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 العربية بين الثروة والقوة: االقتصاد السياسي لسياسة الطاقة األمريكية في منطقة الخليج
-قالمة 5491ماي  8جامعة -د/ رابح زغوني   

 ملخص:
تعاجل هذه الدراسة سياسة أمن الطاقة األمريكية يف منطقة اخلليج على ضوء مالمح حصول تغيري يف  

يف إسرتاتيجية فك  -خاصة منذ إدارة بوش االبن-سياسة الطاقة األمريكية بسبب االخنراط األمريكي املتواصل 
ن. ومن منظور االقتصاد السياسي الدويل؛ االرتباط بنفط اخلليج عرب االستثمار يف الطاقات البديلة وتنويع املوردي

تناقش الدراسة أهداف سياسة الطاقة األمريكية يف منطقة اخلليج العربية بني خياري خلق الثروة )االقتصاد( 
 .وتعظيم القوة )السياسة(

 استقاللية الطاقة األمريكية، األمن القومي، العرض، أمن منطقة الخليج العربية :الكلمات المفتاحية
 مقدمة:
ال ميكن جتاهل التأثري احلاسم الذي تضطلع به الطاقة وخاصة النفط يف حتقيق التنمية االقتصادية ورفاهية  

األمريكي على نفط منطقة اخلليج  نباإلدماأحد العوامل الرئيسية ملا وصف  كان األمم، ومن الواضح أن ذلك
وكذا من االحتياطات العاملية املؤكدة. لكن املنطقة  والغازلعامل من حيث إنتاج النفط العربية، كأهم منطقة يف ا

وسط تظل موطنا دائما لعدم االستقرار السياسي الذي من شأنه أن يؤثر على بوجودها ضمن جغرافية الشرق األ
إمدادات النفط اخلليجية للواليات املتحدة مبا يشكل هتديدا دائما ألمن الطاقة األمريكي وأمنها القومي تباعا، 

ا يستدعي الوجود وهذا ما يعد بالتأكيد عامال مهما بقدر تأثري أمهية العامل االقتصادي يف تأمني العرض، مب
األمريكي يف املنطقة، مادامت املنطقة موطنا ملنافسني قد يلحقون الضرر باملزايا اإلسرتاجتية واالقتصادية اليت 
حتتكرها الواليات املتحدة يف املنطقة. من هنا يبدو التداخل واضحا بني األبعاد السياسية واالقتصادية ملوضوع 

يرشحه ليكون موضوعا مهما يف أجندة حبث االقتصاد السياسي ما األوسط سياسة الطاقة األمريكية يف الشرق 
 الدويل.

 إشكالية الدراسة:
مكانة مهمة بالنسبة للواليات املتحدة يف العربية  ية الثانية، احتلت منطقة اخلليجمنذ هناية احلرب العامل 

كنتيجة ألزمة القتصاد األمريكي.  لالنفط وبأسعار معقولة أمرا مهما  حيث بدا توافرتأمني إمداداهتا من الطاقة، 
أدركت واشنطن أمهية منطقة اخلليج ليس فقط لنموها االقتصادي "الثروة" وإمنا ، 3791 العريب سنةاحلظر النفطي 

  وهذا ما جعلها تستقر عسكريا يف املنطقة حلماية مصاحلها هناك.أيضا ألمنها القومي "القوة". 
مىتىتىتن منطقىتىتىتة اخللىتىتىتيج وفىتىتىتق املصىتىتىتا   نفطالىتىتىتيف ضىتىتىتمان اسىتىتىتتمرارية تىتىتىتدفق  السياسىتىتىتة األمريكيىتىتىتة جنحىتىتىتت حىتىتىتإ وإن 
نطقىتة أصىتبح مصىتدر سىتبتمرب أن نفىتط امل 33بىتدا بعىتد أحىتدا  طوال الفرتة املاضية، إال أنه وبشىتكل مفىتارق  األمريكية
املتاحىتىتىتة  لباهظىتىتىتة وتقلىتىتىتير اخليىتىتىتارات السياسىتىتىتيةجلهىتىتىتة التكىتىتىتاليف االقتصىتىتىتادية ا األمىتىتىتن القىتىتىتومي للواليىتىتىتات املتحىتىتىتدة هتديىتىتىتد
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إسىتىتىترتاتيجية تفعيىتىتىتل علىتىتىتى ضىتىتىترورة إىل التأكيىتىتىتد  2002اسىتىتىترتاتيجيات األمىتىتىتن القىتىتىتومي األمريكىتىتىتي منىتىتىتذ مىتىتىتا حىتىتىتدا ب أيضىتىتىتا،
هذه الدراسة السىتؤال  تبعا هلذا التحول،تطرح الطاقة األمريكية عن منطقة اخلليج والشرق األوسط عموما.استقاللية 

هللي يمكللن أن يعنللي االسللتقالم المتنللامي للواليللات المتاللدة فللي مسللام الطاقللة أن بوسللع ا أن املركىتىتزي التىتىتايل: 
 نفط منطقة الخليج العربية؟تأمين تكون أقي قلقًا حيام 

 الدولي: االقتصاد السياسي من منظور أمن لطاقة/ 5
و ملىتاذا تىتأمني الطاقة؟  هل هىتو موضىتوع لالقتصىتاد أم السياسىتة أم يقىتع ضىتمن احليىتز املشىترتك بينهمىتا؟  ما أمن 

 الطاقة؟ هل ألن ذلك أحد شروط خلق الثروة؟ أم أحد أسباب تعظيم القوة؟ أم كالمها معا؟ 

ديا، موضىتىتوع نقىتىتاش  تىتىتدم بىتىتني املهتمىتىتني بشىتىتأن الطاقىتىتة. فتقليىتىت -وال تىتىتزال-لقىتىتد شىتىتكلت مثىتىتل هىتىتذه األسىتىت لة  
فجىتىتاءت الطاقىتىتة  ،حىتىتول أمىتىتن الطاقىتىتة دون مراعىتىتاة السياسىتىتة الدوليىتىتةاالقتصىتىتادي غالبىتىتا مىتىتا فكىتىتر البىتىتاحثون وصىتىتناع القىتىترار 

موضوعا  ضا للثروة االقتصادية. واألمر ذاته انطبق على باحثي السياسة وصانعي قراراهتا، الذين ربطوا الطاقىتة كليىتا 
ا  ضىتىتىتا للقىتىتىتوة السياسىتىتىتة؛ فبينمىتىتىتا اهتمىتىتىتت الف ىتىتىتة األوىل بتفىتىتىتاعالت بىتىتىتاألمن واملصىتىتىتلحة القوميىتىتىتة، فبىتىتىتدت الطاقىتىتىتة موضىتىتىتوع

السوق مبنأى عن السياسة اخلارجية للدول، ركزت الف ة الثانية على األمن القومي متجاهلىتة تفىتاعالت السىتوق. أدى 
ية تتعلىتق ذلك لظهىتور مقىتاربتني ألمىتن الطاقىتة، مييىتل االجتىتاه األول ملناقشىتة موضىتوع أمىتن الطاقىتة باعتبىتاره مسىتألة اقتصىتاد

. وكالمهىتا كىتان يتجاهىتل يف 1بأمن العرض، فيما مييل االجتاه الثاين إىل تسييس أمن الطاقىتة باعتبىتاره مسىتألة أمىتن قىتومي
 طاقة.لل الدويل ذلك التفاعل املوجود بني الدولة والسوق الذي مييز االقتصاد السياسي

 الثروة أوالخلق أمن الطاقة كمسألة اقتصادية:  1/1
تزل أمىتن الطاقىتة يف سىتياق ثالثيىتة تىتأمني العىترض، اسىتتدامة اإلمىتدادات واألسىتعار يُ من وجهة نظر اقتصادية،  

  -وفق التصور الليربايل لالقتصىتاد السياسىتي-الطاقة من األنسب أن يفهم  هبذا املعىن، فإن موضوع. 2التنافسية احلرة
وبىتىتذلك يكىتىتاد كموضىتىتوع خللىتىتق الثىتىتروة االقتصىتىتادية وفىتىتق  ليىتىتة السىتىتوق بشىتىتكل منفصىتىتل عىتىتن حسىتىتابات السياسىتىتة الدوليىتىتة. 

ألفىتراد واألعمىتال احلالىتة الىتيت يتمتىتع فيهىتا ابأنىته "وحينهىتا ميكىتن تعريىتف املفهىتوم يكون أمن الطاقة مرادفا الستقرار الطاقىتة، 
 .3"بالدخول ملوارد الطاقة العاملية وعند سعر مناسب ..بعيدا عن خطر التوقف

                                                           
 .85 ص ،(4102االمنية، للعلوم العربية نايف جامعة الرياض،)،اإلستراتجية وآثاره الطاقة أمن عرفة، خديجة -1 

2 - Florian Baumann,” Energy Security as multidimensional concept”, C·A·P Policy Analysis, No.1, March 2008, 
p.4. 

 “ ,Southeast ”, Geopolitics and Energy Security in the Wider Black Sea RegionGareth Winrowعن 01 ص ،عرفة -3
European and Black Sea Studies, Vol.7, No.2, June 2007, p.219. 
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مىتن خىتالل تىتوافر اإلنتىتاج الكىتايف مىتن مصىتادر  العىترض،إن املقاربة التقليديىتة ألمىتن الطاقىتة تركىتز إذن علىتى أمىتن  
ى التنقيىتىتىتب واإلنتىتىتىتاج، يشىتىتىتمل تىتىتىتأمني العىتىتىترض ثىتىتىتال  مسىتىتىتتويات: مسىتىتىتتو بأسىتىتىتعار مناسىتىتىتبة. و  -وخاصىتىتىتة الىتىتىتنفط-الطاقىتىتىتة 

 .  1مستوى تأمني خطوط اإلنتاج والنقل، ومستوى االستثمار وصيانة  طات التكرير وشبكات النقل والتوزيع

 القوة أوالتعظيم : أمن قوميأمن الطاقة كمسألة  5-2
جليىتىتا أن أمىتىتن ر الىتىتنفط العىتىتريب، بىتىتدا ظىتىت، تلىتىتك املرتتبىتىتة عىتىتن ح3791بعىتىتد أزمىتىتة العىتىترض الطىتىتاقوي العامليىتىتة لسىتىتنة          

الطاقىتة لىتىتيس مرتبطىتا فقىتىتط بضىتىتمان أمىتن اإلمىتىتدادات، وأن هكىتىتذا تصىتور كىتىتان قائمىتا علىتىتى نظىتىترة ضىتيقة. فاالهتمىتىتام بىتىتأمن 
يف السىتوق، بىتل ميكىتن أن يعىتزى   االطاقة ال جيب أن ينحصر يف اختالل العالقة بني عىترض اإلمىتدادات والطلىتب عليهىت

