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يجععإف   ععض   سععب اسععاإب اافسععإا الهنةيععا ال اههععا  ا ععف  تسعع ه هععلم الة إلععا ملععه الةسععإهةا  عع  م      
ال  يعب فالا يعف   الةعفي تمع  اافسعإا  ع   اه كإسعإتتهةيا فع  الة هيعي  ابا إفهعإ فتهاعي  ض ملعه ة عإة  

 عإلتوفتت التع   فت ملعه ترييع  سعف  . هلم اافسعإا ة يةعا اهم عإ الل يعب فليسعت  فسعإعإ ععإا ة اإعتاإ 
الةمعب عمعه دعإف ات العففب ااعسعإ   ع   اهوسعإ ي  مله سعف  ةتعت ي   ف فت ملعه الهنة ة  سف  اإئ 

 سع إ  العهنة  هع  ت ايع   فاه عإ تاافا  فكس  م افت إ عهفةإ عجزت اافا  عع  وةإيعا سع  هإ الة مع   
ع  هجإح مست اتيجيا فكإلا الةإقا الففليعا  ع  سعف  عجعز اافاع  عع  دعيإاا مسعت اتيجيا لات تفج عإت 

تسععةل لمعععففب ااعسععإ   ي عععإ ات ميععب وإجت عععإ ملععه تدعععفي  الععهنة اتعععكب عععإض فتدعععفي م ملععه العععففب تهةفيععا 
 .ااعسإ     فكإلا الةإقا الففليا اتكب  إص

ت ععف  الة إلععا ملععه ماعع از فف  فكإلععا الةإقععا الففليععا  يةععإ وععفث ةعع  توععفتت  عع   سععفا  الةإقععا  ف       
لععععفف  يسعععإعف عمععععه توععع أ ااسععععاإب التععع   فت ملععععه فل عععب ماعععع از هعععلا ا. ض4791فسعععف  الععععهنة ةهعععل عععععإض 

. اافسإا الهنةيا ال اهها  فتن ض  ساإب ال فب م  اافسعإا الهنةيعا ال اههعا  فسعإا ة يةعا فليسعت ععإا ة
ا از فف  فكإلا الةإقا الففليعا يسعإعف عمعه مل عإ  السعف  عمعه و ي عا فف  الفكإلعا العلأ يوع ص ا عع ض  فا 

ال  اعععع   عمععععه مانإلععععت   عععع  ة إاععععب تسعععع يض فف  اافاعععع  فالت كيععععز عمععععه الر اعععع    فةعععع  ا ععععفم ا ععععع ض 
فق ا ات ععإ التعع  ت ت ععفف اليععفض   عع  ت ععفي أ     تكععف  قعع ا ات مفا ة تإا ععا لفكإلععا  اتست  اسععيا اجتةإعإت ععإ

 .الةإقا الففليا ت فض مست اتيجيت إ فتف    ساإب استة ا  هجإو إ فتنفق إ
 سعععض اافب ةه ععإ  ا عععإف التوععفتت الجل يعععا التعع  تععع فت إ  سععفا  الةإقعععا فتم ععص هععلم الة إلعععا  عع  ال       

الففب الةست مكا لمهنة سية ت إ عمعه  است إفةض مله 4791ض  ف فت    عإض 4791فسف  الهنة ةهل عإض 
في ع   ال سعض اللعإه  سيإسعإت . سف  الهنة فتةكه عإ ةع  تفجيعت  سع إ م  ع  سعف  ةدعإلو إ ا يعفة الةعف 

 ض  4791ففليا ةهل ا فز  ك ت إ    عإض فكإلا الةإقا ال
فتهت   الة إلا ا إتةا هةب ة    ل إ عمه سيإسا اتفا  فتفج عإت العففب ااعسعإ  . وته فقتهإ ال اه 

 .. ي إ ويإب الت إةب ةع اافسإا الهنةيا ال اهها

                                      
  م7191سبتمبر  721في المستقبل العربي ، بيروت ، العدد  تنشر 
 



 تحولت أسواق الطاقة وسوق النفط: أولا 
ةةلما    ت كإت الهنة ال ئيسيا  سية ت إ عمه . مهنةض   فت الففب الةست مكا ل4791   عإض       

فلل  عهفةإ ات لت الففب الةدف ة لت ةةلما    ةههةا اافا     ال اع اا ي  ة  عإض .  س إ م
 كتفا  فالة إة ا الهنةيا ال  ايا لمفتيإت الةتوفة فهفلهفا  / ض  فعمه  ل  و ب تت ي  اافب4791

ة ة   قب ة  ل لا ففت ات مله وفال   وف عت  ففت ًا اإلهساا مله هنة ق ا ي  ةهن في  ا  ع س   الهن
ض لض تستةع الففب ااعسإ  4791ف   ه إيا عإض .  (4)ض 4791يهإي  / ة  كإهف  اللإه   اعتاإ اال يإس 

ة   اعتاإ ا   اافا  الف إا ع  الس   ال سة  اللأ ق  تت عمه ال اض ة  ةوإفتت إ ا ةجا ا هتإج 
ض مله وفال  4791ففت ا    ةهتد  عإض  89فالل  اه إ  الس   ال سة  لمهنة ة  . ةةمع اللةإهيهإت
ا ف لل  عهف ةستف   قب كلي ًا ة  الس   اله فأ اللأ وففتت اافا  ةهن فة  يتب جلفهب . عت ة ففت ات

الة ة    فكإلا الةإقا الففب الةست مكا لمهنة  ةةلما هلم  است إفتفالل  . (8)ض 4791   ه إيا عإض 
ض تري  اةفجا إ سف  4791الففليا سية ت إ عمه سف  الهنة  انسب توفتت جل يا وفلت ةهل عإض

فيةك  ة وها  ةس ةهإه   ئيسيا لمتوفتت     سفا  .الهنة ة  سف  اإئ ي  مله سف  ةتت ي  
 .الةإقا فسف  الهنة

 ة فتت الةمب عمه الةإقا اه نإ 
 1711ال إلض ة  الةإقا التجإ يا اافليا لض يه ن  اب   تنع ة   تست   لةةم     الوجض ا      

هةإ كإ  . ض4799ةميف  ة  ةكإ ئ لمهنة عإض  9944ض مله 4791ةميف  ة  ةكإ ئ لمهنة عإض  فا 
ال إلض ة  الةإقا هتيجا لسيإسإت الةوإ ها عمه الةإقا فت تيف  است      هساا هةف  اته نإ 
ض قف امرت 4791 –ض 4791لل  ايهةإ كإهت زيإفة الةمب ال إلة  عمه الةإقا    النت ة   لاست  ك إ

اإلةإئا   ة  فلض تتجإفز هساا  48مله  4799 –ض 4797اإلةإئا  مه نست تم  الهساا    النت ة  11
ة اإلةإئا فه   قب ة  هساا الزيإف 18  ض4799 –ض 4791هةف الةمب ال إلة  عمه الةإقا   ب النت ة 
 .ض4791الت  تو  ت    السهفات التسع السإا ا ل إض 

الةإقا مله سيإسإت الةوإ ها عمه الةإقا فةإ وتةتت ة   است   هةف ة فب  اه نإ في فف      
   الةإقا است فاضسإعفت عمه ت تيف  مج ا ات ف فت مله تةفي م ة  ت هيإت

ض 4791عإض  0890فوفة الهإتج الةوم  ة  اإلهساا مله  است  ك إة فب  اه نإ ااة  اللأ  ف  مله 
ففب ااعسإ        ا يا ال 0811اله 0810ض اإلهساا مله الفتيإت الةتوفة فة  4791عإض  0891مله 

ة فتت الهةف  اي  ات تاإةف ف  لل  مله س   . (1)(OECD)فالتهةيا  اتقتدإفأةههةا الت إف  
                                      

(1)
   Organization of Petroleum Exporting Countries, General Information and Chronology (Vienna: 

OPEC,1986), pp. 59-62. 

 
(2)

 BP, Statistical Review of World Energy, edited by Peter Brigg (London: The. ص و121-101المصدر  فسهدوص     

British Petroleum Company, 1988) , p.14. 
(3)

  BP, Statistical Review of World Energy, edied by peter Brigg (London: The British pet – roleum Company, 

1986),p.3. 



