
  هھھھل  تستغني  أأميیركا  عن  نفط  االخليیج؟
  

  االقسم  ااألوولل:  االمفرددااتت  وواالتعبيیرااتت  االجديیدةة
  أأددررسواا  االمفرددااتت  االجديیدةة  جيیّدااً  لمساعدتكم  على  فهھم  االنص  ااألساسي.

  

     تستغني  عن:  ليیست  بحاجة  إإلى

     أأحدثث  إإحصائيیاتت:  آآخر  ااإلحصائيیاتت

     أأددنى  مستوىى:  أأقّل  ما  يیمكن

     ااررتفاعع  حادّد:  ززيیاددةة  كبيیرةة  جدااً

     ووززااررةة  االطاقة

     مصافي  االتكريیر:  مرااكز  تصفيیة  االبتروولل

     هھھھبوطط  سنويي:  اانخفاضض  كل  سنة

     االنفط  االخامم

     تخطى  متوسط  إإنتاجج  االنفط  حاجز  سبعة  ماليیيین  برميیل:  ززاادد  عن  سبعة  ماليیيین  برميیل

     أأسرعع  معدلل  على  ااإلططالقق

     قَلْب  موااززيین  االطاقة

     سيیتي  غرووبب

     نهھايیة  االمطافف:  في  االنهھايیة

     ررأأسس  على  عقب

     لعب  ددوورر  أأمني:  االمحافظة  على  ااألمن

     ااستشهھدتت  بالقولل:  برهھھھنت٬،  أأعطت  مثاالً

     مجمل  ووااررددااتهھا
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     بحلولل  نهھايیة  نوفمبر

     ااعتمادد  مصافيیهھا  على  االنفط  االثقيیل

     االممر  االمالحي:  االمكانن  االذيي  تمّر  فيیهھ  االبوااخر

     االعمالقانن:  االدوولتانن  االكبريیانن  (االصيین  وواالهھند)  يي

     تطويیر  تفاهھھھم  أأكثر  شفافيیة
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    االقسم  االثاني:  االنص  ااألساسي
  ااقرأأوواا  االنص  ااألساسي  في  االبيیت  ووأأجيیبواا  عن  ااألسئلة  كتابة  ااستعدااددااً  لمناقشتهھا  في  االصف.

  
  نفط  االخليیج؟   هھھھل  تستغني  أأميیركا  عن

  
  االصيین  ستعتمد  على  االواليیاتت  االمتحدةة  في  تأميین  االمنطقة  ووضمانن  إإمدااددااتت  االنفط  االحيیويیة  لهھا

  

  في  أأحدثث  إإحصائيیاتت  أأميیركيیة٬،  قالت  االواليیاتت  االمتحدةة  إإنن  ووااررددااتهھا  من  االنفط  ااألجنبي  هھھھبطت  االعامم  االماضي  إإلى  أأددنى  مستوىى  منذ

٬،  في  االوقت  االذيي  شهھد  فيیهھ  ااإلنتاجج  االمحلي  ااررتفاعا  حادداا. 1997  

  بالواليیاتت  االمتحدةة  ااشترتت  ما  يیقل  قليیال  عن  8.5 ٬،  فإنن  مصافي  االتكريیر   لوززااررةة  االطاقة   ووووفقا  لبيیاناتت  إإددااررةة  معلوماتت  االطاقة٬،  االتابعة

٬،    بانخفاضض  قدررهه  440  أألف  برميیل  يیوميیا  بالمقاررنة  مع  2011  ٬،  ووكانن  هھھھذاا   ماليیيین  برميیل  يیوميیا  من  االنفط  ااالجنبي  عامم  2012

  في  سبع  سنوااتت.   ساددسس  هھھھبوطط  سنويي

  ووجاء  اانخفاضض  االوااررددااتت  هھھھذاا  مع  صعودد  إإنتاجج  االنفط  االخامم  ااألميیركي  إإلى  متوسط  بلغ  حواالي  6.5  ماليیيین  برميیل٬،  ووهھھھو  أأعلى  مستوىى

  منذ  1995.

  يیوميیا٬،  ووهھھھو  أأعلى  مستوىى  شهھريي  منذ   ووفي  دديیسمبر/  كانونن  ااألوولل  االماضي  تخطى  متوسط  إإنتاجج  االنفط  حاجز  سبعة  ماليیيین  برميیل

.1992  

  ووقالت  فايیننشالل  تايیمز  إإنن  تخطي  إإنتاجج  االواليیاتت  االمتحدةة  ألكثر  من  سبعة  ماليیيین  برميیل  يیوميیا  سيیزيید  من  االجدلل  االقائم  حولل  مستقبل
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  االطاقة  في  أأكبر  مستهھلك  لهھا  في  االعالم.