وهىتىتذا مىتىتا جيعىتىتل مىتىتن الطاقىتىتة موضىتىتوعا للقىتىتوة السياسىتىتية وفقىتىتا كىتىتذلك إىل التنىتىتافس اجليوسياسىتىتي والصىتىتراع علىتىتى املكانىتىتة. 
؛ فحاجة الدول للطاقىتة لتعزيىتز أسىتباب القىتوة السياسىتية جيعىتل مىتن الىتنفط الدويل للتصور املاركنتيلي لالقتصاد السياسي

 .2سببا للتنافس املؤدي للتوتر واألزمات السياسية وحإ النزاعات املرتبطة بالطاقة

البعىتىتد السياسىتىتي ألمىتىتىتن الطاقىتىتة وكيفيىتىتة ارتباطىتىته بىتىتاألمن القىتىتومي،  فبعىتىتىتد أن الء بىتىت 3791أظهىتىترت أزمىتىتة لقىتىتد  
كىتىتان املفهىتىتوم  صىتىتورا يف البعىتىتد االقتصىتىتادي الضىتىتيق، فىتىتتح احلىتىتد  مرحلىتىتة جديىتىتدة يف املقاربىتىتة ألمىتىتن الطاقىتىتة وفىتىتق أبعىتىتاد 

طق الغنيىتة هبىتا، أو السياسة العليا. لقد أصبحت الطاقىتة موضىتوعا للصىتراع الىتدويل مىتن حيىتث  اولىتة السىتيطرة علىتي املنىتا
أو اسىتىتىتتمدام الطاقىتىتىتة كىتىتىتأداة إلدارة  إخضىتىتىتاعها لنفىتىتىتوذ قىتىتىتوي دوليىتىتىتة يف سىتىتىتياق عمليىتىتىتة ضىتىتىتمان أمىتىتىتن الطاقىتىتىتة لتلىتىتىتك القىتىتىتوي،

  صراع دويل مع أطراف دولية أخري.

 ./ من أمن العرض إلى األمن القومي: تطور اإلدراك األمريكي ألمن الطاقة2
املتحدة األمريكية ملفهومها ألمىتن الطاقىتة، وإمنىتا مىتن واقىتع السياسىتات ال يوجد تعريف  دد تطرحه الواليات  

أهداف سياسىتة الطاقىتة  أن األمريكية املتبعة يف هذا الشأن منذ هناية احلرب العاملية الثانية على األقل، ميكن مالحظة
ابه لتطىتىتور أدبيىتىتات وعلىتىتى  ىتىتو مشىتىت بىتىتني أهىتىتداف خلىتىتق الثىتىتروة االقتصىتىتادية وتعظىتىتيم القىتىتوة السياسىتىتية.  تراوحىتىتاألمريكيىتىتة ت

 ىتىتو السياسىتىتة )األمىتىتن القىتىتومي(، وقىتىتع التىتىتدرج يف اإلدراك األمريكىتىتي ألمىتىتن الطاقىتىتة  املفهىتىتوم مىتىتن االقتصىتىتاد )أمىتىتن العىتىترض(
مىتىتىتىتن أولويىتىتىتىتة األهىتىتىتىتداف االقتصىتىتىتىتادية يف حتفيىتىتىتىتز منىتىتىتىتو االقتصىتىتىتىتاد األمريكىتىتىتىتي والعىتىتىتىتاملي يف أعقىتىتىتىتاب هنايىتىتىتىتة احلىتىتىتىترب إىل أولويىتىتىتىتة 

 .3791لى منابع النفط خاصة بعد أزمة النفط لعام األهداف السياسية يف إحكام السيطرة ع

حيىتىتىتث  .ويف هكىتىتىتذا تىتىتىتدرج، تنوعىتىتىتت األدوات الىتىتىتيت اسىتىتىتتمدمتها الواليىتىتىتات املتحىتىتىتدة األمريكيىتىتىتة يف هىتىتىتذا الشىتىتىتأن 
مىتىتىتىتىتن خلىتىتىتىتىتل اسىتىتىتىتىتتثمارات شىتىتىتىتىتركاهتا متعىتىتىتىتىتددة اجلنسىتىتىتىتىتيات، املسىتىتىتىتىتاعدات االقتصىتىتىتىتىتادية  ،مزجىتىتىتىتىتت بىتىتىتىتىتني أدوات القىتىتىتىتىتوى املرنىتىتىتىتىتة

                                                           
1- Paul Isbell, “The Riddle of Energy Security”, International Economy & Trade, Real Instituto Elcano, No.67, 
)2008(,p.4. 

 02، ص (4102السياسات، ودراسة لألبحاث العربي ، )الدوحة: المركزأمن الطاقة في السياسة الخارجية األمريكيةعمرو عبد العاطي،  -2 
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الىتنفط، وأدوات القىتوة الصىتلبة عىترب اسىتتمدام التواجىتد العسىتكري والتىتدخل املباشىتر حلمايىتة واالستثمار يف خطوط نقىتل 
 طلق عليه مببدأ كارتر.    أينيات من خالل ما تدفق النفط الذي ميز السياسة األمريكية منذ أوائل الثمان

 أمن العرض في سياسة الطاقة األمريكية: 2-5
القتصىتىتىتىتادي يف الواليىتىتىتىتات املتحىتىتىتىتدة، حتكمىتىتىتىتت االعتبىتىتىتىتارات إنىتىتىتىته ومىتىتىتىتن أجىتىتىتىتل دعىتىتىتىتم شىتىتىتىتروط النمىتىتىتىتو واالزدهىتىتىتىتار ا 

االقتصىتىتادية يف سياسىتىتة الطاقىتىتة األمريكيىتىتة عقىتىتب احلىتىترب العامليىتىتة الثانيىتىتة، السىتىتيما مسىتىتألة احلصىتىتول علىتىتى الىتىتنفط بأسىتىتعار 
معقولة وبشكل مستمر. ويف ضوء ذلك، تأسس املفهوم األمريكي ألمن الطاقة على أولوية استمرارية احلصىتول علىتى 

 .1النفطية بأسعار معقولة وبكميات كافية لتنمية الطلب املتنامي هلا وحللفاها تمدادااإل

حإ وإن مل ختلو من االعتبارات السياسية، فإن االهتمام األمريكي بأمن الطاقة عقب هنايىتة احلىترب العامليىتة   
الثانيىتىتىتىتة كىتىتىتىتان  كومىتىتىتىتا أساسىتىتىتىتا باعتبىتىتىتىتارات التنميىتىتىتىتة االقتصىتىتىتىتادية االيىتىتىتىتة، وبتحمىتىتىتىتل واشىتىتىتىتنطن مسىتىتىتىتؤوليتها يف إدارة النظىتىتىتىتام  

قعىتىتىتات بقىتىتىترب نفىتىتىتاذ االحتياطىتىتىتات املؤكىتىتىتدة يف الىتىتىتداخل االقتصىتىتىتادي العىتىتىتاملي اجلديىتىتىتد عقىتىتىتب هنايىتىتىتة احلىتىتىترب. كمىتىتىتا أن التو 
وتراجعهىتىتىتا يف اخلىتىتىتارج، أو مىتىتىتا يعىتىتىترف بنظريىتىتىتة ذروة الىتىتىتنفط، خلىتىتىتق حالىتىتىتة مىتىتىتن الرغبىتىتىتة األمريكيىتىتىتة يف السىتىتىتيطرة علىتىتىتى املىتىتىتوارد 
اخلارجيىتىتة لضىتىتمان أمىتىتن الطاقىتىتة، إدراكىتىتا منهىتىتا لجمهيىتىتة اإلسىتىترتاتيجية هلىتىتذا النىتىتوع مىتىتن القىتىتدرات كأحىتىتد أهىتىتم أسىتىتباب الثىتىتروة 

 ادية. االقتص

 تفاوتا متزايدا بني اإلمدادات االية وحجم الطلب االي 3791 ليا، سجل االقتصاد األمريكي منذ  
تطلب االعتماد على اخلارج لتغطيتها. فالواقع ي مبا ، وهذا ما ساهم تدرجييا يف خلق فجوة اإلمداداتعلى الطاقة

حاجات الواليات املتحدة إن فلذلك،  .مماثل يف اإلنتاجأن النمو األمريكي الكبري يف االستهالك ال يقابله منو 
مليون برميل يوميا برميل سنة  20إىل  3711مليون برميل يوميا عام  33.1ارتفعت بشكل مطرد من للنفط 
 2007استمرار ارتفاع فجوة اإلنتاج اليت وصلت سنة  ويقابل ذلكمبا يقارب ربع االستهالك العاملي.  2007
 . 2يل يوميا، ما جيعل الواليات املتحدة تعتمد بشكل كبري على الواردات من اخلارجمليون برم 31إىل 

، فبعىتد أن أصىتبحت الواليىتات املتحىتدة أكىترب منىتتج للىتنفط، وهيمنىتت شىتركاهتا املتعىتددة اجلنسىتيات أما خارجيىتا 
علىتىتى اسىتىتتعادة  علىتىتى الصىتىتناعة العامليىتىتة للىتىتنفط، فإهنىتىتا باتىتىتت مهتمىتىتة بضىتىتمان مىتىتوارد جديىتىتدة ورخيصىتىتة للطاقىتىتة للمسىتىتاعدة

رغم أن اكتشىتىتاف نفىتىتط رخىتىتير يف اخلىتىتارج كىتىتان يهىتىتدد مصىتىتا  املنتجىتىتني األمىتىتريكيني الىتىتذين  فىتىت .االقتصىتىتاد العىتىتاملي عافيتىتىته
 .، إال أن أحد أهم العوامل اليت بنت عليها الواليات املتحدة اسرتاتيجياهتا 3نسبيا كانت تكلفة إنتاجهم أكرب

 األمن القومي في سياسة الطاقة األمريكية: 2 -2
                                                           

 األساتراتيجية الدراساات مركاز ،دولياة دراساا  ،"الباارد  الحرب بعد العربي الخليج منطقة تجاه األمريكي التوجه في النفط أثر علي، كاطع سليم -1 
 .020 ص ،(4102)،85 بغداد،العدد جامعة ،والدولية

 والدولياة االساتراتيجية للدراساات البحاري  مركاز: المناماة ،الجيوسياساية والمخااطر اإلمادادا  أمان: الطاقة في دراسا  الوهاب، عبد عطا لهب -2 
 .57ص ،(4104 والطاقة،

3 - Edward L. Morse, “A New Political Economy of Oil?”, Journal of International Affairs, Vol. 53, No. 1, (Fall 
1999), p.8. 

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=40&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=40&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=40&uiLanguage=ar
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نظريا، كلما زاد اعتماد الدولة على اخلارج لتلبية حاجياهتا من الطاقة، فمن ااتمل أن يرتبط أمن الطاقة  
يف و  لديها أكثر فأكثر بأمنها القومي، فيزداد تباعا سعيها لتسمري سياستها اخلارجية خدمة هلدف تأمني الطاقة.