اتكب عإض فعمه اا ص    الففب ااعسإ     ةههةا  الةإقا    ال إلض است   فة فتت  اتقتدإفأ
 .ض4791ال إلض ة  الةإقا عإض  است   وفال  لمل   است مكتفالتهةيا الت   اتقتدإفأالت إف  
فيتي  توميب فكإلا الةإقا الففليا مله هلا ا هنكإ  ا فح ا هجإز  فيلك   هت ايهةإ امغ هةف الهإتج       

ض 4791-4790اإلةإئا سهفيًإ    النت ة  187فالتهةيا هوف  اتقتدإفألت إف  الةوم     ففب ةههةا ا
اإلةإئا  تري ت هلم ال  قا تف يجيًإ  ويث امغ ة فب  184الةإقا  عمه ةهت  است   فكإ  ة فب هةف 

 است    ةفهلا ايهةإ لض يه. ض4799-ض4798اإلةإئا سهفيًإ    النت ة  181هةف الهإتج الةوم  ا جةإل  
 الةإقا است   تريي ات هيكميا    هةة . (1)اإلةإئا سهفيإً  489الةإقا مت اوفال  هد  لل  الة فب 

ف  علت اعفائب العهنة توتعب . ض4791هيكب الةمب عمه الةإقعا اتعكب تعف يج  ةهعتهض ةهعل ععإض تري       
فالتهةيا  اتقتدإفأف   ففب ةههةا الت إف  . وددًإ ةتدإعفة    ةفازي  الةإقا    ال إلض اتكب عإض

 1ض   تنعع هدعيا إ ملعه 4791اإلةإئعا ععإض  081 إلةإقا الهففيا التع  لعض يعزف هدعيا إ عمعه . اتكب  إص
اإلةإئععا  081فكععلل  زاف هدعيب الةإقععا الةإئيععا ةعع  . ض4799ال ععإلض ةع  الةإقععا عععإض  اسععت   اإلةإئعا ةعع  

وض فالةإقا الهففيا فالةإقا الةإئيا  ع  كةإ زافت ةسإهةا الن. ض4799 ضاإلةإئا عإ 989ض مله 4791عإض 
لعععه 4797اإلةإئعععا ععععإض  1989ض ملعععه 4798 ضاإلةإئعععا ععععإ 1181الةإقعععا ةععع   اسعععت   ةيعععزا    1487ض فا 

فكعععلل  زافت ةسعععإهةا الرعععإز الةاي ععع   ععع  تمايعععا . ض 4799اإلةإئعععا ععععإض  1888ض ف 4791اإلةإئعععا ععععإض 
فقعف كعإ  العهنة هعف . ض4799اإلةإئعا ععإض  4787ض مله 4798اإلةإئا عإض  4989الةمب عمه الةإقا ة  

اإلةإئعا  19الةإقا ة   است   هساا ةسإهةتت     اه نستةدف  الةإقا التجإ يا اافليا الفويف اللأ 
لععه 4791اإلةإئععا عععإض  1989ض  ملععه 4797اإلةإئععا عععإض  11ض ملععه 4798عععإض  اإلةإئععا ععععإض  1989ض فا 

 . (5)ض 4799
 هنةت اجع الةمب ال إلة  عمه ال

الهإه ة اللإللا الاإ زة    توفتت  سفا  العهنة فالةإقعا تتةلعب  ع  ت اجعع الةمعب ال عإلة  عمعه العهنة      
في فف هلا الت اجع مله مف ا  ال عإلض لتزايعف تعل الةعفا ف الهنةيعا فععفض قعف ت إ عمعه تمايعا . ض4799ةهل عإض 

يإةإت الهنة    ةهة ا جر ا يا فاوفة هع  ةمب ال إلض الةتزايف عمه الةإقا ة  هإويا  فلفجفف ة هض موت
لعععلل  لعععض يعععزف الةمعععب ال عععإلة  عمعععه العععهنة  ععع  النتععع ة . الةهة عععا ال  ايعععا فجإ ت عععإ ميععع ا  ةععع  هإويعععا   ععع  

 1884وعععي  امرعععت هسعععاا الزيعععإفة عمعععه الةإقعععا افجعععت ععععإض   اإلةإئعععا  ععع 981سعععف  اهسعععاا  4791-4799
لض ةعع  الععهنة ت اجععع الوجععض الةةمعع  ملععه جإهععب الودععا فقععف تعع ف مسععت    ال ععإ. اإلةإئععا  عع  النتعع ة هنسعع إ

                                      
(4)

  International Energy Agency, Annual Oil Marker Report, 1987(Paris: OECD, 1988) pp.26-28. 
(5)

اههع   (. 4799يفليعف / تةعفز ) 404  ال عفف 40الةسعت اب ال  اع    السعها (( ق ا ة  فليا    اافسإا الهنةيعا ال اههعا ))عم   مينا الكفا أ     
  BP ,Statistical Review Of World Energy (1988) : يسإً 



ملعه  4797ةميعف  ا ةيعب يفةيعإً  91ال عإلض ةع  العهنة ةع   اسعت   ض   عف  ه نع  4797الهسايا ةهل ععإض 
 .(9)ض4799ةميف  ا ةيب يفةيإ عإض  94
 1989ض ملعععه 4797اإلةإئعععا ععععإض  11الةإقعععا ةععع   اسعععت   الةسعععإهةا الهسعععايا لمعععهنة  ععع   فاه نسعععت   
ةهعععل عععععإض  فاه يإ هعععإض  عمعععه العععع اض ةععع  ت اجعععع ااسععع إ  ةهعععل افايععععا اللةإهيهعععإت 4799إلةإئعععا   عععة ععععإض ا

فت فف هإه ة ت اجع الةمب ال إلة  عمه العهنة ملعه تتعجيع ةدعإف  الةإقعا الافيمعا ففعة عإ ةع  . ض4791
إج الةإقعا الك  اإئيعا الج فف التع  اعللت لعفعض مهتع  ف امغ ةلإب عمه لل .  جب ةهإ ستت     سفاقت الت ميفيا

و ل إ ةكإ  الهنة ويث  ةك  لل   ة  هإويا  فتاهع  سيإسعإت ت عف  ملعه فععض ج عفف موع ب ةدعإف   فا 
الةإقا الافيما لمهنة ةكإ  الةتت إت الهنةيا    تزفيف ةوةإت مهتإج الةإقا الك  اإئيعا اعإلفقفف ةع  هإويعا 

ةا العهنة  ع  تمايعا وإجعإت قةعإا مهتعإج الةإقعا فتتي  ةدإف  ةؤتة  الةإقا الففل  مله    ةسإه.     
 49ض  ملععه 4791اإلةإئععا عععإض  81فالتهةيععا ت اج ععت ةع   اتقتدععإفأالك  اإئيعا  عع  ففب ةههةععا الت عإف  

 .(9) 4770اإلةإئا   ة عإض  9ض فيتفقع    تت اجع مله 4790اإلةإئا عإض 
 الةمب ال إلة  عمه دإف ات اافا  اهوسإ        

ض ا ف م  امرت دإف ات 4799الةمب ال إلة  عمه دإف ات اافا  ةهل عإض  اهوسإ إه ة ا زت ه     
ةميعف  ا ةيعب يفةيعًإ  ة إامعًا  8989ض وعي  امرعت 4799اافا  ةع  العهنة ال عإض  عمعه ة عفب ل عإ  ع  ععإض 

إه ة هع فاسعتة ت. ةميف  ا ةيب يفةيعإً  8981ض فالاإلغ 4791اإل قض ال يإس  السإا  اللأ فدمت مله عإض 
ض عهفةإ اه إ  زعض الففب ااعسعإ   ع  اافاع  ابه عإ قعإف ة عمعه العف إا 4791سهفيًإ وته عإض  اتهوسإ 

فتاععي  ا ودععإ ات    دععإف ات اافاعع  ةعع  الععهنة ال ععإض . ععع  سعع   اافاعع  ععع  ة يعع  توفيععف ا هتععإج
ةميفهعًإ  8889ملعه  ض4797ةميف  يفةيًإ ععإض  8989مله  4799ةميف  ا ةيب يفةيًإ عإض  8989ت اجع ة  
 4888ض ف 4798ةميفهعععًإ يفةيعععًإ ععععإض  4188ض ف 4794ةميفهعععًإ يفةيعععًإ ععععإض  4981ض ف 4790يفةيعععًإ ععععإض 

