعلا داصتقالا ىلع اھتاساكعناو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ يف تاروطتلا :ردصملا

 .2010 ،132 ددعلا

 يھو ،يضاملا نرقلا تانیعبس ذنم ةقاطلا قاوسأ اھب ترم يتلا براجتلا نإ

 يف طفنلل ةردصملا ةیسیئرلا لودلل ةكرتشم قیسنت ةیلآك كبوأ دوجوب ةموسوملا ةرتفلا

 ،طفنلل ةكلھتسملا ةیسیئرلا لودلل ةكرتشم قیسنت ةیلآك ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو ةھجاوم

 ةیلوئسملا حورب نواعتلا بایغ ھثدحی نأ نكمی يذلا رثألا ىلع ةیقیقح براجت لمحت

 الو .ةقاطلا قاوسأ رارقتسا ىلع ءاوس دح ىلع نیكلھتسملاو نیجتنملا نیب ةكرتشملا

 ةحاتملا تایلآلا عیمج لیعفت بلطتی اھرارقتساو قاوسألا نزاوت نأ راكنإ نكمی

 ةظفاحملاو يملاعلا ةقاطلا قوس میظنت ىلع ةیلودلا تامظنملا هذھ ةردق عفرو نیفرطلل

 يملاعلا ةقاطلا ىدتنم سیسأتب راوحلل ةكرتشملا دوھجلا تجوت كلذلو ،هرارقتسا ىلع

 نیب رظنلا تاھجو يف براقتلا ریسیتل ةممصملا راوحلا ةصنم لثمی نأ ضرتفی يذلا

 ةینطولا تاسایسلاّ اضیأ يسسؤملا دعبلا لمشی امك .ةكلھتسملا لودلاو ةجتنملا لودلا

 طیطخت تایجیتارتسال ةحلم ةرورض ربتعت يتلاو ةقاطلاب ةقلعتملا تانایبلا ةیفافشو

 تالدعمل تانیعستلا دقع لالخ تاعقوتلا ةیعقاو مدع رود راكنإ نكمی ال ثیح ،ةقاطلا

 ةقلامع ةوقبً اعوفدم ءاج يذلاو ،يلاتلا دقعلا يف طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ومنلا



27

"أمن الطاقة العالمي:
الواقع وا�فاق المستقبلية واالنعكاسات
على أسواق الطاقة وعلى الدول ا�عضاء"

"أمن الطاقة العالمي:
الواقع وا�فاق المستقبلية واالنعكاسات
على أسواق الطاقة وعلى الدول ا�عضاء"

26 
 

 
 )3( لكشلا

 طفنلا راعسأو ةیعانصلا لودلاب يراجتلا نوزخملا

 
 ،36 دلجملا ،يبرعلا نواعتلاو طفنلا ةلجم ،يملاعلا داصتقالا ىلع اھتاساكعناو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ يف تاروطتلا : ردصملا

 .2010 ،132 ددعلا

 ،ئراوطلا نوزخمب ىمسملا ،ةیعانصلا لودلا ىدل يجیتارتسالا نوزخملا امأ

 اھلودب هدوجو قیسنت IEA ةیلودلا ةقاطلا ةلاكول ةیساسألا تابجاولا دحأ ربتعی يذلاو

 ةیمتح زربت ثیح ،تادادمإلا عاطقنا ةلاح يف ةكراشملاب ھنم بحسلا میظنتو ءاضعألا

 لخدمك ،طفنلا ةعلسل ةیجیتارتسإلا ةعیبطلا نم - لودلا هذھ رظن ةھجو بسح - هدوجو

 قطانم رارقتسا مدعب لودلا هذھ ىدل دلوتملا روعشلا كلذكو ،جاتنإلا رصانع نم ماھ

 لودلل نامأ مامص ةباثمب يجیتارتسالا نوزخملا ىلإ رظنی كلذبو  .ةیسیئرلا جاتنإلا

 دیدشلا قیضلا تالاح يف ھمادختسا نكمیو ،ةمخض نیمأت ةصیلوبو ،ةكلھتسملا

 الإ ،ضرعلا ىلع يمانتملا بلطلا طغض ضیفخت يف دعاست تاءارجإ نمض قاوسألل

 موللاب يقلت ةكلھتسملا لودلا تناك ،2008-2007 يف راعسألا عافترا ةمزأ لالخ ھنأ

 تناك يتلا تاوصألا تلاعتو ةیجاتنإلا اھتاقاط ةعسوت مدعل ةجتنملا لودلا ىلع دیدشلا

 نادلب نأ تایئاصحإلا ھیف دكؤت يتلا تقولا تاذ يف ،صیخرلا طفنلا دھع ةیاھنب رذنت

 ءانب معدب موقت تناك ،ایقیرفأ بونجو نیثالثلا ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

 تدیازت امدنع طفنلا ىلع بلطلا ةریتو عفر يف كلذب ةمھاسم ،ةیجیتارتسإلا اھتانوزخم

 :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك ،راعسألا عافترا ةریتو

27 
 

 

 )4(لكشلا
 ایقیرفأ بونجو نیثالثلا ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم نادلب يف يجیتارتسالا نوزخملا

  طفنلا راعسأو

 
 ،36 دلجملا ،يبرعلا نواعتلاو طفنلا ةلجم ،يملاعلا داصتقالا ىلع اھتاساكعناو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ يف تاروطتلا :ردصملا

 .2010 ،132 ددعلا

 يھو ،يضاملا نرقلا تانیعبس ذنم ةقاطلا قاوسأ اھب ترم يتلا براجتلا نإ

 يف طفنلل ةردصملا ةیسیئرلا لودلل ةكرتشم قیسنت ةیلآك كبوأ دوجوب ةموسوملا ةرتفلا

 ،طفنلل ةكلھتسملا ةیسیئرلا لودلل ةكرتشم قیسنت ةیلآك ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو ةھجاوم

 ةیلوئسملا حورب نواعتلا بایغ ھثدحی نأ نكمی يذلا رثألا ىلع ةیقیقح براجت لمحت

 الو .ةقاطلا قاوسأ رارقتسا ىلع ءاوس دح ىلع نیكلھتسملاو نیجتنملا نیب ةكرتشملا

 ةحاتملا تایلآلا عیمج لیعفت بلطتی اھرارقتساو قاوسألا نزاوت نأ راكنإ نكمی

 ةظفاحملاو يملاعلا ةقاطلا قوس میظنت ىلع ةیلودلا تامظنملا هذھ ةردق عفرو نیفرطلل

 يملاعلا ةقاطلا ىدتنم سیسأتب راوحلل ةكرتشملا دوھجلا تجوت كلذلو ،هرارقتسا ىلع

 نیب رظنلا تاھجو يف براقتلا ریسیتل ةممصملا راوحلا ةصنم لثمی نأ ضرتفی يذلا

 ةینطولا تاسایسلاّ اضیأ يسسؤملا دعبلا لمشی امك .ةكلھتسملا لودلاو ةجتنملا لودلا

 طیطخت تایجیتارتسال ةحلم ةرورض ربتعت يتلاو ةقاطلاب ةقلعتملا تانایبلا ةیفافشو

 تالدعمل تانیعستلا دقع لالخ تاعقوتلا ةیعقاو مدع رود راكنإ نكمی ال ثیح ،ةقاطلا

 ةقلامع ةوقبً اعوفدم ءاج يذلاو ،يلاتلا دقعلا يف طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ومنلا



