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 ملخص

 

 

تشكل الطاقة تحديا بالغ الصعوبة بسبب افتقاره إلى مصادر محلية للطاقة التجارية، واعتماده على االستيراد في وفي األردن 

كبيرة نسبيا من الطاقة للنمو االقتصادي واالجتماعي. ولقد اعتمدت هذه الورقة على الوقت الذي يحتاج فيه إلى كميات 

(، والتي بينت انه من المتوقع أن تبلغ الطاقة الكهربائية 7070 – 7002اإلستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في األردن للفترة )

لنمو المتوقعة في الطلب على الطاقة الكهربائية ج.و.س. أي أن نسبة ا 72177حوالي  7070في عام  في األردن المولدة

  %.2.7( حوالي 7070 – 7002للسيناريو المتوسط خالل الفترة )

 

كبيرة لصناع  وأهميةخاصة في التخطيط االستراتيجي،  أهميةالطاقة لما لها من  إحصائياتوتناولت الورقة في الجزء الثاني 

. وتتكون األطرافتعطي قوة وقبول لدى كافة  ألنهاالفعالة التي يمتلكها صانع القرار  األدوات أهمالقرار حيث تعتبر من 

 التي تتعلق باالحتياطات. واإلحصائياتاالستهالك  وإحصائيات اإلنتاج إحصائياتوهي  أنواعالطاقة من ثالثة  إحصاءات

 

، واستعرضت التحديات األوسطفي منطقة الشرق  اتيجيةاإلستروآثاره  وأبعادهوفي الجزء الثالث من الورقة تم تناول امن الطاقة 

التي ممكن من خاللها تطوير برامج  اآلليات إلىالداخلية والخارجية التي تهدد النفط العربي خوفا من نضوبه، وشارت الورقة 

 فعالة للحفاظ على النفط. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 :مقدمة

شهد العقد الماضي من القرن الحالي تحوالت جذرية في توقعات نظام الطاقة في العالم مع التذبذب الحاد في أسعار الطاقة، لقد 

إضافة إلى التأثيرات السلبية بعيدة المدى لسوء استخدام الطاقة على البيئة والمناخ، وهو ما دفع كثير من العلماء والباحثين للبحث 

 .لتلك األزمة عن حلول جديدة وواقعية

 

على االستيراد في  واعتمادهتشكل الطاقة تحديا بالغ الصعوبة بسبب افتقاره إلى مصادر محلية للطاقة التجارية،  األردنوفي 

في ضوء هذا الواقع وفي ضوء خطة  الوقت الذي يحتاج فيه إلى كميات كبيرة نسبيا من الطاقة للنمو االقتصادي واالجتماعي.

فإن الطلب على الطاقة في األردن ، االقتصادية واالجتماعية، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للمواطن األردنيالتنمية 

  % سنويا في استهالك الطاقة الكهربائية بشكل خاص.6% سنويا بشكل عام وحوالي 7سينمو بمعدالت عالية تصل إلى حوالي 

 

 :األردنوضع الطاقة في 

 

 
 

من المتوقع أن تبلغ الطاقة الكهربائية (، انه 7070 – 7002لقد بينت اإلستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في األردن للفترة )

نسبة النمو المتوقعة في الطلب على الطاقة الكهربائية  أنأي  .ج.و.س 72177حوالي  7070في عام  في األردن  المولدة

 % وكما هو مبين في الجدول التالي:2.7( حوالي 7070 – 7002للسيناريو المتوسط خالل الفترة )

 (7070 – 7002)توقعات الطلب على الطاقة الكهربائية للسناريو المتوسط للفترة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمل األقصى السنة

 )م.واط(

 الطاقة المولدة

 )ج.و.س.(

معدل النمو للطلب 

 المتوسط)%(

7002 7170 17802 - 

7008 7767 17780 10.1 

7001 7888 18877 1.8 

7010 7211 12186 1.8 

7018 7181 77777 2.7 

7070 8787 77771 8.2 

 2.7( 7070 – 7002معدل النمو المتوسط على الطاقة الكهربائية خالل الفترة )



 

 

 

 وفيما يلي عرض لطلب المملكة على الطاقة األولية حسب القطاعات:

 :النفطي القطاع مجال في

 االستثمارات حجم ستبلغ حيث % 6.8 حوالي نمو بنسبة األولية الطاقة على متزايدا طلبًا  7070 - 7002الفترة القادمة ستشهد 

