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 مقدمة:

تعد الواليات املتحدة البلد األكرث إسـتهالك للنفط يف العامل وقد وصـفها الرئيس األسـبق جورج دبليو بوش بأنها "مدمنة 

ــ ــياس ــاء األمريكي� نفط"، وكانت س ــوع األمن النفطي   م�ات معظم الرؤس بعد الحرب العاملية الثانية تركز عىل موض

 فط وبالسيطرة عىل مناطق إنتاج النفط يف العامل بشكل كب�. الخاص بالواليات املتحدة وبتنويع مصادر الن

أعلن الرئيس نيكسـون مرشـوع اإلسـتقالل، وهو حملة " لفطم أمريكا عن النفط األجنبي" وبحلول عام   1973منذ عام  

تقالل الطاقة"، ومع 1980 وال اىل باراك أوباما اىل تنفيذ " اـس اء وـص عى كل الرؤـس ل هذا املـرشوع، وبعده ـس الرئيس  فـش

 عىل الهيمنة عىل النفط العاملي ومصادره وإمدتداته. " والتأكيدالسابق ترامب تبدل املرشوع ليصبح " هيمنة الطاقة

تدعم صــناعة النفط والغاز اإلقتصــاد األمرييك بشــكل ال مثيل له من خالل ضــخ واســتث�ر مليارات الدوالرات يف كافة  

 .قطاعات اإلقتصاد األمرييك

 عىل اـستث�رات البنية  مليار دوالر ـسنويا 227انفقت ـصناعة النفط والغاز ما متوـسطه   2016اىل  2012امي  فمثال ب� ع

ــناعة يف جلب حوايل  ــاهم هذه الصـ ــتث�ر الخارجي   100التحتية، وتسـ ــنويا من عمليات اإلسـ مليار دوالر سـ

 لتطوير هذا القطاع وهذا ينعكس عىل باقي الصناعات األمريكية.

 املنتج:  كمية النفط •

مليون    11.5بحوايل    تشـــ� املعلوـمات األولـية إلدارة معلوـمات الـطاـقة األمريكـية اىل أن إج�يل إنـتاج الوالـيات املتـحدة

 من النفط الخام. برميل يوميا

املتحدة ، فإن إج�يل إنتاج الواليات 2021وبحـسب املراجعة اإلحـصائية الـصادرة عن رشكة يب يب الربيطانية لـشهر متوز   

 2020مليون برميل يوميًا عام  16.476من النفط الخام واملكثفات بلغ 

  املستوردة:النفط   كمية •

ام   ات املتـحدة    2021يف ـع ا، من    8.47اســـتوردت الوالـي ل نفط يومـي د    73مليون برمـي ام   6.11بـل مليون من النفط الـخ

 .والباقي منتجات ومشتقات نفطية مختلفة

 كمية النفط املصدرة:  •
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مليون برميل من النفط   2.98دولة منها    176مليون برميل نفط يوميا، اىل   8.63صدرت الواليات املتحدة    2020يف عام   

 يوميا.برميل  ألف 160 املصّدر لالفارق ب� الصادرات والواردات فتعترب الواليات املتحدة  احتسبناوإذا  الخام.

   للنفط:الداخيل  االستهالك

  .مليون برميل يوميا 20يات املتحدة ما يقارب من أستهلكت الوال  2021عام 

 توزعت نسب اإلستهالك عىل الشكل التايل: 

 % لقطاع النقل واملوصالت 66

 % لقطاع الصناعة 28

 السكن % لقطاع3

 % للقطاع التجاري 2

 % للطاقة الكهربائية 1

ــتهالكه يف  ــط اس ــتهالكا بحيث بلغ متوس ــنوات األخ�ة البنزين هو املنتج األكرث إس مليون برميل يوميا وهو ما   8.3الس

برميل يوميا  3.78ويأيت الديزل يف املرتبة الثانية مبعدل   ،% من اج�يل اســـتهالك الواليات املتحدة من البرتول44يعادل  

 3.20مبعدل  “" بروبان ــــ إيثان ــــ بيتان  يف املرتبة الثالثة تأيت غازات الهيدروكربون    .االستهالك% من 21اي ما يعادل  

% من اإلسـتهالك العام تسـتخدم هذه األنواع يف مصـانع الغاز الطبيعي وتشـغيل مصـايف  18مليون برميل أي ما يعادل  

%  6مليون برميل يوميا اي ما نسـبته   1.08وقود الطائرات يأيت يف املرتبة الرابعة بحيث بلغ متوسـط إسـتهالكه    النفط.

