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 دور األمن الطاقوي يف العالقات الروسية األوروبية 
 نورا عبه جي 

 تمهيد 
العالقات الدولية املحكومة بالتاريخ والجغرافيا، أضيفت إليها األبعاد  ترتبط العالقات الروسية األوروبية بطبيعة  

شكلت   التي  العالقات  تلك  الوسطى،  القرون  في  القومية  الدولة  ظهور  مع  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 

الس  العلوم  في  الدولية  العالقات  لنظرية  الرئيسية  الفرضية  النظري الختبار  واألساس  العملي  منذ امليدان  ياسية 

املتمثلة  الدولية  العالقات  طبيعة  تفسير  في   
ً
انتشارا األكثر  املدرستين  ظهور  مع  عشر  التاسع  القرن  في  تبلورها 

باملدرستين الواقعية والليبرالية كعالقات صراعية تقوم على الحروب أو تنافسية تقوم على االعتمادية واالعتمادية 

 دة ومتدخلة للمصالح املشتركة بين الدول. املتبادلة لتجنب الحروب، جراء شبكة معق

 بمراحل مختلفة تباينت بين الصراعات العسكرية والحروب الباردة  
ً
وقد مرت العالقات الروسية األوروبية تاريخيا

 إلى عالقات التعاون القائمة على االعتمادية املتبادلة القسرية منذ العام  
ً
، بسبب رئيس ي من دور العامل 2000وصوال

 املتمثل في سعي كال الطرفين الروس ي واألوروبي لتحقيق أمنهما الطاقوي.  النفطي

 بين عوامله االقتصادية والجغرافية والسياسية، كأحد تداعيات  
ً
 وتشابكا

ً
وبات األمن الطاقوي امللف األكثر تعقيدا

الطاق باتت  إذ  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد  العالم  التي شهدها  التقنية  العلمية  تأمنيها  الثورة  ة من حيث مصادر 

وأوجه استخدامها متغلغلة في أدق تفاصيل الحياة اليومية للدول واألفراد، كذا الستخداماتها االقتصادية اإلنتاجية 

 على األهمية الجيوسياسية للنفط والغاز باعتبارهما  
ً
واالستهالكية على السواء، ويتوقف مفهوم أمن الطاقة أوال

ة عن الفحم الحجري قبل القرن العشرين، مقابل ضعف الجدوى االقتصادية ملصادر أهم مصادر الطاقة البديل

 على التداعيات االقتصادية السياسية للمبالغة 
ً
الطاقة البديلة األخرى كالطاقة النووية أو طاقة الرياح .. الخ، وثانيا

 في االعتماد على إنتاج الطاقة النفطية والغازية املتمثلة باملرض الهولندي.  

 املطلب األول: األهمية الجيوسياسية للنفط والغاز
تطورت في الفترة الواقعة بين الحربين العامليتين صناعة النفط من حيث االستخراج والتكرير ملواكبة زيادة اعتماد 

م الصناعة واملجتمع املتطور على املحركات التي تعمل بالبنزين واملازوت حيث تحول العالم من االعتماد على الفح 
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إلى النفط كمصدر أساس ي للطاقة مما أدى إلى استمرار االرتفاع في استهالك النفط، ولكن التطور األهم كان في 

باتت   حيث  التقنية  العلمية  الثورة  على  باالعتماد  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  البتروكيميائية  الصناعة  إنشاء 

 للمواد األولية االص
ً
 رئيسيا

ً
   1طناعية.املشتقات النفطية مصدرا

املصدر األساس ي واألهم للطاقة في العالم،   ً  أوالال يمكن فهم أهمية النفط دون النظر إليه باعتباره قوة مركبة: فهو  

 
 
السلع    وثانيا من  العديد  إنتاج    كمستلزمات 

ً
مصدرا ذلك  على  عالوة  فهو  وبالتالي  والوسطية،  النهائية  الصناعية 

النفطية هي أضخم  فالعائدات  نقدية ضخمة لصناعات واسعة ومجال نشاط شركات عاملية عمالقة،  لعائدات 

في   العائدات املالية املستحوذة على القسط األكبر من العمالت واألوراق املالية والسيولة النقدية اليومية، وتؤثر