االعتماد األمريكي على اخلارج لتوفري حاجياهتا، كان ال بد أن يتزايد تأثري أمن الطاقة يف سياستها ظل استمرار 
والواقع أن أمن الطاقة األمريكي بدأ باالرتباط أكثر فأكثر باألمن القومي مع احتدام منافسة القوى  .1اخلارجية

. 2قة اخلارجية يف مناطق االحتكار األمريكيةاالقتصادية الكربى وتلك الصاعدة ألجل اهليمنة على مصادر الطا
وألجل ذلك، صار التحكم يف الطاقة يعين القدرة على مراقبة النمو االقتصادي للقوى املنافسة للهيمنة االقتصادية 

 بد أن يكون للطاقة تأثري متزايد على السياسة اخلارجية األمريكية، فكان الوالسياسية األمريكية على مناطق النفط
 . وأمنها القومي

  
نتيجة لذلك، مل يعد مسموحا أن ترتك مصادر الطاقة لقوى العرض والطلب، وبدا من الضروري   

للواليات املتحدة السيطرة املباشرة على مصادر الطاقة هبدف التحكم يف العرض بعيدا عن  لية السوق، فقضية 
ة جيب محايتها بكافة الوسائل مبا يف ذلك أمن الطاقة أصبحت قضية أمن قومي بالنسبة للواليات املتحد

العسكرية. ويف ضل إدارة نيكسون، كارتر وريغان، أصبحت اسرتاتيجيات األمن القومي األمريكي تؤكد على 
ضرورة تأمني مصادر الطاقة، فاإلحساس مبحورية الطاقة لجمن القومي جعل واشنطن راغبة يف استمدام كافة 

 . 3ول على النفط من اخلارج خاصة يف الشرق األوسطاألدوات والوسائل لضمان احلص
كسىتلعة   للىتنفط األمريكىتي اإلدراكمىتن  3791الذي تسببت فيىته أزمىتة  ةالنفطياإلمدادات انقطاع عزز  ،إذن 
الطاقة أحد أولويىتات األمىتن القىتومي األمريكىتي،  تأصبحومنذئذ حيوية الزدهار وأمن الواليات املتحدة،  إسرتاتيجية
هتديىتىتد مصىتىتادر اإلمىتىتدادات هتديىتىتدا لجمىتىتن واملصىتىتا  األمريكيىتىتة، لدرجىتىتة اعتىتىترب معهىتىتا احلصىتىتول علىتىتى الىتىتنفط  اوأصىتىتبح معهىتىت

اخلىتىتارجي مكونىتىتا مىتىتن مكونىتىتات اإلسىتىترتاتيجية العسىتىتكرية األمريكيىتىتة وفىتىتق مبىتىتدأ كىتىتارتر، الىتىتذي رسىتىتم معىتىتامل سياسىتىتة الطاقىتىتة 
اخنرطىتىتت الواليىتىتات املتحىتىتدة يف عىتىتدة  ذلىتىتك جىتىتلوأل ،سنناقشىتىته تاليىتىتااألمريكيىتىتة اجلديىتىتدة يف منطقىتىتة اخللىتىتيج العربيىتىتة كمىتىتا 

 املنطقة.حروب حلماية الوصول لنفط 

 / النفط أوال: الباث عن الثروة واإلدمان األمريكي على نفط منطقة الخليج العربية3
بعىتىتد هنايىتىتة احلىتىترب العامليىتىتة الثانيىتىتة ومىتىتع تراجىتىتع الىتىتدور الربيطىتىتاين التقليىتىتدي، بىتىتدأت الواليىتىتات املتحىتىتدة األمريكيىتىتة  
خاصىتىتىتة مىتىتىتع تزايىتىتىتد االعتمىتىتىتاد علىتىتىتى الىتىتىتنفط  ومنطقىتىتىتة اخللىتىتىتيج العربيىتىتىتة خصوصىتىتىتا، اهتمامهىتىتىتا بىتىتىتنفط الشىتىتىترق األوسىتىتىتطتىتىتىتويل 

اخلىتىتىتارجي لتغطيىتىتىتة ضىتىتىتغوط السىتىتىتوق االيىتىتىتة. وكىتىتىتان ذلىتىتىتك عىتىتىترب سىتىتىتعي الواليىتىتىتات املتحىتىتىتدة إىل احتكىتىتىتار شىتىتىتركاهتا  اسىتىتىتتغالل 
خطىتىتىتة مارشىتىتىتال سىتىتىتامهت يف تقويىتىتىتة  اإلنتىتىتىتاج يف كىتىتىتربى دول املنطقىتىتىتة الثريىتىتىتة باحتياطىتىتىتات الىتىتىتنفط. باإلضىتىتىتافة لىتىتىتذلك، فىتىتىتإن

                                                           
 .01 ص العاطي، عبد -1 
 .05 ص العاطي، عبد -2 
 50 ص عرفة، -3 
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مىتىتىتن خىتىتىتالل وويىتىتىتل دول أوروبىتىتىتا الغربيىتىتىتة لشىتىتىتراء الىتىتىتنفط املعىتىتىتروض مىتىتىتن قبىتىتىتل الشىتىتىتركات نطقىتىتىتة اخللىتىتىتيج الىتىتىتروابط األمريكيىتىتىتة مب
. وارتباطىتىتا علىتىتى تىتىتأثري الىتىتنفط احلاسىتىتم علىتىتى االقتصىتىتاد 1األمريكيىتىتة مىتىتن خىتىتالل ممتلكاهتىتىتا وحصصىتىتها يف الشىتىترق األوسىتىتط

 يجي النفطي األمريكي إىل االهتمام مبنطقة اخلليج. األمريكي اندفع التمطيط االسرتات

إن هىتىتىتىتذه امليىتىتىتىتزات هىتىتىتىتي مىتىتىتىتا شىتىتىتىتجع اإلدارة األمريكيىتىتىتىتة علىتىتىتىتى االسىتىتىتىتتفادة مىتىتىتىتن نفىتىتىتىتط املنطقىتىتىتىتة يف إدارة االقتصىتىتىتىتاد  
. فاالسىتىتىتتهالك الشىتىتىترق األوسىتىتىتطاألمريكىتىتىتي، لىتىتىتذا اعتىتىتىترب نفىتىتىتط منطقىتىتىتة اخللىتىتىتيج العربيىتىتىتة كىتىتىتأهم مصىتىتىتلحة قوميىتىتىتة أمريكيىتىتىتة يف 

د من الطاقة يقابله اخنفاض يف اإلنتاج األمريكي، لذا بدت احلاجة ملحة إىل استرياد الىتنفط مىتن األمريكي الذي يزدا
بىتىتدأ منىتىتو االقتصىتىتاد األمريكىتىتي وازدهىتىتاره  ليىتىتا وعامليىتىتا يقىتىترتن بالتبعيىتىتة إلمىتىتدادات الىتىتنفط  تىتىتدرجيياهكىتىتذا و منطقىتىتة اخللىتىتيج. 

ي والذي يفيد بأن الواليات املتحىتدة إذا مل تتحصىتل اخلليجية، وذلك ما أكده تقرير جلنة امليزانية بالكوجنرس األمريك
مليىتار دوالر ويرتفىتع معىتدل البطالىتة إىل  292ملدة عام على النفط السعودي سىتينمف  النىتاتج القىتومي لىتديها مبقىتدار 

. وقىتىتد زادت حىتىتدة هىتىتذا االعتمىتىتاد علىتىتى نفىتىتط اخللىتىتيج لدرجىتىتة بىتىتدت معهىتىتا اتثىتىتار الوخيمىتىتة علىتىتى االقتصىتىتاد 22نسىتىتبة  
، حىتإ وصىتفت التبعيىتة األمريكيىتة لىتنفط 3791ر النفطىتي العىتريب أثنىتاء حىترب أكتىتوبر عىتام ظىتة بعد احلاألمريكي مباشر 

 باإلدمان األمريكي. اخلليج

دفعىتت أمهيىتة الىتنفط يف منطقىتىتة اخللىتيج العربيىتة الواليىتىتات املتحىتدة األمريكيىتة إىل بنىتاء عالقىتىتات ثنائيىتة وثيقىتة مىتىتع  
يات املتحدة األمريكية النفطيىتة وفقىتا ملصىتاحلها القوميىتة علىتى هيمنىتة الدول املنتجة. ويف ذلك اعتمد جناح سياسة الوال

الشركات النفطية األمريكية علىتى صىتناعة تنقيىتب وإنتىتاج وتسىتويق الىتنفط، وكىتذلك مىتن خىتالل الضىتغط السياسىتي علىتى 
الواليىتىتات املتحىتىتدة ضىتىتغوطا علىتىتى دول اخللىتىتيج مىتىتن أجىتىتل إيىتىتداع عائىتىتدات نفطهىتىتا بالىتىتدوالر  فمارسىتىتت ،احلكومىتىتات االيىتىتة

األمريكي، وهكذا وجدت الدول املستوردة نفسها مسامهة لدى البنوك األمريكية بقيمة العشر عنىتد شىتراء كىتل برميىتل 
شىتىتىتراء األسىتىتىتلحة  فرصىتىتىتةنفىتىتىتط خىتىتىتام، ويف مقابىتىتىتل ذلىتىتىتك حصىتىتىتلت الىتىتىتدول العربيىتىتىتة علىتىتىتى احلمايىتىتىتة األمنيىتىتىتة األمريكيىتىتىتة وكىتىتىتذا 

. وقد عملت واشنطن ما يف وسىتعها حلمايىتة األنظمىتة الدكتاتوريىتة يف املنطقىتة وحرصىتت علىتى اسىتتمرار تلىتك 3األمريكية
وإىل غايىتىتة  .4األنظمىتىتة كحىتىتارس للمصىتىتا  األمريكيىتىتة قمىتىتي الشىتىترق األوسىتىتط كمىتىتنجم نفطىتىتي وسىتىتوق للسىتىتلع األمريكيىتىتة

قىتىتىتوة املرنىتىتىتة تلىتىتىتك مىتىتىتن تىتىتىتأمني حاجتهىتىتىتا وحاجىتىتىتة حلفائهىتىتىتا النفطيىتىتىتة، وكنىتىتىتت واشىتىتىتنطن مىتىتىتن خىتىتىتالل أدوات ال 3791أزمىتىتىتة 
 خالل احلرب الباردة وخاصة من دول اخلليج اليت مثلت حليفها النفطي األول يف املنطقة.