مليون برميل يوميا ترتبع الواليات  100العاملي للبرتول يف الســنوات األخ�ة   االســتهالكبلغ معدل    العام. االســتهالكمن  

 %.3.6% وروسيا 3.8% فاليابان 4.8% فالهند 13.9تليها الص�  %،25.5املتحدة عىل عرش الصدارة بإستحواذها عىل 

    ربع نفط العامل.  % من سكان العامل وتستهلك ربع5وعىل هذا املقياس فإن الواليات املتحدة متثل 

  SPRللنفط:   اإلسرتاتيجي االحتياط •

هو عبارة عن أربعة أماكن لتخزين النفط الخام عىل ســواحل لوزيانا وتكســاس تم اختيار هذه األماكن بســبب وجود 

مليون   727وســعة هذه الخزانات    النفط،كهوف طبيعية وكلفة تجهيزة غ� عالية ولقربها من مصــايف التكرير وأنابيب 

والحظر النفطي    1973إال أنـها طبـقت بـعد ـعام    1944فكرة التخزين اإلســـرتاتيجي للنفط هي ـقدـ�ة مـنذ ـعام  برمـيل.  
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يـستعمل يف حاالت عديدة ومنها التدخل أـسايس يف ـسياـسة الطاقة األمريكية بحيث    االحتياطوهذا    العرب.الذي فرـضه 

 هو بالدرجة األوىل بيد الرئيس األمرييك مبارشة.يف أسعار النفط، والتحكم يف هذا اإلحتياطي 

 :  األمرييك  لالقتصادأهمية النفط بالنسبة 

 % من إحتياجات الطاقة األمريكية. 80يوفر النفط والغاز والفحم  .1

 أم�كية يف السنوات األخ�ة. وظيفة مليون 12.3 عن مسؤولة والغاز النفط صناعة .2

تريليون دوالر من الرضـــاـئب واإليرادات وـهذا الرقم    1.6من املتوقع أن تؤمن ـهذه الصــــناـعة    2025يف ـعام   .3

 مخصص لدعم وتجديد البنية التحتية األمريكية. 

مليار دوالر سـنويا، أي أن كل  203يوفر اإلنتاج النفطي عىل اإلقتصـاد األمرييك من ناحية اإلسـتهالك الداخيل   .4

 سنويا.دوالر  2500أشخاص توفر ما يقارب  4ية مؤلفة من عائلة أمريك

 مليار دوالر.  305ساعدت عملية صناعة النفط بتخفيض عجز املوازنة األمريكية مبقدار  2019عام  .5

األمريكية بشـــكل عام ال �كنها النمو مبعزل عن الطاقة الرخيصـــة التي يؤمنها قطاع التصـــنيع   االســـتث�رات .6

 النفطي. 

  الصخري:فط  الن •

مختلفة عن إســتخراج النفط العادي وهي عملية مكلفة   اســتخراجهوعملية    ةيعرب عنه خرباء النفط بأنه نفايات نفطي

ـجدا، وـله أثر بيئي خط� من ـناحـية طريـقة الحفر وضـــخ مواد كيمـيائـية داـخل ـهذه اآلـبار لتســـهـيل عملـية التكســـ�  

% من إنـتاجـها النفطي  60من النفط الصـــخري ـما مـعدـله    2020دة ـعام  بلغ إج�يل انـتاج الوالـيات املتـحواإلســـتخراج  

مليون   19أهمية إنتاج النفط الصخري هو مرتبط بشكل مبارش بتأم� عدد الوظائف الكب� يف الداخل األمرييك"   .العام

$ فهو يهدد 90عن   وظيفة" وهذا النوع من اإلنتاج مرتبط بالـسعر العاملي للنفط فإذا إنخفض ـسعر برميل النفط عامليا

 هذا القطاع بشكل مبارش نتيجة الكلفة العالية إلستخراجه، ويهدد إقتصاد سبع واليات أمريكية تنتج هذا النوع. 

الواليات تاريخيا أنتجت  “، وهذه" أوهايو ــ ويسكنسن ــ نيو مكسيكو ــ بنسلفانيا ــ كولورادو ــ تكساس ــ ميشيغن  

 مع اإلشارة أن هذا النوع من النفط ينفد يف السنوات األوىل من بدء اإلستخراج. األمرييك.% من النفط الخام 75
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 الطاقة:  استقاللسياسة   •

عرف الرئيس نيكســون مرشــوع " اســتقالل الطاقة" بتلبية إحتياجات الطاقة األمريكية بدون اإلعت�د عىل أي مصــادر  

 وال نوع واحد، واحد،نيكسون بالحديث عن تنويع مصادر الطاقة " ال بلد خارجية، بين� كان اـستنتاج تـرشـشل قد سبق  

ــتنتاج ال زال  ــتقرار النفطي يكمن يف التنوع والتنوع وحده"، وهذا اإلس ــار واحد، األمن واإلس وال عملية واحدة، وال مس