 الرابع التوسع مشروع تنفيذ في السير في تتلخص والتي 7002 عام بأسعار دوالر مليون 7712 حوالي القطاع هذا في الالزمة

 بكلفة النفطية المشتقات مواصفات لتحسين ووحدات تحويلية وحدات وبناء اإلنتاجية الطاقة زيادة يشمل والذي البترول لمصفاة

 حجم وزيادة دوالر مليون 760 حوالي وبكلفة الزرقاء إلى العقبة من الخام النفط لنقل أنبوب وبناء دوالر مليون 1728حوالي

 إعادة برنامج استكمال إلى باإلضافة ، دوالر مليون 1880 بحوالي تقدر وبكلفة النفطية والمشتقات الخام للنفط التخزينية السعات

 .دوالر مليون 717 حوالي استثمارية بكلفة والمقدر النفطي القطاع هيكلة

 

 :الكهربائية الطاقة مجال في

الطلب على الطاقة الكهربائية  في النمو يستمر أن ويتوقع متسارًعا نمًواو  تطورات الماضية الفترة خالل الكهرباء قطاع شهد

 خالل الفترة 

 كوحدات واط.م 7170 - 7070 إضافةالطلب المتوسط مما يتطلب  سيناريو أساس على % 7.2نسبته ( بما7070 – 7002)

لمواجهة   7002عام  بأسعارمليون دوالر  8778 – 7787النظام الكهربائي وبكلفة تقدر بحوالي  إلى  الكهربائية للطاقة توليدية

 تحويل محطات بإضافة الوطنية النقل شبكة لتعزيز الحاجة إلى باإلضافة ا،حالي القائمة التوليد محطات وإحاللالطلب المتسارع 

 الطاقة استجرار من لتمكينها الفترة نفس خالل دوالر مليون 867 حوالي بكلفة الجهد والمتوسط العالي الضغط وخطوط

 المستهلكين لكافة الكهربائية الطاقة وإيصال الكهربائي النظام تقراريةسا  على والمحافظة اإلقليمية الربط شبكة عبر الكهربائية

 .المملكة في

 

  :الطبيعي الغاز مجال في

 الطبيعي والغاز مكعب، قدم مليون 77 يومي وبمعدل الغازي الريشة حقل من المنتج المحلي الطبيعي بالغاز حاليًا المملكة تزود

 7070 - 7002القطاع خالل الفترة  هذا الالزمة لتطوير االستثمارات حجم ويقدر الكهربائية الطاقة يد لتول مصر من المستورد

 القطاع قبل من وعمان والزرقاء العقبة في الطبيعي الغاز توزيع شبكات إنشاء مشروع لتنفيذ وذلك دوالر مليون  7761 بحوالي

 للصناعاتالقائمة الطبيعي الغاز وتزويد المشروع عمر من األولى العشر السنوات خالل دوالر مليون 700حوالي وبكلفة الخاص

 إلى شماال رحاب من العربي الغاز خط استكمال إلى باإلضافة ، دوالر مليون 21 حوالي وبكلفة الكهرباء ولمحطات المملكة في

 تطوير إلى باإلضافة دوالر، مليون 70 وبكلفة األردنية الفجر شركة خالل من كم 70 حوالي بطول السورية األردنية الحدود

 الغاز من كميات استكشاف المؤمل ومن ، اإلستراتيجي الشريك خالل من دوالر مليون1160 حوالي وبكلفة الغازي الريشة حقل

 .عمان إلى الريشة حقل من نقلها ليتم 7018 عام بداية من ليوما/7 قدم مليون 770إلى تصل الطبيعي

 

 :المتجددة الطاقة مجال في

 عام مع%7 حوالي الكلي الطاقة خليط في المتجددة للطاقة مساهمة نسبة إلى للوصول خطة الطاقة قطاع إستراتيجية تضمنت

 مليون دوالر. 7118 – 1718المطلوب بحوالي  االستثمار حجم قدر حيث 7070 عام حلول مع %6 نسبته وما 7018

 

 :والغاز النفط عن واالستكشاف التنقيب مجال في

 في مشاركة باتفاقيات مرتبطة المملكة مناطق جميعو  ، الجيولوجية طبيعتها حسب استكشافية مناطق ثمان إلى المملكة تقسيم تم