ة ي  ا ةيعب يفةيعًإ   عة ععإض  4089ض   فاله 4791ةميفهًإ يفةيًإ عإض  4880ض ف 4791ةميفهًإ يفةيًإ عإض 
 4089ها   وععي  كإهععت دععإف ات إ سعع 84ض   فهععف  فهععه ةسععتف  تدععب مليععا دععإف ات اافاعع  ةهععل 4791

ض    إ  4799ف4799ااس إ     عإة   اه يإ فعمه ال اض ة  . ض 4791ة يي  ا ةيب يفةيًإ    عإض 
 فاه نسعتةميعف  ا ةيعب يفةيعًإ  4889ض ملعه 4799ويعث زافة ععإض  دإف ات اافا  لض تو ع  زيعإفة تعلك 

ض ترةيعا ةعإ تعض سعوات ةع  4799تض  ع  ععإض  ةميف  ا ةيب يفةيًإ ا ف    48ض مله 4799ة ة      عإض 
ض  العلأ  اسعتد فض ا عف  كسع  م افة اافاع  فج م عإ تت معه عع  العف إا 4791الة عزف  ا سعت اتيج  ععإض 

 .(9)ع  س  هإ ال سة  

                                      
(6)

 .7الةدف  هنست   ص   
(7)

  World Energy Conference, Oil Utilisation: World Outlook to 2000 (Nen York: Oxford Uni-versity 

Press,1983),PP.5-16. 
(8)

  Organization of Petroleum Expiring Countries: Annual Statistical Bulletin, 1984 (Vienna:    OPEC, 1985), 

P.24, and Figures, 1987 (Vienna: OPEC, 1988) P, 22.                                               



 فل ةععإ  ت اجععع :  ئيسععيي  اتجععإهي الةمععب ال ععإلة  عمععه هنععة اافاعع  ملععه اعع فز  اهوسععإ فت ععفف هععإه ة    
 ا ف    كإ  وجض .   هتيجا لتزايف مهتإج الففب الةست مكا لعتفةهتجإتتليا    الهنة ال إض و كا التجإ ة الفف 
اإلةإئعا ةع  مهتعإج العهنة  ع   9989ض    ف ةإ ي عإفب 4799ةميف  ا ةيب يفةيًإ عإض  1088دإف ات الهنة 

.   ا هتإج   ةاإلةإئا ة 1784ض فهف ةإ ي إفب 4799ةميف  ا ةيب يفةيًإ عإض  1889مله   ه ن ال إض  
فلإهي ةإ  هةف دإف ات الففب اي  ااعسإ     اافا  عمه وسإب ودا اافاع   ويعث زافت ودعت إ 

ض مله 4799اإلةإئا عإض  1081ض مله 4791اإلةإئا عإض  8988ة  مجةإل  دإف ات الهنة    ال إض ة  
لعععه 4791اإلةإئعععا ععععإض  1189ض ملعععه 4794اإلةإئعععا ععععإض  1481 فةععع  . ض4799ععععإض  اإلةإئعععا 1181ض فا 

مجةعععإل  دعععإف ات العععففب ااعسعععإ   ععع  اافاععع  ةععع  العععهنة ال عععإض   ه نععع الجعععفي  اإلعععلك   هعععت  ععع  وعععي  
. ض4799ةميععف  ا ةيععب يفةيععًإ عععإض  4187ض ملععه 4791ا ةيععب يفةيععًإ عععإض  8189الهنةيععا ةعع   فالةهتجععإت

ةميععف   4987ض ملععه 4791ة يععي  ا ةيععب يفةيععًإ عععإض 4084زافت دععإف ات الععففب الةدععف ة اا عع   ةعع  
 . (7)ض 4799ا ةيب يفةيًإ عإض 

 هافة  س إ  الهنة مله وفهإ ااقده
هععتج ةعع  تامععف  الهععفاه  اا اععع السععإا   دععفهإ  توععفتت جل يععا  عع   سععفا  الةإقععا فسععف  الععهنة ةهععل     
ض   فت ملععه عععففة سععف  الععهنة ملععه فسعع ت السععإا   عع  ال ةسععيهإت فالسععتيهإت   أ ملععه سععف  4791ععإض 

فاةاي ععا الوععإب عهععفةإ . تععت ي  تععتوكض  يععت الععففب الةسععت مكا ةةلمععا هععلم الةعع ة  عع  فكإلععا الةإقععا الففليععاة
يععتوكض الةتععت ف   عع  السععف  يكفهععف  ايعع  ةسععة ي  ملععه ف ععع سعع   ينععف  سعع   التكمنععا الوفيععا  هتععإج 

سعععتة ا  السعععف  الععهنة  ا عععف   ععل ةسعععإلا تكمنععا ا هتعععإج الوفيععا  ععع  الو عععفب التعع  يمعععزض تةفي هععإ ةععع   جععب م
فهلا الس   اوسب ت في أ سف  يت افح ةفاب ال  ف الاإق  ة  ال    ال تع ي  اعي  . الهنةيا سف  ةتت ي 

لعععلل   عععإ  فكإلعععا الةإقعععا الففليعععا توتعععإج ملعععه . فهعععف  عمعععه ه عععفيًإ ةععع  السععع   السعععإئف وإليعععإً   ففت اً  81ف41
ه عإ ت اعب  ع  قيعإض اافاع  اتوفيعف سع   العهنة الةهتج الوفأ لمةإقعا  كةعإ م اإعتاإ هإفف  اافا   استة ا 

عهف الوف اافهه اللأ ت يؤفأ مله ت اجع مهتإج الهنة    الففب الةست مكا لت   ف يؤفأ مله عفض تتعجيع 
ففا عع . الهنة    الامفا  الةدف ة لت  إ ج ةجةفعا الففب ااعسإ     اافا  ففا م عإ  يسعإً  استلةإ ات

الويمفلععا فف  هتععف  هعع ف  ةتععإا ا لتمعع  التعع  اعع زت  عع  ةةمععع السععا يهإت  فكإلععا الةإقععا الععه للعع  هععف 
فتوفب سف  الهنة اة تسإهإ مله سف  اإئ ي   هت ب ق ا   س إ  الهنة هتيجا للل  مله الففب الةدف ة لت 
فتععض توفيععفم عهععف ةسععتف   عمععه ةعع  التكمنععا الوفيععا لمو ععفب الةةمععفب تةفي هععإ ةعع   جععب ةفاج ععا الةمععب 

 .الةست ام 

                                      
(9)

                    Organization of Petroleum Exporting Countries, Facts and  figures, 1987, p. 21. 



فجفيٌ  اإللك      سع إ  العهنة لعض تامعغ  ع   أ يعفض سع   الةدعإف  الوفيعا الافيمعا لعت العلأ كعإ  ةع       
الععهنة الةدععف  الوععفأ الععلأ ت يععتض المجععف  مليععت  عع  ففب ةههةععا الت ععإف   اإعتاععإ الةةكعع     تدععب  ليععت 

 .افيما لت     فالتهةيا عمه ااقب مت    وإب ت ل  فجفف ةدإف   اتقتدإفأ
 اه نعإ ض   كلع  عهعفةإ ه وعه 4790  ةهعل ععإض فالو ي عافتتسل هعإه ة تعفه   سع إ  العهنة اله فيعا     

   (40)ض 4791ففت ًا    ةهتد  عإض  89ض مله 4798ففت ًا  عإض  11الس   ال سة  لهنة ال يإس ة  
ل ت ة فاللةإهيا عت  ففت ًا ااس إ  ا ف لل  مله ةإ ي إ ب ال ت ة ففت ات  فتب جل ااس إ  اي  ا فاه يإ 

 عع  السعع    اته نععإ لمععهنة  كاعع  ةةععإ يععفو  اععت   ي ععالو  عع  السعع    اته نععإ فكععإ  . ةهععل للعع  الوععي 
ةعع   اه نعع لمععففب ااعسععإ   عع  فكإلععا الةإقععا ( CIF) إلسعع   الو ي عع  لتكمنععا الععهنة الفادععب . اله ععفأ
ض   عمةًإ اعب  هعلا الت عفي  يتسعة  4799 ففت ًا    ةهتد  عإض 9840ض مله 4790ففت ًا عإض  11898

فاععلل   ععإ  السعع   الو ي عع  لمععهنة  عمععه العع اض ةعع  .  (44)ةععإ ت ي ععب ععع  ففت يعع  تكمنععا لمتععو  فالتععبةي  
فالسعع   الو ي عع  لمععهنة عععإض . ض4791ض  لععض يتجععإفز اتععكب كايعع  سعع   عععإض 4794م تنإععت الهععإه أ عععإض 

