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  :ديمـقت

  

 توجهـات   إلى تحول كبيـر فـي    شير فقط تُ  السنوات األخيرة عبارة هامة، ال     تكررت في 
 لدى روسـيا  قرر أنه ليس، فالعبارة تُلى تطور هام في المستوى العالمينما إروسيا الخارجية، وإ  

فهم وفق نـصها، فلـدى روسـيا    يجب أن تُ ، وهى عبارة ال"سياسة طاقة "سياسة خارجية وإنما    
 رئاسة الدولة، ولـدى روسـيا   "فالديميير بوتين"ثير قضايا معقدة، منذ أن تولى سياسة خارجية تُ 

فترة الماضية، عندما ظهرت  ال، وضحت بشدة في  ثير إشكاليات أكثر تعقيداً   تُ سياسة دفاعية    أيضاً
  . أوروبافي" الدرع الصاروخي"أزمة 

  فـي  رئيـسياً مثل عنصراًتُ" سياسة الطاقة"و" عامل الطاقة"كان المقصود طوال الوقت، أن   
يـة ضـخمة   فهم التأثيرات الروسية والتوجهات الروسية، فقد أصبح لدى موسكو احتياطيات مال           

تكونت خالل فترة ارتفاع أسعار النفط بدرجة مكنتها من حيازة موارد، حددت كثير مـن معـالم     
 كـأداة تـأثير   سياستها الخارجية، كما أنها استخدمت خطوط الغاز الممتدة إلى القارة األوروبيـة  

 عـامالً  فترات مختلفة، إضافة إلى سياسة الطاقة الخاصة بها، أصـبحت  أثارت العالم الغربي في 
  . أسواق الطاقة ذاتها، بصرف النظر عن الدفاع والخارجيةيشديد التأثير ف

 هذا العدد تتسم بأهمية خاصة، فقد أصبحت قـضايا الطاقـة   ي يتم نشرها ف يإن الدراسة الت  
، والتوجد دراسـات عربيـة   يعلى المستوى الدول  " السياسة العليا " وأمنها وسياساتها من قضايا     

، خاصة بالنسبة لدول مثل روسيا، كما أن الدراسة تتطرق إلى جوانب أساسـية  كافية تركز عليها  
، إضـافة  هم سياسة الطاقة خارجياً، واأل أدارت بها الدولة قطاع الطاقة داخلياً     يتتعلق بالكيفية الت  
 والتوازنات العالمية المرتبطـة بهـا، أو   الخاصة بذلك على وضع روسيا الدوليإلى االنعكاسات   

  .نهاالبعيدة ع
األهمية الخاصة للدراسة، تـرتبط بكاتبتهـا، وهـى الزميلـة     دة من عناصر لكن تظل واح 

، أستاذ مساعد العلوم السياسية، بكليـة االقتـصاد والعلـوم الـسياسية،     "نورهان الشيخ "الدكتورة  
ي الشئون الروسية، والتي تطرح رؤى متميزة حـول  وواحدة من الخبراء القالئل المتخصصين ف    

حددات سياساتها الخارجية، وهو مجال التزال هناك حاجة لمزيد       الدولة، وم )  إعادة بناء  أو(بناء  
     تيح المقارنة، مع حـاالت  قدم الدروس، أو يلقى الضوء، أو ي  مكن أن ي  من الدراسات فيه، إذ أنه ي

  . المنطقة العربيةمختلفة في
 سواء كـان  ،ياد السوفيت المنطقة خالل فترات ماضية دراسات خاصة باإلتح      يلقد راجت ف       

األمر يتعلق بتاريخه أو سياساته، او عالقاته العربية، وهو مالم يحدث بـنفس الدرجـة بالنـسبة     
      لروسيا االتحادية، حتى وقت قريب، ومن ي   تابع حجم البرامج البحثية الخاصة بروسيا قدر له أن ي

ـ  كبيـراً هناك قـصوراً درك أن  مراكز الدراسات األمريكية على سبيل المثال، ربما ي  يف  ي ينبغ
  . هذا االتجاهيمثل هذه الدراسة خطوة ف مراكز الدراسات العربية، وتُيتداركه، ف

  

  ـرأسرة التحري
  ٢٠٠٩ غسطسأ    
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  ـةــقـدمـم

  
    تم التركيز عليهـا واكتـسبت   يعد من المفاهيم الحديثة نسبياً الترغم أن مفهوم أمن الطاقة ي 
لة الماضية، إال أن سـعى المجتمعـات والـدول إلـى تـأمين      أهمية ملحوظة خالل األعوام القلي    

 على مصادر الطاقـة الـدافع   احتياجاتها من الطاقة أمراً ليس بحديث، وكانت محاوالت السيطرة     
، وكانت أيضاً عامالً للتقارب والتعاون فيما بين دول    األساسي لكثير من الصراعات في الماضي     

لى نحو مباشر خالل الحرب العالمية األولىصطلح أمن الطاقة عأخرى، بل واستخدم م.  
 ونهايـة حقبـة   يات من القرن الماضي، ومع انهيار االتحاد الـسوفيتي     ومنذ مطلع التسعين  

ـ   ي مفهوم األمن القـوم  رب الباردة، حدث تحوالً جذرياً في     الح  قـد  ي والتهديـدات المختلفـة الت
يجية يميل إلى توسـيع مفهـوم األمـن     أدبيات الدراسات اإلسترات  يفقد ساد اتجاه عام ف    . تواجهه

ـ  يالقومى ليتضمن أبعاداً ليست عسكرية، إال إنها ال تقل ف          درجـة تهديـدها   ي أهميتهـا، وال ف
 هذا اإلطار، ظهرت مجموعـة مـن المفـاهيم    يوف. للمصالح الوطنية عن تلك األبعاد العسكرية    

سكرية، ومنهـا مفهـوم األمـن    عبر عن أحد هذه األبعاد غير الع     تُ يالمرتبطة بمفهوم األمن والت   
 متـصدراً  يلنفط والغاز الطبيع  ويظل ا . ، وأمن الطاقة  ي، واألمن االقتصاد  ي، واألمن المائ  يالبيئ

  .  المستقبل القريب، ودعامة أمن الطاقة ألى دولةيمصادر الطاقة المختلفة حالياً وف
 للـنفط  ةورد جوهره بين الـدول المـست   أمن الطاقة يختلف دون شك في والشك أن مفهوم   

 تسعى إلـى الحـصول   وبي والصين والتي  والغاز وعلى رأسها الواليات المتحدة واالتحاد األور      
مصادر مضمونة، والدول المـصدرة وفـي مقـدمتها    على الطاقة بجودة عالية وسعر أقل ومن        

 تسعى إلى تأمين استمرار مصادر الطاقة تحت السيطرة المباشرة للدولـة، وتـأمين    روسيا والتي 
  .رتفاع المستمر ألسعار النفط والغازاال

بمفهومه الـشامل، وأداة تـأثير     الطاقة دعامة أساسية لألمن القومي الروسي     عتبر قطاع   وي 
ا فـي   تلعبه روسـي ية بالنظر إلى الدور المحوري الذي هامة من أدوات السياسة الخارجية الروس     

  . سوق الطاقة العالمي

عـد روسـيا مـن     وتُ، والفحمينفط والغاز الطبيع  روسيا كل من ال    يويضم قطاع الطاقة ف   
 العـالم بعـد   ي في نفطي فهى تمتلك سابع أكبر احتياط،أغنى دول العالم من حيث مصادر الطاقة  

مـن االحتيـاطي   % ١٢ – ١٠دول الخليج وفنزويال، حيث قدر احتياطيها من الـنفط بحـوالي        
ـ العالمي؛ كما أنها أكبر دول العالم من حيث احتياطات الغ          حيـث قـدر احتياطيهـا    ياز الطبيع

أكبر منـتج للـنفط    مكنها من أن تتقدم لتصبح ياألمر الذ. من االحتياطي العالمي   % ٣٥ يبحوال
 األولى في العالم في تصدير الغاز والثانيـة فـي تـصدير الـنفط     ، والدولة٢٠٠٦في العالم عام  