28

"أمن الطاقة العالمي:
الواقع وا�فاق المستقبلية واالنعكاسات
على أسواق الطاقة وعلى الدول ا�عضاء"

"أمن الطاقة العالمي:
الواقع وا�فاق المستقبلية واالنعكاسات
على أسواق الطاقة وعلى الدول ا�عضاء"

28 
 

  نیصلاو دنھلا لبق نم طفنلا ىلع بلطلا يف يوق ومن نع ثدحتی لكلاف  .ةدعاصلا ایسآ

 ومن يف دیعب دح ىلإ تمھاس يتلاو ً،اضیأ ةدحتملا تایالولا ىسنن الو ،تاعقوتلا قاف

 هذھ ةیعقاو مدع نإو ،نرقلا اذھ لئاوأو تانیعستلا رخاوأ ذنم طفنلا ىلع بلطلا

 امدنع ةصاخ ،تانایبلا رداصم يف ةدوج ةلقو ةیفافش مدع ىلإ ریشی امنإ تاعقوتلا

 نوثدحتی نیذلا نإ امك .ةیملاعلا تایداصتقالا ةعیلط يف عقت تایداصتقاب رمألا قلعتی

 دوجوم طفنلاف ،ربعلا ءاقتسال يضاملا ىلإ اوعجری نأ مھب يرح ،تادادمإلا نامض نع

 الاومأ بلطتی ھجارختساو ،ةلیوط دوقعل يرشبلا كالھتسالل يفكیو ،ضرألا نطاب يف

 الو ،رامثتسالا ىلع دئاعلا نامض بلطتی ھجارختسا يف رامثتسالا نإف كلذلو ،ةلئاط

 نامضو طفنلا ىلع بلطلا نامضف ،لداع رعسبو بلطلا نامضب الإ دئاعلا نامض نكمی

 رمأ كانھو .ةیطفنلا تادادمإلا نامضل امھنم رفم ال نامزالتم نارمأ لداعلا رعسلا

 ،ھجاتنإ سیلو ھجارختسا متی ،ةبضان ةورث طفنلا نوك يف لثمتی ،ھتیوفت بجی ال ،رخآ

 ةفلكت هرعس زواجتی نأ بجوتی انھ نمو ،ھمادختسا ةداعإ نكمملا نم سیل ھقارحإ دنعو

 ةرجأ لثمی شماھب ھجارختسا تایلمع يف رامثتسالا ىلع دئاعلا ةنمضتم ھجارختسا

   .ةلماكلا ةسفانملا قاوسأ ةلاح يف ىتح ،بوضنلا

 يئیبلا دعبلا .4

 كلتو ،ماع لكشب ملاعلا يف ةیسیئرلا ةكلھتسملا لودلل ةقاطلا تاسایس لثمت

 نأ نكمی امل طفنلل ةردصملا لودلل ةبسنلابً اریبكً ایدحت صاخ لكشب ةئیبلاب ةقلعتملا

 .ةیلبقتسملا ھقافآو طفنلا ىلع بلطلا يف رثؤت ةدیدع بناوج نمو ةغلاب راثآ نم اھل نوكی

 ةتحب ةیلحم ةیباختنا وأ ةیسایس بابسأل اھذاختا متی تاسایسلا ضعب نأ ىلإ ةفاضإلاب

 لبقتسمب ةطیحملا ةیبابضلا نم دیزی امم ،بلطلاو ضرعلا لماوعب ةقالع اھل سیل

 ةبولطملا تارامثتسالا مجح ریدقت ىلع ةجتنملا لودلا ةردق نم دیقیو ، طفنلا ىلع بلطلا

 ،طفنلا ىلع يلبقتسملا بلطلا نامض بلطت ةجتنملا لودلاف .ةیجاتنإلا اھتاردق ریوطتل

 تاسایسلا حوضو دنع كلذ ىتأتیو ،دئاعلا نامضب رامثتسالل ةدودحملا اھدراوم ریخستل

 نم اھتادادمإ نامضل رامثتسالا يف اھتكراشمو ،ةكلھتسملا لودلل ةیلبقتسملا تاھجوتلاو
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 ةجتنملا لودلا ةبلاطم متی نأ فاصنإلا ریغ نمف ،نیفرطلل ٍضرمو لداع رعسب طفنلا

 .البقتسم اھیلإ ةجاحلا أرطت ال دق ةیجاتنإ تاقاط يف رامثتسالا يف ةلئاط غلابم لمحتب

 وتویك لوكوتوربو يخانملا رییغتلل ةیراطإلا ةدحتملا ممألا ةیقافتا ربتعتو

 ،يملاعلا قاطنلا ىلع ةئیبلا نوؤشب ىنعت يتلا اھل ةقحاللا تایقافتالاو اھل بحاصملا

 نع جتانلا نوبركلا دیسكأ يناث زاغ لثم ةئیفدلا تازاغ تاثاعبنا ضیفختل فدھت يتلاو

 ىلع بلطلا نمأ سمت يتلا ةمھملا ایاضقلا نم ،ةفلتخملا يروفحألا دوقولا عاونأ قرح

 قرطلا فلتخمب ھكالھتسا صیلقت ىلع ةكلھتسملا ةیعانصلا لودلا تزكر يذلا طفنلا

 ىلع ةیلاعلا بئارضلا ضرف ةیلآ ربتعتو .ثاعبنالا نم دحلا تاسایس نمض لئاسولاو

 ةردصملا لودلا تلأست دقو ،اھتایلآ مھأ دحأ ةیلحملا اھقاوسأ يف ةیطفنلا تاجتنملا راعسأ

 محفلل يخسلا معدلا میدقت لباقم ةیلاعلا بئارضلاب طفنلا فادھتسا ىودج نع طفنلل

  .نوبركلا دیسكأ يناث زاغ ثاعبنال ببسملا

 عافترا نع ثدحتت يتلا ماقرألا ةاعارم ةیمھأ ىلعً امئاد ةجتنملا لودلا دكؤتو

 دیلجلاو جولثلا تاحاسم شامكناو ،تاطیحملا رارتحاو ،ضرألا ةرارح طسوتم

 يناث زاغ اھتمدقم يفو ةئیفدلا زاغ تاثاعبنا عافتراو ،رحبلا حطس تایوتسم عافتراو

 اھنمض نمو .ةیرشبلا ةطشنألا نع ةئشانلا اھتاببسم ةجلاعم ةرورضو نوبركلا دیسكأ

 ةلكشملا نأً اضیأ دكؤت تقولا تاذ يف اھنكل .ھمادختساو ھلیوحتو لورتبلاب دادمإلا

 ھیجوت نم الدبو ،ھقرح نع ةمجانلا تاثاعبنالا يف امنإو ھتاذ دح يف لورتبلا تسیل

 نكمی ،طفنلا كالھتسا نم دحلا يف لثمتملا أطخلا فدھلا وحن تایسایسلا ةلصوب

 قرط نیسحت يف رامثتسالاو ایجولونكتلا عیوطت وحن تاسایسلا راسم بیوصت

 نیكمت ةیفیك يف نمكی يدحتلا نأب لوقلا نكمی انھ نمو .ةئیبلل فظنأ قرطب ھمادختسا

 ةیسایسلا فیلاكتلا مییقتو ،ةقاطلا عم لماعتلا يف مادتسمو دیدج راسم ىلإ لوحتلا

 .لوحتلا اذھ ىلع ةبترتملا ةیئیبلاو ةیعامتجالاو ةیداصتقالاو
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 يرامثتسالا دعبلا .5