العالم دول  لكل  املدفوعات  ميزان  تشمل  2،مجمل  فئات  ثالث  املنتجة   ضمن  غير  والدول  للنفط،  املنتجة  الدول 

 3.واملستهلكة له، وكذلك الشركات النفطية الكبرى 

األهمية السياسية للنفط بسبب االستعمال الجديد له في األغراض الصناعية لحصول الدول على النصيب  ازدادت   

األكبر من االمتيازات النفطية، ما جعل النفط باعثا على التنافس بين تلك الدول، وكانت الشركات النفطية الكبرى، 

ا بينها لتقسيم املوارد واألسواق بين شركاتها  ومن ورائها الحكومات تستخدم نفوذها في هذا الصدد، وتتفاوض فيم 

عليه الدول أهدافها االقتصادية ونموها املستمر، ويتطلب بناء استراتيجية معينة لعدد من بعد ما بنت  4،املختلفة

 عن االمكانات والقدرات املادية واملعنوية األخرى. 
ً
 5املهام الرئيسة منها املوارد التي يدخل النفط من ضمنها فضال

لقد ازدادت أهمية النفط في عصر العوملة والتقدم التكنولوجي وأصبحت الدول الصناعية بأمس الحاجة إلى املزيد  

من النفط ومشتقاته لتغذية صناعاتها املتطورة، مما انعكس على الزيادة السريعة في االستهالك ويعود السبب إلى 

 

 .17، ص 1981للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ، املجلس الوطني تكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوسف عياش،  

: دراسة في املحددات الداخلية واملؤثرات الخارجية، رسالة دكتوراه دولة في العلوم السياسية   2000إلى    1980عوامل التوتر واالستقرار في منطقة الخليج العريي من  محمد خنوش،    

 .17، ص 2007لسياسية واالعالم، والعالقات الدولية، جامعة الجزائر ، كلية العلوم ا

 .  82، ص 2000، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، بيروت، لبنان، الصراع الدولي على النفط العربيحافظ برجاس،  

 .  90املرجع السابق، ص  

بیارغر،    آر  الهاري  في  االستراتيجية  االستراتيجي وصياغة  التفكير  القومية  األمن  ومحترفو  والعشريناالستراتيجية  الحادي  للبحوث قرن  االمارات  مركز  علي،  محرز  راجح  ترجمة:   ،

  . 85، ص 2011، 1والدراسات االستراتيجية، أبو ظبي، ط
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االقتصادية  الجوانب  كافة  في  التكنولوجي  التقدم  لذلك    أن  الطاقة،  من  املزيد  يتطلب  واالجتماعية  والسياسية 

 ازدادت حاجات العالم من النفط، وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي:

 ( 1الجدول رقم )

 )
 
 حاجات العالم وتغطيتها من النفط )باملليون برميل يوميا

 2030 2025 2020 2015 2010 السنة 

 105.5 100.9 96.2 91.0 85.5 حاجة العالم من النفط 

 57.5 57.5 55.7 53.9 51.0 امدادات دول خارج أوبك 

 38.7 36.0 33.2 30.8 29.3 امدادات دول أوبك 

 :Organization of the petroleum exporting countries, world Oil Outlook 2010, Viennaملصدر:  ا

OPECN, 2010, p,10. 

ناحية أخرى   السلع  من  الكثير من  أولية اصطناعية إلنتاج  النفطية كمواد  للمشتقات  الواسع  تزامن االستخدام 

اطات املكتشفة من الغاز الصناعية، مع االعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر بديل للطاقة، فقد تضاعفت االحتي

ترليون متر مكعب،   185كانت االحتياطيات العاملية املؤكدة منه تقدر بما يصل إلى    2008الطبيعي، ففي أواخر عام  

، ومن جانب آخر يتميز الغاز الطبيعي أنه أنظف أنواع 
ً
 تقريبا

ً
وتسد هذه الكميات الحاجة إلى النفط ستين عاما

 للبيئة، املسألة التي باتت على رأس االهتمامات الدولية ويمكن الوقود األحفوري وأقلها كربو 
ً
 وبالتالي أقل تلويثا