 الجفر. منطقة باستثناء واألجنبية المحلية الشركات مع تفاهم بمذكرات أو اإلنتاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الطاقة: إحصائيات

 
 

أهمية خاصة في مجال الطاقة؛ ألن التخطيط لقطاع الطاقة ال يمكن أن يتم بمعزل عن إحصائيات الطاقة، إلحصائيات الطاقة 

  يلي: ويمكن أن نجمل أهمية هذه اإلحصائيات بما

 على مستوى التخطيط االستراتيجي لقطاع الطاقة: -0

  محوريا وهاما في كافة خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، لذلك ال بد من وضع سياسات تلعب الطاقة دورا

واستراتيجيات وخطط برامج دقيقة لقطاع الطاقة مستندة إلى بيانات وإحصائيات دقيقة ومقننة ومتكاملة وموثقة كما 

ات اإلنتاجية الخدمية في الدولة. حيث ونوعا عن مصادر  الطاقة واحتياطاتها وإنتاجها واستهالكها في مختلف القطاع

 يرتبط نجاح هذه االستراتيجيات بمدى توفر هذه اإلحصائيات ودقتها وموثوقيتها.

   وما زال جزءا كبيرا من البيانات واإلحصائيات التي توفرها مؤسسات الطاقة في العالم ال تلبي المتطلبات القياسية

  تماد عليها.مما ال يساعد على وضع الخطط الوطنية باالع

 

 على مستوى صانعي القرارات الخاصة بالطاقة:  2-

  تعتبر إحصائيات الطاقة ودقتها من أهم األدوات الفعالة التي يمتلكها صانع القرار ألنها تعطي القرار قوة وقبول لدى

بجانب اإلنتاج لمختلف كافة أطراف المعادلة. وتختلف القرارات باختالف الجوانب المتعلقة به، فهناك قرارات تتعلق 

أنواع الطاقة كقرار زيادة أو تخفيض إنتاج النفط الخام. فإذا كان هذا القرار غير مستند إلى إحصائيات دقيقة وشاملة 

 فسيكون القرار المتخذ خاطئا. مما ينعكس سلبا على الدولة كلها وسيؤثر على مصداقيتها أمام العالم .

 المجتمع المحلي مباشرة، والتي غالبا تتعلق بالتسعير والترشيد وإحالل مشتقة مكان أما القرارات المتخذة والمرتبطة ب

مشتقة أخرى نظرا لظروف معينة فإنها غالبا ما تكون معاكسة لرغبات المجتمع. عندها إذا لم تستند هذه القرارات إلى 

ها قد تتسبب بزعزعة األمن واالستقرار إحصائيات تتعلق بنوعية القرار المتخذ كرفع أسعار المشتقات النفطية مثال فإن

  االجتماعي للدولة.

 

 :الطاقة إحصاءاتأنواع 

تختلف إحصاءات الطاقة باختالف مصادرها، حيث لكل مصدر من هذه المصادر خصوصيته، والتي تتناسب وطبيعته. وبشكل 

 عام فإن إحصاءات الطاقة تتكون من األنواع التالية:

 إحصائيات اإلنتاج -0

 إحصائيات االستهالك -0

 اإلحصائيات التي تتعلق باالحتياطيات -6
 

 أوال: إحصائيات اإلنتاج:

والتي تتعلق بالنفط والغاز  هي اإلحصائيات المتعلقة بإنتاج الطاقة بمختلف أنواعها، وتتكون من إحصاءات الطاقة األولية

وإحصائيات إنتاج الطاقة النهائية فهي  ،أو الرياح أو الشمسالطبيعي والفحم واليورانيوم وإنتاج الكهرباء من المساقط المائية 

 )تكرير البترول(. التي تشمل إنتاج المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء، وكذلك نواتج المحطات النووية ونواتج مصافي



رميل واإلحصائيات المتعلقة وتختلف هذه اإلحصائيات باختالف مصادرها فاألرقام المتعلقة بإنتاج النفط الخام تقدر بالطن أو الب

بإنتاج الغاز الطبيعي تقدر بالمتر المكعب واإلحصائيات المتعلقة بإنتاج الكهرباء تقدر بالكيلو وات ساعة، وكذلك بالنسبة 

  لإلحصائيات المتعلقة بالطاقة النهائية فمنتجات المصافي النفطية غير منتجات المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء.