 .(48)ض 4791س إ  الت  وففت إ اافا     ةةمع عإض لأل الو ي اض لض يتجإفز هد  ال يةا 4799
فجفيٌ  اإللك     تفه   س إ  الهنة اله فيا فالو ي يا قف  ف   ة  هإويا  مله ت اجع قيةا دعإف ات       

ض  وتععععه    4799ةميععععإ  ففت  عععععإض  9989ض ملععععه 4790عععععإض  ةميععععإ  ففت  899اافاعععع  اله فيععععا ةعععع  
ةميإ   7189ض لض تتجإفز 4799لت  كإهت  عمه قميً  ة  عإئفات عإض ض ا4799عإئفات الدإف ات ل إض 

ةميععإ ات ففت  كإهعت ودععيما دعإف ات الععففب ااعسعإ   عع  اافاع  ةعع  العهنة عععإض   40989ففت  ة إاعب 
ض ت تزيف عمه لمث قيةا عإئفات 4799فة  هإويا       إ  ال يةا الو ي يا ل إئفات عإض . (41)ض 4791
 .ض4790ةت إ الت ائيا ت تدب مله  دةس عإئفات عإض ض فقي4791عإض 

فل مهإ هست مص ةةإ سا   دفم ة  هفاه      سفا  الةإقا فسف  الهنة  م  الفسع الهنةع           
لا كعإ  . ض4791ض فهسعجت ععإض 4791ال اه  ي ا  ع  توفتت جل يا اف ت ةهعل ععإض   سع إ   ا تنعإافا 

   عععإ  ة هعععض هعععلم التوعععفتت وعععفلت هتيجعععا لتدعععةيض ففب الة سعععك  العععهنة يةلعععب ععععإةً   ععع  هعععلم التوعععفتت
الر ا  الةست مكا لمهنة عمه معإفة سية ت إ عمه مفا ة سف  الهنة  ا ف    ت مدت تم  السعية ة ف  علت 
ةههةا اافا     يفهإ ق ا  توفيف  س إ م عهفةإ عجزت ت كإت الهنة ال ئيسيا    ةةمع السا يهإت ع  

فجععفيٌ  . إت الهنةيععا فت كزهععإ  عع  الععففب ااعسععإ   عع  اافاعع يععتيجععا لتهععإقص ا وتيإةمفا ة سععف  الععهنة ه
هةإ هف تد   فةه  يهةم  ةع   اإللك     تد   الففب الةست مكا ليس ة  اإب التآة  عمه اافا  فا 

 .سيإسإت تهةفيا تو   ةدإلل الففب الةست مكا فتسة    إهيا ت فا إ

                                      
(10)             BP, Statistical Review Of  World Energy (1988), p. 14. 
(11)            International Energy Agency, Annual Oil Marker Report, 1987, p. 41 

(12)

             Organization of Petroleum Exporting Countries, Facts and  figures, 1987, p. 25 
(13)   International Energy Agency, Ibid ., p. 40-41 ,and Organization of Petroleum Exporting   Countries, Ibid .,p . 27.            

                                                                                                                    



الةمععععب عمععععه دععععإف ات الععععففب  اهوسععععإ الففليععععا الععععفف  الوإسععععض  عععع  كععععإ  لسيإسععععإت فكإلععععا الةإقععععا        
فقعف سع مت اافاع  هجعإح . ااعسإ     اافا   فتوفيب سف  الهنة ة  سف  اإئ ي  ملعه سعف  ةتعت ي 

سيإسإت فكإلا الةإقا الففليا ا كفه إ مله سيإسا  وإفيا الا ف ت تكز عمه توفيف السع   فف  ت يئعا العففب 
تععف يجيًإ عمععه دععإف ات إ ةعع   عع ب ت ععإف  تهةععفأ يةكعع  الععففب  اعتةإفهععإملععه ت ميععب ااعسععإ   عع  اافاعع  

فل ب اافا  اإلةت . افيما لمهنة اقتدإفياعإئفات الهنة فتفهين إ    اهإ  قإعفة  استلةإ ااعسإ  ة  
ييععب ملي ععإ    الهعع ف  التعع   فت ملععه  هعع ف  قعع ا  توفيععف  سعع إ  الععهنة هعع   اةت ك ععإهنسع إ كليعع ًا عهععفةإ  د

اافاع  ل علا ال ع ا   اةعت    ف تهإسه ال إئةف  عمه مفا ة اافا     الهع ف  التع   فت ملعه . ة  ده  إ
ةه ععإ الععففب الةدععف ة لمععهنة انسععب عععفض التععزاض جةيععع  فاسععتنإفتكإهعت ةجعع ف دععف ا تإ ي يععا ت ييععبت ةعع تي  

لسعف  النف يعا عمعه الع اض ةع   عسإ  ةههةا اافا  ا  ا ات عإ ف  عع ا سع إ ااسع إ  ملعه ةسعتف   سع إ  ا
 .الةجمس الفزا أ لألفا  اجتةإعإتق ا  الل      ات إلعفض 
   
 
 

 إستراتيجية وكالة الطاقة الدولية: ثانياا 
يوسد  اهإ    هاي  لم إ ئ ال  ا  لةإلا  هتئت فكإلا الةإقا الففليا فةإ ه  السيإسإت الت  تاهت إ هلم     

 .فقاب لل  يجف  اهإ    هاي  ةة  تتكف  فكإلا الةإقا الففليا.  اتيجيت إالفكإلا فدفًت مله تو ي  مست
ةع  الفتيعإت الةتوعفة ( International Energy Agency (IEA))تتكعف  فكإلعا الةإقعا الففليعا    

فهلم الففب هع   عسعإ  ةههةعا الت عإف  . ااة يكيا فكهفا فاست اليإ فهيفزيمهفا فاليإاإ  فففب  ف فاإ الر ايا
فتدةلعب الفكإلعا اإلتعإل  ةدعإلل  كاع  كتمعا .   هسعإ ف همهعفا فاي لهعفا اإستلهإ ( OECD)فالتهةيا  اتقتدإفأ

ةعع  الععففب الةسععت مكا لمععهنة اتععكب  ععإص فالةإقععا اتععكب عععإض  ويععث كععإ  هدععيب الععففب ااعسععإ   عع  
ض فهعب 4791ععإض  اإلةإئعا 90العهنة  ع  ال عإلض وعفال   اسعت   فالتهةيعا ةع   اتقتدإفأةههةا الت إف  

الةإقعا  ع  ال عإلض   عف كعإ   اسعت   ض   ةعإ هدعيا إ ةع  مجةعإل  4799اإلةإئا عإض  19هديا إ  كل  ة  
 . (41)ض 4799اإلةإئا    عإض  10ض فهب وفال  4791اإلةإئا عإض  9481
 سعب لم ع   ميجعإف هيكعب  "فيتةلب الر   ااسإس  لفكإلا الةإقا الففليا ف  ًإ افايإت الفكإلا         

فيفسعععل الةعععفي  التهنيعععلأ لمفكإلعععا  ععع   فب هتععع ة .  (41)" ال  يعععب فالا يعععف الةعععفي فالةمعععب عمعععه الةإقعععا  ععع  
للل   إ  ا عتةإف الزائف عمه الهنة    تمايا "ض جفه  هلا الر   ا فلت 4799ت  ينيا  دف ت إ    عإض 

ة همرعععإ سعععتهيغ  الةعععفي ة التهنيليعععا ض  كعععفت السعععيف4799ف ععع  ععععإض  .(49)" وإجعععإت الةإقعععا يجعععب    ي نععع 

                                      
(14)

      BP, Statistical Review Of  World Energy (1988), pp. 8,and 32 
(15)

     International Energy Agency, Annual Oil Marker Report, 1977(Paris: OECD, 1977), p. 2 
(16)

 8الةدف  هنست   ص    



   الوكفةعإت ااعسعإ  "لمفكإلا    الر   الة كزأ لمفكإلا ةعإ زاب ةلمةعإ كعإ  ةهعل ع عف ةسع  فتدسعي  
   فكإلا الةإقا الففليا قف  لزةت هنس إ اب  تت ل مجع ا ات   إلعا لة إامعا  أ وإلعا ةإ ئعا تفاجعت مةعفافات 