ً
نا

استخدامه إذا توافر في تغذية محطات التوليد التي تعمل على مبدأ الدورة املركبة إذ تعد الخيار األمثل للتوسع في 

لطبيعي بعدد من املزايا فهي تتمتع بمردود أعلى توليد الطاقة الكهربائية، وتتميز محطات التوليد العاملة على الغاز ا

بكثير وذات كلفة رأسمالية منخفضة مقارنته بنظيراتها العاملة على النفط، كما أنها ال تسبب أي انبعاثات لغاز ثاني 
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أقل بحوالي   النيتروجين  اكاسيد  وإن ما تطلقه من  الصلبة األخرى،  الجزيئات  أو  الكبريت  تبثه 90أوكسيد  % مما 

 6ات توليد الطاقة الكهربائية العاملة على النفط.محط

من العالم، تحتوي  تتصف احتياطيات الغاز الطبيعي مقارنة بالنفط بتوافرها بشكل كبير، وتتوزع على نطاق واسع   

 عن الشرق األوسط، وتجاوزت احتياطيات  
ً
روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز على احتياطيات كبيرة، فضال

الطبيعي  الغاز  تبلغ مساهمة  أن  املتوقع  الثالثة، ومن  األلفية  بداية  منذ  الضعف  املؤكدة  العاملية  الطبيعي  الغاز 

، حسب السيناريو الذي يعتمد على نمو منخفض النبعاث الكربون 2050  % عام28ضمن امدادات الطاقة العاملية  

 7الذي أعده املعهد الدولي التحليل االنظمة التطبيقية ومجلس الطاقة العاملي. 

إن ما يشجع على استخدام الغاز بصورة كبيرة وزيادة الطلب العاملي عليه احتراقه بشكل نظيف أفضل من النفط،  

 مما تشكل به النفط، لكن هذه امليزة تقابلها حقيقة، أن كثير من الغاز    في حين كان تشكله في
ً
الطبيعة أوسع نطاقا

الوقود  مخلفات  مع  يحترق  اذ  النامية  البلدان  في  كبير السيما  تسرب  في  والزال  الجيولوجي  الزمن  مر  على  تسرب 

 . 8والنفط 

وعلى الرغم مما يحتويه الشرق األوسط من احتياطيات كبيرة للنفط والغاز، تأتي روسيا االتحادية في املرتبة األولى 

، وهذا ما خلق توسع 
ً
في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، إذ تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز مما جعلها األولى عامليا

مر الذي تسبب بقلق الغرب نتيجة االعتماد املتزايد من قبل االتحاد  كبير في سياساتها اتجاه محيطها اإلقليمي األ 

 1.23% من وارداته على روسيا التي تنتج اكثر من  40األوروبي على النفط والغاز الروس ي إذ يعتمد األخير على نسبة  

الغاز حسب إحصاءات   باعتباره أكبر2013ترليون قدم مكعب من  مستهلك    ، مما شكل تحدي لالتحاد األوروبي 

 ، ويمكن بيان أهم مناطق وجود الغاز الطبيعي في العالم من خالل الخارطة األتية: 9للغاز الروس ي

 

 .50، ص 2009ظبي، االستراتيجية، أبو  ، ترجمة: طارق بيلتو، مركز اإلمارات للدراسات والبحوثثورة الطاقة نحو مستقبل مستدامهوارد جیلر،  

 51هوارد جیلر، مرجع سبق ذكره، ص  

 195-194، ص 2005، ترجمة: انطوان عبد هللا، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،سراب النفط: النفط والحرب ومصير املجتمعات الصناعية ريتشارد هاینبرغ،  

 .110، ص 2013الرواد املزدهرة، بغداد،   ، ترجمة: سعد ناجي طه، دارالحرب  –فط الن -السقوط في هاوية األزمة االقتصاد العاملي فنغريد وولف،  
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 ( 1الخارطة رقم )

 مناطق توزع الغاز الطبيعي في العالم 

 

 http://www.marefa.orgاملصدر: شبكة املعلومات الدولية )االنترنت( على الرابط التالي 

 عن النرويج  
ً
وتوضح الخارطة تركز الغاز الطبيعي في كل من الواليات املتحدة األمريكية وروسيا وإیران وكندا فضال