 

 حصائيات االستهالك:ثانيا: إ
 وتقسم إلى األنواع التالية

  االستهالك في عمليات التحويل: هي العمليات التي يتم فيها استخدام نوع من أنواع الطاقة إلنتاج نوع أو شكل آخر

الوقود( منها. مثل المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء حيث تقوم بتحويل الوقود الصلب )الفحم( أو الوقود السائل )زيت 

  أو الوقود الغازي )الغاز الطبيعي( إلى طاقة كهربائية قابلة للتوزيع بهدف االستهالك.

 

  االستهالك النهائي من قبل القطاعات االقتصادية المختلفة: ويقصد بها االستهالكات التي تتم على نواتج المصافي

المختلفة في المجتمع مثل القطاع المنزلي أو  والمحطات الحرارية والنووية وغيرها. والذي يتم من خالل القطاعات

 الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو النقل. 

فمثال في القطاع المنزلي تستخدم الكهرباء لإلنارة والطهي والتبريد والتكيف وتسخين المياه ويستخدم أيضا الديزل 

اإلنارة،  وكذلك الغاز السائل إلغراض  إلغراض التدفئة وتسخين المياه، والكاز إلغراض التدفئة والطهي وأحيانا

الطهي والتدفئة وتسخين المياه  ولإلنارة أحيانا، وهنالك استخدام لبعض الطاقة الحيوية مثل الحطب والمخلفات 

 الزراعية والحيوانية إلغراض التدفئة والطهي وتسخين المياه.

 

تتعلق بحجم احتياطات الدولة من مصادر الطاقة المختلفة سواء  هي اإلحصائيات التي ثالثا: اإلحصائيات المتعلقة باالحتياطيات:

 كان نفط خام أو فحم أو غاز طبيعي أو غيرها وهذه اإلحصائيات تكون عادة تقديرية وتتم من خالل النماذج الخاصة بالتنبؤ.

 

 

 امن الطاقة:

 (:7006)ليسر،  األوسطفي منطقة الشرق  اإلستراتيجيةواآلثار  األبعاد

 

 
 



 .المتعلقة بجيوسياسة الطاقة وأمن الشرق األوسط االستنتاجاتالتحليل  المطروح هنا يوحي بالعديد من  إن

،  7010مشهد الطاقة الذي يجمع عليه رأي المحللين يعررض صرورة لعرالم تتسرم فيره أسرعار الرنفط باالعتردال حترى عرام  إنأوالً: 

ويتنامى حجرم الطلرب ، فري آسريا أكثرر مرن سرواها، ولكرن مرع حصرول زيرادة فري التجهيرز كرذلك. ومرن المسرتبعد أن تكرون الشرحة 

حدوث استنزاف مرؤثر فري األسرعار ، مرن العوامرل التري قرد ترؤدي إلرى   حالمباشرة في مصادر النفط والغاز ، أو حتى تصور شب

، بررل وحتررى بعررد ذلررك الترراريى بكثيررر علررى أقرروى االحتمرراالت. وإن حلررول فترررة مررن النمررو  7010تغييررر هررذا المشررهد حتررى عررام 

لكبير فري األسرعار، الرذي تقرف اإلقتصادي البطيء سوف يؤدي، بطبيعة الحال، إلى تعزيز هذا التصور المستقبلي. إال أن التقلب ا

وهو قد يؤثر في االسرتقرار الرداخلي لظنظمرة الحاكمرة  ،وراءه إلى حد كبير المخاطر السياسية واألمنية ، سيبقى عامالً رغم ذلك 

  .وفي سياسات القوى من خارج المنطقة تجاه الشرق األوسط

 

معولماً إلى درجة كبيرة( أسهم في تعزيز أمرن الطاقرة كمرا عجرل مرن  زايد العولمة في سوق النفط )الذي كان على الدوام ثانياً: ان

الجديرد  اإلنتراجوتيرة التنقيب واإلنتاج. حيث يجري اآلن اسرتغالل احتياطيرات جديردة مهمرة فري شرتى أنحراء العرالم ، ولكرن معظرم 