غىتىتىتري أن املمىتىتىتىتاوف مىتىتىتىتن اسىتىتىتىتتمدام الىتىتىتىتنفط كسىتىتىتىتالح سياسىتىتىتىتي مىتىتىتىتن جديىتىتىتىتد،  ىتىتىتىتاطر عىتىتىتىتدم االسىتىتىتىتتقرار السياسىتىتىتىتي  
تىتؤثر سىتلبا علىتى إمىتدادات الىتنفط اخلليجيىتة للواليىتات املتحىتدة واخلوف من تغري األنظمة، كانت عوامل من املرجح أن 

                                                           
 .57 ص عرفة، -1 

 الشار  منطقاة تجااه األمريكياة المتحاد  للوالياات الخارجياة السياساة فاي سابتمبر ما  عشار الحااد  أحاداث اثار ،أبوعجيلاة بشاير المبارو  أبوبكر -2 

 .52ص ،(4101 السياسية، العلوم في الدكتوراه شهاد  لنيل الخرطوم جامعة إلى مقدم بحث ،("1002-1002 االوسط

 (4100 ،21العدد، بغداد، جامعة ،السياسية العلوم مجلة ،"النفط امن وضمان الدولي التنافس توفيق، حقي سعد -3 

 .51 ص جيلة،و عأب -4 
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أو ترفىتىتع أسىتىتعار الىتىتنفط إىل مسىتىتتويات غىتىتري مقبولىتىتة لالقتصىتىتاد األمريكىتىتي، وذلىتىتك مىتىتا كىتىتان يسىتىتتوجب ربىتىتط مسىتىتألة أمىتىتن 
 الطاقة يف اخلليج باألمن القومي األمريكي. 

الثمانينىتىتات علىتىتى التعهىتىتد بىتىتاللجوء  تبعىتىتا لىتىتذلك، ارتكىتىتزت السياسىتىتة األمريكيىتىتة اجلديىتىتدة حلمايىتىتة تىتىتدفق الىتىتنفط يف 
هبىتىتدف تىتىتوفري األمىتىتن باسىتىتتعمال  Carter Doctrine "مبىتىتدأ كىتىتارتر"املسىتىتلحة حلمايىتىتة املصىتىتا  األمريكيىتىتة وفىتىتق  ةللقىتىتو 

الواليىتىتات املتحىتىتدة أمهيىتىتة امىتىتتالك قىتىتوة يف  . لقىتىتد أدركىتىتت1القىتىتوة السىتىتتمرار تىتىتدفق نىتىتاقالت الىتىتنفط  ىتىتو والواليىتىتات املتحىتىتدة
مىتا دفىتع الىترئيس جيمىتي كىتارتر لىتيعلن عىتن تكىتوين "قىتوة االنتشىتار السىتريع  قيىتق هىتذا اهلىتدف،اخلليج تكون قادرة علىتى حت

. وبىتىتذلك أظهىتىترت اإلدارة 2املشىتىترتكة" بىتىتالتزامن مىتىتع االنتشىتىتار املؤقىتىتت لجسىتىتطول البحىتىتري األمريكىتىتي الصىتىتغري يف اخللىتىتيج
ة ومنىتىتىتع أي قىتىتىتوة األمريكيىتىتىتة بشىتىتىتكل صىتىتىتريح أن ضىتىتىتمان ااافظىتىتىتة علىتىتىتى تىتىتىتدفق نفىتىتىتط اخللىتىتىتيج بشىتىتىتكل  مىتىتىتن وأسىتىتىتعار معقولىتىتىت

 3710إقليمية أو دولية من التعرض للمصا  األمريكية هو قضية أمن قىتومي أمريكىتي. وقىتد شىتكل مبىتدأ كىتارتر عىتام 
أن أي  اولىتىتة مىتىتن جانىتىتب أي قىتىتوة للحصىتىتول علىتىتى مركىتىتز مسىتىتيطر يف منطقىتىتة  التنفيىتىتذ الفعلىتىتي لتلىتىتك السياسىتىتة إذ جىتىتاء فيىتىته "

املصىتىتا  احليويىتىتة بالنسىتىتبة هلىتىتا، وسىتىتوف يىتىتتم ردعىتىته بكىتىتل الوسىتىتائل مبىتىتا فيهىتىتا  اخللىتىتيج تعىتىتد يف نظىتىتر الواليىتىتات املتحىتىتدة هجومىتىتا علىتىتى
أعطىتىتى الىتىترئيس رونالىتىتد رجيىتىتان قىتىتوة دفىتىتع جديىتىتدة مليثىتىتاق كىتىتارتر، حىتىتني قىتىتام بتطىتىتوير  ،3711ويف سىتىتنة  .3"القىتىتوة املسىتىتلحة

كمىتىتا   ،قىتىتوات النشىتىتر املشىتىتركة السىتىتريعة إىل مسىتىتتوى رئاسىتىتة إقليميىتىتة واسىتىتعة النطىتىتاق وثلىتىتت يف القيىتىتادة الوسىتىتطى األمريكيىتىتة
  4عليها حإ اليوم. أضيف إليها مهمة محاية تدفق النفط من اخلليج إىل األسواق يف الغرب وهي املهمة اليت بقيت

يف احلقيقة، فقد أسىتس مبىتدأ كىتارتر لتحىتول يف السياسىتة األمريكيىتة جتىتاه منىتابع الىتنفط، وثىتل يف إخىتراج منطقىتة  
اخللىتىتيج مىتىتن دائىتىترة السىتىتوق االقتصىتىتادية إىل دائىتىترة األمىتىتن القىتىتومي األمريكىتىتي واالسىتىتتغناء عىتىتن فكىتىترة االعتمىتىتاد علىتىتى مىتىتواالة 

النفطية  ىتو تعزيىتز التواجىتد العسىتكري املباشىتر. فضىتال عىتن ذلىتك، عملىتت الواليىتات األنظمة السياسية ودور الشركات 
املتحدة على ربط اقتصاديات منطقة اخلليج بشبكة مىتن الىتروابط االقتصىتادية وتعزيىتز االسىتتثمارات الىتيت تقىتوم هبىتا دول 

  .5ليجاخلليج يف البنوك والعقارات األمريكية مبا يعين التحكم بالثروات النفطية اتتية من اخل

 ؛مىتىتع ذلىتىتك، فىتىتإن مبىتىتدأ نشىتىتر القىتىتوات مل قىتىتل  ىتىتل سياسىتىتة التحالفىتىتات الىتىتيت كانىتىتت سىتىتائدة قبىتىتل ذلىتىتك  
ألن احلاجىتة لتسىتىتهيل إسىتىترتاتيجية االنتشىتىتار السىتىتريع كانىتىتت تقتضىتىتي اسىتىتتمرار وتعزيىتىتز العالقىتىتات الثنائيىتىتة مىتىتع كبىتىتار منتجىتىتي 

ك يف ضىتىتوء وموعىتىتة مىتىتن األحىتىتدا  الىتىتيت الىتىتنفط وخاصىتىتة اململكىتىتة السىتىتعودية. وقىتىتد بىتىترزت أمهيىتىتة سياسىتىتة التحالفىتىتات تلىتىت
، ووثلىتىتت يف قيىتىتام الثىتىتورة اإليرانيىتىتة، واالجتيىتىتاح السىتىتوفييت ألفغانسىتىتتان، احلىتىترب 3797هدهتا منطقىتىتة اخللىتىتيج منىتىتذ عىتىتام شىتىت

 .2001و 3773عامي  بعد ذلك يف والتدخل األمريكي يف العراق، 6اإليرانية العراقية
                                                           
1 - Nasser Momayezi , “Oil, the Middle East and U.S. National Security”, International Journal of Humanities and 
Social Science, Vol. 1 No. 10; )August 2011(, p.2. 

 .74 ص ،عرفة -2 
 .084 ص كاطع، -3 
 .74 عرفة، -4 
 .082كاطع، ص  -5 

 74عرفة،  -6 
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حىتىتىتإ وإن جنحىتىتىتت السياسىتىتىتة األمريكيىتىتىتة يف ضىتىتىتمان اسىتىتىتتمرارية تىتىتىتدفق الىتىتىتنفط مىتىتىتن منطقىتىتىتة اخللىتىتىتيج وفىتىتىتق املصىتىتىتا   
األمريكيىتىتة مىتىتن حيىتىتث كميىتىتة املعىتىتروض وسىتىتعره، مىتىتع تقلىتىتير  ىتىتاطر انقطىتىتاع اإلمىتىتدادات وهتديىتىتدات القىتىتوى االقتصىتىتادية 

ح بىتىتىتدت أحيانىتىتىتا  يبىتىتىتة، فالتواجىتىتىتد املنافسىتىتىتة كالصىتىتىتني، إال أن التكىتىتىتاليف السياسىتىتىتية واالقتصىتىتىتادية املصىتىتىتاحبة لىتىتىتذلك النجىتىتىتا 
العسىتىتكري األمريكىتىتي والتىتىتدخل املباشىتىتر يف شىتىتؤون املنطقىتىتة خلىتىتق كراهيىتىتة أكثىتىتر للواليىتىتات املتحىتىتدة األمريكيىتىتة يف اخلىتىتارج،  
كمىتىتىتا أن نشىتىتىتر القىتىتىتوات املسىتىتىتلحة هىتىتىتي أداة مكلفىتىتىتة اقتصىتىتىتاديا وغىتىتىتري مرغىتىتىتوب فيهىتىتىتا  ليىتىتىتا. لىتىتىتذا فقىتىتىتد عىتىتىتربت إدارة الىتىتىترئيس 

  تنويىتىتع مصىتىتادر الطاقىتىتة واالسىتىتتثمار يف مصىتىتادر الطاقىتىتة البديلىتىتة للتحىتىترر مىتىتن التبعيىتىتة جىتىتورج بىتىتوش االبىتىتن عىتىتن رغبتهىتىتا يف
لىتىتنفط منطقىتىتة اخللىتىتيج أو مىتىتا اعتىتىتربه بىتىتوش اإلدمىتىتان األمريكىتىتي علىتىتى الىتىتنفط الىتىتذي يأتيهىتىتا مىتىتن دول غىتىتري مسىتىتتقرة. وبشىتىتكل 

ت املتحىتىتدة، لىتىتذا سىتىتبتمرب أن نفىتىتط املنطقىتىتة أصىتىتبح مصىتىتدر هتديىتىتد األمىتىتن القىتىتومي للواليىتىتا 33مفىتىتارق، بىتىتدا بعىتىتد أحىتىتدا  
، باتىتت تؤكىتد علىتى ضىترورة حتقيىتق أمىتن الطاقىتة األمريكىتي وفىتق 2002فإن اسرتاتيجيات األمن القومي األمريكي منىتذ 

 إسرتاتيجية استقاللية وتنويع املصادر.