 العـالم بعـد المملكـة    ير للنفط فنتج ومصد بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية كأكبر م    ومشتقاته
يـسهم  و الصادرات العالمية من النفط،  يمن إجمال % ٤٠ فروسيا تستأثر بنحو     ،العربية السعودية 

الـنفط  (وتمثل صـادرات قطـاع الطاقـة    ؛ من إجمالي الناتج المحلي الروسي% ١٣بنحو  النفط  
مـن   % ٦٠ بأكثر من ما يزيد عن نصف الصادرات الروسية، وتسهم عائداته       ) يوالغاز الطبيع 

 مليون طن مـن الفحـم سـنوياً    ٤٠٠ يكما تنتج روسيا حوال. حصيلة روسيا من العملة الصعبة    
 . مجال الصناعةي ال سيما فيتوجه أساساً لالستهالك المحل
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 الـرئيس فالديميـر بـوتين    ي مجال الطاقة منذ توليوتتناول هذه الدراسة سياسة روسيا ف   
، وأهـم أبعـاد هـذه الـسياسة     ي والخـارج يالصعيدين الـداخل ، على ٢٠٠٠السلطة مطلع عام    

  .ي العالميوأهدافها، وانعكاساتها على التوازن االستراتيج
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  : إعادة بناء الدولة الروسيةيإدارة الدولة لقطاع الطاقة ودوره ف: أوالً

ة األساسية لنهوض االقتصاد الروسي من كبوته، وعليـه تُعقـد   يعتبر قطاع الطاقة الدعام 
 فـال مـستقبل حقيقـي   . مال في مزيد من النمو االقتصادي والتطور االجتماعي في المستقبل         اآل

مين حد أدنى ألسعار النفط العالمي توفر روسيا من خالله عوائد تكفـي لتطـوير       لروسيا دون تأ  
 واالرتقـاء  لمنشود في مستوى دخل المـواطن الروسـي       قطاعات االنتاج وتحقق التحسن ا     باقي

ه أيضاً استقاللية  وتضمن ب . تلفة المقدمة له من صحة وتعليم ومواصالت وغيرها       بالخدمات المخ 
رسة دور فاعل علـى   وتطوير قدراتها الدفاعية وتحقيق قدرة على التأثير ومما       قرارها الخارجي 

  . الصعيدين الدولي واإلقليمي

ة مـن  ي، مرت روسيا بمرحل ات من القرن الماض   يات وطوال التسعين  يفمنذ أواخر الثمانين  
 يالحاد انهارت فيها مؤسسات الدولة واستشرى الفـساد وعـدم االسـتقرار االقتـصاد          التدهور  
ـ       ي، وتراجع الدور الروس   يوالسياس  منطقـة  ي دولياً وإقليمياً إلى حد أفقد روسيا نفوذها حتـى ف

  .ي هى مجالها الحيوى وأكثر المناطق مساساً بأمنها القوميكومنولث الدول المستقلة الت

 فقد حرصـت الحكومـة   ي االقتصاد الوطن  ي ألهمية قطاع الطاقة وحيوية دوره ف      ونظراً
 والتحول إلى اقتـصاد الـسوق علـى احتكـار     ي فترة ما بعد انهيار االتحاد السوفيت  يالروسية ف 

فرغم اتجـاه الخصخـصة   .  أسعاره سواء المحلية أو التصديرية  يمقدرات هذا القطاع والتحكم ف    
ات ظلـت  ي مختلف قطاعات االقتصاد الروسـي خـالل حقبـة التـسعين    يالسريع والمبالغ فيه ف   

غـاز  "الصناعات الخاصة بالطاقة تتميز باحتكار الشركات الحكومية التابعة للدولـة وأبرزهـا          
  .النفطية" لوك أويل" مجال الغاز الطبيعي، ويف" بروم

ـ        ـ يوقد كانت عملية خصخصة قطاع الطاقة من أعقد حلقات عملية الخصخصة الت ت  تم
لتسين كتوجه أساسي له ولحكومته فـي   األسبق بوريس يي أعلنها الرئيس الروس  ي روسيا والتي  ف

 الدخول لحيز التنفيذ بصدور المرسـوم الرئاسـي       ي، وبدأت ف  ١٩٩١ أكتوبر   ٢٨ خـطابـه في 
شآت المملوكة للدولـة والبلـديات فـي االتحـاد     األحكام األساسية لبرنامج خصخصة المن   "بشأن  
  .١٩٩١ ديسمبر ٢٩ ك فيوذل" الروسي

ويرجع ذلك إلى أهمية هذا القطاع الحيوي ليس فقط لما يدره من عوائد لخزينـة الدولـة           
 ألهميتـه  -وهـو األهـم  -والحكومة ولكونه دعامة أساسية لباقي الصناعات غير النفطية ولكن        

ـ    يبالنسبة للمواطن الروسي البسيط الذي يعتمد اعتماداً كبيراً ف         ى إمـدادات   حياتـه اليوميـة عل
الطاقة بالنظر للمناخ الروسي قارس البرودة والذي يستحيل التوائم معه دون اسـتهالك كميـات          
كبيرة من الطاقة تفوق قدرة المواطن الروسي على سداد قيمتها الفعلية غير المدعومة من جانـب        

  .الدولة

م  أن تؤثر عملية الخصخصة على حج:أولهماومن ثم فقد ساد التخوف من أمرين؛ 
اإلنتاج من الطاقة ولو مرحلياً حيث انخفض حجم المستخرج من النفط انخفاضاً حاداً  بنسبة 

 هو تأثير خصخصة قطاع النفط على :ثانيها، و١٩٩٢عام % ١٣,٤، وبنسبة ١٩٩١عام % ١٠
 السوق المحلي ومدى قدرة المواطن العادي على الحصول على احتياجاته يأسعار الطاقة ف
  وقت كانت األزمة االقتصادية تعتصر الدولة والمواطنين الروس على يسيما فبأسعار مناسبة ال
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، ١٩٩٢ ومطلـع عـام   ١٩٩١ نهاية عـام  ي ف  ملحوظاً فقد شهدت أسعار الطاقة ارتفاعاً    . السواء
حيث تضاعفت خمس مرات مما أثار جدالً شديداً حول تأثير ذلك على أسعار الطاقـة للمـستهلك    

أكد ذلك أن الرئيس يلتسين قام بإقالـة وزيـر الوقـود       . ة ألسعارها الروسي عند تحرير الحكوم   
والطاقة اإلصالحي، فالديمير لوبوخين، بسبب دعوته لتحرير أسعار الطاقة خوفاً مـن غـضب         

  . الشعب إزاء ذلك

 الحكومة الروسية عن عزمها على خصخصة قطـاع الطاقـة   يإال إن هذا التخوف لم يثن     
ـ       ي ف ورفع أسعارها تدريجياً أمالً     مـايو  ١٨ ي تحريرها بالكامل، فقامت برفع أسعار الطاقـة ف

، والفحـم بنـسبة   %٤١٩والغـاز الطبيعـي بنـسبة     % ٤٧١، وارتفع سعر النفط بنسبة      ١٩٩٢
 ترتفع فيها أسعار الطاقة السـيما     ليقيم سوقاً حرة نسبياً    ١٩٩٢ثم جاء مرسوم سبتمبر     %. ٣١٦

من أسعار السوق العالميـة، حيـث ظلـت األسـعار     قل أ، وإن ظلت هذه األسعار    النفط تدريجياً 
 وذلـك  ي على التواليمن أسعار السوق العالم % ٣٨و% ٣٦ والنفط تعادل    يالمحلية للغاز الطبيع  

  .١٩٩٤ يوليو يف

 األول مـن  ي ثم تحرير أسعار الفحم ف   ١٩٩٣ مايو   ١٥ ي ذلك تحرير سعر البنزين ف     يتل
أكثر جرأة باعتبار الفحم مصدر الطاقة الرئيـسي   وصفت بأنها خطوة ييولية من نفس العام والت    

 الريف، وعماد الصناعات المعدنية األخري، وهو األمـر الـذي أدى إلـى       يللطبقات الفقيرة وف  
  .استمرار الدعم النسبي لصناعة الفحم حتى بعد إعالن تحرير أسعاره رسمياً