فتتي  مله    فسإئب تو ي   هعفا  الفكإلعا .  (49)" عمه الهنة اتعتةإفالهنة  ف   الةف  الا يف ت ني  
الةإقععا فالةوإ هععا عمي ععإ  فتهةيععا مهتععإج النوععض فالرععإز الةاي عع   فالةإقععا  اسععت فاضتسععةهت زيععإفة كنععإ ة "

التفزيعع الجر ا ع   اتعتاعإ ملا   علهإ  ع  "فتؤكعف  ع  ال تعإض ا فل عإ  (49)" الهففيا فةدإف  الةإقا الةتجعففة
وتيإةإت الهنة ال إض  فو ي ا كفه إ اي  ةتجففة  إ  ال ف  الة كزأ لفكإلا الةإقا الففليا اليعفض ةعإزاب  

 .(47)"كةإ كإ     ال  ف اافب ة  عة هإ
فل ععب ع سععهإ لمهعع ف  التعع   دهتععئت فكإلععا الةإقععا الففليععا  ي ععإ  فاااعع ا  التعع  تف إهععإ الةؤسسععف       

ض 4791اع زت  كع ة الفكإلعا  ع  ةةمعع ععإض . اتيجيا فكإلعا الةإقعا الففليعامسعت   استج  ل إ  يسإعفهإ عمه 
ا ف الة إة ا ال  ايا الهنةيا لمفتيإت الةتوفة فهفلهفا  فا عمه فف هةإ الةسإهف  س ائيب  ع  وع ب تتع ي  

 اعتاععإ اةههةععا اافاعع  ل عع ا ات ةهنعع فة ا  ععع  سعع إ  الععهنة  ات ععإلض فةععإ تاععع للعع  ةعع  4791 كتععفا  / اافب
فيد   وف الكتعإب الرع ايي  وإلعا الع ئيس هيكسعف  اإلعلهفب . (80)ض 4791يهإي  / كإهف  اللإه   4ة  

هتيجا لدفةا الة إة ا فقف ة اافاع  عمعه   عع ااسع إ  اتعكب ةهنع ف فف  ةفا  عا تع كإت العهنة ال ئيسعيا 
فةععإ ت هععإ ةعع  زيععإفة  ض4791 كتععفا  / عع  اةعع ة الععلهفب ةعع  الة إة ععا الهنةيععا  عع  تتعع ي  اافب: "في ععفب

 س إ  الهنة اب ا ا  س إ   ع ف ال ئيس  يتتإ ف هيكسف  ففزي  ال إ جيا هه أ كيسعهج  ةعؤتة ًا لمامعفا  
فكإهت  ا است معفاف  ةعا ةتعت كا . ض4791 ا اي  / الدهإعيا الةست مكا لمهنة    فاتهة     تاإة 

عمعه سيإسعإت الةإقعا  فةةإ سعا السعرة  نعإ فاتت. لت إسض الهنة    وإب  أ ة إة ا هنةيا    الةسعت اب
فقععف فعععإ ايععإ  الةععؤتة  ملععه . (84)" اسععت  ا هإعمععه اافاعع  ةعع   جععب  نعع   سعع إ  الععهنة  ف عمععه ااقععب 

معفاف ا هإةج تإةب لمةوإ ها عمه الةإقا فتةفي  ةفا ف جفيعفة لمةإقعا  فتاهع  ج عفف ت عإف  جةعإع   ع  
إعا لتهسي  تؤف  الةإقا قإةت  يةإ ا ف اإلتتعإف  ةعع تع كإت فكفي  الةؤتة  جة. ةجإب الاوث فالتةفي 

ف سسعت فكإلعا الةإقعا الففليعا  ع  تتع ي    ض4791الهنة اتةفي  ا هإةج ففل  لمةإقا  ق       ي  عإض 
هيئعععا ةسعععت ما ةععع  هيئعععإت  اإعتاإ هعععإض ةععع  قاعععب سعععت عتععع ة ففلعععا  فا ة الا هعععإةج 4791هعععف ةا  / اللعععإه  

 .(88)فالتهةيا  اتقتدإفأةههةا الت إف  
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سةهيا موف  اإيإت إ توفيعب سعف  العهنة ملعه سعف  ةتعت ي    ست اتيجيافاف ت الفكإلا عةم إ ف  ًإ       
فكععإ  ةعع   فلععه لةععإ  ج ففهععإ ال ةميععا التععزاض الععففب . سععية ة الععففب الةسععت مكا لمععهنة عمععه  سعع إ م فاسععت إفة

ض هوععف ةميععفه  ا ةيععب يفةيععإ ةعع  4791ة عععإض الةتفقععع ةعع  الععهن اسععتي افهإااعسععإ   عع  الفكإلععا ا نعع  
ف ع   .(81)  ب سيإسإت الةوإ ها  فزيإفة مهتإج الهنة فالتوعفب عع  العهنة ملعه ايع م ةع  ةدعإف  الفقعفف 

ض فا عع  ةجمععس ةوععإ ه  الفكإلععا عمععه ا هععإةج الت ععإف  ا يععف الةععف  ففسععع 4799يهععإي  / كععإهف  اللععإه  
 اتنإقيعافت تكعز  .(81) فات الففب ااعسإ     الفكإلا ة  العهنة الةتفسة فالا يف ل ن  فا لمةفي  هفا  

ا هععإةج الت ععإف  ا يععف الةععف  عمععه قيععإض ةجمععس الةوععإ هي  اة اج ععا ةهتهةععا لسيإسععإت الةإقععا  عع  الععففب 
ااعسععإ  فت فية ععإ ةعع   جععب تو يعع  التععفاز  الة اععفب اععي  الةمععب الةاعع ةج فال عع   الةتفقععع فةعع  لععض يععتض 

ةع  قام عإ لتو يع   هعفا   ات إلهعإت الةإقا لكب ففلا عسف فايعإ  ا جع ا ات الع زض توفيف  هفا  سيإسإ
ض فسععع ت الفكإلعععا  ععع  4799فةهعععل ععععإض  .(81)السيإسعععا الةوعععففة لةجةفععععا العععففب ااعسعععإ   ععع  الفكإلعععا 

التعع  قإةععت ا ععإ ةههةععا الت ععإف  " ةسععت اب الةإقععا  عع  ال ععإلض"معتاإ هععإ  نعع  الوإجععإت التعع  قععف ت إ ف اسععا 
اإلةإئا  ةه عإ  89ض اوفال  4791قتدإفأ فالتهةيا فعةمت ة   جب  ن  فا فات الهنة الةتفقع عإض ا 
اإلةإئا ة   ع ب الج عفف ا سعإ يا لمتفسعع  ع   49اإلةإئا ة    ب سيإسا الةوإ ها عمه الةإقا ف 48

فهعععإ اتعععكب عمةععع  فتفادعععب فكإلعععا الةإقعععا الففليعععا ج ف .  (89)مهتعععإج جةيعععع ةدعععإف  الةإقعععا الافيمعععا لمعععهنة 
اللإه     تت ي   اجتةإعت  ف  ت ل الم إ  الفزا أ لفكإلا الةإقا    . ة ةة يست ف  تو ي  مست اتيجيت إ

فلإهي إ  : ض ل لا ق ا ات ة ةا   فل إ  الةفا  ا عمه  له  عت  ةاف  لسيإسا الةإقا4799 كتفا  / اافب 
 ةع  : فلإلل عإ. مله الامعفا  ااعسعإ   ع  الفكإلعاض اإلهساا 4791فسع هف  يوفف فا فات الهنة    عإض 

 . (89)اإج ا  ة اج ا سهفيا ههإةت لسيإسإت الةإقا فا اةج إ    كب ففلا عسف    الفكإلا 
عتع  التع  فا ع  عمي عإ الم عإ  العفزا أ لفكإلعا الةإقعا الففليعا  ع    فيوسد  اهإ    هف ف الةاإفئ  ا له     
ا إ    سيإسإت الةإقا فا اةج إ    الففب ااعسإ     الفكإلا   فاتلتزاضض الت  ةإزاب ال ةب 4799عإض 

فةععإ هععف جععفيٌ  اإلععلك     هععلم الةاععإفئ  تععت ادععيرا . يةععل    سععإس الةتإا ععا فالة اج ععا فالت ععفيض السععهفأ
 :(89)ااة  ف  ًإ لةإ يم  