 ؟العربية هي تتراجع أهمية منطقة الخليج :/ إستراتيسية استقاللية وتنويع مصادر الطاقة األمريكية9
النفطية بىتدأت اإلدارات األمريكيىتة املتعاقبىتة تىتدرك  ىتاطر االفتقىتار  3791إنه ومباشرة بعد أزمة يف الواقع، ف 

إىل تبىتين خيىتىتارات متعىتىتددة و تلفىتىتة لتحقيىتىتق أمىتن الطاقىتىتة بعيىتىتدا عىتىتن منطقىتىتة اخللىتيج، لىتىتيس أقلهىتىتا جعىتىتل اإلدارة األمريكيىتىتة 
ز السياسىتي كمىتا حىتد  خىتالل حىترب خاضعة حلسابات حكومات تلك الدول االقتصادية، أو حإ اخلضىتوع لالبتىتزا

 . لىتىتذا اعتمىتىتدت اإلدارات األمريكيىتىتة منىتىتذ ذلىتىتك الوقىتىتت علىتىتى بىتىترامج ألجىتىتل اسىتىتتقاللية مصىتىتادر الطاقىتىتة.3791أكتىتىتوبر 
 Projectبىتدأ مشىتروع اسىتتقاللية الطاقىتة األمريكىتي مىتع ريشىتارد نيكسىتون وفىتق مىتا أطلىتق عليىته "برنىتامج االسىتتقاللية" 

Independence   والىتىتذي اسىتىتتهدف إهنىتىتاء احلاجىتىتة األمريكيىتىتة السىتىتترياد الطاقىتىتة خىتىتالل الثمانينيىتىتات، ومىتىتن أجلىتىته  ،
-علىتىتى خطىتىتى سىتىتلفه-جريالىتىتد فىتىتورد الىتىترئيس اقىتىترتح  ،3791عىتىتامإنشىتىتاء وكالىتىتة خاصىتىتة للبحىتىتث يف شىتىتؤون الطاقىتىتة. ويف 

جيمىتي كىتىتارتر الىتىترئيس أعلىتن  طىتىتة للطاقىتة النوويىتىتة يف إطىتار تشىتىتجيع اعتمىتاد الطاقىتىتة البديلىتة، بينمىتىتا  200مشىتروعا لبنىتاء 
أن استقاللية الطاقة هي املرادف األخالقىتي للحىترب مؤسسىتا كتابىتة الدولىتة للطاقىتة هبىتدف رئىتيس هىتو حتقيىتق اسىتتقاللية 

منىتىتذ ذلىتىتك احلىتىتني حتىتىتدثوا عىتىتن حتريىتىتر أمريكىتىتا مىتىتن التبعيىتىتة لىتىتنفط األمىتىتريكيني وكىتىتل الراسىتىتاء  3770.الطاقىتىتة حبلىتىتول سىتىتنة 
مىتن  21قق النتائج املرغوبة وظلت التبعية لنفط اخلليج كبرية باسىتترياد حىتوايل ق مل لكن أيا من املشاريع .1اخلارج

  .37912و  3791النفط بني
-ودول اخللىتىتيج العربيىتىتة خصوصىتىتا-تىتىتدرجييا، أصىتىتبح ينظىتىتر حلجىتىتم الىتىتنفط اخلىتىتام املسىتىتتورد مىتىتن الشىتىترق األوسىتىتط   

اخلىتىترباء واالسىتىترتاتيجيني األمىتىتريكيني بضىتىترورة التقليىتىتل مىتىتن  وبىتىتدأت تتصىتىتاعد معىتىته أصىتىتواتكشىتىتكل مىتىتن أشىتىتكال التبعيىتىتة، 
أو كمىتىتا عىتىترب عنهىتىتا جىتىتورج بىتىتوش االبىتىتن يف  -االعتمىتىتاد علىتىتى الىتىتنفط اخلليجىتىتي، حيىتىتث أن التبعيىتىتة النفطيىتىتة لىتىتدول اخللىتىتيج 

                                                           
1 - Momayezi, Op. Cit., p.4. 
2 - Amy Myers Jaffe, “Energy Security: Oil–Geopolitical and Strategic Implications for China and the United 
States”, The James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University, )July 05, 4118(, p.8. 
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أصىتبحت هتديىتدا واضىتحا ألمىتن الطاقىتة األمريكىتي وأمنهىتا  -باإلدمان على الىتنفط 2001خطابه عن حاله االحتاد يف 
عمومىتىتا، فتكىتىتاليف احلمايىتىتة العسىتىتكرية ملصىتىتادر الىتىتنفط وممىتىترات نقلىتىته أضىتىتحت ضىتىتممة،  فضىتىتال عىتىتن التكىتىتاليف القىتىتومي 

  .1السياسية لدعم أنظمة تسلطية مقابل النفط
لقىتىتىتد أصىتىتىتبح االسىتىتىتتهالك األمريكىتىتىتي املتزايىتىتىتد للطاقىتىتىتة حتىتىتىتديا سياسىتىتىتيا واقتصىتىتىتاديا بأمهيىتىتىتة متصىتىتىتاعدة يف السياسىتىتىتة  

سىتىتبتمرب، حيىتىتث سىتىتامهت األحىتىتدا  يف حتىتىتول النقىتىتاش  ىتىتو حجىتىتم تىتىتأثري  33اخلارجيىتىتة األمريكيىتىتة خاصىتىتة بعىتىتد أحىتىتدا  
التبعيىتىتة املتزايىتىتدة لىتىتنفط الشىتىترق األوسىتىتط علىتىتى األمىتىتن االقتصىتىتادي والقىتىتومي األمريكىتىتي. وقىتىتد وحىتىتور النقىتىتاش أكثىتىتر حىتىتول 
حجىتىتم التكىتىتاليف الكبىتىترية للتىتىتدخالت العسىتىتكرية األمريكيىتىتة مىتىتن أجىتىتل محايىتىتة تىتىتدفق الىتىتنفط سىتىتواء مىتىتن حيىتىتث التكىتىتاليف 

 أو حجم التنازالت السياسية يف دعم أنظمة توصف بالتسلطية.   2دية والبشريةاملا

كلىتف تىتأمني الىتنفط يف الشىترق األوسىتط الواليىتات املتحىتدة   Roger Stern روجىتر سىتتارن حسب الباحىتث  
، فإنىتىتىته Dan Vergano دان فريغىتىتىتانو ، وحسىتىتىتب االىتىتىتل االقتصىتىتىتادي2009- 3791ترليىتىتىتون دوالر بىتىتىتني  9.1

. لقىتىتد اعتىتىترب ألىتىتف مليىتىتار دوالر يوميىتىتا 221الثالثىتىتة األخىتىترية كلىتىتف محايىتىتة تىتىتدفق الىتىتنفط اخلىتىتام مىتىتن اخللىتىتيج خىتىتالل العقىتىتود 
علىتى  2001أن الواليىتات املتحىتدة دفعىتت يف  سىتنة  Denny Mcginn ديين ماكغاين األدمرال األمريكي السابق

تىترب حتىتويال ضىتمما للثىتروة القوميىتة ألف مليار دوالر إىل اخلارج من أجل احلصول على النفط مبا يع 111سبيل املثال 
إىل اخلىتىتىتارج. وأكثىتىتىتر مىتىتىتن ذلىتىتىتك، فىتىتىتإن هىتىتىتس ذلىتىتىتك املبلىتىتىتن يىتىتىتذهب إىل دول تعتربهىتىتىتا واشىتىتىتنطن دوال خطىتىتىترية علىتىتىتى أمنهىتىتىتا 
القومي أو غري مستقرة، مبا يضع الواليات املتحدة يف مفارقىتة خدمىتة مصىتاحلها االقتصىتادية يف تىتأمني الطاقىتة وتقىتوي  

  .3اإلرهاب ودعم الدميقراطيةمصاحلها السياسية يف  اربة 

قىتائم علىتى خفىت  اعتمىتاد  تأسيسا على ذلك، بدأت مع إدارة بوش االبن مالمىتح مفهىتوم جديىتد ألمىتن الطاقىتة       
الواليات املتحدة على مصادر الطاقة املستوردة من اخلارج لتقلير  اطر الصدمات النفطيىتة اقتصىتاديا والتملىتي عىتن 

ذلىتىتىتك عىتىتىتن طريىتىتىتق إسىتىتىترتاتيجييت "االسىتىتىتتقاللية" و"التنىتىتىتوع". وبينمىتىتىتا تعىتىتىتين اإلسىتىتىترتاتيجية القىتىتىتيم األمريكيىتىتىتة سياسىتىتىتيا. وكىتىتىتان 
  مزيىتىتد مىتىتن مسىتىتاعي التنقيىتىتب علىتىتى الطاقىتىتة االحفوريىتىتة واالسىتىتتثمار يف وىتىتالتحقيىتىتق االكتفىتىتاء الىتىتذا  عىتىترب األوىل السىتىتعي ل

تلىتك القادمىتة مىتن اخللىتيج بتنويىتع  على تقليل التبعية إلمىتدادات الىتنفط خاصىتةالثانية اإلسرتاتيجية الطاقة البديلة، تقوم 
أساسا، من خالل االعتماد على النفط القادم من الدول اجملاورة ككندا واملكسيك وحإ من حبىتر الشىتمال،  املوردين

ورغىتىتم اتفىتىتاق إدار  بىتىتوش وأوبامىتىتا علىتىتى ضىتىترورة تقليىتىتل االعتمىتىتاد علىتىتى  وغىتىترب إفريقيىتىتا. ،  سىتىتيا الوسىتىتطىأمريكىتىتا اجلنوبيىتىتة

                                                           
1 - David Sandalow, “Ending Oil Dependence, Protecting National Security, the Environment and the Economy”, 
Opportunity 08: A Project of the Brookings Institution, (February 28, 2007), p.6. 
 
2 - Jaffe, Op. Cit., p.1. 
3 - Momayezi, Op. Cit., p.4. 
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، فإنه يف حني كانت إدارة بوش اجلمهورية أكثر اعتمادا على ضرورة تنويىتع مصىتادر اخلليجالنفط املستورد من منطقة 
 . 1الطاقة األمريكية، فإن اإلدارة الدميقراطية يف عهد  أوباما ركزت على إيالء أمهية للطاقة البديلة
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الىتنفط واالبتكىتارات التقنيىتة، ودخىتول دول جديىتدة إىل سىتوق الىتنفط، باإلضىتافة إىل لقد أدت تقلبات أسىتعار  
زيادة احلساسية خليارات السياسات البي ية، إىل تغيري وجه النقاشات الدائرة حىتول أمىتن الطاقىتة يف  الواليىتات املتحىتدة 

ا واسىتتريادا للىتنفط مىتن الشىترق خالل الثال  عقود األخرية. فالواليات املتحىتدة الىتيت كانىتت أكثىتر دول العىتامل اسىتتهالك
، أصىتىتبحت بعىتىتد  أحىتىتدا  33 سىتىتبتمرب أكثىتىتر حساسىتىتية لتحقيىتىتق أمنهىتىتا النفطىتىتي باالعتمىتىتاد علىتىتى دو ل اخللىتىتيج األوسىتىتط

و الشىتىتر ق األو سىتىتط عمو مىتىتا، لىتىتذا فهىتىتي تسىتىتعى -عىتىترب اسىتىتتغالل  التطىتىتو ر ات اهلائلىتىتة يف تكنو لو جيىتىتا الطاقىتىتات البديلىتىتة- إىل 
 .20212 ماعلا لو لحب   91 ىلإ لصت ةبسنب طسو ألا قر شلا طفن ىلع اهدامتعا ليلقت