م حسب  وقطر بصورة أكثر كثافة عاملية، أما إنتاج الغاز فإن الجدول اآلتي يوضح أكثر عشر دول منتجة له في العال

 . 2009احصائيات العام 

 2013جدول: الدول العشرة األولى في إنتاج الغاز الطبيعي حسب احصائيات عام 

 الدولة  الترتيب
اإلنتاج )باملليون  

 (3م
 حصة اإلنتاج العاملي )بالنسبة املئوية( 

 6.17 8.474 روسيا  1

 1.20 8.541 الواليات املتحدة األمريكية  2

 4.5 3.145 كندا  3

 4.4 10118 إيران  4

 5.3 1.93 النرويج 5
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 3 4.80 قطر  6

 8.2 7.76 الصين  7

 6.2 3.73 الجزائر 8

 4.2 7.69 السعودية  9

 2.2 7.64 اندونيسيا  10

مون،   لودوفيك  مكتبة املصدر:  عبود،  مارك  ترجمة:  واملستقبل،  الحاضر  النووية  والطاقة  النفطية  الطاقة 

 . 111، ص 2014امللك فهد الوطنية للنشر، الرياض، 

 املطلب الثاني: النفط بين التحرر االقتصادي والتبعية الجديدة:
رغم توفر الثروات النفطية واإلنتاج الكبير منها عبر سنوات طويلة واملوارد املالية املتأتية منها ظهر مصطلح الدولة 

إذ عرفها بأنها الدولة التي تحصل على جزء كبير    1970الريعية ألول مرة في دراسة للكاتب اإليراني حسين مهدوي عام  

ن موارد طبيعية أو زراعية أو استخراجية على شكل ريع تتحكم من دخلها من مصادر طبيعية سواء كان ذلك م

،  فالدول الريعية هي تلك البلدان التي تشكل مساهمة العوائد الريعية الطبيعية 10الدولة في السيطرة عليه و توزيعه

للنفط و املواد الخام     30نسبة نزيد عن   الناتج املحلي اإلجمالي، وتعد الدول املصدرة   ريعية ومن باملائة من 
ً
دوال

  11خصائص الدولة الريعية: 

 ارتفاع معدالت اإلنفاق الحكومي بدون الحاجة إلى فرض ضرائب.  -

 ضعف هيكل اإلنتاج املحلي خارج القطاع الريعي. -

 .  %80ارتفاع األهمية النسبية للصادرات النفطية فقد تصل أحيانا إلى أكثر من  -

 

و ، بغداد: جامع الكوفة ، كلية اإلدارة  "، مجلة العربي للعلوم االقتصادية واإلدارية   تشخيص املرض الهولندي ومقومات  إصالح االقتصاد الريعي في العراقمايح شبيب الشمري، "   

 . 9، ص 2010، 3االقتصاد، املجلد 

 .9املرجع السابق، ص  
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 Dutch النفطية عن غيرها من دول العالم بظاهرة املرض الهولندي باإلضافة إلى الخصائص السابقة تتميز الدول  

Disease    الدول بتحقيق  تتميز  فترات  وهي  النفطية  الطفرات  فترات  في  أعراضها خاصة  وتتزايد  تنشأ  ظاهرة  وهي 

وى اإلنتاج النفطية ملداخيل قياسية ناتجة إما عن ارتفاع أسعار النفط في السوق العاملية أو الزيادة الكمية في مست

  12العوامل املساعدة على ظهور املرض الهولندي:  والصادرات النفطية، ومن 

  :_ فشل السياسات االقتصادية1

 بأعراض املرض الهولندي لم تكن هنالك أهداف واستراتيجيات واضحة 
ً
في أغلب البلدان التي أصيبت اقتصاديا

 .يه واستغالل عوائد املوارد الطبيعيةللتنمية وغياب السياسة الواضحة التي يجب إتباعها لتوج

 _ التحالف غير المشروع بين السلطة والثروة: 2

 ما يرافقها سوء التعامل معها لتسخيرها في عملية التنمية االقتصادية ولذلك فإنها  
ً
إن الثروات الريعية الطائلة غالبا

 إلى  
ً
خلق اتجاهات ومساحات سياسية تنمو ال تؤدي إلى تخلف خطى النمو االقتصادي فحسب، بل أنها تؤدي أيضا