أن أسرعار الرنفط ال يرزال يحرددها  يسيكون في الشرق األوسط . ولكن الدور الطاغي الذي تلعبه صادرات نفط منطقة الخلريج يعنر

  .بدرجة كبيرة سلوك المنتجين الشرق أوسطيين

التهديد األعظم ألمن الطاقة في  منطقة الشررق األوسرط يرأتي مرن تزعرزع االسرتقرار الرداخلي فري بعرض الردول المنتجرة  إن: ثالثا

أمرا فري حالرة الغراز، حيرث تقرل المرونرة فري  ،األمر الرذي يرؤدى إلرى حصرول فتررات مرن التردني فري اإلنتراج فري الرنفط ،الرئيسة 

فررإن اإلنقطاعررات فرري إمرردادات شررمال أفريقيرا، حتررى المؤقتررة منهررا، قررد تشرركل مشرركلة خطيرررة لرربعض   ترتيبرات التجهيررز واإلمررداد،

  .المستوردين األوروبيين

مقلقرة السرتقرار منتجرين رئيسرين  كما أن حدوث فترة طويلة تستقر فيها أسعار الطاقة على حردود االنخفراض قرد تكرون بحرد ذاتهرا

ل الواليررات المتحرردة فرري العررراق يبرررز كررل هررذه المسررائل  ،االجتمرراعييواجهررون احتمرراالت المعارضررة السياسررية والتملمررل  وترردخ 

 .(7006المفتوحة بشكل أشد حدة ووضوحا )ليسر، 

 

 :العربيتحديات تواجه امن الطاقة 

دول العالم العربي، وتحديات خارجية  بين تحديات داخلية نابعة من التطورات داخل تتعدد التحديات التي تهدد النفط العربي ما

ناتج عن  والتي تتركز في هذه المنطقة، وهناك نوع ثالث من التحديات، نابعة من الصراع الدولي على امتالك مصادر الطاقة

 قرب نضوب النفط.

 

 

 
 

  :التحديات الداخلية

 

 %7.7استهالك الطاقة في الدول العربية. وقد أدى تزايد معدالت النمو السكاني بنسبة % من12يمثل النفط والغاز الطبيعي 

% إلى 7.7القومي بلغت في نفس الفترة  واقترانها بزيادة في الدخل ،(7008 - 1188سنوي ًا خالل العشرين عاًما الماضية )

براميل نفط عام  1.7م، ثم إلى 7000براميل عام  8.1إلى م 1188براميل عام  2.7ارتفاع متوسط استهالك الفرد من النفط من 

 17.8العربية ليصل إلى  %. ويتوقع ارتفاع متوسط استهالك الفرد من الطاقة في الدول1.7بمعدل نمو سنوي بلغ  م، أي7008

، حيث زاد االستهالك للغاز فقد تزايدت معدالت استهالكه هو اآلخر وبالنسبة .%7.1قدرها سنوية ، أي بزيادة7070برميال عام 



الطبيعي في  %. ومن المتوقع أن يصل الطلب على الغاز8.2م وبزيادة سنوية بلغت 7008- 1188الفترة  أكثر من ضعفين في

وإذا  .% سنوي ًا7.7م، أي بزيادة تبلغ نسبتها 2005 ماليين عام 7.7م مقارنة بـ7070ماليين برميل عام  6.7الدول العربية إلى 

 والمؤشرات عن اقتراب موعد نضوب البترول في المنطقة العربية )وفقًا لتقرير النظرة االعتبار التوقعاتما أخذنا في 

الدولي(، فإن األمر سيكون أكثر سوًءا  م والصادر عن صندوق النقد7006الشرق األوسط آسيا، سبتمبر  -االقتصادية اإلقليمية

 .ستهالك والبحث عن مصادر طاقة بديلةاال في المستقبل، وهو ما يتطلب ضرورة السعي لتقنين

 :الخارجية التحديات

 على السيطرة على مصادر الطاقة في المنطقة، وتتجلى مؤشرات هذا الصراع فيما الخارجية في الصراع الدوليالتحديات تتمثل 

 :يلي

 : النوبك" األمريكي" -1

)قانون ال تكتالت إلنتاج وتصدير النفط األمريكي ويحمل عنوان  وهو القانون الذي وافق عليه مجلس النواب

اختصاًرا باسم "النوبك" والذي يعطي للحكومة األمريكية إمكانية مقاضاة منظمة  ( والذي يعرف7002لعام 