و ب افائ -4  ".ب لمهنةقمب فا فات الهنة ع  ة ي  الةوإ ها  فالتفسع    ةدإف  ال     فا 
 .اإلايئا فوإجإت الةإقا اتهتةإضقمب الت إ   اي   -8
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اسععةل لةسععتف   سعع إ  الةإقععا الةوميععا اةععإ يكنعع  لتتععجيع الةوإ هععا عماإلةإقععا فتةععفي  مةععفافات  -1
 .الةإقا

 .فا و ب اهةف الةمب عمه الةإقا اإلهساا مله الهةف اتقتدإفأ ع  ة ي  الةوإ ه ماةإ  -1

 .يف الك  اإ  ف   الدهإعاوب افائب الهنة ةومت    تفل -1

 .عزز التجإ ة الففليا    النوض -9

 . كز است فاةإت الرإز الةاي   عمه  فله ةست فةيت فتفسع    تف ي م -9

 .تفسع اتكب ةة ف    تفليف الةإقا الهففيا -9

 . كز عمه الاوث فالتةفي  ة    ب الةت فعإت الففليا الةتت كا فةزيف ة  الج فف الفةهيا -7

 .ل ستلةإ     تةفي  ةدإف  الةإقا ف عة اافلفيا لمته يب فجف جفا ةوالا  -40

إ ملي إ    وإب عفض مهجإز هف  الةوإ ها ف هفا  ال    اإلكإةب -44  . ةة ا اةج افيما يدمجي

 .ااوث ع  الت إف  الة ئض ةع الففب اي  ااعسإ  فالةههةإت الففليا  -48

فالتهةيا  هعفا  فكإلعا الةإقعا الففليعا  اتقتدإفأفتدم ص هت ة وفيلا دإف ة ع  ةههةا الت إف          
ابه إ  ع  الةعف  ال دعي  تتةلعب  ع  ت إسعض العففب ااعسعإ   ي عإ مةعفافات العهنة الةتإوعا  ع  وعإب قيعإض  أ 

ف ععع  الةعععف  الةفيعععب تهسعععي   ةعععة الةإقعععا  ععع  العععففب ااعسعععإ  ةععع   جعععب : ع قمعععا وعععإفة  ةعععفافات العععهنة
لعلل    عإ  السعةإ  العفائض لتمايعا الةمعب عمعه . (87)" منعا ة  فلعاسةإ  تمايا الةمب عمه الةإقا فائةعإ اتك"

الةإقا    الففب ااعسإ     فكإلا الةإقا الففليا اتكمنا ة  فلا ة  فج ا هه  تمع  العففب يةلعب جعفه  
فهععلم ا سععت اتيجيا التعع  تهتععف سععةإ  التنععف  لةدععإلل الة سععك  الر اعع  . مسععت اتيجيا فكإلععا الةإقععا الففليععا

السععإئف  الععلأ ي ةععب فائةععًإ عمععه كنإلععا ةدععإف  ال ععفة ل ععلم الععففب ةعع   جععب  اتقتدععإفأالههععإض هعع  جععفه  
تو يعع  ةدععإلو إ ة ةععإ كإهععت تمعع  الةدععإلل ايعع  عإفلععا  ف عمععه وسععإب ان عع ي    ةهةعع  ال ععفة ةععهة  ض 

وتكإ  ةدإف هإ يةلب السةإ  الفويف لتو ي  ةدإلو ض اي  الةت فعا ض فقف كإ  لجف  ال  ب    ععإ. فا 
اافا  فة هض  عسإئ إ ةع  ال ع ب لن دعا توعفب سعف  العهنة  فااتهإضس ح الهنة  است فاضمله   4791

هن افهإ افب ة ة    التإ يخ اتوفيف س   ي ا  ع  الهف ة الهسايا لمةفا ف الهنةيعا  كعإ   مله سف  اإئ ي  فا 
  ةهةععع  ففب الة سعععك  ةعععع تععع كإت العععهنة   ةععع ًا ت يةكععع  السعععةإح اعععت  ععع اإتنعععإ ةععع  الةةكععع     يودعععب 

لععلل  كععإ  ت اععف ةعع  مهتععإ  فكإلععا ةت ددععا لمةإقععا تةلععب ةدععإلل الععففب ااعسععإ   عع  ةههةععا . الر اعع 
فالتهةيععا ا ععف     تععمت تعع كإت الععهنة ال ئيسععيا  عع  ال يععإض اإلععفف  الععلأ قإةععت اععت قاععب  اتقتدععإفأالت ععإف  

 .ةةمع السا يهإت
لا كإهععت مسععت اتيجيا فكإلععا الةإقععا ال      ضمممان تمبيممة الطمممب عممم  الطاقممة فممي ففليععا  عع  الةععف  الا يععف فا 

 ععإ  ال هدعع  الوإسععض  عع  تو يعع  تمعع  ا سععت اتيجيا اإلهسععاا ملععه  الممدول األعضمماء دا ممماا وبتكمفممة معقولممة
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. الفكإلا يتةلب    عففة مفا ة سف  الهنة ملعه العففب الةسعت مكا ةةلمعا هعلم الةع ة  ع  فكإلعا الةإقعا الففليعا
 ةععفافات الععهنة  فهععلم  اه ةععإا  الةععف  ال دععي  فجععفف ا هععإةج جععإهز التهنيععل لةفاج ععا  أ فهععلا يتةمععب  عع

ا سعت اتيج   ملعه ملعزاض العففب ااعسعإ  ات إسعض مةعفافات العهنة  ملعه  اتوتيعإة الةفاج عا تاعف  ةع  تكعفي  
  ةةمعععع  ةعععإ  ععع  الةعععف  الا يعععف   عععف ترييععع  ة ةيعععإت السعععف  الهنةيعععا التععع  اععع زت  ععع. قعععفة التعععف ب السععع يع

اله ف  الت  تؤكف ا إ  سف   استة ا السا يهيإت فتوفب اةفجا إ سف  الهنة مله سف  اإئ ي   فسةإ  
سععف  الععهنة سععف   فاسععتة ا لععلل   ععإ  ا هععإةج ت إسععض ا ةععفافات الهنةيععا ةعع  هإويععا . الععهنة سععف  ةتععت ي 

فتعبته ا عف للع  . ا الةإقعا الففليعاةتت ي  هةإ ال ف إ  ا ست اتيجيإ  الملا  ت تكز عمي ةعإ مسعت اتيجيا فكإلع
يمعععععزض تو ي  عععععإ ةععععع   جعععععب سعععععةإ  تو يععععع  ااهعععععفا   تتعععععريميا هعععععفا ًإ  اإعتاإ هعععععإااهعععععفا  اا ععععع   كإ عععععا 

   ههعععإ  هعععف ًإ  اعت عععإفأف ععع  . تنفق عععإ فاسعععتة ا ا سعععت اتيجيا  فتو يععع  مسعععت اتيجيا فكإلعععا الةإقعععا الففليعععا 
ع قمعا   الفكإلعا سعف العففب الةدعف ة لمعهنة  فيتةلعب  ع  مست اتيجيًإ ايع  ة مع  تةإ سعت العففب ااعسعإ   ع

ةه عععإ   ففسعععإئب هعععلم ال  قمعععا كليععع ة .ج عععفف العععففب الةدعععف ة لمعععهنة ةععع   جعععب ت ميعععب وإجت عععإ ملعععه التدعععفي 
ا هكتإ  ااةه  لة هض الففب الةدف ة لمهنة فةإ يت تعب عميعت ةع  تا يعا  ةيع ة فايعإب سيإسعإت هنةيعا 

 .لات تفج إت تهةفيا
فب ا ودعععإ ات الهنةيعععا التععع  سعععا   دعععفهإ عهعععف الوعععفيث عععع  الترييععع ات الجل يعععا التععع  تععع فت إ فتععع     

 سعععفا  الةإقعععا فسعععف  العععهنة عمعععه ةعععف  مهجعععإز فكإلعععا الةإقعععا اهعععفا  إ التتعععريميا فالفدعععفب ملعععه  هعععفا  إ 
 ات تاعإةف ع   اسعت  ك إ  ف و  عت الفكإلعا هعف  الةوإ هعا عمعه الةإقعا عع  ة يع  ت تعيف . ا ست اتيجيا