في غمارها النزعات السلطوية و أساليب الحكم االستبدادية، حيث يتم التزاوج غير الشرعي بين الثروة و السلطة 

حيث الدكتاتورية واالنفراد بالقرار وغياب املحاسبة وبالتالي نجد أن املوارد املتأتية من الثروات الطبيعية تكون في 

السلطة   والوزراء  قبضة  للرؤساء  حسابات  فتح  في  أو  التسليح  في  أو  البذخ  في  املوارد  تلك  تستغل  التي  الحاكمة 

والجنراالت في املصارف األجنبية مما يودي إلى مشاعر السخط بين املهمشين في املجتمع واملزيد من إجراءات القمع  

  . الديكتاتوري إلبقاء الوضع على حاله

 

  ور في القطاعات األخرى. غالًبا ما املرض الهولندي هو مفهوم يصف ظاهرة اقتصادية حيث يؤدي التطور السريع لقطاع واحد من االقتصاد )خاصة املوارد الطبيعية( إلى حدوث تده

النقدية السياسة النقدية هي سياسة اقتصادية تدير حجم ومعدل نمو املعروض النقدي في االقتصاد. إنها أداة قوية لتنظيم متغيرات   تتميز بتقدير كبير للعملة املحلية السياسة

دما تطرقت ملوضوع تراجع ، عن1977ام  االقتصاد الكلي مثل التضخم والبطالة، وأول من نشر مصطلح املرض الهولندي كان مجلة اإليكونومست البريطانية في أحد أعدادها الصادرة ع

 . 1959قطاع التصنيع في هولندا بعد اكتشاف حقل كبير للغاز الطبيعي سنة 

زائر،  ، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة الج، دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية: الواقع واآلفاق مع اإلشارة إلى حالة الجزائر نبيل بوفليح  

 . 25، ص 2010/2011كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، فرع نقود مالية، 
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 لى الدولة: _ ضعف المبادرة واالتكال ع3

إن حالة االتكالية على الدولة في توفير االحتياجات هي عامل إحباط ملساهمة األفراد في النشاط االقتصادي وبالتالي  

تمثل أحد أعراض املرض الهولندي الن الدولة من مهمتها توفير الخدمات العامة لكن على األفراد أن يكونوا مسؤولين 

 الفعالة والعمل املنتج. عن توفير احتياجاتهم واملساهمة 

 املطلب الثالث: األمن الطاقوي 
في ضوء تشابك األهمية االستراتيجية للنفط والغاز من جهة، والتداعيات االقتصادية والسياسية للمرض الهولندي  

ثانية، بات من الصعوبة بمكان تحديد تعريف قاطع لألمن الطاقوي باتجاه تحديد مفهوم عام ملكوناته، من جهة  

 باختالف مصادر تعريف األمن الطاقوي وأبرزها تعريف الوكالة الدولية والبنك الدولي ألمن 
ً
األمر الذي بات واضحا

 املشكلة البحثية.   الطاقة، ومن ثم تعريف كل من روسيا واالتحاد األوروبي ملقتضيات

 أواًل: تعريف الوكالة الدولية ألمن الطاقة:  

بعد املقاطعة العربية النفطية   1974أنشئت الوكالة الدولية للطاقة في أعقاب األزمة النفطية العاملية في مطلع عام  

األمر الذي أدى إلى ، 1973للواليات املتحدة األمريكية والدول الداعمة للكيان الصهيوني في حرب تشرين األول عام 

ارتفاع أسعار الطاقة في األسواق الدولية، ولهذا تعرف الوكالة أمن الطاقة على أنه " تواصل االستقرار في االمدادات  

أن ألمن  الوكالة  البيئة"، وترى  استمرار االهتمام بقضايا  املتناول، مع  في  التي هي  املقبولة  ضمن مستوى األسعار 

  الطاقة وجوها عدة فهو عل
ً
ى املدى البعيد مرتبط بصورة أساس باستمرار االستثمارات في امدادات الطاقة تماشيا

في الوقت ذاته مع التطورات االقتصادية والحاجات البيئية، وفي املدى القصير يعني أمن الطاقة استجابة سوق 

 13الطاقة العاملية للتغيرات املفاجئة في الطلب والعرض. 