هذا القانون إلغاء  وأول اآلثار المترتبة على .والمنظمات المماثلة لها، بدعوى التحكم في أسعار النفط األوبك

القانون لوزارة العدل األمريكية بمقاضاتهم  ألعضاء "األوبك" على ثرواتهم النفطية. فسماحالحصانة السيادية 

متمثلة في أن نظام حصص اإلنتاج في األوبك يدخل في إطار  أمام المحكمة األمريكية تحت مبررات واهية

يعني أن هذه الدول  إلى رفع تكلفة النفط الخام إلشباع طمع مصدِّري النفط، مؤامرة تؤدي بصورة غير عادلة

 سيادة الدولة األمريكية مثلها مثل باقي الشخصيات االعتبارية التي تخضع للقانون أصبحت تحت

أي دور أو وزن حقيقي للنفط  ويأتي هذا المشروع متوافقًا مع المجهودات األمريكية الرامية إلى إلغاء.األمريكي

ضغط سياسية للتحكم في مصير العالم المعاصر،  كورقة العربي في السياسة الدولية، وعدم السماح باستخدامه

، خاصة في ظل الفشل األمريكي والغربي الذريع في محاوالت 7311كما حدث من قبل خالل حرب أكتوبر عام

مليارات دوالر( أو باكتشاف  10وحتى اآلن نحو  7001والتي أنفقت عليها منذ عام ) إيجاد مصادر طاقة بديلة

وبحر الشمال  ، حيث اصطدمت بالتكاليف العالية للبحث والتنقيب )كما حدث في النرويجنفطية جديدة مناطق

    . واإلكوادوروأالسكاوكندا

 

 :   الخليجووووووووووووي الوووووووووووونفط العربووووووووووووي علووووووووووووىل جديوووووووووووودة حلبووووووووووووة السووووووووووووبا  الوووووووووووودو دول دخووووووووووووول -7
ارتفراع الطلرب مرن دول العرالم خاصرة الصرين والهنرد، صناعية الكبرى التي تشرهدها العديرد ترتب على النهضة ال

% من االحتياطات النفطية المؤكردة. فباإلضرافة إلرى 87النفط العربي الذي يمثل  العالمي على النفط وتحديًدا على

الرنفط بدرجرة  هؤالء األعضراء الجردد إلرى سروق الرنفط، هنراك األعضراء القردامى الرذين يرزداد طلربهم علرى دخول

واردات أمريكا الشرمالية مرن الرنفط الخليجري  شئون الطاقة إلى أنكبيرة، حيث تشير الوكالة اإلعالمية األمريكية ل

إذ إنه من المتوقع أن تأتي أمريكا الشمالية في المركز الثراني  7078 - 7007 سوف تتضاعف في الفترة من بين 

  فري ظرل  حيث حجم وارداتها من نفط الشررق األوسرط وشرمال إفريقيرا فري نفرس الفتررة، خاصرة بعد الصين من

مرن   %70 حروالي تحصرل علرى  الصين لالعتماد شبه الكلي لوارداتها من النفط على هذه المناطق، حيرث توجه 

 . 7007-7007عامي الفترةمابين  في  %  28  بنسبة الذي زاد  استهالكها 

اإلنتاج المحلي المستقرة للطاقة؛ إذ ال يكفيها  ينطبق ذلك أيًضا على الهند التي تعاني من نقص في الموارد الثابتة 

من استهالكها من النفط. وتشير إحدى الدراسات االقتصادية لـ"جولدمان  %20الذي تقدمه هذه الموارد وتستورد 

 في ظل زيادة حجم االستثمارات الصناعية في الهند، خاصة في سوق السيارات، فإن نسبة ساشز" إلى أنه

كبير ألمن واستقرار منطقة  ي دفع الهند إلى توجيه اهتماماستهالكها للنفط ستزداد بصورة كبيرة. وهو األمر الذ

 .احتياجاتها النفطية في الحصول علىخليج التي تعتمد عليها بشكل كبيرال

 

 :النفط الصراع الغربي اإليراني وتأثيره على تدفقات  -7

معبًرا لحوالي ثلثي واالقتصادية كونه  يكتسب مضيق هرمز أهمية كبيرة من النواحي اإلستراتيجية والسياسية