حيـث  ) ط والفحـم النف(من ناحية أخرى تم فصل الغاز الطبيعي عن باقي مصادر الطاقة       
 أصبحت المحتكر األساسي إلنتاج وتسويق الغـاز فـى        يالت" غاز بروم "انشأت الحكومة شركة    

احتلـت شـركة   و. تسيطر على جميع حقول الغاز الرئيسية في روسـيا روسيا وخارجها، والتى    
" Fortune"المرتبة األولى بين كبريات شركات الطاقة في العالم طبقا لترتيب مجلـة      " بروم غاز"

  . وليس أرباحها دخول الشركات اعتمد علىي والذ٢٠٠٨ لعام األمريكية

علـى الحفـاظ علـى سـعر الغـاز      " غاز بروم"وقد حرصت الحكومة من خالل شركة    
 بذلك خدمـة للمـواطنين ولـيس    ي متناول المستهلك البسيط انطالقاً من كونها تؤد  ي وف منخفضاً

علـى دعـم   " غاز بـروم " حصول شركة ي فيضاً سبباًوقد كان ذلك أ.  إلدارتها أسلوباً اقتصادياً 
استثنائي من الحكومة وإعفاءات ضريبية لصادرات الغاز؛ كما كانت معفاة أيـضاً مـن بعـض      

 رها من الشركات الخاصة العاملـة فـي  تعريفات الواردات ومن ضريبة القيمة المضافة دون غي     
خطوط أنابيب نقل الغـاز  " ماز بروشركة غ"كما تحتكر الحكومة الروسية من خالل   . هذا المجال 
بأسـعار تقـل   " غازبروم" وتضطر الشركات األخرى المنتجة للغاز إلى بيع إنتاجها إلى    الطبيعي

غـاز  "ويتبع شركة ).  دوالراً لأللف متر المكعب من الغاز   ٣٠ - ٢٠( كثيراً عن أسعار السوق     
 تـرانس  ستروي"و" نفط غاز سيوز"و" سيب نفط"والحكومة الروسية عدة شركات أبرزها    " بروم
   ".روس نفط" و" نفطغاز"وشركة " غاز

 أعلن الرئيس بوتين أن روسيا ال يمكنها استعادة مكانتها ٢٠٠٠وعقب توليه السلطة عام 
 طالما ظلت معتمدة على ما تتلقاه فاظ على استقاللية قرارها الداخلي والخارجيكقوة كبرى والح

 ة غنية بالموارد ويمكنها تجاوز أزمتها االقتصادية من مساعدات خارجية، وأن روسيا دول
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كانت األخرى عوائد (وقد كان قطاع الطاقة أحد دعامتين . اعتماداً على مواردها الذاتية 
وكان ذلك بفضل إحكام إدارة . ينهض عليهما االقتصاد الروس) يصادرات السالح الروس

  .ألهداف الوطنية توظيف عوائده لخدمة ايالدولة لهذا القطاع والرشادة ف

 عهد الرئيس بوتين فإنه كان هناك توجـه حاسـم   يفرغم استمرار سياسات الخصخصة ف 
تفتيـت شـركة    فـتم  ،نحو بقاء الصناعات الخاصة بالطاقة تحت السيطرة شبه الكاملة للدولـة          

" روس نفـط   لـشركة "يوجانسك نفـط "وبيع أكبر الشركات التابعة لها النفطية الكبرى  " يوكوس"
 بهـدف دعـم   ."THK-BP"البريطانيـة  -التضييق على نشاط الشركة الروسية   كما تم   ،  ميةالحكو

" غـاز بـروم  " روسيا وأبرزها شركة ياحتكار الشركات الحكومية التابعة للدولة لقطاع الطاقة ف   
 ميدفيديف منـذ عـام   ي ديمتري الحالي كان يترأسها الرئيس الروس ي مجال الغاز الطبيعي الت    يف

  التابعـة لهـا  غاز بروم وروس نفـط    وتسيطر شركة   . ٢٠٠٨يه السلطة عام     وحتى تول  ٢٠٠٠
" لوك أويـل "وشركة  .من إنتاج النفط %٥٠ما يزيد عن    من إنتاج الغاز في روسيا و     % ٩٠على

. ٢٠٠٧ برميـل عـام    مليـون ١,٩٨١ مـن الـنفط   لهامتوسط اإلنتاج اليومي   بلغ   يالنفطية الت 
للمـواد الخـام،   ج بطرسـبور سان  بورصة من مؤسسى،  "لوك أويل "و" غاز بروم "والشركتان،  

،  إليها مـن نيويـورك  REBCOالروسي الخام   التي يتوقع نقل تداول العقود اآلجلة على النفط         و
بـرأس  ، وذلك ٢٠٠٨ في عام  لتبدأ المعامالت فيها رسميا٢٠٠٧ًصة في أكتوبرروتم تسجيل البو 

  . مليون دوالر٥٠مال قدره 

 مليـون طـن، وبموجـب    ٤٥٠ حوالي   ٢٠٠٤ستخراج النفط عام    وقد بلغ الحجم العام ال    
 دوالراً للبرميل إلى صـندوق  ٢٠القانون يتم تحويل إيرادات الميزانية من بيع النفط بسعر يفوق       

ـ  ١٩االستقرار الروسي مما أدى إلى وجود وفورات بهذا الـصندوق قـدرها      ي مليـار دوالر ف
كما أدى هذا إلى ازدياد احتيـاطي روسـيا   . ترول نتيجة ارتفاع أسعار الب   ٢٠٠٥األول من يناير  

 ٥٤١,١٢٤ليصل هذا الرصـيد إلـى   % ٧٠ بحوالي ٢٠٠٤من الذهب والعملة الصعبة خالل عام  
ـ   مليار٥٩٧,٣ ثم قفز إلى ٢٠٠٥مليار دوالر فى يناير  ، لتحـتفظ  ٢٠٠٨ أغـسطس  يدوالر ف

 العامـل  يقد كان هذا االحتياط و،طار هذا اإلي بعد اليابان والصين فيروسيا بثالث أكبر احتياط   
  .  مواجهة األزمة االقتصادية العالميةي في صمود االقتصاد الروسي فياألساس

 بل أنه حقق نمواً سـنوياً بنـسبة   ٢٠٠٠ كثيراً منذ عام    يفقد تحسن أداء االقتصاد الروس    
 على مدى السنوات األخيرة وصـل خـالل      ي الميزان التجار  ي، وفائضاً ف  ٢٠٠٣منذ عام   % ٧

 الميزانية الفيدرالية بلـغ   مليار دوالر، وفائضاً في٨٤,١ فقط إلى ٢٠٠٨ مايو -الفترة من يناير    
 عن طلـب  وقد كان هذا التحسن عامالً أساسياً لتوقف روسيا تماماً . ٢٠٠٧ مليار دوالر عام     ٧٥

ا ووفاء روسـي  دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، قيأى مساعدات من الواليات المتحدة وبا     
ضاف إلى ذلك االتجـاه  ي. ٢٠٠٢ستحق عليها منذ عام  المكلياً بالتزاماتها في دفع الدين الخارجي   

 وتحديث البنية النتعاشة االقتصادية للنهوض بباقي قطاعات االقتصاد الروسي   نحو توظيف هذه ا   
هـوض  وكـذلك الن .  األسواق العالمية قدرات تنافسية في  الصناعية الروسية وتطويرها وإكسابها   

  .بالمؤسسة العسكرية واستعادتها لهيبتها وانضباطها



  _______قضايا _______________________________________________________  
 

___________________________________   ___________________________________  
  
١٠

على صعيد أخر، كان لبروز روسيا كقوة اقتصادية كبرى من منظور الطاقة واكتـسابها         
ـ تأثيراً واسع النطاق على سوق الطاقة وأسعارها العالمية، ونهوضها اقتصادياً،         يتأثير مباشر ف

ول السبع الصناعية الكبرى لتتحـول بـذلك إلـى     مجموعة الد يقبول العضوية الكاملة لروسيا ف    
، ٢٠٠٦ تولت روسيا رئاستها واستضافت قمتها عـام    ي، والت ٢٠٠٢ يونيو   يف" الثمانية"مجوعة  