العففب  اسعت   فةإ هف جفي  اإلتبكيف    هلا الدعفف    . اتقتدإفأاي  ة فتت هةفهإ فة فتت الهةف 
ض عمعه ةسعتفام  ع  عععإض 4799فالتهةيعا ةع  الةإقعا لعض يععزف ععإض  إفأاتقتدععااعسعإ   ع  ةههةعا الت عإف  

 18ةعع  الةإقععا اهسععاا  ال ععإلض اسععت   اإلةإئععا   ععة   عع  وععي  زافت كةيععا  981ض اععبكل  ةعع  هسععاا 4791
اإلةإئعا عع   481اهسعاا  اه نع ض 4799ة  الةإقا  ع  ععإض  است  ك إكةإ م  . اإلةإئا ع  النت ة هنس إ

 4881ال ععإلض ةعع  الةإقععا  عع  النتعع ة هنسعع إ اهسععاا  اسععت   ض   عع  وععي  زافت هسععاا 4797مسععت    عععإض 
  لكتمعا العففب ااعسعإ   ع  ةههةعا الت عإف  هلا عمه ال اض ةع  هةعف الهعإتج الةومع  ا جةعإل. (10)اإلةإئا 

 181ض فاة عفب سعهفأ قعف م 4794-ض4797اإلةإئعا  ع  النتع ة  484فالتهةيا اة فب سهفأ قعف م  اتقتدإفأ
 .(14) 4799-ض4798اإلةإئا    النت ة 

. ةكةإ  هجزت الفكإلعا ال عف  اللعإه  الةتةلعب  ع  زيعإفة مهتعإج الةدعإف  الافيمعا لمةإقعا عمعه وسعإب العهن  
ةميععف  ةعع   4917ملععه  4791ةميععف  ةعع  سععهفيًإ عععإض  4717ةعع  الععهنة ةعع   اسععت  ك إ اه نعع ويععث 
لمعهنة   ةكعإ ئةميعف  ةع   4998ةع   اا ع  ة  ةدعإف  الةإقعا   است  ك إ   وي  زاف   4799سهفيًإ 
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 إ اهوسع فيا ز هجإح الفكإلعا  ع  تو يع  هعف  إ ايع  الة مع  فهعف( .4)ةميف  ة  سهفيإً  8417سهفيًإ مله 
وكإض سية ة الفكإلا عمه مفا ة عم  دإف ات اا الةمب تف يجيإً  فا  ة   جب ال ففة مله سف  الةتت ي  فا 

فكإهعت فسعيما الفكإلعا  ع  تو يع  للع  زيعإفة مهتعإج العهنة فتدعفي م ةع  العففب ايع  ااعسعإ  . سف  العهنة
ةميععف  4187فالتهةيععا ةعع   اتقتدععإفأ  ععف   تنععع مهتععإج الععففب ااعسععإ   عع  ةههةععا الت ععإف  .  عع  اافاعع 

فكعلل    تنعع مهتعإج ففب ال عإلض اللإلعث . 4799ةميف  ا ةيب يفةيعًإ ععإض  4989مله 4791ا ةيب يفةيًإ عإض
ة يعي   987ملعه  4791ة يع  ا ةيعب يفةيعًإ ععإض  184اي  ااعسإ     اافا  فةه إ امفا  ع ايعا ةع  

 1087اعسإ     ةههةا اافا  ة  الهنة اال إض ةع  ف ه ن  مهتإج الففب ا.  4799ا ةيب يفةيًإ عإض 
فقعف كعإ  مهوسعإ  الةمعب (. 8)4799ةميعف  ا ةيعب يفةيعًإ ععإض  4989ملعه  4791ةميف  ا ةيب يفةيًإ ععإض 

مجةعإل  الدعإف ات ةع   اه نع ويعث   مهتإج عإ اه نعإ  ات اافا  ة  الهنة ال إض  عهض ة  فعم  دإ
 .  4799ةميف  ا ةيب يفةيًإ عإض  48له م 4791ةميف  ا ةيب يفةيًإ عإض  8981
دعإف ات اافاع  ملعه كتمعا العففب ااعسعإ   ع  ةههةعا  ته نعإ هتيجعا  اته نعإ فكإ  ة هض هعلا     

ةميععف   8481فا فات عإ ةعع  العهنة ال ععإض ةعع  ففب اافاع  ةعع   اه نسععتفالتهةيعا ويععث  اتقتدععإفأالت عإف  
 4888اةعععإ ة عععفا م  اه نسعععت  أ  4799يفةيعععًإ ععععإض  ة يعععي  ا ةيعععب 781ملعععه  4791ا ةيعععب يفةيعععًإ ععععإض 

  ة يعععي  ا ةيعععب 188تمععع  العععففب لعععض يعععه ن  اعععبكل  ةععع   اسعععت    ععع  وعععي     ( 1)ةميعععف  ا ةيعععب يفةيعععًإ 
هتإج عععإ العععلات  لعععض ي تنعععع اعععبكل  ةععع   ااةععع  العععلأ ي هعععه زيعععإفة فا فات العععففب   ةميعععف  ا ةيعععب يفةيعععإً  887فا 
أ فالتهةيا ة  الففب اي  ااعسإ     اافا  فالت كيز عم  هف  ااعسإ     ةههةا الت إف  ا قتدإ
فللع  ا دعف كسع  م افة اافاع  ا عف     تعمت العففب ااعسعإ   ي عإ . ت ميب فا فات إ ةع  دعإف ات اافاع  

   ت ميب وإجت عإ ملعه تدعفي  العهنة اتعكب ععإض ف نع  وإجت عإ ملعه تدعفي  العهنة العه ففب تسع ه اكعب 
 .فا فات إ ة  الففب ااعسإ     اافا   مةكإهإت إ مله ت ميب

 – 4799ةإيف/  يإ   44فل ب ق ا  ةجمس ةوإ ه  فكإلا الةإقا الففليا اللأ  ه  ف    
فهعفلب اعت عمعه       سع إ  العهنة ع  يع  ةعإ ه عتض اعت هعلا الجعز  ةع  الة إلعا اه يعإ ا ف وفال  سعهتي  ةع   

 إمسعت اتجيت الج عفف التع  اعللت إ فكإلعا الةإقعا لتو يع   ف    اافسإا الهنةيعا ال اههعا ة يةعا فليسعت ععإا 
فل  تت   لمةمعب ال عإلة  عمع  العهنة    يدن عف   كةإ كإهت    السإا   سف  تستة  قفيا ةتي ها هجفةيا

فقف  كف ايإ  الةجمس العلأ  ه  عف عمع  . السا يهإتالففب الةست مكا سف  الةتت ي  ةلمةإ   فتت    ةةمع 
 ع  الن ع ة " سيإسإت الةإقعا  ع  التسع يهإت" ااعسإ     الفكإلا فاللأ يوةب عهفا   ةستف  فز ا  الففب

الر   الة كزأ لسيإسإت الةإقا    فكإلعا الةإقعا الففليعا فالامعفا  ااعسعإ   ي عإ يهعب " اللإللا عمه    
   " فيسي  .  " اتقتدإفأ ال  ال  يب فالا يف ة   جب ففاض  الةفي الةوإ ها عم  مةفافات الهنة    

                                      
 
 BP, Ibid., pp. 8,and 32 
 
   Ibid., p. 57 International Energy Agency, 
 
 Organization of Petroleum Exporting Countries, Facts and  figures, (1987,pp. 14 and 25) 



فال ع ا ات   كإهعت هإجوعا 4791السيإسإت الت  اتا ت إ الففب ااعسإ     فكإلا الةإقا الففليعا ةهعل ععإض 
 7ف 4791ةعإيف /آيإ  9ةجمس الةوإ هي  عم  ةستف  الفز ا      اجتةإعإتالت  تض التفدب الي إ    

 :يإسإت ةإقا    التس يهإت ة   جبفههإ  وإجا مله س(. 1" )تا   سإ يا الةن فب  4791ةإيف / آيإ 
الةإقععععا  الةتفةهععععا  ةدععععإف  عععع  تهةيععععا  اتسععععتة ا الةوإ هععععا عمععععه  ةعععع  الةإقععععا فللعععع  ةعععع   عععع ب  -

 .الةإقا است فاضفالت هيإت فتوسي  كنإ ة 
 .تبةي   فائف امفا  فكإلا الةإقا الففليا    ةجةفع إ ة  ااس إ  الةتفهيا لمةإقا فالهنة  -