واليوم تنتج الواليات املتحدة نسبة أكرب من نفطها اخلاص وتستهلك نسبة أقل نسبياً بسبب ارتفاع معىتدل  
إنتىتىتاج الىتىتىتنفط نتيجىتىتىتة التحسىتىتىتينات الىتىتىتيت أُدخلىتىتىتت علىتىتىتى تكنولوجيىتىتىتا التصىتىتىتديع املىتىتىتائي، وكىتىتىتذا التحسىتىتىتينات يف وىتىتىتال كفىتىتىتاءة 

الىتىتذي قىتىتد يقلىتىتب خريطىتىتة  Shale Energy ات املتحىتىتدة اليىتىتوم ثىتىتورة يف الوقىتىتود الصىتىتمريالطاقىتة. كمىتىتا تشىتىتهد الواليىتىت
، خاصة وقد بدأ التفكري عامليا يف مستقبل ما بعد النفط، يف ظل دعوات تنذر بقرب نضىتوب الىتنفط 3الطاقة العاملية
 Peak Oil Theory4 ما يعرف بنظرية ذروة النفط حسب أنصار

تقنيىتات املسىتتمدمة ف  استهالك الطاقة يف الواليات املتحدة بسبب حتسني الاخن ،2032 فعليا ومنذ عام  
بسىتبب ارتفىتاع مسىتتوي اإلنتىتاج االىتي األمريكىتي مىتن الطاقىتة وكىتذلك اليت تؤدي إيل حرق وقىتود أقىتل،  يف وسائل النقل

اهليىتىتىتدروليكي للغىتىتىتاز ، وذلىتىتىتك بفضىتىتىتل اللجىتىتىتوء إيل عمليىتىتىتة التكسىتىتىتري 2001 مقارنىتىتىتة بعىتىتىتام 2032 يف عىتىتىتام ٪10 بنحىتىتىتو
مبىتىتا قتمىتىتل أن هكىتىتذا أضىتىتحت الواليىتىتات املتحىتىتدة تتجىتىته تىتىتدرجييا إيل حتقيىتىتق اكتفىتىتاء ذا  يف وىتىتال الطاقىتىتة،  .5الصىتىتمري
 انعكاسات مهمة على سياستها الطاقوية يف منطقة اخلليج. يكون له

 التنوع: إستراتيسية 9/2
ج يقتضىتىتىتي ضىتىتىترورة تنويىتىتىتع مصىتىتىتادر اإلمىتىتىتدادات النفطيىتىتىتة إن تقلىتىتىتير أثىتىتىتار أي توقىتىتىتف يف إمىتىتىتدادات نفىتىتىتط اخللىتىتىتي 

وتعىتىتدد طىتىترق نقلهىتىتا. ويعىتىتد البحىتىتث عىتىتن مصىتىتادر جديىتىتدة للطاقىتىتة هىتىتدفا أمريكيىتىتا يف إطىتىتار إسىتىترتاتيجيتها اجلديىتىتدة ألمىتىتن 
الطاقىتىتة. إن االعتمىتىتاد علىتىتى مصىتىتدر واحىتىتد للطاقىتىتة هىتىتو مصىتىتدر هتديىتىتد حقيقىتىتي لجمىتىتن القىتىتومي األمريكىتىتي، ألنىتىته يعىتىترض 
                                                           

 .77 ص العاطي، عبد -1
 علو ، المرجع الساب . -2 

 الشككر  لسياسكة واشكنطن معهكد ،"النفطيكة الكوفر  عصكر فك  األوسك  والشكر  أمريكككا: الطاقكة سياسكة ،هندرسكو  سكايوو  و كالوسكو  پاتريك  -3 

 https://bit.ly/2NiHyiQ ،15/17/4105 ف  شوهد ،4100 يوليو/ تووز األوس ،

 .12، صلهب عطا -4 

 علو ، المرجع الساب . -5 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/clawson-patrick
http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/henderson-simon
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. لقىتىتىتد أوصىتىتىتى 1ر الصىتىتىتدمة املفاج ىتىتىتة حىتىتىتني جيعىتىتىتل الواليىتىتىتات املتحىتىتىتدة عرضىتىتىتة لتقلىتىتىتب األسىتىتىتعاراالقتصىتىتىتاد األمريكىتىتىتي خلطىتىتىت
تطىتىتوير سياسىتىتة الطاقىتىتة الوطنيىتىتة" الىتىتيت أسسىتىتها بىتىتوش االبىتىتن بضىتىترورة تنويىتىتع مصىتىتادر الطاقىتىتة يف منىتىتاطق مثىتىتل  تقرير"وموعىتىتة

حبىتىتىتر قىتىتىتزوين وغىتىتىترب إفريقيىتىتىتا، وأمريكىتىتىتا الالتينيىتىتىتة  لتقلىتىتىتير االحتمىتىتىتاالت الوخيمىتىتىتة النقطىتىتىتاع اإلمىتىتىتدادات علىتىتىتى االقتصىتىتىتاد 
الطاقىتة األسىتبق سىتتيوارت إيزنشىتتات عىتام وقد ذكر وكيىتل وزارة األمريكي من منطقة اخلليج اليت تتسم باستقرار هش. 

أن اعتمادنىتىتا علىتىتى نفىتىتط اخللىتىتيج العىتىتريب عامىتىتة واململكىتىتة السىتىتعودية خاصىتىتة سيعرضىتىتنا للهجىتىتوم يف اخلىتىتارج ويف الىتىتوطن " 2002
  2".على حد سواء

فاالعتمىتىتاد  ؛يف الواقىتع، ميكىتىتن للتىتىتوترات يف منطقىتة اخللىتىتيج العربيىتىتة أن تقىتوض مصىتىتا  األمىتىتن القىتومي األمريكىتىتي 
أهنا غري مستقرة أو حإ عدائية تقلىتر مىتن فىترص بيكي الكبري على واردات النفط من مناطق تصنفها واشنطن األمر 

حتقيىتق أمىتن الطاقىتىتة األمريكىتي، مىتن ناحيىتىتة أهنىتا تبقىتى معرضىتىتة باسىتتمرار ملمىتاطر تقلبىتىتات األسىتعار وانقطىتاع اإلمىتىتدادات. 
  .3أهنا حباجة إىل نفقات عسكرية مكلفةفحاجة الواليات املتحدة إلمدادات مستقرة وثابتة من النفط يعين 

إن اسىتىتتقرارا بعيىتىتد املىتىتدى لالقتصىتىتاد األمريكىتىتي يعتمىتىتد علىتىتى ضىتىتمان إمىتىتدادات الىتىتنفط مىتىتن دول مسىتىتتقرة، بينمىتىتا  
يف حىتال اسىتتمرار -تظهر األوضاع السياسية يف منطقة الشرق األوسط حجم املماطر اادقىتة باالقتصىتاد األمريكىتي  

حيىتىتث تقلبىتىتات األسىتىتعار وثبىتىتات اإلمىتىتدادات؛ فقىتىتد ارتفعىتىتت األسىتىتعار بشىتىتكل كبىتىتري   مىتىتن -اعتمىتىتاده علىتىتى نفىتىتط املنطقىتىتة
وهىتىتي وىتىترد دولىتىتة  2032بسىتبب املمىتىتاوف مىتىتن انقطىتىتاع اإلمىتىتدادات عىتىترب قنىتىتاة السىتىتويس بسىتىتبب األحىتىتدا  يف مصىتىتر يف 

 ممر، فكيف سيكون الوضع يف حال انتقال االضطراب إىل كبار املنتجني من دول اخلليج العربية؟

ت أحىتىتىتىتدا  الربيىتىتىتىتع العىتىتىتىتريب فعىتىتىتىتال إىل حصىتىتىتىتول اضىتىتىتىتطرابات يف إمىتىتىتىتدادات الطاقىتىتىتىتة، حبيىتىتىتىتث أثىتىتىتىترت لقىتىتىتىتد أد      
. إن عىتدم الثقىتة بشىتأن األمىتن اإلقليمىتي يف الشىترق كليبيىتا  الصراعات الداخليىتة علىتى اإلنتىتاج والتصىتدير يف بعىت  الىتدول

دول ولىتس التعىتاون اخلليجىتىتي ميكىتن أن يكىتىتون لىته تىتأثري بىتىتالن علىتى ارتفىتاع األسىتىتعار، فمىتثال ارتفىتىتع  مبىتا يف ذلىتىتك األوسىتط
مباشرة بعد االنقطاع يف إمدادات النفط الليبيىتة، واخلطىتر احلقيقىتي علىتى األمىتن االقتصىتادي  20سعر الربميل قرابة 

يف اخللىتىتيج اململكىتة السىتعودية؛ فىتىتأي  والقىتومي األمريكىتي يكمىتن يف إمكانيىتىتة انتقىتال االضىتطراب إىل أهىتىتم منتجىتي الىتنفط
 اضطراب يف النظام السعودي سوف يكون التهديد احلقيقي ألمن الطاقة األمريكي يف السنوات القادمة.

، هىتىتل ميكىتىتن أن يعىتىتين االسىتىتتقالل يف ضىتىتوء هىتىتذه املعطيىتىتات والعوامىتىتل االقتصىتىتادية، السياسىتىتية والتقنيىتىتة املتداخلىتىتة 
 نفط منطقة اخلليج العربية؟ تأمني الطاقة أن بوسعها أن تكون أقل قلقاً حيال املتنامي للواليات املتحدة يف وال 

أن جتىتىتادل بإمكانيىتىتة  لالقتصىتىتاد السياسىتىتي الىتىتدويل الليرباليىتىتةالنظريىتىتة ميكىتىتن للتحلىتىتيالت القائمىتىتة علىتىتى افرتاضىتىتات  
الىتىتنفط الصىتىتمري مىتىتن  اسىتىتتقاللية أمىتىتن الطاقىتىتة األمريكىتىتي عىتىتن منطقىتىتة اخللىتىتيج العربيىتىتة، بفضىتىتل الطاقىتىتة البديلىتىتة وتكنولوجيىتىتا

                                                           
 .441 ص ،(4100:الساقي دار: بيروت)رمو، أحمد ترجمة ،أين؟ إلى الطاقة واستراتيجيا  أمريكا: ونفط دم كلير، مايكل -1 

 .50 ص العاطي، عبد -2 
3 - Momayezi, Op. Cit., p.4. 
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وهىتي دول مسىتتقرة وبعالقىتات جيىتدة مىتع الواليىتات -جهة، وباعتمادها من جهة أخرى على جرياهنا كندا واملكسيك 
مىتىتن شىتىتأن ذلىتىتك أن يعمىتىتل تىتىتدرجييا علىتىتى حتريىتىتر سياسىتىتة أمىتىتن الطاقىتىتة مىتىتن التبعيىتىتة لىتىتنفط ف  ،املتحىتىتدة لتغطيىتىتة الطلىتىتب االىتىتي

نىتىتىتت الواليىتىتىتات املتحىتىتىتىتدة تىتىتىترى يف نفىتىتىتط املنطقىتىتىتىتة وىتىتىترد سىتىتىتبب للثىتىتىتىتروة اخللىتىتىتيج وتكىتىتىتاليف محايىتىتىتىتة نىتىتىتاقالت الىتىتىتنفط. فىتىتىتىتإذا كا
االقتصادية، ميكن حين ذ لليربالية أن جتادل بىتأن الواليىتات املتحىتدة أصىتبحت ولىتك مىتن البىتدائل مىتا جيعلهىتا قىتادرة علىتى 
فهىتل  تأمني حاجياهتا من الطاقىتة، وذلىتك مىتا يعىتين تراجىتع منطقىتة اخللىتيج مىتن سىتلم أولويىتات سياسىتة الطاقىتة األمريكيىتة.