  .مؤكدة مكانتها كأحد القوى الكبرى الفاعلة دولياً

ورغم تأثر روسيا الشديد باألزمة االقتصادية العالمية، وما أدت إلية من انخفاض أسـعار    
 مقارنـة  ٢٠٠٩ مايو - الفترة يناير خالل %٠,١إنتاج النفط في روسيا بنسبة    ط، وانخفاض   النف

ض إنتاج الغـاز بنـسبة   اانخف، وكذلك  مليون طن٢٠٢بلغ حيث   ٢٠٠٨عام  من   بالفترة المماثلة 
 ٢٣٨بلـغ  حيث  ٢٠٠٨عام من   مقارنة بالفترة المماثلة ٢٠٠٩ مايو   - في الفترة يناير     %١٩,٢

 أن أليكبيـروف أعلـن  الروسية وحيد علـي  " لوك اويل" رئيس شركة   ، إال إن  عبمليار متر مك  
  تجـاوزت رباحأتحقيق  من تجاوز األزمة نسبياً و٢٠٠٩ ول من عام تمكنت في الربع األ ةشركال

 هذا إلى جانب زيـادة .  لهايجراءات للتصدزمة اإلحسعار النفط وتنفيذ  أمليار دوالر بعد تعافي     
 مـن  ٢٠٠٩ يوليـو  األول مـن  مـن  الحكومة على تصدير النفط اعتباراً     ا تفرضه يوم الت الرس

  .  دوالر للطن الواحد٢١٢,٦ دوالر إلى ١٥٢,٨

  

  :دعم المكانة الدولية لروسياسياسة الطاقة الروسية ودورها فى : ثانياً
 نهوضـه  ي وعامالً فاعالً في الروسيإذا كان النفط أحد الدعامات األساسية لالقتصاد القوم     

 قطاعـات  يبوته بل ونموه على نحو ملحوظ، وإعادة بناء الدولة الروسية ونهـوض بـاق         من ك 
 تمثل سـوقاً هامـة   ي ال سيما على الدول التي أداة هامة للتأثير الدول -دون شك –االقتصاد، فإنه   

  .يبو مقدمتها دول االتحاد األوري وتعتمد عليه اعتماداً كبيراً وفيللنفط الروس
القيادة الروسية الصائبة للمستقبل ووعيها بأن الطاقة هى دعامـة قـوة     وانطالقاً من قراءة    

، فقـد دشـن الـرئيس    ي والدول ي، وأيضاً المكانة الدولية لروسيا ودورها اإلقليم      يالداخل الروس 
 مجال الطاقة، يقوم الرئيس ميديفيديف باستئنافها وتعزيزها، ذات أبعـاد عـدة،      يبوتين سياسة ف  

   :أهمها
  
  : الطاقةينتجالتنسيق مع كبار مالتعاون و. ١

 منظمة أوبك، إال أن يلفترة طويلة غاب التنسيق بين روسيا وغيرها من كبار المنتجين ف        
غيرها من كبار المنتجين كحلفـاء  روسيا االتحادية و  أكد على ضرورة النظر إلى    الرئيس بوتين   

الـسعودية، ولـيس   عربيـة   مقدمتها المملكـة ال ي خاصة دول الخليج وف  سوق الطاقة العالمية   يف
كما أكد العديـد مـن   .  مجال الطاقةي منحى جديد للسياسة الروسية ف     يف ر،آلخا ل منافسين أحدهم 

أن اتفـاق الـشراكة النفطيـة    و لن تكون بديالً عن النفط الخليجـي      المسئولين الروس أن روسيا   
ـ     هو في إطار ضيق وم     الواليات المتحدة الموقع مع    نفط تتناسـب  حدد لتـأمين كميـات مـن ال

 هذا إلى جانب الشراكة اإلستراتيجية والتعاون والتنـسيق        .واحتياجات تطور االقتصاد األمريكي   
 المؤكـدة  هااحتياطات، وتبلغ  عالمياًة والرابع تينمريكاألفي  للنفط  عد أكبر منتج    تُ يمع فنزويال الت  
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مـن  نصف الغربي ال في  تريليون متر مكعب، لتحتل بذلك المرتبة الثانية     ٤,١من الغاز الطبيعي    
  .بعد الواليات المتحدةالعالم 

ويهدف التعاون والتنسيق بين روسيا وغيرها من المنتجين إلى الحفـاظ علـى اسـتقرار          
خاصـة   حجم االنتاج، يالسوق النفطية وضمان حد أدنى ألسعار النفط وذلك من خالل التحكم ف           

 هذا الـصدد إلـى تعهـد موسـكو     شار في وي.  تشارك في اجتماعات أوبك كمراقب      روسيا وأن
حيـث قـررت خفـض     ٢٠٠١بالتعاون مع دول أوبك في جهودها لخفض اإلنتاج خالل عـام       

  ويفسر هذا أيـضاً سـعى موسـكو   ،للحفاظ على األسعار   برميل يومياً  ألف ١٥٠ انتاجها بمقدار 
" أوبـك "وتـسهم   ،، وهو ما أكده العديد من المسؤولين الروس   أوبك  إلى منظمة  نضمام رسمياً لال
ـ  الجزائـر وأن : دولة هى  ١٢ وتضمالنفط العالمي،   من انتاج   % ٤٠حوالي  ب وال واألكـوادور  ج

وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا وقطر والمملكة السعودية واإلمارات العربيـة المتحـدة    
  . وفنزويال

رتبـاط   فك اال، بهدف للدول المصدرة للغازمنتدىإنشاء كما قامت روسيا بطرح مبادرة      
وإنـشاء   فيمـا يتعلـق باألسـعار   تنسيق بين مصدري الغاز ، والبين أسعار الغاز وأسعار النفط    

ـ سوق عالمي للغاز بلورة يسهم ف يياألمر الذ ه،جديدة لنقلالنابيب  األخطوط    تحقيـق  ي ويسهم ف
عضاء المنظمة األثنى عـشر بـأكثر مـن    أ هذا الخصوص، حيث يستأثر   ي ف ياالستقرار العالم 

 إيـران  يوتأت.  المؤكد لهي العالمي االحتياطيمن إجمال% ٨٠ للغاز، و يمن االنتاج العالم  % ٥٠
 المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث حجم احتياطها من الغاز، تليها قطر، ثم المملكة العربيـة             يف

ـ وتوقيع الميثاق الخاص بهـا  منظمة وقد تم اإلعالن عن قيام ال.  المرتبة الرابعة  يالسعودية ف   يف
، وتم اختيار الدوحة مقـراً  ٢٠٠٨ ديسمبر   ٢٣ المصدرة للغاز في موسكو في       ختام منتدى الدول  
  .للمنظمة الوليدة

  

  :تنمية الصادرات الروسية من النفط والغاز. ٢

ـ             الخـارج، وتنميـة    يكان هناك حرص على دعم القدرة التنافسية للشركات الروسـية ف
بـى  و مقـدمتها االتحـاد األور   لف األسـواق، وفـي    النفط والغاز لمخت  الصادرات الروسية من    

وحيد أليكبيروف تمتلـك الـشركة      " لوك أويل "فوفقاً لتصريح لرئيس شركة     . والواليات المتحدة 
 وقامـت  .باو أور محطة في٦٠٠يات المتحدة، وحوالي   الوال حوالي ألفي محطة لتعبئة الوقود في     

 Gettyمـن   الواليات المتحدة  فيلوقود   بتبديل الالفتات على محطات ا     ٢٠٠٧خالل عام   الشركة  
  . السوق األمريكيةيتأكيداً على ترسيخ أقدامها ف" لوك أويل" إلى األمريكيتين Mobilو

 روسـيا بإمـدادها  تقوم  حيث ي للنفط والغاز الروسيبية السوق الرئيس ووتمثل الدول األور  
لغـاز، وأهمهـا ألمانيـا    من احتياجاتها من ا% ٥٠أكثر من  والنفط من ها احتياجاتمن% ٢٧بـ  
بـا  و مـن أور ي إليها، وأيضاً الجزء الشرقي تعتبر روسيا أكبر مصدر للنفط وللغاز الطبيع       يالت

