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 الطاقة
 
 

 : مقدمة
 

الطاقة والسيطرة عليها يستقطب اهتماما غير مسبوق من  وارد أصبح تامين م
صناعية الكبرى على غرار الواليات المتحدة االمريكية وروسيا قبل الدول ال

وهو التنافس الذي ما فتئت  التي جعلت من هذا المبتغى مجاال للتنافس،وبريطانيا 
تشتد ذروته يوما بعد يوم ويتسبب في المزيد من الصراعات والتوترات سواء كان 
ذلك في مناطق الوفرة لموارد الطاقة من بترول وغاز أو مناطق العبور لتسويق 

                              .هذه المنتجات النفطية
بحر قزوين التي تضم دوال إسالمية أسيا الوسطى و المنطقة العربية و  وتعتبر

مناطق نفوذ لالعبين األساسيين بقى المناطق األكثر تعرضا لهذا التنافس حتى ت
 .في سوق الطاقة العالمي
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كما هو الحال نزاعات مسلحة و يتسبب في توترات  غير أن هذا التنافس
أسيا بالنسبة ما وقع في كل من العراق وأفغانستان وليبيا والسودان ومنطقة 

 .الوسطى 
 

    : مفهوم االمن الطاقوي
 

ن كبير في تعريف االمن الطاقوي وذلك تبعا لسياسية ونظرة كل ياهناك تب
لهذه المسالة من حيث هي منتجة للطاقة او مستهلكة لهذا المورد الحيوي  دولة

 .مناسبة بأسعارالنادر الذي يعرف تنافسا للظفر به 
بمفهوم بقاء الطلب  يرتبط مفهوم الدول المنتجة والمصدرة لألمن الطاقويو

عند حدوده القصوى مع السعي إلبقاء العرض أقل من الطلّب بغرض تحقيق 
زيادة في عمر احتياطاتها، إضافة إلى ضمان أسعار مرتفعة تزيد من إيراداتها 
المالية، بينما يرتبط مفهوم األمن الطاقوي لدى الدول المستهلكة والمستوردة 

ويات دنيا، وذلك عبر سياسات خفض الطلب للطاقة باستقرار األسعار في مست
على الطاقة لجعل المعروض منها أكبر من الطلب، كما أنها تعمل في سبيل 
الحفاظ على أمنها الطاقوي على تنويع مصادر الطاقة بإحالل الطاقات المتجددة 

 (1) .والبديلة
الحالة أو ”:بأنه  1111وقد عرفت االمم المتحدة أمن الطاقة في سنة 

الوضعية التي تكون فيها إمدادات الطاقة متوفرة في كل األوقات ، و بأشكال 
 "متعددة و بكميات كافية و بأسعار معقولة

 
برز مفهوم االمن الطاقوي الذي اضحى اليوم جزءا من االمن القومي للدول و 

 :همهابفعل العديد من العوامل من ا
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ازمات طاقوية نتيجة خالفات بين الدول المنتجة والدول  حدوث -
 .المستهلكة

استقاللها في النصف الثاني من القرن  نالت التي  , العديد من الدول قيام -
 .ببسط سيادتها على مواردها الطبيعية ومنها الموارد الطاقوية,الثاني 

 ,ارد الطاقوية ال سيما منها البترول والغازالطلب المتزايد على المو  -
الدول السيما منها  احتياجاتمين القدر الكافي لتغطية أوالتنافس على ت

 .الصناعية
الى التحكم في مصادر الطاقة للضغط سياسيا على  عظمى سعي دول -

 .دول اخرى وتقويض جهودها التنموية
 

 :االحتياطات العالمية لموارد الطاقة
زيد من أ  2112بلغ االحتياطي العالمي من موارد الطاقة المؤكدة مع نهاية سنة 

 لرميل بالمنطقة العربية أي ما يمثمليار ب 717ر2مليار بؤميل منها  1 071
 . بالمائة من االحتياطي العالمي 02ر 6 

 70ر2تريليون متر مكعب منها  211ووصل احتياطي الغاز العالمي المؤكد      
 .من االحتياطي العالمي 27تريليون متر مكعب بالمنطقة العربية وهو ما يمثل 