  ووططبقا  ألررقامم  إإددااررةة  االطاقة  فإنن  االزيیاددةة  بإنتاجج  االنفط  االمحلي  ااررتفع  بمقداارر  812  أألف  برميیل  يیوميیا  في  االعامم  االماضي٬،  ووهھھھو  أأسرعع

  معدلل  على  ااإلططالقق.  ووقالت  االصحيیفة  إإنن  ططفرةة  ااإلنتاجج  من  صخورر  االزيیت  فاجأتت  االمحلليین  ووأأنعشت  ااألمل  في  تحقيیق  االواليیاتت

  االمتحدةة  لالكتفاء  االذااتي.

  

  قلب  موااززيین  االطاقة

  في  مذكرةة  مؤخراا  إإنهھ  يیجب  على  أأميیركا  االشماليیة  "أأنن  تبدأأ  في  االتأثيیر  على  أأسعارر  االنفط  وونظم  االتجاررةة  االعالميیة٬،   ووقالت  سيیتي  غرووبب

  قلب  االموااززيین  االجيیوسيیاسيیة  االخاصة  بالطاقة  ررأأسا  على  عقب".   ووستستطيیع  في  نهھايیة  االمطافف

  ووقالل  ررووبرتت  مكنالي  ررئيیس  مؤسسة  رراابيیداانن  ااالستشارريیة  وواالمسؤوولل  االسابق  بالبيیت  ااألبيیض  إإنن  ززيیاددةة  ااإلنتاجج  تشيیر  إإلى  أأنن  االجدلل

  سيیرتفع  بالواليیاتت  االمتحدةة  حولل  ما  إإذذاا  كانن  يیجب  على  عليیهھا  تحريیر  االقيیودد  االخاصة  بصاددررااتت  االنفط.

  لكن  فايیننشالل  تايیمز  قالت  إإنن  ااألررقامم  تشيیر  إإلى  أأنن  االواليیاتت  االمتحدةة  ااعتمدتت  عامم  2012  على  نفط  االشرقق  ااألووسط  أأكثر  من  أأيي  ووقت

  مضى٬،  ووإإنن  "االواليیاتت  االمتحدةة  سوفف  تستمر  في  لعب  ددوورر  أأمني  مهھم  في  االمنطقة".

  ووقالت  االصحيیفة  إإنهھ  بالرغم  من  ااررتفاعع  إإنتاجج  االنفط  االمحلي  بالواليیاتت  االمتحدةة  االذيي  قد  يیحولل  االبالدد  إإلى  مصدرر  للنفط  عامم  ٬2030،

  فإنهھا  تبقى  تعتمد  على  نفط  منطقة  االخليیج  االعربيیة.

  ووااستشهھدتت  بالقولل  إإنهھ  ططبقا  ألررقامم  إإددااررةة  االطاقة  ااألميیركيیة  فإنن  االواليیاتت  االمتحدةة  ااستوررددتت  من  االسعودديیة  450  مليیونن  برميیل  عامم

  2012  حتى  نهھايیة  نوفمبر/تشريین  االثاني  االماضي٬،  ووهھھھو  ررقم  يیزيید  عما  ااستوررددتهھ  منهھا  في  أأيي  من  االثالثث  سنوااتت  االتي  سبقتهھا.

  ووقالت  فايیننشالل  تايیمز  إإنهھ  "ألوولل  مرةة  منذ  2003  مثلت  ووااررددااتت  االواليیاتت  االمتحدةة  من  االنفط  االسعودديي  15%  من  مجمل  ووااررددااتهھا".

  أأما  نفط  منطقة  االخليیج  فقد  مثل  25%٬،  ووكانن  أأعلى  مستوىى  في  تسع  سنوااتت.

  كما  أأشاررتت  إإلى  أأنهھ  بحلولل  نهھايیة  نوفمبر/تشريین  االثاني  االماضي٬،  ااررتفعت  صاددررااتت  االكويیت  إإلى  االواليیاتت  االمتحدةة  لتصل  إإلى  أأعلى

  مستوىى  منذ  1998.

  لكن  االصحيیفة  قالت  إإنن  االفترةة  االتي  سوفف  تستمر  فيیهھا  االواليیاتت  االمتحدةة  في  ااالعتمادد  على  منطقة  االخليیج  غيیر  معرووفة.

  ووقد  تستمر  هھھھذهه  االفترةة  لعدةة  سنوااتت  بسبب  ااعتمادد  مصافيیهھا  على  االنفط  االثقيیل  االقاددمم  من  االمنطقة  االذيي  يیختلف  عن  االخفيیف  االمنتج  في
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  ددااكوتا  االشماليیة  ووتكساسس.