 ةیطفنلا تادادمإلا نامضف ،ةقاطلا نمأ لبقتسم يفً ایسیئرً ارود رامثتسالا بعلی

 نامضل ةمزاللا ةیتحتلا ىنبلاو دراوملا ىلإ لوصولا يف رامثتسالا نامضب نوھرم

 ً،اماخ ھجارختسا متی طفنلا نأ امك .لبقتسملا يف بسانملا تقولا يف تادادمإلل نمآ قفدت

 ،ةدقعملا ةیعانصلا تایلمعلا نم اھریغو ریركتو ةیفصتو ةجلاعم جاتحی ھكالھتسا لبقو

 تاعانصلا عاطق نأ امك .ةفلتخم ھجوأ يف ةقاطلا دیلوتل ةزھاج رداصم ىلإ لوحتیل

 ةمزاللا ةیتحتلا ينبلاو نحشلاو لقنلا تایلمع ىلع لمتشی طفنلا جارختسال ةقحاللا

 نإف يلاتلابو ،ةیطفنلا تاجتنملا نم تادادمإلا نامضل ةمزاللا تایلمعلا نم اھریغو

 ،)Upstream( يمامألا طاشنلا يف رامثتسالا بلطتی ماخلا طفنلا نم تادادمإلا نامض

 ةقحاللا تاطاشنلا يف رامثتسالا بلطتی ةیطفنلا تاجتنملا نم تادادمإلا نامضو

)Downstream(، لك يف رامثتسالاب نوھرم ةیطفنلا تادادمإلا نامض نأف  ھیلعو 

 .ةیطفنلا ةعانصلا لحارم

 ثیح ،طفنلا جاتنإ يف رامثتسالا مجح ةدایق يف لاعفو يوق ریثأت طفنلا راعسألو

 حوزن ىلإ ةضفخنملا راعسألا يدؤت امنیب رامثتسالا عیجشت يف ةعفترملا راعسألا مھاست

 لماوعلا مھأ دحأ ربتعی جاتنإلا فیلاكت يف عافترالا نأ امك .عاطقلا اذھ نع تارامثتسالا

 ةعجشملا ریغ ةئیبلا لظ يف ةصاخ ،طفنلا جاتنإ عیراشم يف رامثتسالا طاشنل ةطبحملا

 ىلع دئاعلا يف ةرطاخملا عافتراو ةضفخنملا راعسألا يف ةلثمتملاو ،رامثتسالل

 .بلطلا لبقتسم يف ةقثلا مدع نع ةمجانلا رامثتسالا

 ةطشنأب ةقلعتملا تارشؤملا نع ةیلورتبلا تانایبلا رداصم حش لظ يفو

 رفحلا طاشنب ةقلعتملا تایئاصحإلا دعت ،ةیملاعلا ةیجاتنإلا تاقاطلا ریوطت يف رامثتسالا

 سكعیً ادیجً ارشؤم ،ةنیعم ةینمز ةرتف لالخ ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددعو يلورتبلا

 نم ءاوس ،ةرتفلا كلت لالخ ةیجاتنإلا تاقاطلا ةعسوت لاجم يف يرامثتسالا طاشنلا

 نع ةرداصلا تانایبلا ریشتو .ةمئاقلا رابآلا ةنایص وأ ةدیدج رابآ رفحو فاشكتسا ثیح
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 ثیح ، طفنلا راعسأ ةكرح عم مئاد مزالت يف ناك ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع نأ

 تاطاشنلا يف يرامثتسالا طاشنلا دیازتل ةعفادلا ةوقلا ةباثمب راعسألا ةشاعتنا تناك

 راعسألا يدؤت امنیب ،ةرتفلا هذھ لالخ جاتنإلا تاقاط ةعسوتل )Upstream( ةیمامألا

 ایوقً امخز رفحلا طاشن دھش دقف  .عاطقلا اذھ نع تارامثتسالا حوزن ىلإ ةضفخنملا

 عافترابً اعوفدم ھتانینامث علطمو يضاملا نرقلا تانیعبس نم يناثلا فصنلا لالخ

 قاوسأ اھتدھش يتلا ةینمزلا ةرتفلا لوط تأیھ امنیب ،ةرتفلا كلت لالخ طفنلا راعسأ

 حوزنل ةبسانملا فورظلا ةضفخنملا راعسألا نم نییلاتلا نیدقعلا لالخ طفنلا

 ةرتفلا كلت لالخ قاوسألا تظفتحا ثیح ،ةیجاتنإلا تاقاطلا ةعسوت يف تارامثتسالا

 طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلا تالدعم ضافخنا ببسب ،ةعفترم ةضئاف ةیجاتنإ تاقاطب

ً اشاعتنا طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا دھش ،تانیعستلا دقع لالخو .تانینامثلا دقع لالخ

 تایمكلا يف ةضئافلا تاقاطلا لبق نم اھتیطغت مت بلطلا يف ةدایزلا نكلو ً،اظوحلم
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 )5( لكشلا

 )2020وینوی- 1978 ریانی( ةرتفلا لالخ طفنلا راعسأو ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع

 
 Baker Hughes - 2020)-(1975 WORLDWIDE RIG COUNT تانایب ةدعاق :ردصملا
          * Dubai Crude oil up to Dec. 1982 & OPEC Reference Basket as of jan. 1983 

 امك سكعت يتلاو( ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع نیب ةرشابملا ةقالعلا نإ

 ةقیقح دكؤی ، طفنلا راعسأو )جاتنإلاو فاشكتسالا عاطق يف يرامثتسالا طاشنلا انركذ

 ثیح ،طفنلا جاتنإ يف رامثتسالا مجح ةدایق يف طفنلا راعسأل رشابملاو يوقلا ریثأتلا

 ىلإ ةضفخنملا راعسألا يدؤت امنیب رامثتسالا عیجشت يف ةعفترملا راعسألا مھاست

 مھأ دحأ ربتعی جاتنإلا فیلاكت ةدایز نأ امك .عاطقلا اذھ نع تارامثتسالا حوزن

 ریغ ةئیبلا لظ يف ةصاخ ،طفنلا جاتنإ عیراشم يف رامثتسالا طاشنل ةطبحملا لماوعلا

 دئاعلا يف ةرطاخملا عافتراو ةضفخنملا راعسألا يف ةلثمتملاو ،رامثتسالل ةعجشملا

 نأ ىلع تارشؤم كانھو ،بلطلا لبقتسم يف ةقثلا مدع نع ةمجانلا رامثتسالا ىلع

 نم تانیعستلاو تانینامثلا يدقع لالخ اھب ترم يتلا فورظلل طفنلا قاوسأ ةاناعم

 ددع نأ  Baker Hughes تانایب ریشتو ً.ایلاح رركتت ةلاح يھ قباسلا نرقلا

 ثیح 2020 وینوی رھش لالخ فصنلا ىلإ عجارت دق ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا

 2125 ةغلابلا ماعلا سفنل ریاربف رھشل ھتایوتسمب ةنراقم ،ةرافح 1073 ىلإ ضفخنا
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 ةریبكلا ةیبابضلاو ةرتفلا هذھ لالخ طفنلا راعسأ ھتدھش يذلا عجارتلا ببسب ،ةرافح

 ةحئاجب ةطبترملا نیقیلا مدع ءاوجأ يف طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا لبقتسمب ةطیحملا

 لوط ىدؤت نأ نكمیو .ھب ةطبترملا راثآلاو )19 دیفوك( دجتسملا انوروك سوریاف

 ىلع يملاعلا بلطلا لبقتسمب ةطیحملا ةیبابضلا و ةضفخنملا راعسألا نم ةینمزلا ةرتفلا

 ریشت ثیح ،ةیجاتنإلا تاقاطلا ةعسوت عیراشم يف رامثتسالا تایناكمإ میجحت ىلإ طفنلا

 ءاغلإ ىلاو ةدیدجلا عیراشملا ضعب لیجأتل ماع هاجتا دوجو ىلإ ةیلوألا تامولعملا

 ةیبرعلا ةكرشلا تاریدقت ریشت ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يفف  .اھنم ضعبلا

 ةقاطلا عاطق يف رامثتسالا قافآ ریرقت يف ةدراولا  )بروكیبا( ةیلورتبلا تارامثتسالل

 طاشن ىلع ةحئاجلاب ةطبترملا ةمزألل ةیلوألا راثآلا نأ )2024 – 2020( ةرتفلل

 ضافخناب ردقت ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمب ةقاطلا عیراشم يف رامثتسالا

 رایلم 173 وحنب اھل ططخملا وأ مازتلالا ةلحرم تلخد يتلا ةیرامثتسالا عیراشملا ةمیق

 ةردقملا رالود رایلم 965 وحنب ةنراقم رالود رایلم 792 ىلإ تعجارت ثیح ،رالود

  .17ةمداقلا تاونس سمخلل ةمزألا لبق

 ةطیحملا ةیبابضلاو ةضفخنملا راعسألا ببسب رامثتسالا طاشن يف دوكرلا نإ

 ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا لكآت ىلإ يدؤی فوس ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا لبقتسمب

 اذلو ،دوھعملا هومنل بلطلا ةدواعمو يملاعلا داصتقالا يفاعت دنعً ایجیردت كبوأ ىدل

 حبصت فوس اھدنعو ،يقیقح عقاو نوكی فوس ضرعلا يف صقنلا نأ ردقملا نم

 تایوتسم ىلإ راعسألا عفترتو ،اًیقیقح اًیدحت دیازتملا بلطلا ةیبلتل جاتنإلا يف ةدایزلا

 .اھتقباس نم ةدح دشأ نوكت امبر طفنلا راعسأل ىرخأ ةرفط ىرنسو ،ةیسایق

 ةیلبقتسم ةیؤر – ةیملاعلا ةقاطلا قاوسأ ً:اعبار

 لثمتی ،نییسیئر نیرصنع ىلع ةیملاعلا ةقاطلا قاوسأل ةیلبقتسملا ةیؤرلا دمتعت

 تحاتجا يتلا ةمزألا راسمل يلاحلا انمھف لكشت يتلا ةحاتملا تامولعملا يف امھلوأ
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 ماع لكشب يملاعلا داصتقالا ىلع ةلمتحملا اھداعبأو ،2020 ماعلا علطم ذنم ملاعلا

 يلودلا فثاكتلا دومص ىدم يف يناثلا رصنعلا لثمتیو .صاخ لكشب ةقاطلا قاوسأو

 ضفخ ھیف رقا يذلا "+كبوأ" قافتا زرفأ يذلاو طفنلا قاوسأ يف نیجتنملا رابك نیب

 ویرانیس راركت مدع يدافتو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ىلإ نزاوتلا ةداعإل ةعومجملا جاتنا

   .تانینامثلا

 ةرتف نأشب رمتسملاو دیدشلا نیقیلا مدع نم ةلاح كانھ لازت ال ،ىلوأ ةھج نمف

 اھتایعادتو ،ھب ةطبترملا ءاوتحالا تاءارجإو يحصلا ئراطلا اذھ نع ةمجانلا ةمدصلا

 نع اھتعیبط يف ةمزالا هذھ فلتخت امك .اھتدح ةجردو يملاعلا داصتقالا ىلع ةلمتحملا

 تاعبت ىلإَ اساسأ عجری اھنع مجانلا بلطلا دوكر نوك ثیح نم ةقباسلا تامزألا

 نأ ينعی امم ،اھحامج حبكو ةحئاجلا راشتنا ةعرس دییقتل ةمزاللا ءاوتحالا تاءارجإ

 ةقباسلا تامزألا لولح نأو ،ةرملا هذھ فلتخم ةیداصتقالا ةسایسلل بولطملا رودلا

 طاشنلا عیجشت تاسایس يف ةلثمتملا )2009-2008 ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا يف امك(

 بوغرم ریغ لولح يھ ،نكمم تقو عرسأب يلكلا بلطلا زیفحت قیرط نع يداصتقالا

 يلاتلابو .اھتاذ دح يف ةمزألا ةھباجمل ةمزاللا ءاوتحالا تابلطتم عم اھضراعتل اھیف

 ةیناث ةجوملً ابسحت رذح راسمب ةیجیردتلا ةدوعلا ةیجیتارتسا تعبتا لودلا بلغأ نإف

 طاشنلل ةیجیردتلا ةدوعلل ةلوذبملا دوھجلا نم ةققحملا بساكملا ىلع يضقت دق ءابولا نم

  .رذحلا ومنلا راسمل ةساكتنا ثدحتو ،يملاعلا يداصتقالا

 ریرقت يف ةدراولا يلودلا دقنلا قودنصل ساسألا ویرانیس تاعقوت ریشتو

 طاشنلا غولب ىلإ ،2020 وینوی رھش يف رداصلا يملاعلا داصتقالا قافآ تادجتسم

 ةدعاصلاو ةیمانلا تاداصتقالا ةعومجمو ةمدقتملا تاداصتقالا ةعومجم يفو يملاعلا

 يفاعتلا ةدوع عقوتیو ،2020 ماع نم يناثلا عبرلا لالخ عاقلا - نیصلا ءانثتساب –

 نیصلا تقبس امنیب .2021 ماع لالخو 2020 ماع نم يناثلا فصنلا لالخ يجیردتلا

 لوألا عبرلا لالخً اركبم عاقلا يداصتقالا اھطاشن غولبب ىرخألا ةیلودلا تاعومجملا

 قودنص عقوتی كلذبو .ماعلا نم يناثلا عبرلا ذنم يفاعتلا ةریسم تأدبو ،2020 ماع نم
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 فوس يملاعلا يداصتقالا ومنلا راسم ىلع ةمزألل ةلیبسلا تاریثأتلا نأ يلودلا دقنلا