(2). 
برميل  21 622 111أزيد من  االنتاج العالمي للنفط في نفس السنةوصل و 

سيا الوسطى منطقة أبمن المائة  2ر7ومنطقة الخليج بمنها بالمائة  02, في اليوم 
 .القارة اإلفريقيةبمن المائة  12و
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 الصراع والتنافس على مصادر الطاقة
 

الدول االقتصادية الكبرى لتأمين المصادر الطاقوية لتلبية  سعيأدى 
الى اشتداد الصراع والتنافس فيما بينها لجعل المناطق  هااحتياجات اقتصاديات

 .النفط والغاز تحت نفوذها الغنية بالثروات الطاقوية التقليدية ال سيما
هذه المنافسة تحول الصراع على التحكم في مصادر الطاقة وشبكة بفعل و 

 خطيرة مسلحة أنابيب نقلها إلى حرب اقتصادية حقيقية تتسبب في نزاعات 
العربية واإلسالمية التي تتكالب على ثرواتها الطبيعية الدول  األقطار ضحيتها
 . األخرى
التحاد عندما شن أمنذ الحرب البادرة على مصادر الطاقة الصراع قد بدأ و  

حربا على افغانستان في السبعينات من القرن الماضي دامت عقدا من السوفييتي 
الوسطى الى  بآسياالزمن من اجل تأمين انابيب نقل النفط من منطقة بحر قزوين 

 .المحيط الهادي
مسلحة التي تم اسالمية ماعات جبتوظيف الواليات المتحدة االمريكية قامت و 

وال تزال ,تحل محله لتجنيدها من مختلف مناطق العالم إلنهاء التواجد السوفييتي 
 .المسلمون المسلحة يدفع ثمن هذه النزاعاتفيما , الى اليوممتواجدة بالبالد 

تصدر جدول أعمال قادة مجموعة الدول الثماني تالطاقة موضوع  صارو 
( النفط والغاز الطبيعي)التنافس على سوق الموارد الهيدروكربونية أزداد الكبرى و 

نما دخلته أيضا  ة روسياليقتصر على الشركات النفطية الغربية الكبرى و لم يعد و  وا 
رد لموارد هذه األخيرة ثاني اكبر مستو حيث أضحت كل من اليابان والهند والصين 

 .الطاقة في العالم بعد الواليات المتحدة األمريكية، بفعل النمو السريع القتصادها 
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 م مناطق النفوذساقت
 
لتعزيز تواجدها منها وحتى العسكرية الوسائل بشتى الدول الكبرى مل عت

على حساب  مناطق النفوذها فيما بينها كقاسمتبالمناطق الغنية بالموارد الطاقوية و 
 .وبتواطؤ من مسئولي هذه الدولمصالح ومستقبل سكانها 

وبذريعة تامين مصادر الطاقة أعطت دوال لنفسها الحق في التدخل عسكريا 
 لحماية مناطق نفوذها وكذا تغذية الصراعات الداخلية اإلقليمية لوضع يدها على
موارد الطاقة، والسيطرة عليها، وتوجيه مسارات إمداداتها طبقا لما يخدم مصالحها 
االقتصادية التنافسية مع دول أخرى كما هو الحال بالنسب للواليات المتحدة 

 .األمريكية وفرنسا وبريطانيا
وكان قد عبر عن هذا التوجه الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر الذي 

إن أي محاولة "عندما قال  1121ل حالة االتحاد في سنة أعلن في خطابه حو 
من القوى الخارجية للسيطرة على الخليج سيمثل تهديدا للمصلحة األمريكية والذي 

 ".يستدعي التدخل بالقوة لحماية المصلحة األمريكية
في عهد إدارة الرئيس  1116كما تضمنت وثيقة األمن القومي األمريكي سنة 

كلينتون نفس التحذير وقد نفذ هذا فعال إثر غزو العراق للكويت والذي انتهى  بيل
فيما بعد باالحتالل األمريكي للعراق والتحكم في مصادره الطاقوية على غرار ما 

 .يحدث بدول الخليج العربي
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لى جانب ذلك تم إقرار بالواليات المتحدة األمر  ستباقية يكية مبدأ الحرب اإلوا 
عند تهديد مصالحها، وعملت لهذا الغرض على توسيع تواجدها العسكري في 

