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 المحور الثاني: الموارد النفطية

 

 التوقيت:ساعة  

 

 الدرس الثاني: رهانات النفط
 

    األستاذ: شاكر محمدي

 

 المعهد الثانوي بن رشيق بالقيروان

 

 األهداف:

 .الرهانات االقتصادية و الجغراسياسية للنفطاألهداف المعرفية : التعرف إلى 

 التركيز على الرسوم البيانيةمختلفة: المهارية: استقراء وثائق            

 الطاقة و تطوير الطاقات البديلة السلوكية: الوعي بأهمية ترشيد استهالك          

 

 أثر الدرس البيداغوجي  التمشي

 نشاط 

 : 69ص  1وثيقة  ال السندات :

 التعليمات : 

 قدم الوثيقة._ 

مجاالت استعمال النفط و أبرز حدد _ أ

 أهميته االقتصادية

 _ طريقة العمل : فرقي 

 دق15التوقيت : 

 _ اإلنتاج المنتظر : تحرير فقرة

 

  70ص  4وثيقة ال

حجم استهالك النفط لدى الدول  أبرز -

 المقدمة: 

، و نظرا ألهميته اإلستراتجية و اختالف مناطق و كذلك النامية  كبرى في اقتصاديات البلدان الغربية المصنعة أهميةيكتسي النفط 

 ففيم تتمثل هذه الرهانات؟ .عن مناطق االستهالك فهو يطرح جملة من الرهانات االقتصادية و الجغراسياسية اإلنتاج

I: الرهانات االقتصادية للنفط) 
 أهمية النفط االقتصادية:/1

 تبرز من خالل استعماالته المختلفة :

 يستعمل النفط كمصدر للطاقة في الفالحة و الصناعة و في وسائل النقل إضافة إلى االستعمال المنزلي  -

يستعمل النفط كمادة أولية في عديد الصناعات  خاصة الكيميائية حيث توفر المواد المكونة له بعد تحويلها ، عدة منتوجات كيميائية مثل  -

 لياف االصطناعيةالمطاط االصطناعي ، البالستيك و األ

=< أهمية النفط االقتصادية و صعوبة إيجاد بديل له خاصة في مجال النقل البري و الجوي و هو ما يجعل منه طاقة إستراتجية السيما 

 في الدول المصنعة.

 

 

 األهمية اإلستراتجية للنفط لدى األقطاب الصناعية الكبرى:/2

 اإلنتاج العالمي للنفط ½ تستهلك األقطاب الصناعية الكبرى في العالم ) أمريكا الشمالية ، أوروبا الغربية، و اليابان( لوحدها أكثر من 
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 المصنعة

 ابرز رهانات النفط بالنسبة للو.م.ا -

 70ص  3وثيقة ال

 االستهالكفّسر عوامل ارتفاع  -

 71ص  6وثيقة ال

حدد االستراتجيات التي تعتمدها الدول 

 الصناعية لضمان حصولها على النفط

 73ص  10وثيقة ال

بيّن انعكاسات التدخل العسكري  من 

 اجل ضمان تواصل تدفق النفط؟

 

 74ص  8وثيقة ال

بيّن انعكاسات المشكلة النفطية على 

النامية غير واقع التنمية بالدول الدول 

 المنتجة

 النفط له أهمية إستراتجية و يطرح رهانات لدى هذه الدول.ف=< استهالك ضخم 

  * مثال رهانات النفط بالواليات المتحدة األمريكية:

 و.م.أ اكبر مستهلك للنفط في العالم تعتبر ال

 حاجياته من النفط ½ القطب إلى توريد أكثر من هذا يحتاج  -

 =< تضخم الواردات النفطية نتيجة ضخامة االستهالك الذي يفسر بتطور نمط العيش األمريكي و التطور االقتصادي الكبير

 أهمية النفط اإلستراتجية لدى الدول المصنعة أمام عجز موازناتها النفطية يطرح جملة من الرهانات الجغراسياسية.        

 

II  :الرهانات الجغراسياسية للنفط) 
 مقومات اإلستراتجية النفطية للدول العظمى:  /1

تحرص الدول المصنعة ) ذات الموازنات النفطية العاجزة ( و ال سيما الو.م ا على تنويع مصادر تزودها بالنفط من الشرق األوسط ،  

 كندا، إفريقيا ... ذات الموازنات النفطية الفائضة  (

و حتى عسكريا في المناطق الكبرى  تقوم استراتجية هذه الدول على التزود باستمرار بالنفط لذلك فهي تسعى إلى التدخل سياسيا -

 لإلنتاج لضمان الحصول على هذه الطاقة.

=< ولّد هذا التدخل عدة توترات سياسية و نزاعات عسكرية و خاصة في منطقة الشرق األوسط ) حرب الخليج األولى و الثانية و 

 صبح النفط بالتالي محددا لمالمح العالقات الدولية أالثالثة( و 

 

 النفطية بالبلدان النامية: المشكلة  /2

نمية تتعاني الدول النامية ) غير المنتجة( من مشكل التبعية النفطية مما يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة النفطية لها و هو ما ينعكس سلبا على ال

 تعيش تبعية نفطية و بالتالي تبعية سياسية   )غير قادرة على التنمية (فأصبحت

 

 خاتمة:ال

 الحد من االستهالك النفطي و تعويضه  بالطاقات البديلة و النظيفة) الطاقة الشمسية و الربحية(. إلىتسعى جل الدول اليوم 
 