 نوكت نأ عقوتی امك ،عیرسلا يفاعتلا مث رایھنالا ينعی يذلا )V( فرح لكش دخأت

 نم ةأطو دشأ ةمدقتملا لودلا ةعومجمل يداصتقالا طاشنلا ىلع ةمزألا تاریثأت

 :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك ىرخألا ةیلودلا تاعومجملا
 )6( لكشلا

 يونس عبر يلامجإلا يلحملا جتانلا يلامجإ
 100=2019 لوألا عبرلا

 
 .2020 وینوی يملاعلا داصتقالا قافآ تادجتسم ،يلودلا دقنلا قودنص :ردصملا

 يتلا يلودلا دقنلا قودنص تاؤبنت لوح نیقیلا مدع ةلاح نم ریبك ردق كانھو

 ةلماك تانایب دعب رفاوتت ال يذلا( 2020 نم يناثلا عبرلا يف شامكنالا قمع ىلع دمتعت

ً اضیأ اھرودب دمتعت يتلاو ،اھتیرارمتسا ىدمو ةسكاعملا ةمدصلا مجح كلذكو )ھنع

 يتلا ةماعلا تاقالغإلاو ةحئاجلا ةرتف لوط لثم ةدكؤملا ریغ لماوعلا نم ةلمج ىلع

 ةلامعلا ةردقو ،قافنإلا ىلع رثؤیس يذلاو ،يعوطلا يعامتجالا دعابتلاو ،اھبلطتت

 راثآ كلذكو .ةفلتخم نوكت نأ نكمی تاعاطق يف فئاظو نیمأت ىلع ةحرسملا

 شاعتنا ةبوعص ىلإ يدؤی دق يذلا لمعلا ةوق نم ةلطاعلا ةلامعلا جورخو تاقالغإلا

 لمعلا نكامأ نامأ ةدایز ىلإ ةیمارلا تاءارجالا ریثأتو ،ةحئاجلا راسحنا درجمب طاشنلا

 تاسرامملاو ،تابونلا نیب فیظنتلاو ةفاظنلا ةدایزو ،ةبقاعتملا لمعلا تابون لثم –

 اھتاعبت يف لمحت يتلاو نیفظوملا براقت ىدمب قلعتی امیف لمعلا نكامأ يف ةدیدجلا
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 ماع لكشب يملاعلا داصتقالا ىلع ةلمتحملا اھداعبأو ،2020 ماعلا علطم ذنم ملاعلا
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 ىلع ریثأت نم ھثدُْحت امب ةیملاعلا تادادمإلا لسالس ةغایص ةداعإو ،ةیفاضإ فیلاكت

 تابارطضا ةھجاوم يف اھتبالص زیزعتل تاكرشلا نم ةلواحم يف ،ةیجاتنإلا

 ةعقوتملا ومنلا تالدعمل يلاتتملا ضفخلا يف ةیبابضلا هذھ سكعنتو .تادادمإلا

 ةثالثلا يملاعلا داصتقالا قافآل يلودلا دقنلا قودنص ریراقت يف يملاعلا داصتقالل

  :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك ةریخألا
 )7(لكشلا

 )%( ،ةتباثلا راعسألاب يملاعلا يلامجإلا جتانلا ومن

 
 .ةفلتخم دادعأ ،يملاعلا داصتقالا قافآ ،يلودلا دقنلا قودنص :ردصملا

 يف ھتاعقوت ةدراولا يلودلا دقنلا قودنصل ساسألا ویرانیس دعبتسی ال امنیبو

 ثودح ةیناكمإ 2020 وینوی رھش يف رداصلا يملاعلا داصتقالا قافآ تادجتسم ریرقت

 يلودلا دقنلا قودنص دعأ ،نادلبلا ضعب يف ىودعلاب ةباصإلا تالاح يف ةدیدج ةرفط

 قالغإلا تاءارجإ ةجیتن عرسأ فاعت لوألا ضرتفی ،ةلیدبلا تاھویرانیسلا نم نینثا

 نم ةیناث ةجوم يناثلا ضرتفی امنیب ،2020 ماع نم لوألا فصنلا يف ةقبطملا ماعلا

 مجح لصی نأ ویرانیسلا اذھ ضرتُفی و ،2021 لئاوأ يف 19 - دیفوك ضرم يشفت

 – 2021 ماع يف دلب لك يف يلحملا ىوتسملا ىلع يداصتقالا طاشنلا تابارطضا

 لعفلاب عقوتملا مجحلا فصن يلاوح – ةیناثلا ةجوملا هذھ ءاوتحال ةذختملا ریبادتلا ةجیتن

 نأ ضارتفا فصنلا ىلإ ریثأتلا ضفخ سكعیو . 2020 ماعل يساسألا ویرانیسلا يف

 نیضرعملا دارفألا ةبسن نأل رسألاو تاكرشلل اكابرإ لقأ ءاوتحالا تاءارجا نوكت
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 تائفلل ربكأ ةقدب ةھجوم نوكتس تاءارجإلا هذھ نأو لقأ نوكت نأ حجری رثأتلل

 مت يتلا تاءارجإلا ةیلاعفل ةبسنلاب ةبستكملا ةربخلا ىلع ءانب ،رطخلل ةضرعملا

  .نآلا ىتح اھرابتخا

 2020 ماع لالخ يملاعلا يلامجإلا جتانلا شامكنا ساسألا ویرانیس عقوتی امنیبو

 ماع لالخ %5.4 وحنب عقوتم ومن لدعمب عیرسلا يفاعتلل ھتدوع مث %4.9 وحنب

 يملاعلا يلامجإلا جتانلل ةریثو لقأ اشامكنا عرسألا يفاعتلا ویرانیس عقوتی ،2021

 %8.6 وحنب عقوتم ومن لدعمب يفاعتلل عرسأ ةدوعو %4.4 وحنب 2020 ماع لالخ

 19 - دیفوك ضرم يشفت نم ةیناث ةجوم ویرانیس عقوتی نیح يف ،2021 ماع لالخ

 مث %4.9 وحنب 2020 ماع لالخ يملاعلا يلامجإلا جتانلا شامكنا 2021 لئاوأ يف

 وھ امك ،2021 ماع لالخ %0.8 وحنب عقوتم ومن لدعمب ءيطبلا يفاعتلل ھتدوع

 :نییلاتلا لودجلاو لكشلاب حضوم
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 )8( لكشلا
 )%(،ةتباثلا راعسألاب يملاعلا يلامجإلا جتانلا ومن

 
 )1( لودجلا

 % ،ةثباثلا راعسألاب يملاعلا يلامجإلا جتانلا ومن تالدعمل يلودلا دقنلا قودنص تاعقوت

 
 .ةفلتخم دادعأ ،يملاعلا داصتقالا قافآ ،يلودلا دقنلا قودنص :ردصملا

 ببسب بلطلا رایھنا ةمزأ لالخ ةلوذبملا ةرمثملا دوھجلا تدأ ،ةیناث ةھج نمو

 "+كبوأ" قافتا تزرفأ يتلاو ،ماعلا اذھ نم يناثلا عبرلا لالخ 19-دیفوك ةحئاج

 راركت مدع يدافتو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ىلإ نزاوتلا ةداعإ ىلإ ةعومجملا جاتنا ضفخل

 يف )EIA( ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإ تاعقوت ریشتو ،تانینامثلا ویرانیس