فعال كل ما يعين الواليات املتحىتدة مىتن نفىتط املنطقىتة هىتو الثىتروة؟ حتيلنىتا النظريىتة املاركنتيليىتة لالقتصىتاد السياسىتي الىتدويل 
  و رأي مغاير.

 /سياسة الطاقة األمريكية في منطقة الخليج من منظور ماركنتيلي: الثروة في خدمة القوة 1
يىتىتىتىترجح التحليىتىتىتىتل املىتىتىتىتاركنتيلي لالقتصىتىتىتىتاد السياسىتىتىتىتي مىتىتىتىتن فرضىتىتىتىتية خضىتىتىتىتوع خلىتىتىتىتق الثىتىتىتىتروة لتعظىتىتىتىتيم القىتىتىتىتوة،  انطالقىتىتىتىتا 

الىتىتنفط ينىتىتتج الثىتىتروة، وان الثىتىتروة تنىتىتتج القىتىتوة، وانىتىته اسىتىتتمرارية االعتمىتىتاد األمريكىتىتي علىتىتى الىتىتنفط اخلليجىتىتي وفىتىتق معادلىتىتة أن 
لقومي األمريكي بعيدا عىتن حسىتابات السىتوق لقد أصبح أمن الطاقة مرتبطا باألمن ا بالقوة تستمر اهليمنة األمريكية.

الىتىتيت تزعمهىتىتا الليرباليىتىتة االقتصىتىتادية، وبينمىتىتا جتىتىتادل الليرباليىتىتة بكفايىتىتة مصىتىتادر الطاقىتىتة اجلديىتىتدة، ال تىتىتزال املاركنتيليىتىتة تؤكىتىتد 
الىتنفط.   ىتل لتحىتل األخىترى البىتدائل مىتن أي علىتى االعتمىتاد حبيىتث ال ميكىتن التقليديىتة، الطاقىتة أمهيىتة مصىتادر علىتى

إن أولوية املصا  اإلسرتاتيجية األمريكية هي اليت سوف ونع الواليات املتحدة مىتن التفكىتري يف االبتعىتاد عىتن وعليه، ف
نفىتىتط منطقىتىتة اخللىتىتيج حىتىتإ وهىتىتي قىتىتادرة أو علىتىتى وشىتىتك حتقيىتىتق القىتىتدرة علىتىتى تىتىتامني أمنهىتىتا الطاقويىتىتة بفضىتىتل إسىتىترتاتيجييت 

 االستقاللية والتنويع.

اإلسىتىترتاتيجية األمريكيىتىتة لتىتىتأمني الطاقىتىتة يف منطقىتىتة اخللىتىتيج كانىتىتت مكلفىتىتة تظهىتىتر دراسىتىتات وتقىتىتارير عديىتىتدة أن  
وهىتىتو مىتىتا يىتىتدعو للتسىتىتاال هىتىتل كىتىتان الىتىتنفط هىتىتو وحىتىتده مىتىتا تبحىتىتث عنىتىته الواليىتىتات املتحىتىتدة؟ أم اعتبىتىتارات اهليمنىتىتة  1للغايىتىتة

رياد مىتن منىتاطق قريبىتة أيضا؟ فاألموال اليت أنفقتها الواليات املتحدة لو   استثمارها يف وال بالطاقة البديلة أو االسىتت
ككندا واملكسيك لكانت كافية لتلبية الطلب االي بصورة أسهل وبتكلفة أقىتل، لىتذا فىتالنفط كمصىتلحة اقتصىتادية مل 

 يكن املربر الوحيد وراء اإلدمان على نفط اخلليج، فالعتبارات اهليمنة والنفوذ دور أيضا.

لقىتىتىتوات املسىتىتلحة األمريكيىتىتة يف اخللىتىتيج تبقىتىتىتى أداة إنىتىته ووفقىتىتا حلسىتىتابات الىتىتربح واخلسىتىتىتارة، فىتىتإن سياسىتىتة  نشىتىتر ا 
اسىتتنزفت إىل غايىتة  2001مكلفة مقارنة حبجم العوائد االقتصادية. فعلى سىتبيل املثىتال، فىتإن احلىترب علىتى العىتراق يف 

وإذا نظرنىتىتا إىل األمىتىتر مىتىتن وجهىتىتة نظىتىتر اقتصىتىتادية، فىتىتإن التكىتىتاليف أكىتىترب مىتىتن املكاسىتىتب،  باليىتىتني دوالر. 909 2030
ن هىتدف تىتأمني مصىتىتادر الطاقىتة مل يكىتن اهلىتدف الوحيىتد مىتن احلىتىترب، وهنىتا ال بىتد مىتن مقارنىتة التكلفىتىتة وهىتذا مىتا يىترجح أ

                                                           
 Vergano, Dan.(April 12, 2010). Study: Middle East Oil Security Cost U.S. $7.3T Over Lastأنظر مثال:  -1 

Three Decades.USA Today. 
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وهىتذا مىتا يؤكىتد أن الواليىتات املتحىتدة مىتن واقىتع سياسىتتها   .1بالعائد يف إطار أوسع من النفط وهو البحث عن اهليمنة
  كاسب خلق الثروة.كاسب تعظيم القوة كأولوية على حساب مماخلارجية ألمن الطاقة تسعى لتحقيق 

يف الواقع تظل هناك العديد من االعتبارات السياسية واإلسرتاجتية اليت سوف ونع الواليات املتحدة من  
التفكري يف االبتعاد عن منطقة اخلليج حإ وهي قادرة أو على وشك حتقيق القدرة على حتقيق استقالهلا الطاقوي، 

الواليات املتحدة يضاعف نفوذ واشنطن بقوة ويفتح أمامها اجملال لتعزيز املصا  بل أن تزايد إنتاج الطاقة من قبل 
 األمريكية حبزٍم أكرب على  تلف اجلبهات. وأهم هذه االعتبارات ما يلي:

بآلية السوق )قانون العرض والطلب( لتفسري االخنفاض املستمر يف أسعار  تعتد ةالليربالي تإذا كان -أ         
فبحسب التحليل  ، فان املاركنتيلية تؤكد على دور املصا  القومية يف حتديد األسعار،2039الطاقة العاملية منذ 

ت املتحدة موجه املاركنتيلي فإن سبب تراجع أسعار النفط سياسي باألساس، مرده اتفاق بني السعودية والواليا
إلجبارمها على تقدمي تنازالت سياسية، لذا فمن مصلحة الواليات  ضد إيران وروسيا للضغط االقتصادي عليهما

حإ تستمر يف استمدام النفط كآلية للمكاف ة  املتحدة أن تضل متحكمة يف قرار أهم منتجي النفط يف اخلليج
 مية والدولية املتحدية. والعقاب يف سياستها اخلارجية جتاه القوى اإلقلي

بشكل مفارق، ميكن أن مينح الشعور برتاجع اعتماد الواليات املتحدة على نفط اخلليج مساحة  -ب 
"سالح النفط" لن  أن جديدة لواشنطن للمناورة السياسية. فاخنفاض الطلب األمريكي على استرياد النفط يعين

يف الضغط على الواليات املتحدة. كما أنه قد قد نتجة للنفط امل لكربى دول اخلليج العربيةيكون وديا مستقبال 
أمام إتباع الواليات املتحدة لسياسة الضغط مقابل إحدا  التغريات السياسية يف الدول  "للنفط "اخلضوعمن تأثري 

وجهة  وفق-غري الدميقراطية يف املنطقة. فضال عن أن اخنفاض أسعار النفط وبالتايل تراجع العائدات سوف قد 
من قدرة األطراف الفاعلة يف املنطقة على دعم اإلرهاب، مبا سيعمل على تشجيع رفع درجة  -األمريكيةالنظر 

 .2التعاون اإلقليمي الفعال مع الواليات املتحدة ملكافحة اإلرهاب

تحدة قد يلق تقليل االعتماد األمريكي على نفط منطقة اخلليج العربية االنطباع بأن الواليات امل -ج 
ترتاجع عن دعم حلفائها يف املنطقة. وإذا شعرت اجلهات املعادية للمصا  األمريكية يف املنطقة أن التزام واشنطن 
بأمن دول اخلليج العربية تضاءل، قد تقرر االستفادة من الوضع مبا من شأنه إحلاق الضرر باملصا  األمريكية 

از يف الواليات املتحدة أن يقلل فرص توسيع اإلنتاج أمام اجلهات هناك. كما أنه من شأن ارتفاع إنتاج النفط والغ
املنتجة يف الشرق األوسط، وهذا مساٌر قد يقّوض ثبات االزدهار القائم على النفط وقفز عدم االستقرار على 

 . 3املستوى االي

                                                           
 .75-70عرفة، ص ص  -1 
 .هندرسو ، نفس المرجعكالوسو  و -2 

 نفس المرجع. -3 
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بالتقلبات يف أسعار يوحي احلديث عن استقاللية الطاقة األمريكية بأن الواليات املتحدة لن تتأثر  -د 
النفط وأسواق الطاقة، لكن اقتصاد حلفائها يف أوربا و سيا سيتأثر حتما هبزات األسعار ما من شأنه أن يؤثر على 
االقتصاد األمريكي املرتبط باقتصاديات حلفائه، فالواليات املتحدة تستورد سلعا أسيوية يعد النفط اخلليجي عامال 

 . 1تفاع أسعارها سيلحق الضرر تباعا باالقتصاد األمريكيرئيسا يف إنتاجها، وعليه فار 

مكلفة يف املنظور  األمريكيتكون بع  الطاقات االية البديلة املعول عليها لتحقيق أمن الطاقة قد -ه 
اليت تصور داخل الواليات املتحدة على - Ethanol فإن مادة االثينول  املتوسط أو البعيد، وعلى سبيل املثال،

... يتم إنتاجها من قصب السكر والذرة والشمندر وكلها مواد غذائية، والحقا -أهنا مستقبل   ركات السيارات
البد أن تتأثر أسعار املواد الغذائية مما يسبب أزمة عاملية إذا ما   االستمرار يف إعطاء األولوية ملادة االثينول  