لثـى اسـتهالكها مـن الـنفط،     با الشرقية بأكثر من ثُ  و يمد دول أور   يحيث كان االتحاد السوفيت   
وما زالـت هـذه   . مية السوق العال  يمن وارداتها منه، وبأسعار تقل كثيراً عن مثيلتها ف        % ٨٠و

ـ  ي على روسيا ف   يالدول تعتمد أعتماد أساس    . ي الحصول على احتياجاتها من النفط والغاز الطبيع
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مـن احتياجـات القـارة    % ٧٠ حـوالي  ٢٠٢٠غطي الغاز الروسي في عـام  يومن المتوقع أن    
  . األوروبية

ناك لقاءات دائمة بـين  بية، وهو العالقات الروسية األوريعتبر ملف الطاقة ملفاً أساسياً ف  وي
ـ   .  مجال الطاقة  يبي بشان التنسيق ف   وروسيا واالتحاد األور    يأهمها المجلس الـدائم للـشراكة ف

واللقاء . ٢٠٠٥ أكتوبر ي عقد جلسته األولى ف    يبي والذ ومجال الطاقة بين روسيا واالتحاد األور     
ـ     " حوار الطاقة  "ي الدور يالتنسيق بـي  ولمفـوض األور   وا يبين وزير الصناعة والطاقة الروس

   .لشئون الطاقة

 إلى جانب النقـل البحـري    ،وتقوم روسيا بتصدير النفط عبر البحر األسود وبحر البلطيق        
 ومن المعروف أن لدى روسـيا أسـطول لنـاقالت       ي،للنفط المستخرج من منطقة القطب الشمال     

فق تقـديرات األول   سفينة وذلك و١٣٩ مجال النقل الدولي    يالبترول، ويبلغ عدد السفن العاملة ف     
ألف طن، لتحتل روسيا بـذلك المرتبـة   ) ٦٣٩١,١(، بحمولة إجمالية تصل إلى   ٢٠٠٥من يناير   

 سـفينة جديـدة بحمولـة    ٧٣ بنــاء  ٢٠١٠-٢٠٠٢ وتتضمن خطـة ، العالـم يالثانية عشر ف  
  . ألف طن من النفط الخام٤٠١٢إجمالية تصل إلى 

  

  :بديلة ال نقل الطاقةاتشبكالسعى للسيطرة على . ٣

مثـل بـدائل محتملـة للطاقـة      تُي الت نقل الطاقةاتشبكتسعى روسيا إلى السيطرة على     
 ففي مـايو  ، من خالل الشراكة واالستثمارات المشتركة     باوأورالروسية بالنسبة ألسواقها السيما     

 ركـز شملت كل من قازاقستان وتركمانستان،  بجولة في آسيا الوسطى ، قام الرئيس بوتين   ٢٠٠٧
ـ  . سيا الوسـطى ن آ على التعاون في مجال استخراج وتصدير النفط والغاز م       هاخالل ع فـتم توقي
وسـيا إلـى    ري المصدرة عبر قازاق كميات النفط ال   لزيادةنزاربايف   ي مع الرئيس القازاق   اتفاقية
ادنسك، بـين أوكرانيـا    ج - برودي -بمشروع خط أوديسا   اهتمام بالده     نزاربايف  وأكد .باوأور

 يـرجح  ي األمر الـذ .شروعمإشراك الجهات الروسية المعنية بهذا ال لكن بشرط ،وبحر البلطيق
ولـيس  إلى األسـواق الخارجيـة     ي والروس ي القازاق شبكة احتياطية لنقل النفط   دوراً للمشروع ك  

بيـردي   يمـع الـرئيس التركمـان   تفاقيـة  بوتين التوقيع   أعقب ذلك    ،منافساً للخطوط الروسية  
نحو بلغاريـا   با عبر األراضي الروسيةو من تركمانستان إلى أورمد خط غاز جديد لمحمودوف
نحو بناء عالقات أوسع مع روسيا، وتحديـداً فـي       قدماً  أنه سيمضي    أكد محمودوف و ،واليونان

 بأسعار تقل كثيراً عن أسـعار  ن ذلك شراء روسيا للغاز التركماني     ويتضم،  مجال تصدير الغاز  
  .باو ألورلغاز الروسيبيع ا

 تركمانستان مع ي ميدفيديف في ديمتري الحالي جمع الرئيس الروسيللقاء الذوخالل ا
رؤساء كل من أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وهى الدول المطلة على بحر قزوين وتمتلك 

 العالم بعد منطقة الخليج ي في نفطي أكبر احتياطيمن شواطئه حيث ثان% ٨٧مع روسيا 
 مجال الطاقة واستغالل ثروات بحر يى التنسيق والتعاون ف اتفقت الدول األربع عليالعرب
تعاون اتفاقية  ٢٠٠٩ سبتمبر ١٣ في كما وقعت روسيا وتركمانستان على هامش اللقاء. قزوين

 الستغالل الروسية، وذلك " إيتيرا"التركمانية وشركة  الهيدروكربونية بين وكالة استخدام الموارد
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ومن المقرر بدء  .نالتركماني على بحر قزوي  للقطاع٢١ المنطقة رقم ي ف النفط والغازحقل
ا١٦٠ً ي بحوالحقلالاحتياطات وتقدر . ٢٠١٠عام حقل مطلع الالعمل على استغالل    مليون طن

 ١٠ مليون طن من النفط و٢٠ن يستخرج أويتوقع . مليار متر مكعب من الغاز ٦٠من النفط و
الستثمارات الموظفة في هذا حجم ا تبلغ و،مكعب من الغاز المرافق كل عام مليارات متر

 .المشروع مليار دوالر
  الروسـية بـروم   جاء اتفاق شركتي غازإطار هذا التوجه أيضاً،  وفي  من ناحية أخرى،    

غازبروم علـى حـصتها فـي أنبـوب الغـاز      بموجبه وسوناطراك الجزائرية، والتي ستحصل  
 عبـر قـاع البحـر    ر جزئياًيمويطاليا  الذي يجري مده من حقول الغاز الجزائرية إلى إ "جالسي"

إضافة إلى إمكانية انضمام الشركة الروسية إلـى   . المتوسط ومن خالل أراضي جزيرة سيردينيا     
كما تدور مفاوضات بـين  .  من الجزائر إلى إسبانيا"ميدجاز"كونسورتيوم يتولى مد أنبوب الغاز      

على شواطئ بحـر البلطيـق، يـتم     االجانبين حول التعاون لتشييد مصنع لتسييل الغاز في روسي    
  .كا الشماليةريتصدير إنتاجه إلى أم

  
  : الخارجيالدفع باالستثمارات الروسية ف. ٤

ـ       يهناك إقبال شديد من جانب شركات النفط الروسية السيما تلك التابعة للدولة لالستثمار ف
 المـشاركة فـي  مناطق العالم مـن خـالل    مختلف   ي الدول المنتجة له ف    يقطاع النفط والغاز ف   

 مجـال  يفروسيا تمتلك التكنولوجيا والخبرة الالزمة ف  . عمليات البحث والتنقيب وتطوير االنتاج    
عـد   حيث تُ مجال الصناعات البتروكيماويةب عن البترول واستخراجه، وكذلك في    الكشف والتنقي 

شركة كبرى بفروعها المنتـشرة   ١٥ روسيا من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم من خالل   
حاليـاً مـن   " غاز بروم"و" لوك أويل"عتبر الشركات الروسية خاصة وتُ. في مختلف أنحاء العالم 

ديد خريطة االسـتثمارات الروسـية   مكن تحوي.  مجال الطاقةكبرى الشركات العالمية العاملة في 
  : المناطق والمشروعات التاليةفي
  
  :بــاوأور. أ

  :يما يل، ي مجال النفط والغاز الطبيعيت الروسية األوربية المشتركة فتتضمن المشروعا

الكسندروبوليس، وتم توقيع االتفاق بشأنه بـين كـل مـن    -مشروع أنبوب النفط بروجاس   -
روسيا واليونان وبلغاريا لنقل النفط من ميناء نوفوروسيسك بروسيا على البحـر األسـود     