ات املتحدة اعتمدت عىل الواردات  فقا إلدارة معلومات الطاقة األمريكية فإن الواليو و   الحارض.ساري املفعول اىل الوقت  

 األخ�ة.% يف السنوات 28وأخذ هذا املعدل بالهبوط اىل أن وصل إىل  2005% من الطلب اليومي حتى عام 65لتلبية 

ــت�اد ألن حاجة الواليات املتحدة ألنواع النفط الثقيل مرتبط بنوعية  ــتقالل الطاقة ال يعني وقف اإلس من املؤكد أن إس

وكذلك فإن اعت�دها عىل إنتاج النفط الـصخري فقط غ� مجدي عىل  .  ا ألنها مـصممة لتكرير النفط الثقيلاملـصايف لديه

قرصـ عمر اآلبار التي يسـتخرج منها، إضـافة للسـعر العاملي للنفط مبا له أثر املدى الطويل بسـبب نوعية هذا النفط و 

 داخليا وعامليا.إستخراج النفط الصخري، و�و الطلب عىل النفط الخام  كلفة عىل

لذلك تكمن التحديات الحقيقية إلـستقالل الطاقة بتأم� مـصادر آمنة ومـستدامة للطاقة، ومن هنا تحول الحديث عىل   

لسـان الرئيس السـابق ترامب إىل الهيمنة عىل الطاقة، وتوسـيع مصـادر اإلمداد والرتكيز عىل املصـادر القريبة مثل كندا 

وردين األجانب، مع تنفيذ سـياسـات خفض الطلب عىل اإلسـتهالك ودعم إنتاج الطاقة  واملكسـيك وإضـافة املزيد من امل

 البديلة واملتجددة. 

 ) قوة اإلقتصاد األمرييك: والدوالر(البرتودوالرتوأمة النفط  

ــع� النفط بالدوالر أمتلكت الواليات  ــبعينات تس ــعودية يف أوائل الس ــت إتفاقية الواليات املتحدة مع الس بعدما فرض

ـكان معموال ـبه مـنذ املتـحدة أكرب قوة إقتصــــادـية مكنتـها من تحوـيل تغطـية اـلدوالر ـبالنفط ـبدل الغـطاء اـلذهبي اـلذي  

لذكية التي ـسوقها نيكـسون وكيـسينجر بأن تبيع السعودية نفطها ، ومع هذه الخطة ا 1944إتفاقية "بريتون وودز" عام  

ــية، وأمنت هذه   ــاس ــكرية األمريكية لها تحول الدوالر إىل العملة اإلحتياطية العاملية األس بالدوالر مقابل الح�ية العس

و  قا لبيع عملتها لكل اإلتفاقية نفطا رخيصـا وآمنا للواليات املتحدة من جهة ومن جهة ثانية خلقت للواليات املتحدة ـس

 .دول العامل التي تريد أن تشرتي النفط مقابل الدوالر
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 : ةخالص

إن القوة اإلقتصادية التي وصلت إليها الواليات املتحدة مبنية عىل النفط يف كل مستوياتها وإن نسبة اإلستهالك الضخم 

لداخل والخارج التي تؤمن الكث� من األصـــول  كافة قطاعات النقل يشـــ� إىل قوة التجارة األمريكية يف ا النفط يفمن  

املالية للخزينة األمريكية ويعود الفضـــل إىل تأم� التجارة األمريكية وخطوط مواصـــالتها عىل صـــعيد العامل وح�يتها 

ة ة األمريكـي اـفة األســــاطـيل الحربـي اـهان: " إن ـك ه الج�ال ـم اـل ا ـق ا ـمل القوة العســـكرـية إنطالـق ة التـجارة   ـب ا ح�ـي ـهدفـه

 مريكية". األ 

لقد منح النفط للواليات املتحدة القوة الجيوسـياسـية لرتبعها عىل عرش األمرباطورية العاملية خالل كل العقود املاضـية 

متواصــل لفرض هيمنتها عىل الدول املنتجة، وعىل ســعر برميل النفط وألجل أهميته القصــوى لها فقد ســعت بشــكل  

عر "خام برنت وخام غرب تكسـاس" ، وكانت رشكات النفط األمريكية   بحيث أن تسـع� ثلثي نفط العامل يسـتند عىل ـس

هي الســباقة إلســتكشــاف حقول النفط وإســتخراجه يف كل أنحاء العامل وإن أغلب الحروب واإلنقالبات العســكرية يف 

نفط والســيطرة  الدول النفطية من أمريكا الجنوبية إىل أفريقيا وآســيا كانت خلفها الواليات املتحدة وســببها وهدفها ال

       عليه. 
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