 Short-Term Energy( "ریصقلا ىدملا ىلع ةقاطلا قافآ" نونعملا اھریرقت

Outlook-STEO( عقوتی يتلا قاوسألا رارقتسا ىلإ 2020 ویلوی رھش يف رداصلا 

 يملاعلا يداصتقالا طاشنلل ةیجیردتلا ةدوعلا عم بلطلل يجیردتلا يفاعتلا ةدوع دھشت نأ

 زواجت ىلإ تاعقوتلا ریشت ذإ .،ةمزألا اھتضرف يتلا قالغإلا تاسایس نم ررحتلاو

 ماعلا لماك و 2020 ماع نم يناثلا فصنلا لالخ طفنلل يملاعلا كالھتسالا يلامجإ

 تانوزخملا نم بحس تایلمع ىلإ يدؤیس امم ةیملاعلا تادادمالا يلامجإل 2021

 رایھنالا ببسب 2020 ماع نم لوألا فصنلا لالخ ةریبك تامكارت تدھش يتلا ةیطفنلا

 نیزختلا تاردقب لصو امم ضرعلا بناج نم ةباجتسالا رخأتو بلطلل ئجافملا
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 تانوزخملا نم بحس تایلمع ىلإ يدؤیس امم ةیملاعلا تادادمالا يلامجإل 2021

 رایھنالا ببسب 2020 ماع نم لوألا فصنلا لالخ ةریبك تامكارت تدھش يتلا ةیطفنلا

 نیزختلا تاردقب لصو امم ضرعلا بناج نم ةباجتسالا رخأتو بلطلل ئجافملا
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 رایھنا ىلإ ىدأو ىوصقلا ةیباعیتسالا اھتاقاط ىلإ ةدحتملا تایالولا يف ةصاخو ةیملاعلا

 ریصقلا ىدملا تاعقوت نإف كلذبو .ةیسایق تایوتسم ىلإ لیربأ رھش لالخ طفنلا راعسأ

 ماع ةیاھن ىتح ةینیزختلا تاردقلا ىلع طغضلا فیفختو قاوسألا رارقتسا ىلا ریشت

 مدعو ةحئاجلا ءاوتحاو يملاعلا طاشنلا ةدوعل ةیملاعلا دوھجلا حاجن لاح يف ،2021

 نم ةلمتحم ىرخأ ةجوم ببسب ىرخأ ةساكتنال طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا ضرعت

 ةقاطلا تامولعم ةرادإل ةیلبقتسملا تاعقوتلا نییلاتلا لودجلاو لكشلا حضویو .ءابولا

 ةیاھن ىتح يملاعلا كالھتسالا يلامجإو طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا يلامجإل ةیكیرمألا

 :2021 ماع
 )9(لكشلا

  يملاعلا كالھتسالا يلامجإو *طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا يلامجإل ةیلبقتسملا تاعقوتلا
  ي ب م ،2021 ماع ةیاھن ىتح

 
 )2( لودجلا

  يملاعلا كالھتسالا يلامجإو *طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا يلامجإل ةیلبقتسملا تاعقوتلا
  ي ب م ،2021 ماع ةیاھن ىتح
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 تامولعم ةرادإ عقوتت ثیح ،راعسألل ةیلبقتسملا تاعقوتلا ىلع كلذ لك سكعناو

 رارقتسا نم ةیتأتملا بساكملا لیصحت طفنلا راعسأ لصاوت نأ ةیكیرمألا ةقاطلا

 راعسألل يرھشلا طسوتملا لصاوی نأ عقوتی ثیح ،2021 ماع ةیاھن ىتح قاوسألا

 لصی ىتح 2020 ماع نم يناثلا فصنلا لالخ يجیردتلا ھعافترا تنرب ماخل ةیروفلا

 لالخ ھعافترا لصاوی نأ عقوتی امك ،2021 ریانی رھش لالخ لیمربلل رالود 45 وحن

 وھ امك ،2021 ربمسید رھش لالخ لیمربلل ارالود 53 لصی ىتح 2021 ماعلا يقاب

 :نییلاتلا لودجلاو لكشلاب حضوم

 )10( لكشلا
  ،2021 ةیاھن ىتح تنرب ماخل يروفلا رعسلل يرھشلا طسوتملل ةیلبقتسملا تاعقوتلا

 )لیمربلل رالود(

 
 )3( لودجلا

  ،2021 ةیاھن ىتح تنرب ماخل يروفلا رعسلل يرھشلا طسوتملل ةیلبقتسملا تاعقوتلا
 )لیمربلل رالود(

2019 
 )'مسBد )'مفون ر@?ت<أ )'مت;س سطسغأ ويلوي وينوي ويام ل0/بأ سرام ريا)'ف  رياني

59.4 64.0 66.1 71.2 71.3 64.2 63.9 59.0 62.8 59.7 63.2 67.3 

2020 
 )'مسBد )'مفون ر@?ت<أ )'مت;س سطسغأ ويلوي وينوي ويام ل0/بأ سرام ريا)'ف  رياني

63.7 55.7 32.0 18.4 29.4 40.3 40.0 40.0 40.0 42.0 43.0 44.0 

2021 
 )'مسBد )'مفون ر@?ت<أ )'مت;س سطسغأ ويلوي وينوي ويام ل0/بأ سرام ريا)'ف  رياني

45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 50.5 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 
 July 2020  Term Energy Outlook-Short ,U.S. Energy Information Administration:ردصملا
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 كرحتت نأ طفنلل ةیلبقتسملا راعسألل نكمی ،قاوسألل ةیلاحلا فورظلا لظ يفو