 

، ص  1989، 127بيروت، العدد   مجلة املستقبل العربي،، استراتيجية وكالة الطاقة الدولية قراءة أولية في اسباب االوضاع النفطية الراهنة و عوامل استمرارهاعلي خليفة الكواري،  

115-126 . 
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 إلى أهمية أمن الطا 
ً
قة على املستويين الوطني والعاملي رأت الوكالة الدولية للطاقة أن تعزيز أمن الطاقة يتم من  نظرا

 14خالل العديد من االستراتيجيات أبرزها: 

 _ تعزيز التنوع والكفاءة واملرونة في قطاعات الطاقة في الدول أعضاء الوكالة.1

 _ التنسيق الجماعي لالستجابة للتغيرات في العرض والطلب.2

 .توسيع التعاون الدولي مع جميع األطراف الفاعلة في سوق الطاقة العاملية -3

 ثانيًا: تعريف البنك الدولي ألمن الطاقة:  

لفة معقولة من يعنى البنك الدولي بمفهوم أمن الطاقة ضمان إنتاج الدول للطاقة واستخدامها في ضوء توافرها بتك

في التحسين  وثانيهماتسهيل النمو االقتصادي الذي يقود إلى خفض مستويات الفقر،   أولهماأجل تحقيق هدفين: 

املباشر ملستويات معيشة املواطنين للوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة وينصب تركيز البنك الدولي على أهمية 

حتى تتمكن من تحسين املستويات املعيشية ملواطنيها، وبالتالي يقود امداد الدول الفقيرة بالطاقة بأسعار معقولة،  

 15إلى تحسين مستويات التعليم والصحة. 

املستوردة   النامية  الدول  في  االقتصادي  والتطوير  التنمية  خطط  في  األثر  كبير  الطاقة  أسعار  الرتفاع  فإن  لذا 

 لى املستوى املعيش ي لشعوبها.للطاقة، مما ينعكس على ناتجها املحلي اإلجمالي، وبالتالي ع

   ثالثًا: التعريف الروسي ألمن الطاقة:

االستراتيجية  في  املوجعة  األمنية  القضايا  أهم  أحد  الراهنة  وتحدياته  الروس ي  الطاقوي  األمن  موضوع  يعد 

ائلة، االقتصادية السياسية لروسيا؛ ذلك أن روسيا هي أكبر فاعل طاقوي في أوراسيا بفضل قدراتها الطاقوية اله

 عن مكانتها كأحد أهم منتجي ومصدري الطاقة نحو كبرى املناطق املستهلكة لهذه  
ً
والتي تتكئ عليها روسيا، فضال

املصادر، سیما في أوروبا وآسيا. بيد أن هذا الفاعل الطاقوي الكبير يواجه تحديات أمنية طاقوية جدية تمس صميم 

 

 . 125رجع السابق، ص امل 

", in Global Challenges at the Intersection of Trade, Energy and the Environment A word of introduction from the energy industry perspectiveJohn Gault. " 

(Centre for Trade and Economic Integration, Switzerland, 2010). p. 9. 
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 في تلك التبعي
ً
 عن تلك  أمنه الطاقوي؛ واملتمثلة أساسا

ً
ة الروسية الشديدة نحو السوق الطاقوي األوروبي، فضال

التحديات والصعوبات التي تواجهها امدادات الطاقة الروسية نحو األسواق الطاقوية الكبرى، حينما تجتاز مناطق 

 ودول العبور الطاقوي مثل أوكرانيا.  

الدولة الوحيدة من الدول دائمة العضوية    من جهة أخرى  إلى استيراد تعد روسيا  التي ال تحتاج  في مجلس األمن 

 من هذه املوارد الحيوية، 
ً
 ال تمتلكه الدول األخرى التي ليس لديها اكتفاء ذاتيا

ً
 استراتيجيا

ً
الطاقة، وهذا يعطيها تفوقا

 16بل وتعد األولى في اإلنتاج والتصدير، واملسيطر الوحيد على أسواق الطاقة خارج دول أوبك.