القوى " لتركيع"وتسعى من وراء ذلك إلى استخدام النفط سالحا سياسيا . العالم
االقتصادية الصاعدة وعرقلة نموها حتى ال تكون منافسة للواليات المتحدة 

في السنوات القليلة  تجاوزسيلتي يتطلب اقتصادها الذي األمريكية السيما الصين ا
 .االقتصاد األمريكي المزيد من مصادر الطاقة لتحقيق أهدافها المقبلة 

وتهدف االستراتيجية األمريكية في مجال الطاقة إلى الوصول إلى معظم 
مخزونات ما وراء البحار من موارد الطاقة وحماية حقول النفط والدفاع عن خطوط 

بعاد روسيا من السيطرة على إمدادات ال تجارة البحرية، ومناطق عبور األنابيب وا 
الطاقة بوسط أسيا والقوقاز وبحر قزوين لتعزز وضعها باعتبارها الدولة العظمى 
ويبقى الدول األخرى المستهلكة لمصادر الطاقة السيما الدول األوروبية واليابان 

 .والصين والهند تحت رحمتها
تم على هامش قمة مؤتمر األمن والتعاون  , هذه االستراتيجيةوفي إطار 

توقيع اتفاق بين  1111األوروبي التي انعقدت في إسطنبول في نوفمبر من سنة 
قادة كل من تركيا وأذربيجان وجورجيا برعاية رئيس الواليات المتحدة األمريكية لمد 

نطقة قريبة من خط أنابيب ينقل النفط من منطقة بحر قزوين انطالقا من م
مرورا بتفليس في جورجيا إلى غاية ميناء جيهان جنوب ( باكو)عاصمة أذربيجان 

تركيا على خليج األسكندرون في البحر األبيض المتوسط، وذلك على امتداد 
 .(3)كلم 1770
لإلشارة يضم حوض بحر قزوين احتياطيا كبيرا من النفط والغاز يسمح  

ماليين برميل  7إلى  2111برميل في اليوم سنة مليون  1.6بزيادة اإلنتاج من 
 .خالل العشرية الثانية من األلفية الثالثة
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بريتيش "والذي تملكه شركة  2116ويهدف هذا الخط الذي تم تشغيله سنة 
" كونوكوفيليس"و" شفرون"البريطانية وعشرة شركاء آخرون منهم مجموعا " بتروليوم

األمريكيتين إلى تعدد مصادر الطاقة بدال من االعتماد على نفط الخليج العربي 
الذي يشكل حوالي ثلثي االحتياطي العالمي من البترول، وذلك إلى جانب التحرر 
من سيطرة روسيا على أنابيب نقل مصادر الطاقة الوحيدة بالمنطقة والتي ورثتها 

 .منذ عهد االتحاد السوفييتي
بإيران ومضيق هرمز رغم ( جيهان -باكو)ورفضت واشنطن مرور أنابيب 

قلة تكاليف اإلنجاز وكذا مروره بروسيا والبحر األسود فمضيق البوسفور وذلك 
لحرمان البلدين من االستفادة من عمليات نقل مواردهما الطاقوية عبره وكذا 

 .تحصيل رسوم على الكميات التي تنقل عبر أراضيها
من أذربيجان التي اشترطت عليها مقابل إنجاز مكاسب حققت  روسياغير أن 

الذي يمتد بين " نوفورسيسك -خط باكو"خط األنابيب رفع حجم النفط المنقول عبر 
أذربيجان وروسيا عبر األراضي الشيشانية، وسارعت في ذات الوقت في إنجاز 

 .خط جديد لنقل النفط بينها وبين كازاخستان
وسيا قد قامت في إطار التنافس على مصادر الطاقة بالدول العربية وكانت ر 

مع كل من تركمنستان وكازاخستان لمد خط  2112واإلسالمية بتوقيع اتفاقية سنة 
أنابيب الغاز يتمر ببحر قزوين لزيادة الصادرات الطاقوية إلى األسواق األسيوية 