تصاعد وتيرة الصراع بين الدول الغربية وإيران حول برنامجها النووي  ومع. اإلنتاج النفطي الذي يستهلكه العالم

 هذا الصراع إلى حرب، فإن هناك مخاطر كبيرة تهدد مضيق هرمز، وبالتالي خطوط نقل النفط وإمكانية تطور

جانب  بغلق المضيق في حال تعرضها لضربات عسكرية منالذي تمر عبره، خاصة في ظل تهديد إيران 



ستكون نقلة نوعية مختلفة عما  وهو ما سيترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار النفط ،الواليات المتحدة وإسرائيل

بفضل احتاللها جزر اإلمارات ، تسيطر على مضيق هرمز  وتستطيع إيران التي. حدث من قبل في هذه األسعار

تنفيذ تهديداتها وتعريض العالم لصدمة نفطية قد تكون مدمرة، وال تقوى  ،الصغرى وأبو موسىطنب الكبرى و

والصين، إلى  الغربية على تحملها. ولعل هذا ما يدفع العديد من الدول الغربية، إضافة إلى روسيا االقتصاديات

 "."الجنون بعينه بمثابة اعتبار أي محاولة أمريكية أو إسرائيلية لتوجيه ضربة عسكرية إليران

 :آليات تأمين أمن الطاقة العربي

 

فإن العالم  ، 7006 – 7008الثاني لظمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( لعام  وفقًا لمعطيات التقرير

لالستخراج من النفط يقع في االحتياطي العالمي القابل  بليون برميل نفط وإن 1766يمتلك مصادر بترولية مؤكدة ال تزيد عن 

احتياطي  بليون برميل. كما أنه وفقًا للتقرير فإن 662.7م، يمتلك العرب منه نظري ًا  7008عام  بليون برميل في 1171.6حدود 

 .األراضي العربية % في71.7تريليون متر مكعب، يوجد منها  181.8الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 

مليون برميل يومي ًا،  87.7م 7008العالمية قد بلغ عند نهاية عام  إجمالي اإلمدادات البترولية إذا وضعنا في اعتبارنا أن معدل

خاصة في ظل  مليون برميل منها، فإن هناك حاجة ملحة لتأمين مصادر الطاقة العربية، 77.1بحوالي  ساهمت دول األوابك

 .التي تتهددها كما أشرنا آنفًا التحديات

 

مشتركة  تنشيط اآلليات العربية لتحقيق هذه الحماية وبخاصة )منظمة أوابك( من خالل رسم سياسات بد من وفي هذا اإلطار ال -

العربي في سوق النفط والغاز الدولية، ومواجهة  لتنمية عملية التصنيع العربي للنفط والغاز الطبيعي؛ لتعزيز الموقف التفاوضي

للغاز الطبيعي أو نظم الضرائب المفروضة على واردات النفط  "المزدوجالتسعير " الضغوط األمريكية واألوروبية لسياسة

 .ألوروبا وأمريكا والغاز

المناطق األخرى من العالم كبحر قزوين، والسعي إلقامة  كذلك يجب العمل على تعزيز التعاون العربي مع الدول المنتجة في 

 .ه بأسعار معقولةالنفط والغاز للعمل على إمدادات شراكة عربية روسية في مجال

دخلها وعدم  والخليجية البحث عن برامج للتطوير والتنمية لتنويع اقتصادياتها، وبالتالي مصادر كما يتعين على الدول العربية -

ة لعملية  االنتظار إلى نفاد النفط، وذلك من خالل تبني الحكومات العربية سياسة النهوض بالبنية األساسية التي تمثل ضرورة ملح 

وإعداد وتدريب  الربط بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل وتطوير األبنية التعليمية التنمية. وكذلك العمل على

ومع ارتفاع معدالت البطالة العربية، ال بد  احتياجاتالتنمية والصناعي والتجاري، بهدف تلبية المعلمين، والتوسع في التعليم الفني

المهارات البشرية، وتقديم  هتمام بإصالح سوق العمل العربي من خالل تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل ورفعاال من العمل على

لتشجيع القطاعات غير النفطية، من خالل تعزيز االنفتاح  إصالحات سياسية واقتصادية تعمل على توفير البيئة المالئمة

 .لالستثمار األجنبي االقتصادي وتطوير الجاذبية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :المراجع
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