، وتأمين الوصول اآلمن للطاقة إلى األسواق، والحفاظ    ينطلق مفهوم أمن
ً
الطاقة الروس ي من تأمين االمدادات أوال

الرئيس فالديمير   التأثير العسكري والسياس ي والسيما بعد تولي  على استقرار األسعار، وأصبح ال يقل أهمية عن 

لطاقة، فروسيا تغذي االتحاد األوروبي ما  ، الذي يعد نقطة تحول رئيسة في األمن العاملي ل2000بوتين السلطة عام  

يقارب نصف احتياجاته من الطاقة )النفط والغاز الطبيعي(، ویترکز املفهوم الروس ي ألمن الطاقة على أمن الطلب  

اقتصادية   لتحقيق مكاسب  الطاقة، ويوظف  العائدات من سوق  أمن  يركز على  أي  لديها،  الطاقة  وعلى مصادر 

 وسياسية. 

أثناء محاوالت ضمان وتعزيز أمنها الطاقوي على مجموعة من الفرص والرهانات الطاقوية القائمة  وتراهن روسيا  

على حفظ مكانة روسيا في السوق الطاقوي األوروبي من جهة، والبحث في الوقت نفسه عن أسواق عاملية جديدة 

 باء مالية كبيرة على روسيا.  مماثلة لتلك األسواق األوروبية عبر مشاريع طاقوية جديدة ومكلفة، قد تشكل أع 

 رابعًا: تعريف االتحاد األوروبي ألمن الطاقة:  

حددت الوثائق الصادرة من املفوضية األوروبية الخاصة باستراتيجية الطاقة ان مفهوم أمن الطاقة لدول االتحاد 

 17األوروبي يقوم على أربع دعائم رئيسة وهي على النحو اآلتي:

 

، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية  أمن الطاقة والسياسة الخارجية: دراسة تطبيقية السياسات بعض الدول املصدرة واملستوردة للطاقةمحمد،    خديجة عرفة 

 .  25، ص 2012االقتصاد والعلوم السياس ي، 

 . 51، ص 2014بي لألبحاث ودراسة السياسات، ، املركز العر أمن الطاقة في السياسة الخارجية األمريكية عمرو عبد العاطي،   
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تق1 معنى  الطلب:  إدارة  بكفاءة _  تتعلق  مفاهيم  طرح  بدأ  السياق  هذا  وفي  اإلمكان،  قدر  الطاقة  استهالك  ليل 

 استخدام الطاقة.

 _ التنويع في مصادر الطاقة: األمر الذي من شأنه تقليل التبعية ملنطقة أو دولة بعينها.2

 من قناعة مفادها أن تحقيق أمن العرض يتطلب  3
ً
أن تكون السوق منظمة _ تجنب األزمات في سوق الطاقة: انطالقا

 بصورة جيدة بما يحول دون حدوث أزمات. 

_ التحكم بالعرض الخارجي: من خالل الدخول في شراكات استراتيجية مع الدول املنتجة الرئيسة التي يعتمد عليها 4

 .االتحاد األوروبي في تأمين وارداتها من النفط والغاز الطبيعي

ر ملفهوم أمن الطاقة يمكن القول إن الدراسات املتعلقة بالطاقة بمصادرها  بناًء على التعاريف األربعة آنفة الذك

 من األهمية في الدول املنتجة واملستهلكة، وما تجلى عنه من تطور كبير ساعد الـدول في 
ً
املختلفة قد اعطت حيزا

قة في ظل التهديدات  صياغة استراتيجيات واضحة ألمن الطاقة، فلكل دولة رؤية تحاكي متطلباتها الحيوية من الطا

في  الطاقة  الحال فإن استراتيجيات  أوراسيا، وفي طبيعة  في قارة  املنتجة السيما  البلدان  لها  تتعرض  التي  املتزايدة 

البلدان املستهلكة واملتقدمة تكون اكثر رؤية للمستقبل على العكس فأن اغلب البلـدان املنتجة تفتقر إلى التخطـيط 

دها، مما يقود إلى ان أبعاد ومحددات أمن الطاقة تصبح ذات تأثير مباشر في يناء سياساتها  االستراتيجي إلدارة موار 

 واستراتيجياتها الداخلية والخارجية.
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