 بلطلا ىوق لخادت اھئیھت دق يتلا فورظلاب طبترت ةلمتحم تاھویرانیس ةثالث يف

 طاشنلل ةیجیردتلا ةدوعلا دوھج حاجن يف لوألا ویرانیسلا لثمتی .قاوسألا يف ضرعلاو

 رارمتساو طفنلا ىلع بلطلل يجیردتلا يفاعتلا ةدوع ينعی يذلاو يملاعلا يداصتقالا

 صصحب ماتلا مازتلالاو قاوسألا ةبقارم يف +كبوأ ةعومجم نیب قیسنتلاو راوحلا

 ،ةیملاعلا قاوسألا يف طفنلا راعسأل يجیردتلا يفاعتلا ةدوع ىلإ يدؤی امم جاتنإلا

 ةیطفنلا ةعانصلا يف رامثتسالا طاشن شاعتنا ةدوع ىلإ فاطملا ةیاھن يف يدؤی يذلاو

 دوھج ضرعت يف لثمیف ،يناثلا ویرانیسلا امأ .قاوسألل ةرقتسمو ةنمآ تادادما نامضل

 ةحئاج نم ةیناث ةجوم ببسب ةساكتنا ىلإ يملاعلا يداصتقالا طاشنلل ةیجیردتلا ةدوعلا

 رمالا ،رضاحلا تقولا يف ھتظحالم متی ام اذھو ،)19-دیفوك( دجتسملا انوروك سوریف

 ةكرحل ناث بارطضاو لودلا نم ددع يف تاقالغإلا ةدوع ىلإ يدؤی نأ عقوتی يذلا

 ، طفنلا ىلع بلطلا يف رخآ داح طوبھ يف سكعنی امب ةحایسلاو تالصاوملاو لقنلا

 نزاوتلا ةداعإ يف "+كبوأ" ةعومجم حجنتو ضرعلا بناج نم ةعیرس ةباجتسالا يتأتف

 يفاعتلا ةدوع نیحل ھب مازتلالاو ھقیبطتو مزاللا ضفخلا ىلع قافتالا ربع قاوسألا ىلإ

 لوألا ویرانیسلا راسمب كلذ دعب ویرانیسلا اذھ راسم قحتلیو  قاوسألا ىلإ ىرخأ ةرم

 ةیاھن يف يدؤی يذلاو ،ةیملاعلا قاوسألا يف طفنلا راعسأل يجیردتلا يفاعتلا ةدوع دنع

 ةنمآ تادادما نامضل ةیطفنلا ةعانصلا يف رامثتسالا طاشن شاعتنا ةدوع ىلإ فاطملا

 .قاوسألل ةرقتسمو

 ضرعت نم يناثلا ةقالطنا تأیھ يتلا فورظلا سفنب ثلاثلا ویرانیسلا قلطنیو

 ةحئاج نم ةیناث ةجوم ببسب ةساكتنا ىلإ يملاعلا يداصتقالا طاشنلل ةیجیردتلا دوھج

 لودلا نم ددع يف تاقالغإلا ةدوع ىلإ يدؤت )19-دیفوك( دجتسملا انوروك سوریف

 رخآ داح طوبھ يف سكعنی امب ةحایسلاو تالصاوملاو لقنلا ةكرحل ناث بارطضاو

 بناج قفخی امدنع ثدحی نأ نكمی يذلا لیدبلا راسم مسری امنیب ، طفنلا ىلع بلطلا يف

 قاوسألا ىلإ نزاوتلا ةداعإ نم نیجتنملا يقابو "+كبوأ" ةعومجم نكمت مدعب ضرعلا

 ویرانیس راركت ىلإ يدؤی امم ، ھب مازتلالاو ھقیبطتو مزاللا ضفخلا ىلع قافتالا ربع
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 امدنعو ،رامثتسالا طاشن دوكرو ،ةضفخنملا راعسألا رارمتسا ربع تانینامثلا ةمزأ

 يفتخت فوس ،هومن طفنلا ىلع بلطلا دواعیو ،هدوكر نم يملاعلا داصتقالا ضھنی

 تایوتسم ىلإ راعسألا عفترت ذئدنعو ً،ایجیردت كبوأ ىدل ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا

 حضویو ،اھتقباس نم ةدح دشأ نوكت امبر طفنلا راعسأل ىرخأ ةرفط ىرنسو  ،ةیسایق

  .تنرب ماخل ةیروفلا راعسألل ةلمتحملا تاھاجتالا يلاتلا لكشلا
 )11( لكشلا

 طفنلل ةیلبقتسملا راعسألا ةكرحل ةعقوتملا تاھویرانیسلا
 

 
 

ةصالخلا   :اسماخ
 ةیؤرلا يف ةكارشلاو ءانبلاو لعافلا راوحلا ةیمھأ ،يضاملا براجت تتبثأ دقل

ً اببس راوحلا نم عونلا اذھ بایغ ناك دقف .ةكلھتسملاو ةجتنملا لودلا نیب ةیلوئسملاو

 ةبسانملا فورظلا تأیھ يتلاو ،يضاملا نرقلا تانینامثو تانیعبس يتمزأ يفً ارشابم

 ثیح ،ةثلاثلا ةیفلألا نم لوألا دقعلا لالخ طفنلا راعسأل ةیسایقلا تاعافترالا نم ةبقحل

 ىلإ تانیعبسلا لالخ طفنلا راعسأ يف ةیلاتتملا تازفقلاو تادادمإلا بارطضا ىدأ

 طفنلا راعسأ يف ةریبك تارایھنا ىلإ تدأ ضرعلاو بلطلا يبناج نم ةفینع تادادترا
43 

 

 عاقیا طبض يف كاذنآ ةجتنملا لودلا قافخإ اھتدح نم تداز تانینامثلا دقع لالخ

 تببست يتلا ةیندتملا راعسألا نم ةلیوط ةبقح فلخ امم ،اھل نزاوتلا ةداعإو قاوسألا

  عاطق يفو ماع لكشب ةقاطلا تاعاطق لك يف رامثتسالا طاشن يف دوكرلا نم ةلاح يف

 ةعاجن ىلع بلطلا لبقتسم يف ةیبابضلا رود لافغإ نكمی ال امك .صاخ لكشب طفنلا

 اھتایضرفو تانایبلا رداصم يف ةدوج ةلقو ةیفافش مدع ببسب ،ةیرامثتسالا تاططخملا

 ومنلا تالدعمل تانیعستلا دقع لالخ تاعقوتلا ةیعقاو مدع يف سكعنا يذلاو ،ةیساسألا

ً اعوفدم ءاج يذلاو ،ةدیدجلا ةیفلألا نم لوألا دقعلا يف طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف

 يف ومن نع ثدحت لكلاف ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاو ةدعاصلا ایسآ ةقلامع ةوقب

 مدع ىلإ ریشی امنإ تاعقوتلا هذھ ةیعقاو مدع نإو ،لودلا هذھ لبق نم طفنلا ىلع بلطلا

 يف عقت تایداصتقاب رمألا قلعتی امدنع ةصاخ ،تانایبلا رداصم يف ةدوج ةلقو ةیفافش

 ومنلاو ةیجاتنإلا تاقاطلا لكآت ىدأ فیك عیمجلا دھاش دقو ،ةیملاعلا تایداصتقالا ةعیلط

 ىلإ راعسألا عافترا ىلإ )2008 -2003( ةرتفلا لالخ طفنلا ىلع بلطلا يف يوقلا

  .ءاوسلا ىلع كلھتسملاو جتنملا ىلعً ابلس ترثأ ةیسایق تایوتسم

 طفنلا رصع ءاھتناو طفنلا ةورذ لولحب ةرذنم ،كادنآ تاوصألا تلاعت دقلو

 يف رامثتسالا مدع يف ةجتنملا لودلا ىلع موللا ةكلھتسملا لودلا تقلأ امنیب ،صیخرلا

 ةینعملا ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو تاھویرانیس تناك نیح يف ةیجاتنإلا تاقاطلا ةدایز

 طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا اھیف عجارتی تاراسم مسرت ةیلبقتسملا تاعقوتلا فارشتساب

 ةرشابملا راثآلا نإف ،لباقملابو .18)ویرانیس 450- خانملا ریغت راثآ فیفخت ویرانیس(

 يف ةیملاعلا تارامثتسالا مجح عافترا يف تلثمت ةرتفلا كلت لالخ طفنلا راعسأ عافترال

 ومنلا تالدعم ىلعأ تققح يتلا ةددجتملا تاقاطلا اھتمدقم يفو ىرخألا ةقاطلا رداصم

 يف يرامثتسالا طاشنلا عیجشتو ھتاقتشمو طفنلاب ةنراقم اھفیلاكت ضافخنا ببسب

 ةیفلألا نم لوألا دقعلا لالخ طفنلا راعسأ اھتدھش يتلا ةرفطلا  تأیھ امك .اھتایجولونكت