ني سنوات اتفاقات مع واألوروبية السيما وان موسكو كانت قد وقعت قبل ثما
 (0) .كيلو متر مربع 30أوزبكستان الستثمار عدد من حقول الغاز على مساحة 
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 2371بناء خط أنابيب للنفط من كازاخستان إلى الصين على طول تم كما 

ين كيلومتر يربط حقول اإلنتاج شمال غرب كازاخستان بمصافي النفط بالص
 .الغربية
 
 

 التنافس على مصادر الطاقة في أفريقيا
 

تخوض الصين منافسة  مع الواليات المتحدة األمريكية في مجال االستثمار 
بقطاع الطاقة بالقارة اإلفريقية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من مصادر الطاقة 

 .وضمان استمرارية تطور اقتصادها المتنامي
 , ويشكل النفوذ الصيني في القارة اإلفريقية هاجسا مقلقا لإلدارة األمريكية

عالقات مفوضية المراجعة األمنية واالقتصادية لل"حسب تقرير صادر عن 
الذي حذر بأن استراتيجية الطاقة التي تنتهجها بكين تشكل  يةالصيناألمريكية 

ا الهتماماتها المتصاعدة للسيطرة مصدر قلق إلى امن الطاقة األمريكية، وذلك نظر 
 ".على النفط ومصادر إنتاج الموارد الطبيعية األخرى مباشرة من مصادرها

إيان بريمر فإن الصين " معهد السياسة الدولي"وحسب كبير الباحثين في 
 2122مليون برميل من النفط في اليوم في أفاق  21التي سيصل استهالكها 

 .تياجات المتزايدة من القارة اإلفريقية عى لتلبية جانب هذه االحتس
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فقط بحقول النفط بالسودان ما يفوق أربعة مليارات دوالر وتستثمر الصين 
من  31من المائة من حاجياتها من النفط من هذا البلد وقرابة  7وتستورد أزيد من 

من المائة بالنسبة للواليات  21المائة من حاجياتها من إفريقيا مقابل حوالي 
 .(7)األمريكيةالمتحدة 
وفي الوقت الذي تعتمد الواليات المتحدة األمريكية على التواجد          
وتقديم المساعدات اإلنسانية "( افريكوم"القيادة العسكرية للقارة اإلفريقية ) العسكري

فان الصين تنتهج إستراتيجية  , لحماية مصالحها الطاقوية في القارة اإلفريقية
زيادة االستثمارات بقطاع الطاقة والقطاعات االقتصادية األخرى تشمل مغايرة  
التبادالت التجارية حيث أقدمت  حتى على رفع المساعدات االجتماعية و وتقديم 

 .إعفاء السلع اإلفريقية الداخلة إلى الصين من الرسوم الجمركية
الى  باإلضافةلتشمل والمعادن ستثمارات الصينية بقطاع النفط االتوسعت و 

وجنوب  والغابون وانغوال ونيجيريا والتشاد وغينيا والكونغوكل من الجزائر السودان 
 .افريقيا ودول افريقية أخرى

 
ولتعزيز العالقات التجارية واالستثمارية بين  الصينية االفريقية بادرت بكين  

الى إنشاء منتدى التعاون الصيني االفريقي الذي اصبح  يضم في  0222سنة 

.دولة إفريقية  54عضويته أكثر من   
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مليارات دوالر في  6201من , بنمو التجارية بين الصين وإفريقيا وقد سمح  

وصلت في نفس السنة كما ,  0267مليار دوالر في عام  672إلى  0222عام 

 .مليار دوالر 622حجم االستثمارات الى 
 
 
 
 
 :المراجع        

 
مستقبل أمن الطاقة ودينامية العالقات الدولية في ظل : بالل مسرحد . د -(6)

  مجلة اراء حول الخليج. الى الطاقات المتجددة البديلة التحول
.0269التقرير االقتصادي العربي الموحد , صندوق النقد العربي   -(0)  

  (ريا نوفستي)وكالة االنباء الروسية سبوتنيك  -(3)

 
العرب في مواجهة تحديات التنمية وتعديات العولمة: عباسة الجياللي - (5)   

       ( CNN)  سي أن أن حديث للقناة التلفزيونية االمريكية  -(4)
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