  وونبهھت  إإلى  أأنهھ  بيینما  اانخفضت  ووااررددااتت  االواليیاتت  االمتحدةة  من  االخامم  االنيیجيیريي  االخفيیف  بصوررةة  كبيیرةة٬،  لم  يیحدثث  ذذلك  بالنسبة  للخاماتت

  االثقيیلة  من  منطقة  االخليیج.

  

  منافسة  آآسيیويیة

  ووقالت  فايیننشالل  تايیمز  إإنهھ  بيینما  تتجهھ  االواليیاتت  االمتحدةة  لالكتفاء  االذااتي  فيیما  يیتعلق  بإنتاجج  االنفط٬،  وواالذيي  تتوقع  ووكالة  االطاقة  االدووليیة  أأنن

  يیحدثث  عامم  ٬2035،  ووتنخفض  ووااررددااتهھا  من  منطقة  االخليیج٬،  فإنن  االصيین  وواالهھند  سيیحالنن  محلهھا  للمنافسة  على  نفط  االمنطقة.

  ووإإذذاا  خفضت  االواليیاتت  االمتحدةة  ووجوددهھھھا  االعسكريي  بالشرقق  ااألووسط  فإنن  االصيین  وواالهھند  ستجداانن  نفسيیهھما  في  ووضع  االمنافسة  على

  بيین  االخليیج  ووآآسيیا٬،  قد  تصبح  منطقة  تنافس  ووأأنن   إإمدااددااتت  االطاقة.  ووذذكرتت  االصحيیفة  أأنن  منطقة  االمحيیط  االهھنديي٬،  االممر  االمالحي

  يیبنيیانن  قوتهھما  االبحريیة  هھھھناكك.   االعمالقيین

  وونقلت  االصحيیفة  عن  خبيیر  االطاقة  دداانيیيیل  يیرغن  قولهھ  إإنن  هھھھذاا  االوااقع  سيیغيیر  نظرةة  االواليیاتت  االمتحدةة  ااإلسترااتيیجيیة  للمنطقة.  لكن  من

  غيیر  االمعرفف  مدىى  تأثيیر  االتغيیيیر  على  االتوااززنن  ااإلسترااتيیجي  في  منطقة  االخليیج  وواالشرقق  ااألووسط  ووعلى  ااررتباطط  االواليیاتت  االمتحدةة

  بالمنطقة.

  وويیوضح  أأنن  أأهھھھميیة  تغيیيیر  االتوااززنن  فيیما  يیتعلق  بإنتاجج  االنفط  تذهھھھب  إإلى  ما  هھھھو  أأبعد  من  منطقة  االشرقق  ااألووسط٬،  إإلى  االعالقة  بيین  االواليیاتت

  االمتحدةة  وواالصيین  بالقرنن  االحادديي  وواالعشريین.

  وويیضيیف  بأنن  االصيین  ستعتمد  على  االواليیاتت  االمتحدةة  في  تأميین  االمنطقة  ووضمانن  إإمدااددااتت  االنفط  االحيیويیة  لهھا.

  وويیختتم  بقولهھ  "إإنن  كل  هھھھذهه  االحقائق  تتطلب  من  االصيین  وواالواليیاتت  االمتحدةة  تطويیر  تفاهھھھم  أأكثر  شفافيیة  ووإإططارراا  للتعاوونن  إإززااء  أأمن  االنفط".
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  االقسم  االثالث:  ااألسئلة
  

  ١۱.  ططبقا  لهھذاا  االمقالل٬،  هھھھل  ااررتفعت  أأمم  اانخفضت  ووااررددااتت  أأميیركا  من  االنفط  ااألجنبي  في  عامم  ٢۲٠۰١۱٢۲؟  ووكم  نسبة  ااالررتفاعع  أأوو  ااالنخفاضض؟

  

  

.  كم  بلغ  اانتاجج  أأميیركا  للنفط  في  عامم  ٢۲٠۰١۱٢۲؟  ووعالمَم  يیدلّل  ذذلك؟ ٢۲  

  

  

  ٣۳.  ما  ررأأيي  سيیتي  غرووبب  وومؤسسة  رراابيیداانن  ااالستشارريیة  ووفايیننشالل  تايیمز  في  مسألة  ااستيیراادد  االزيیت  وواانتاجهھ  محليیّاً؟

  

  

  

  

  

  

  ٤.  ماذذاا  يیعني  االكاتب  بالمنافسة  ااآلسيیويیة؟
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