 تناكو ،ةیجاتنإلا تاقاطلا ةعسوت يف تارامثتسالا شاعتنال ةبسانملا فورظلا ،ةثلاثلا

                                                             
 450 دنع ةئیفدلا تازاغلا عیمجل يوجلا فالغلا يف زیكرتلا رارقتسا ىلإ يدؤت نأ اھنأش نم ةیملاع تاسایس قیسنتو عضو ضرتفی 18
 .2050 ماع لولحب نوبركلا دیسكوأ يناث ئفاكم نم نویلملا يف اءزج
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 ىلإ راعسألا عافترا ىلإ )2008 -2003( ةرتفلا لالخ طفنلا ىلع بلطلا يف يوقلا

  .ءاوسلا ىلع كلھتسملاو جتنملا ىلعً ابلس ترثأ ةیسایق تایوتسم

 طفنلا رصع ءاھتناو طفنلا ةورذ لولحب ةرذنم ،كادنآ تاوصألا تلاعت دقلو

 يف رامثتسالا مدع يف ةجتنملا لودلا ىلع موللا ةكلھتسملا لودلا تقلأ امنیب ،صیخرلا

 ةینعملا ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو تاھویرانیس تناك نیح يف ةیجاتنإلا تاقاطلا ةدایز

 طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا اھیف عجارتی تاراسم مسرت ةیلبقتسملا تاعقوتلا فارشتساب

 ةرشابملا راثآلا نإف ،لباقملابو .18)ویرانیس 450- خانملا ریغت راثآ فیفخت ویرانیس(

 يف ةیملاعلا تارامثتسالا مجح عافترا يف تلثمت ةرتفلا كلت لالخ طفنلا راعسأ عافترال

 ومنلا تالدعم ىلعأ تققح يتلا ةددجتملا تاقاطلا اھتمدقم يفو ىرخألا ةقاطلا رداصم

 يف يرامثتسالا طاشنلا عیجشتو ھتاقتشمو طفنلاب ةنراقم اھفیلاكت ضافخنا ببسب

 ةیفلألا نم لوألا دقعلا لالخ طفنلا راعسأ اھتدھش يتلا ةرفطلا  تأیھ امك .اھتایجولونكت

 تناكو ،ةیجاتنإلا تاقاطلا ةعسوت يف تارامثتسالا شاعتنال ةبسانملا فورظلا ،ةثلاثلا

                                                             
 450 دنع ةئیفدلا تازاغلا عیمجل يوجلا فالغلا يف زیكرتلا رارقتسا ىلإ يدؤت نأ اھنأش نم ةیملاع تاسایس قیسنتو عضو ضرتفی 18
 .2050 ماع لولحب نوبركلا دیسكوأ يناث ئفاكم نم نویلملا يف اءزج
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 ددع يثلث زھانی ام زكرت ثیح ،يكیرمألا يرخصلا طفنلا جاتنا ةرفطل ةعفادلا ةوقلا

 )2015 – 2011( ةرتفلا لالخ ةدحتملا تایالولاب طفنلا لاجم يف ةلماعلا تارافحلا

 ( نكاب ضوح يھو يكیرمألا يرخصلا طفنلا جاتنإل ةیسیئرلا ضاوحألا نماكم يف

(Bakken Basinدروف لغیا ضوح و اتوكاد ترون ةیالو يف )Eagle Ford 

Basin(  نایمریب ضوحو ،يكیرمألا بونجلا يف ساسكت ةیالو يف )Permian 

Basin( جتنت تناك يتلاو ،وكیسكموین ةیالو نم يقرشلا بونجلا و ساسكت ةیالو يف 

 جاتنا يلامجإ نم %86.2 يلاوح لثمی ام يأ ،مویلا/ لیمرب نویلم 4 يلاوح ةعمتجم

 .201519 ماع لالخ يرخصلا طفنلا نم ةدحتملا تایالولا

 يف ةكارشلاو ءانبلاو لعافلا راوحلا ةیمھأ ىلع دكؤت يضاملا براجت نإ

 ،ضرألا نطاب يف دوجوم طفنلاف ،ةكلھتسملاو ةجتنملا لودلا نیب ةیلوئسملاو ةیؤرلا

 نإف كلذلو ،ةلئاط الاومأ بلطتی ھجارختساو ،ةلیوط دوقعل يرشبلا كالھتسالل يفكیو

 دئاعلا نامض نكمی الو ،رامثتسالا ىلع دئاعلا نامض بلطتی ھجارختسا يف رامثتسالا

 لداعلا رعسلا نامضو طفنلا ىلع بلطلا نامضف ،لداع رعسبو بلطلا نامضب الإ

 بجی ال ،رخآ رمأ كانھو .ةیطفنلا تادادمإلا نامضل امھنم رفم ال نامزالتم نارمأ

 ھقارحإ دنعو ،ھجاتنإ سیلو ھجارختسا متی ،ةبضان ةورث طفنلا نوك وھو ھنع لافغإلا

 ھجارختسا ةفلكت هرعس زواجتی نأ بجوتی انھ نمو ،ھمادختسا ةداعإ نكمملا نم سیل

 ،بوضنلا ةرجأ لثمی شماھب ھجارختسا تایلمع يف رامثتسالا ىلع دئاعلا ةنمضتم

    .ةلماكلا ةسفانملا قاوسأ ةلاح يف ىتح

  

                                                             
 ،يبرعلا نواعتلاو طفنلا ةلجم( دادمإلل ةیسیئرلا رداصملا يف ءاضعألا راطقألا رودو ةیملاعلا ةیطفنلا تادادمإلل ةیلبقتسملا قافآلا 19
 .)2012 فیرخ ،141 ددعلا ،نوثالثلاو عساتلا دلجملا
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  عجارملا :اسداس
 

  ةیبرعلا عجارملا

 ةیبرعلا فیان ةعماج "ةیجیتارتسإلا هراثآو ةقاطلا نمأ" ،دمحم ةفرع ةجیدخ .د .1
 .2014 ةینمألا مولعلل

 يبرعلا زكرملا ،ةیكیرمألا ةیجراخلا ةسایسلا يف ةقاطلا نمأ ،يطاعلا دبع ورمع .2
 .2014 توریب ،ةسایسلا ةساردو ثاحبألل

 ءاضعألا لودلا نم يعیبطلا زاغلاو طفنلا تارداص ،ةیداصتقالا ةرادإلا ،كباوأ .3
 .2012 -ةیلورتبلا تانحشلل ةیملاعلا ةیئاملا تارمملاو

 .2020 لیربأ 19 ،ةقاطلا ،طفنلا ةعانص خیرات نم سورد 7 ،يجحلا سنأ .4
 ةلجم ،يملاعلا داصتقالا ىلع اھتاساكعناو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ يف تاروطتلا .5

 .2010 ،132 ددعلا ،36 دلجملا ،يبرعلا نواعتلاو طفنلا
 رداصملا نیب ءاضعألا راطقألا رودو ةیملاعلا ةیطفنلا تادادمإلل ةیلبقتسملا قافآلا .6

 ددعلا ،نوثالثلاو عساتلا دلجملا ،يبرعلا نواعتلاو طفنلا ةلجمؤ( ،دادمإلل ةیسیئرلا
  .)2012 فیرخ ،141
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