 الـنفط الجديـد إلـى مدينـة الكـسندروبوليس      إلى ميناء بورجاس البلغاري ومنه بأنبوب 
 كـم  ٢٨٠ليصل بذلك طول األنبوب إلـى حـوالي    . با الغربية واليونانية ثم إلى دول أور    

.  مليـار دوالر ي السنة وتبلـغ تكلفتـه حـوال   ي مليون طن بترول ف   ٥٠ – ٣٥يضخ فيه   
خاصـة   على قطاع الطاقة في أوروباة روسياقبضعتبر هذا الخط خطوة هامة إلحكام   وي ،

أن هذا األنبوب يوفر اإلمكانية الختصار طرق نقل النفط عبر مضيق البوسفور، ويمـنح         
 من ناحيـة أخـرى،   .باوالشركات الروسية إمكانية النقل المباشر إلى البحر المتوسط وأور 

خفـض  إلى  يسيؤد، كما  عائدات سنوية لبلغاريا تزيد عن ملياري دوالر      هذا الخط   حقق  ي
وفق االتفاقية الموقعة ستقوم الدول الـثالث بتأسـيس        و .باوالنفطية ألور أسعار الواردات   
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ة كـل مـن اليونـان    ـ، بينما ستكون حص%٥١ا فيها ـشركة دولية، تكون حصة روسي 
تـم   ٢٠٠٨فى يناير زيارة الرئيس فالديمير بوتين إلى بلغاريا وخالل  %. ٥,٢٤وبلغاريا  

ـ بور"تأسيس شركة لمد وتشغيل أنبوب لتوقيع اتفاقية بين روسيا وبلغاريا واليونان     -اسج
 . لنقل النفط" الكسندروبولس

 تحتل أولوية ملحوظة   عتبر من أهم مشروعات الطاقة التي      ي الذي" التيار الجنوبي "مشروع   -
هو مشروع أنبوب غاز سيمتد عبـر قـاع البحـر األسـود مـن مينـاء           لدى روسيا، و  

 ثم يمتد بفرعين عبر شبه جزيرة البلقان      نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء فارنا البلغاري،     
تنويع خطـوط إمـدادات الغـاز الطبيعـي     إلى  ويهدف المشروع. إلى إيطاليا وإلى النمسا  

. تبعية لبلدان الترانزيت، وبالتحديد أوكرانيـا وتركيـا     البا، والتقليل من    والروسي إلى أور  
" غـازبروم "ت شركتا وكان. ٢٠١٦ بحلول عام ومن المخطط أن يتم االنتهاء من المشروع   

 علـى إنـشاء مؤسـسة    ٢٠٠٧اإليطالية قد اتفقتا في أواخر شهر نوفمبر  " Eni"الروسية و 
 كلفـة تلنقل الغاز من روسيا إلـى جنـوب أوروبـا ب   " التيار الجنوبي"مشتركة لمد أنبوب    

ذي ال" نابوكو" لمشروع  قوياًمنافساً" التيار الجنوبي "عد أنبوب   وي.  مليار دوالر  ١٤ تقديرية
 مد أنبـوب  ويهدف إلى مليار دوالر    ٦،١٤ بحوالىكلفته  تتقدر  الواليات المتحدة، و  رعاه  ت

 دون ٢٠١١لنقل الغاز من منطقة بحر قزوين عبر األراضي التركية إلى النمسا قبل عـام      
تركيـا وبلغاريـا ورومانيـا     وتشترك في تنفيذ هذا المشروع      . المرور بأراضي روسيا  

ن الحاجـة إلـى   إف" التيار الجنوبي"الخبراء أنه إذا تم بناء أنبوب       ويرى  . والمجر والنمسا 
  .ستنتفي تماماً" نابوكو"مشروع 

الروسية وشركة الطاقة البلغارية القابضة اتفاقية بشأن تنفيـذ        " غازبروم"وقعت شركة   وقد  
ي بيرفـانوف  جيـور جالبلغاري   خالل زيارة الرئيس     لنقل الغاز " التيار الجنوبي "مشروع  

 لروسيا فـي مـشروع   اًما وافقت المجر على أن تكون شريك    ك. ٢٠٠٩ فبراير    في وموسكل
 ٢٠٠٩ مـايو  وفـي  .٢٠٠٨ فبرايـر  م توقيع االتفاقية الخاصة بذلك في    وت الجنوبي   التيار

مـشروع مـع   الالتعاون الخاصة بتنفيـذ  عدد من اتفاقات الروسية " غازبروم"وقعت شركة  
  .الصربية" Srbijagas"اليونانية و" DESFA"شركات 

، لتصدير الغاز الروسي إلـى ألمانيـا    "التيار الشمالي "ويتكامل هذا المشروع مع مشروع       -
عبـر  ) جفيبـور (وسيمتد هذا األنبوب من روسيا  . وبريطانيا وهولندا وفرنسا والدانمارك   

وتـساهم فـي   .  كـم ١٢٠٠ بطـول يتجـاوز     )رايفسوالدج(قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا      
" و" Wintershall Holding" من األسـهم، و %٥١الروسية بـ " ازبرومغ"شركة مشروع ال

E.ON Ruhrgas " لكل منهما، وكذلك  %٢٠األلمانيتان بـ"Gasunie "  ٩الهولندية بــ %
 ٢٠١٠ومن المنتظر إنجاز بناء الخط األول من المـشروع بحلـول يوليـو             . من األسهم 

غ الطاقة التمريرية للخط األول مـن     ومن المتوقع أن تبل   . ٢٠١٣والخط الثاني بحلول عام     
، وأن تصل الطاقة التمريريـة  ٢٠١٢ مليار متر مكعب في السنة بحلول عام        ٣٠األنبوب  

عـام   مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الـسنة، بحلـول      ٥٥نبوب إلى   ألالقصوى ل 
٢٠١٣ .  
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 Conoco Phillipsالروسية مؤسسة مشتركة مـع شـركة   " لوك أويل"كذلك أسست شركة  -
 بيتـشوار للـنفط     - تيمـانو  الستثمار حقول " ناريانمار نفط غاز  "األمريكية أطلقت عليها    

بي من روسيا والذي سيتم نقلـه بنـاقالت البتـرول إلـى     و شمال الشطر األوروالغاز في 
ـ وتستأثر  . شاطئ بحر بارينتس للتصدير     حـين  من أسهم الشركة فـي % ٧٠لوك أويل ب
 .فقط% ٣٠تبلغ حصة الشركة األمريكية 

. بـا الجنوبيـة  ومشروع نقل الغاز الروسي عبر أراضي تركيا إلـى أور يضاف إلى هذا     -
عتبر تركيا من األسواق األساسية للغاز الروسي حيث تتزايد صادرات روسيا من الغاز         وتُ

 ٢ليـار م  م١٤,٥فقد ارتفعت مـن  . على نحو واضح" التيار األزرق "إلى تركيا عبر خط     
ي بحث مشروع لمـد  وجار.  وتواصل االرتفاع٢٠٠٥ عام  ر في  مليا ١٨ إلى   ٢٠٠٤عام  

جـل مواجهـة الطلـب     من أ٢٠١٥بحر األسود مع حلول عام      قاع ال  خط أنابيب أخر في   
وكان هذا موضع . با عبر تركياوالمتزايد من جانب تركيا على النفط وكذلك لنقله إلى أور         

 .٢٠٠٦ فبراير ا فيالـروسية إلى تركي" غازبـروم"بحث خالل زيارة رئيس شركة 
بية وتوسيع نـشاط الـشركات الروسـية    و عدد من الدول األورالتغلغل في قطاع النفط في  -

غاز بروم في صـفقة   اتخذتها شركة  التيخطواتال فيها من خالل عدة صفقات من أهمها      
 مليون مستهلك، ومليون ١٢ البريطانية، التي توفر الغاز ألكثر من      "سنتريكا"شراء شركة   