 . 2كوقود

سىتىتىتىتيكون تقليىتىتىتىتل االعتمىتىتىتىتاد األمريكىتىتىتىتي علىتىتىتىتى نفىتىتىتىتط منطقىتىتىتىتة اخللىتىتىتىتيج مغىتىتىتىتامرة اقتصىتىتىتىتادية؛ حبيىتىتىتىتث قىتىتىتىتد تضىتىتىتىتطر  -و 
الواليات املتحدة معها إىل استنزاف احتياطاهتا النفطية بسرعة وذلك ما لن تقدم عليىته كقىتوة كىتربى تبقىتي اسىتتعدادها 

ى السىتعودية، اإلمىتارات والكويىتت ألسوأ السيناريوهات املمكنة. فضال عن أن احتياطات الىتنفط اخلليجىتي خاصىتة لىتد
أكثىتىتر بكثىتىتري ممىتىتا يتىتىتوافر لىتىتدى بلىتىتدان أخىتىترى. وقىتىتد أثبتىتىتت بعىتىت  األزمىتىتات األخىتىترية )إعصىتىتار كاترينىتىتا، الثىتىتورة يف ليبيىتىتا( أن 

 3يف حالة نقر املعروض يف السوق العاملية. اإلمداداتهذه الدول ويف مقدمتها السعودية، هي من بوسعها ضخ 

  خالصة واستنتاجات خاتمة:
األمريكيىتة املتبعىتىتة  مىتىتن واقىتع السياسىتىتاتف، سياسىتة الطاقىتىتة األمريكيىتة ثابىتت ميكىتىتن أن توصىتف بىتىتهال يوجىتد تعريىتىتف       

يف أحيىتان أهىتداف خلىتق الثىتروة االقتصىتادية و أحينىتا ب تتعلقسياسة الطاقة األمريكية  أن ميكن مالحظة، يف هذا الشأن
تصىتىتىتىتادية يف سياسىتىتىتىتة الطاقىتىتىتىتة األمريكيىتىتىتىتة السىتىتىتىتيما مسىتىتىتىتألة االعتبىتىتىتىتارات االق . إذ تىتىتىتىتتحكمتعظىتىتىتىتيم القىتىتىتىتوة السياسىتىتىتىتيةأخىتىتىتىترى ب

كمىتىتا أنىتىته   بأسىتىتعار معقولىتىتة وبشىتىتكل مسىتىتتمر. -يرتكىتىتز عليهىتىتا النمىتىتو االقتصىتىتادي العىتىتاملي كسىتىتلعة-احلصىتىتول علىتىتى الىتىتنفط 
كسىتىتىتلعة   للىتىتىتنفط فإنىتىتىته ال بىتىتىتد أن ينظىتىتىتر ،الطاقويىتىتىتة يف ظىتىتىتل اسىتىتىتتمرار االعتمىتىتىتاد األمريكىتىتىتي علىتىتىتى اخلىتىتىتارج لتىتىتىتوفري حاجياهتىتىتىتاو 

 من القومي األمريكي،جلحيوية  إسرتاتيجية
كم هو ومهي اخلط الفاصىتل بىتني اقتصىتاد وسياسىتة الطاقىتة،   3791ر العريب للنفط عام ظاحل ةأثبتت أزملقد  

يف مسىتارات منفصىتلة أوجىتد احلىتد  مسىتالك للىتربط بينهمىتا. فقىتد تبىتني  األمريكيىتة وبدال مىتن اسىتتمرار الىتنفط والسياسىتة
سىتىتائل االقتصىتىتاد املرتبطىتىتة بىتىتالعرض والطلىتىتب، مبسىتىتائل السياسىتىتة املتعلقىتىتة بىتىتالنفوذ تىتىترتبط فيىتىته ماألمريكىتىتي أن أمىتىتن الطاقىتىتة 

                                                           
 .017العاطي، ص عبد  -1 

 .91جيلة، ص أبو ع -2 
3 - Anthony H. Cordesman, “The Myth of U.S. Energy Independence and the Realities of Burden Sharing”, 

Washington D.C, Center For Strategic and International Studies, (2013), p.2. 
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 ينبغىتىتي أن يتىتىتزلال ؛ إذ احليىتىتز املشىترتك لالقتصىتىتاد والسياسىتةيف سىتياق األمريكىتىتي يعىتىترف أمىتىتن الطاقىتة  أصىتبح، لىتىتذا لقىتوةوا
 القومي.األمن  جيب أن يتعداه  وعرض اإلمدادات وإمنا  االهتمام األمريكي بنفط اخلليج يف

حىتىتىتإ وإن جنحىتىتىتت السياسىتىتىتة األمريكيىتىتىتة يف ضىتىتىتمان اسىتىتىتتمرارية تىتىتىتدفق الىتىتىتنفط مىتىتىتن منطقىتىتىتة اخللىتىتىتيج وفىتىتىتق املصىتىتىتا   
، إال أن اإلدمىتىتان األمريكىتىتي علىتىتى مىتىتع تقلىتىتير  ىتىتاطر انقطىتاع اإلمىتىتداداتاألمريكيىتة مىتىتن حيىتىتث كميىتىتة املعىتروض وسىتىتعره، 

 33خاصىتىتة بعىتىتد أحىتىتدا   لطاقىتىتة األمريكىتىتييف النقىتىتاش حىتىتول أمىتىتن احتىتىتديا سياسىتىتيا واقتصىتىتاديا الىتىتنفط اخلليجىتىتي أصىتىتبح 
حىتىتىتول أمىتىتىتن النقىتىتىتاش  أدت إىل حتىتىتىتول ، لتحصىتىتىتيل نفىتىتىتط اخللىتىتىتيجالتكىتىتىتاليف السياسىتىتىتية واالقتصىتىتىتادية املصىتىتىتاحبة ف سىتىتىتبتمرب،

لتعيىتىتد  علىتىتى األمىتن االقتصىتىتادي والقىتومي األمريكىتىتي. املنطقىتىتةتىتىتأثري التبعيىتة املتزايىتىتدة لىتنفط  تبعىتىتات ىتو الطاقىتة  األمريكىتىتي 
تفعيىتل مشىتروع اسىتتقاللية الطاقىتة األمريكيىتة عىتن االرتبىتاط بىتالنفط  2002لقىتومي األمريكيىتة منىتذ إسرتاتيجيات األمن ا

 اخلليجي عرب االستثمار يف الطاقات البديلة وتنويع املوردين.

حإ مع احلماس األمريكي لتحقيق استقاللية الطاقة، ال تىتزال تشىتري التوقعىتات أن الواليىتات يف الواقع، فإنه و  
مىتىتىتن  10، إذ سىتىتىتتبقى حباجىتىتىتة إىل تغطيىتىتىتة مىتىتىتا يقىتىتىتارب 2010لىتىتىتة مسىتىتىتتوردة للىتىتىتنفط حبلىتىتىتول عىتىتىتام املتحىتىتىتدة ستضىتىتىتل دو 

سىتىتىتىتتبقى منطقىتىتىتىتة اخللىتىتىتىتيج العربيىتىتىتىتة ذات مكانىتىتىتىتة مهمىتىتىتىتة يف اإلدراك  حاجياهتىتىتىتىتا عىتىتىتىتن طريىتىتىتىتق االسىتىتىتىتترياد. ويف ضىتىتىتىتوء ذلىتىتىتىتك،
الواليىتىتات املتحىتىتدة فىتىتجن سىتىتوق الىتىتنفط هىتىتو سىتىتوق عىتىتاملي موحىتىتد، لىتىتن تستسىتىتلم  اليىتىتوم ومسىتىتتقبال؛ ألمىتىتن الطاقىتىتةاألمريكىتىتي 

لىتىتديها مصىتىتلحة يف منىتىتع أي وسىتىتتبقى  ،لقىتىتانون السىتىتوق احلىتىترة الىتىتذي يهىتىتدد القيىتىتادة األمريكيىتىتة للنظىتىتام االقتصىتىتادي العىتىتاملي
منطقىتىتة اخللىتىتيج لكىتىتي تسىتىتتمدم الىتىتنفط بشىتىتكل يضىتىتر نفىتىتط دولىتىتة أو عاعىتىتة داخليىتىتة معاديىتىتة مىتىتن حتصىتىتيل السىتىتيطرة علىتىتى 

 املصا  األمريكية.

واليىتىتىتات املتحىتىتىتدة االعتمىتىتىتاد بالكامىتىتىتل علىتىتىتي مواردهىتىتىتا مىتىتىتن الطاقىتىتىتة للنيىتىتىتا بالنسىتىتىتبة كمىتىتىتا أنىتىتىته ال يبىتىتىتدو خيىتىتىتارا عقال 
تفضىتىتىتل االحتفىتىتا  بىتىتزء مىتىتن احتياطياهتىتىتىتا النفطيىتىتة ملواجهىتىتة احتمىتىتاالت املسىتىتىتتقبل يف الغالىتىتب هىتىتي فلدرجىتىتة االسىتىتتنزاف، 

بالنسىتىتبة هلىتىتا أنىتىته يف نفىتىتس فىتىتإن ارتفىتىتاع تكلفىتىتة اسىتىتتمراج الغىتىتاز والىتىتنفط الصىتىتمريني جيعىتىتل مىتىتن العقىتىتالين  وعليىتىته،. املمتلفىتىتة
جيىتىتب اسىتىتتمرار االعتمىتىتاد، ولىتىتو جزئيىتىتا، علىتىتي الىتىتواردات مىتىتن دول  الوقىتىتت الىتىتذي يىتىتتم فيىتىته  االعتمىتىتاد علىتىتي تلىتىتك املىتىتوارد،

 .العربية اخلليج

ال جىتىتدال يف أن الواليىتىتات املتحىتىتدة تبحىتىتث عىتىتن الثىتىتروة مىتىتن خىتىتالل سياسىتىتتها ألمىتىتن الطاقىتىتة يف منطقىتىتة اخللىتىتيج  
القىتوة السياسىتية يف منطقىتة إسىترتاتيجية حلزمىتة مىتن املصىتا  القوميىتة األمريكيىتة سىتتجعل واشىتنطن العربية، لكىتن اعتبىتارات 

الثىتروة مصىتدرا لثىتروة، و ل مصىتدراالىتنفط فىتإذا كىتان ونح األولوية ألهداف األمن القومي يف اسىتتمرارية اهليمنىتة األمريكيىتة. 
فىتىتإن الواليىتىتات املتحىتىتدة لىتىتن تتملىتىتى عىتىتن نفىتىتط منطقىتىتة اخللىتىتيج حىتىتإ وهىتىتي قىتىتادرة علىتىتى ذلىتىتك، مىتىتا يىتىترجح الفرضىتىتية   للقىتىتوة

  املاركنتيلية خلضوع خلق الثروة لتعظيم القوة يف تفسري سياسة الطاقة األمريكية حيال املنطقة.

 