 .لةنتفوا    الةإقا ت زيز التجإ ة الو ة ا -

 (. 1)    مةفافات الةإقا اسة ابةفاج ا  أ  است فافةزيفًا ة  توسي   -
 

 ةماتممخ 
 يععع  اافاععع  ةععع  توعععفتت  سعععفا  الةإقعععا فسعععف  العععهنةي فلةعععإلا عجعععزت عععع  تهسعععي  سيإسعععإت العععففب    

فكإلعا  امسعت اتجيفاع  ااعسإ   ي إ ة   جب ت ميب وإجإت إ تف يجيًإ مله تدفي  الهنةي لةإلا لعض تفاجعت اا
إت تهةفيعا تسعع ه ملععه اهععإ  قإعععفة مهتإجيعا افيمععا لمععهنة تسععةل ات ميععب  ععالةإقعا الففليععا اإسععت اتيجيا لات تفج

سعف  العهنة سعف  اعإئ ي ي ل عف  اسعتة ا ا عتةإف عمه دإف ات الهنة فوةإيا السع   ال عفب لعت عع  ة يع  
فةإ فجفتت لعض ي عفف   (9)لألفا   امست اتجيف  مض  ج  إمست اتجيت وإفلت  دف سيإسإت اافا  فاولت ع  

فف  الةعزفف فه  سيإسا توفيعف سع   العهنة فال اعفب اع  يا الجإهب لض تد يب ل إ ة تسيإت الهجإحفسيإسا  وإ
                4799ف4799ااةععي  ال ععإض لألفاعع  ةععفاب عععإة     فقععف عاعع  السععيف عمععه جيععفم  الوععفأ اسععفا  الةإقععا

كعب سعت تع ف  يجتةعع فز ا  العهنة  ع  العففب العل ث عتع  ااعسعإ   ع  "ع  سيإسا اافا  هعلم ا فلعت 
عمع  سعايب الةلعإب يتن عف  عمعه  اإلةإئعا 1ي ت فف     السع   قعف ي تنعع  اكإهف ملا . اافا  فيهإقتف  الس  

فاعع  ويععث مههععإ قععف متن هععإ    فا ععف للعع   يةععإ يت معع  اععإل    فالةمععب  ععإ  سعع   السععف  هععف سعع   اا.    ععت
الامعفا  الةهتجعا هع  الةةفهعا عع  ة يع  ةفائةعا . هف   ةعإ يوتعإج الةسعت مكف  العه تع ائت عهعف للع  السع  

ض  كف ااةي  4791ف   عإض   (9)"ال    مله ةستف  وإجا الةمب يا ه الس   ةست  ًا عهف س   اافا 
ااسع إ   ويعث ي ع    اه يعإ لسيإسعا فوةم عإ ةسعؤفليا هعلم ا اسعتة ا ال إض الةسإعف لألفا   إسب التعما  

  .(17)فقافل إ فف  الةزفف اا ي  لسف  الهنة   لس  يت   ت اجع دإف ات اافا  ي فف مله سيإسإت إ 
عمعععه قعععف ت إ الةةم عععا  ععع  توفيعععف السععع   ملعععه     فاتعتةعععإفاافاععع   ععع  ةرإلةعععا هنسععع إ  اسعععتة تفقعععف     

إ زالت ةهل لل  الفقت توعإفب فف  هجعإح    توعفف سع   العهنة ةع  ايع  ض فة4791مه إ ت ااس إ  عإض 
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   ت اع  س ف ة ت ميب وإجا الففب ااعسإ   ي عإ ملعه تدعفي م فعمعه اا عص ملعه العففب ااعسعإ   ع  
اافاعع  فكععب  و  ععإ  عع  توفيععف السعع   وعع  ةاي عع  ايعع  ةهععإزا ت يةكعع   فاسععتة ت. فكإلععا الةإقععا الففليععا
اعب م  ااةإهعا ال إةععا .  ع  ةةمعع السعا يهإت اةت كعتاسعس التع   تإوعت ل عإ   دععا التنكيع   ع  ت عفي  ا

لألفا  فةؤتة ات إ الفزا يا لائ ا الديت لض ت تض اإست اتيجيا فكإلا الةإقا الففليا فلض تد   اف اسا  هعفا  إ 
ععفاف العففب الةدععف ة لمعهنة لةفاج عا تمعع  ا سعت اتيجيا التع  قإةعت  سإسعع ًإ عمعه ةاعف  ال ععفا  ا سعت اتيجيا فا 

 .لألفا  فكس  م افت إ
   اافا  وته يفةهإ هلا لض تف     ف لض يسةل ل إ    تف       مست اتيجيت إ يجب    تكف  فيافف      

  فسايم إ الفويف مله لل  توفيب سف  الهنة ة  سف   ست اتيجيا فكإلا الةإقا الففليا ه يستمست اتيجيا 
 اقتدعإفيااإيت عإ اهعإ  قإععفة   ة يع  تاهيع  مسعت اتيجيا لات تفج عإت تهةفيعا ةتت ي  ملعه سعف  اعإئ ي  عع
تععف يجيًإ عمععه دععإف ات الععهنة ةعع  ةهةمعع     الععهنة ةدععف  هإسععب ت  اتعتةععإفافيمععا لمععهنة تسععةل ات ميععب 

عإئفاتععت لمتهععإه   فاسععت فاضالععهنة ف  ععع  سعع إ م  اوتكععإ عميععت  فلععيس ةعع  ةهةمعع   اتعتةععإف سععتة ا ايجععفز 
فةلب هعلم ا سعت اتيجيا ةةكهعا فا   كعإ  ةع  ايع  الةوتةعب    تتامعف   ع  سعف  . ه فةفادما التالي اإلره

 .ايإب سيإسإت هنةيا لات تفج إت تهةفيا    الففب لات التبلي     ق ا  اافا 
فل ععب ال ععإئ  ال ئيسعع  لفجععفف سيإسععإت هنةيععا لات تفج ععإت تهةفيععا يتةلععب  عع  سعع ف ة مجعع ا  مدعع ح     

إ كا سيإسععيا تدتععيل لمععففب الةدععف ة لمععهنة الت إةععب ةععع هععإه ة ت اجععع ال إئععفات الهنةيععا فتفزيععع تععإةب فةتعع
فالسيإسع   اتقتدعإفأ عاإئ إ اتكب عإفب  ااة  اللأ يوعفب فف  اعزفا ااةعب العلأ يتفقع  عميعت ااةع  

 فاه كإسعععإت إيعععب اافسعععإا الهنةيعععا ال اههعععا اهم عععإ الل  تسعععتة ا لعععلل   عععإ  تفق هعععإ . لمعععففب الةدعععف ة لمعععهنة
فالسيإس   تفقع فاق   تن سعت ق ا تهعإ  اتجتةإع  فاتست  ا ال ةي ة عمه ةستف  الة يتا ف  ص ال ةب 

الةفسفعيا اساإب اافسعإا الهنةيعا ال اههعا فة وهتهعإ عع  قع ب لكينيعا ت إةعب ة هعض وكفةعإت العففب 
 .الةدف ة لمهنة ةع هلم اازةا

تهةيععا م افة سيإسععيا ل دعع ح :  فل ةععإ:  ي  عمععه الععففب الةدععف ة لمععهنةم  اازةععا ال اههععا تةعع ح  يععإ    
اتكب عإفب ة افب ت ايًإ لأ تفجت  اتقتدإفياالتإةب فالةتإ كا السيإسيا تسةل اإعإفة ت تيب اافسإا 

تهةعععفأ ا يعععف الةعععف   يسعععو  الجةيعععع اتعععكب ةهإسعععب ةعععع قعععف ت ض عمعععه توةعععب التسعععويا ةععع   جعععب امفاعععت 
ل عععإ   عاعععإ  : لإهي ةعععإ: ق ا اتعععتفيتعععإ   الجةيعععع  ععع   ا دععع ا  عمعععه ععععفض ةعععس ةدعععإلل لفأ ال عععفة فالهنعععفل فا 

اازةا عمه كإهب لفأ الف ب الةوففف فال إعفة الةجتة يا ال  يسا الت  ت تةم    ً  فت قفًت  ع  الفقعت 
 ي   قع ب فلكب ةهإ    ينك   أ ة  ال يإ. الوإس   ة تةفي     لل  عمه فسإئب ا ع ض ف ج زة ااة 

 .مله اا ل ات  فعميت  ؤيا فس ت فةست امت    سف  اا ل ابأ ةه ةإ
 
 
 