 "جالب انريجيـا  "من رأس مال شركة     % ٧ ها شراء كذلك. صناعية في بريطانيا  مؤسسة  
 من الغـاز الجزائـري إلـى     مكعب متر مليار٨البرتغالية، التي حصلت على حق توريد     

 .  الذي سينقل الغاز الجزائري إلى البرتغال وفرنسا"ازجميد "با، عبر خط أنابيب وأور

بالتوقيع على اتفاقيـة  " إي أون"لطاقة االلماني الروسية وعمالق ا" غازبروم" قامت شركة -
 مجـال اسـتخراج الغـاز والمتـاجرة بالغـاز       صول فياأل حول تبادل٢٠٠٩ يونيو في

عت على هامش المنتدى االقتصادي الدولي فـي سـانت     لتي وقُ  ا وتنص االتفاقية . الطبيعي
غـاز  "شـركة   ف على أن تحصليفيديالروسي دميتري مد  وبحضور الرئيسجبطرسبور

، مقابـل أن  "هيروغاز"المساهمة المقفلة   في شركة "إي أون " من أسهم% ٤٩  على"بروم
الغـاز والـنفط   حدى شـركات   إفي" غازبروم"من حصة  % ٢٥   على "إي أون  " تحصل

 .أسهمها من% ٥٠نحو " غازبروم"التي تملك العاملة في روسيا و
 ساخالين الواقعة فـي أقـصى   في مشروع مصنع تسييل الغاز في جزيرة      مشاركة هولندا    -

فـي  الهولنديـة  بـشأن المـشاركة   واالتفاق بين الجانبين الشرق الروسي الذي تم تشغيله،    
 تم االتفاق عليهـا خـالل زيـارة       والتي بشبه جزيرة يامال الروسية   " غازبروم"مشاريع  
  .٢٠٠٩ يونيو  لهولندا فيميدفيديفالرئيس 

ة ومؤسسة فلوكسي البلجيكية على إنـشاء   غازبروم الروسي شركة اتفقت   ٢٠٠٧ مارس   في -
 الـسعة التخزينيـة    وتقدر. ٢٠١٢مستودع ضخم للغاز الروسي في بلجيكا مع مطلع عام     

 .بـا وأور سيوجه للتوزيع في مليون متر مكعب من الغاز الروسي     ٣٠٠ للمستودع بحوالي 
  . المتبقية%٢٥بلجيكا على نسبة ، وتسيطر %٧٥ المشروع وتبلغ حصة روسيا في
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 المجريـة  MOLوشركة " غازبروم"شركة وقعت  ،  غاز في المجر  للبناء مستودع   مشروع   -
 مليار متر مكعـب مـن    أكثر من مستودع  ال سعة    وستبلغ .٢٠٠٩ مارس   في بشأنهاتفاقية  
  . الوقود

  

  :المنطقة العربية. ب

ـ      لطاقة أحد المجاالت األساسية التي    مثل قطاع ا  ي ية،  تتالقى فيها المصالح العربيـة والروس
وهنـاك العديـد مـن    .  المستقبل والدعامة األساسية لها جوهر الشراكة العربية الروسية في    وهو

عتبـر نـواة لتطـوير     تُسيا وعدد من الدول العربية، والتي بدأت بالفعل بين روالمشروعات التي 
  :أهمها هذا المجال، التعاون في

" لوكـسار " مؤسـسة   ٢٠٠٤أنشأت شركة لوك أويل وشركة النفط الوطنية السعودية عام           -
ة الكتشاف واستثمار حقول الغاز في الجزء الشمالي من صحراء الربـع الخـالي       المشترك

 وتتـسم . مـن أسـهمها  % ٨٠ سنة، وتمتلك لوك أويل  ٤٠ لمدة   ٢ ألف كم  ٣٠ مساحة   في
ـ   ي ف الروسية"  اويل لوك" شركة   مشاركة  الـسعودية  ي استثمار حقول الغاز والمكثفـات ف

ـ الروسـية " غـاز  تـرانس  ستروي" هذا المجال، فيما تشارك شركة يبأهمية بالغة ف   ي ف
 . أراضي المملكة السعوديةيصياغة شبكة توزيع الغاز ف

الروسيتين في تطوير حقول النفط الكويتية األربعـة  " لوك أويل"و" سينفط"اشتراك شركتي    -
 .مليار دوالر ٨-٧وهي مشاريع تتراوح تكلفتها بين  الشمالية،

لـغ طولـه    يب باإلمارات العربية المتحدة والذي    " الفجيرة –الطويلة  " الغاز   مشروع أنبوب  -
 إنجـاز  ٢٠٠٩ عام روى ترانس غاز الروسية، وقد تم في كم وتقوم بتنفيذه شركة ست  ٢٤٠
 .  ثالث مراحلرحلة األولى من المشروع من إجماليالم

 منطقة  أنابيب فيلمد خط " كونسوريتوم"وع   إطار مشر  أيضاً التعاون مع سلطنة عمان في      -
بحر قزوين لنقل النفط من كازاخستان عبر األراضي الروسية إلى مينـاء نوفورسيـسك            

 .٢٠٠١ نوفمبر ، وقد دخل المشروع حيز التنفيذ فيالروسي على البحر األسود
كبرى الشركات العالمية من " غاز بروم"و" لوك أويل"عتبر الشركات الروسية خاصة تُ -

وهناك العديد من المشروعات التي بدأت بالفعل بين .  مصرقة فيالعاملة في مجال الطا
" لوك أويل"انتاج شركة در وقُ.  هذا المجالعتبر نواة لتطوير التعاون في تُالبلدين، والتي
وقعت الشركة اتفاقيتين وقد .  ألف برميل يوميا١٢ً بنحو ٢٠٠٤ مصر عام الروسية في

منطقة شمال شرق جيسوم والثانية في منطقة  ، األولى للبحث في٢٠٠٣جديدتين في عام 
 ٢٠٠٤وفي عام .  مليون دوالر٢٦، وبتكلفة حوالي ٢ كم١٧٦غرب جيسوم في مساحة 

 صناعة البترول والغاز ا المجال إلى التعاون االستراتيجي الكامل في هذانتقل التعاون في
ارات روسية حيث تم االتفاق على إقامة مشروعات مشتركة مع شركة لوك أويل باستثم

 أنشطة البحث عن البترول وانتاجه سالة وتصدير الغاز الطبيعى المصري والتوسع فيإل
  غرب عش المالحة هذا إلى جانب تنمية أعمالها في منطقة امتيازها في. سبخليج السوي
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  قامت شـركة  كما .  من البترولمن االنتاج المصري% ١٠تاجها مثل انوالصحراء الغربية، لي
بين البلـدين   البترول والغاز المصرية بخطوات هامة على طريق التعاون  وشركة " بروم غاز"

  .٢٠٠٨عام  يا مذكرة تفاهم فتن وقعأ بعد

 الجزائر مـن حـوض   ي خط أنابيب لنقل النفط فبإنشاء"  ترانس غاز  ستروي "شركة تقوم -
ـ يفت شركتان روسيتان حقلين للغاز ف   واكتش ، كم ٤٠٣ بطول   رزيوأ إلى   الحمراء اع  القط
 . الجزائري ف٢٤٥

 مشروع إنشاء خط أنابيب الـنفط بطـول       ي ف العمل"  ترانس غاز  ستروي "شركة تواصل -
  .لى بيسينإ السودان من ميلوت ي فكم ٣٧٠

ـ  ٣٢٤إنشاء خط أنابيب لنقل الغـاز بطـول   ب"  غازترانس ستروي"تقوم شركة    -  ي كـم ف
 الحـدود الـسورية    جزئه المار بـسوريا مـن     ا فيما يعرف بخط الغاز العربي في      سوري

 رير البترول وأخر لتحويل الغاز فـي كما يتم إنشاء مصنعاً لتك. األردنية إلى مدينة حمص  
 . سوريا بالتعاون مع روسيا

ـ الـذي ستغالل حقول الغاز جنوب ليبيا، ومنها حقل اليفانت  المشروعات المشتركة إل   - غ  تبلُ
 ٢٠٠٦ عـام  يومياً منذ برميل ١٣٤ ، وينتج الحقل حوالي%٣٣ازبروم به   حصة شركة غ  

 ى جانب مـشاركة الـشركات الروسـية فـي      هذا إل .  اإليطالية بالمشاركة مع شركة إيني   
 .مشروع أنبوب الغاز بين ليبيا وإيطاليا

 الـسابق،   والنظام العراقيكذلك تم التأكيد على احترام العقود واالتفاقات السابقة بين روسيا   -
 هـذا  وفـي . شركات الروسية إلـى العـراق   الوعلى عودة الشركات النفطية وغيرها من     

وكانت شـركة لـوك   .  العراقوك أويل النفطية الروسية عملها فيالسياق استأنفت شركة ل 
 مع العراق يقضي بتطوير المرحلة الثانية مـن حقـل    اتفاقا١٩٩٧ًأويل قد وقعت في عام     

االستمرار فـي   فترة ما بعد االحتالل منعت الشركة من ة، ولكن الظروف األمنية في    القرن
وقد قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النفط العراقية السـتئناف عملهـا    . عملها

المذكرة تقوم شركة لوك أويـل بتـدريب     وبموجب تلك٢٠٠٤ مارس عام ١٠وذلك في 
ة برم الصناعية الكبرى الواقعة في قلب روسـيا    مدين ي كل عام، وذلك ف     عراقياً  فنياً ١٥٠

والجامعة التقنية للـنفط   موسكو في) إيفان جوبكين(والغاز الروسية معة النفط  جاوكذلك في 
 ذوي وتتكون المجموعة المتدربة من شباب المهندسـين العـراقيين      .  مدينة أوفا  والغاز في 

 تـدريب  ٢٠٠٧وقد تم حتى مطلع عام .  قطاع النفطالكفاءات العالية والخبرة في العمل في   
ـ        إطار دورات   في  مهندساً ٤٥٨ شآت شـركة   تدريبية متخصصة مدتها شهر واحد في من

  دورات التدريب المتكاملة ومدتها سنة واحدة فـي منـشآت   مهندسين في١٠لوك أويل و
 من طالب الماجستير والدكتوراة فـي جامعـات الـنفط      مهندساً ٨٤الشركة والجامعات، و  

  .الروسية والغاز
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  :إيــــران. جـ

مع الحكومة اإليرانية حول مـساهمتها فـي إسـتخراج    الروسية  " غازبروم"اتفقت شركة   
وتـساهم  ". فـارس الجنـوبي  "الغاز الطبيعي والتنقيب عن النفط في مجمعين أو ثالثة من حقول      

 في مشروع التنقيب عن النفط في صـفين مـن هـذه الحقـل       ١٩٩٧منذ عام   " غازبروم"شركة  
الماليزيـة بنـسبة    " بيتروناس"ة  ركوش % ٤٠الفرنسية بنسبة   " توتال ألفا "باالشتراك مع شركة    

٣٠ .%كما وقعـت  . كبر حقول الغاز الطبيعي في العالم من أ واحداً" فارس الجنوبي "عتبر حقل   وي
 في طهران مذكرة تفاهم  ٢٠٠٨ يوليو   ١٣الروسية ووزارة النفط اإليرانية في      " غازبروم"شركة  

رفان على تشكيل مؤسسة مـشتركة   لتطوير التعاون المشترك في مجالي النفط والغاز، واتفق الط        
للتنقيب واستغالل الحقول النفطية ومكامن الغاز، وتوريد الغاز الروسي إلى المنـاطق الـشمالية            

كما اتفق البلدان علـى مـشاركة شـركة    . توقيع عقود طويلة األمد في هذا المجال    بعد من إيران 
  ".الهند-باكستان-رانإي"الروسية في تنفيذ مشروع بناء خط أنابيب الغاز " غازبروم"

هذ إلى جانب مشروعات مستقبلية عدة ومنها المشروع الذي تم االتفاق عليه بين شـركة          
شـركة  " القطرية و" Qatar Liquefied Gaz Company Limited" الروسية وشركة " غازبروم"

ه إلنشاء مؤسسة مشتركة خاصة باستخراج الغاز فـي إيـران وتـسييل          " النفط االيرانية الوطنية  
" فـارس الجنـوبي  " الغـاز  نابيب الغاز من حقل   المؤسسة المشتركة بإنشاء خط أ     قوموست. بقطر

مـن   % ٣٠لمؤسسين على حـصة  وسيحصل كل من ا   . لى منطقة رأس لفان القطرية    االيراني إ 
  .لى شركة تتولى تسويق الغازإ% ١٠المشروع، وستعود حصة 

  
  :أمريكا الالتينية. د

جولة في أمريكا الالتينيـة   ٢٠٠٨ نوفمبر   ٢١ ميدفيديف في    بدأ الرئيس الروسي دميتري   
 التعـاون واالسـتثمارات    كان أحد أولوياتها تنميـة ر خاللها بيرو والبرازيل وفنزويال وكوبا  از

  .  مجال الطاقةالروسية في

خونين "فنزويال الستغالل حقل و بين روسيا مشتركة فقد تم االتفاق على إنشاء شركة
 مليار ٣٠نحو فيه  مليار برميل، ويبلغ حجم االستثمارات ٥٣ بـ بهات النفط  احتياط، وتقدر"٦

الخاصة  بالمناقصة ٢٠٠٥في عام الروسية قد فازت " غازبروم"وكانت شركة . دوالر
ا كما و. في فنزويال" ٢- أوروماكو"و" ١-أوروماكو"الترخيص لتنقيب حقول الغاز ب قعت روسي

مجموعة من االتفاقيات  زيارة الرئيس تشافيز لموسكو  خالل٢٠٠٩ سبتمبر  ١٠ فيوفنزويال 
 يصل  ، والذي"حزام نهر أورينوكو"االستثمار المشترك لحقول النفط في منطقة ب الخاصة

تم التوقيع  حيث  مليار برميل من النفط الثقيل وما فوق الثقيل٢٣٥مخزونه النفطي إلى حوالي 
كونسورتيوم النفط "ط والغاز وف الحكومية للن الفنزويليةPdVSA على مذكرة تفاهم بين شركة 

كما  . والذي تأسس من كبرى الشركات النفطية الروسية خصيصاً للعمل في فنزويال ،"الوطني
الروسية لمد " ترانس نفط"الفنزويلية وشركة PdVSA  وقع الطرفان مذكرة تفاهم بين شركة 

  طار مشروع تطوير البنية التحتية خطوط األنابيب النفطية، بهدف التعاون طويل األمد في إ
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وقعت مذكرة تفاهم أخرى بشكل منفـصل بـين شـركة     و.النفطي" حزام نهر أورينوكو  "لمنطقة  
 PdVSAالروسية"روس نفط"شركة  الفنزويلية و .    

شـركة  وخالل جولة الرئيس ميديفيديف أيضاً المشار إليها تم االتفـاق علـى أن تقـوم          
 من  تملك احتياطياًالتينامج متكامل لتطوير قطاع الغاز في بيرو،      الروسية بإعداد بر  " غازبروم"

روسـيا بإنـشاء مـشروع    أبدت القيادة الروسية اهتمـام  كما . عتد به ولم يقدر حتى اآلن يالغاز  
  . لتوريد الغاز الطبيعي المسال من بيرو إلى المكسيك

      
  :أفريقيا. هـ

التـي  و ،فريقيـة اإلبلدان من الي في جملة رئيس روسزيارة لأول  ب الرئيس ميدفيديف    قام
وعبر خاللها عن رغبـة موسـكو   . والجوشملت نيجيريا وناميبيا وأن ٢٠٠٩ يونيو ٢٣بدأت في   

ودعا ميدفيديف فـي  . قدر بمليارات الدوالرات يل حجم االستثمارات الروسية في إفريقيا        تنمية في
  . آنذاكوال جتترأسها أنكانت التي هذا الصدد إلى تفعيل التنسيق بين روسيا ومنظمة أوبك 

. وشـركة الـنفط الوطنيـة النيجيريـة     "غازبروم"توقيع اتفاقية تعاون بين شركة  تم   كما
عتبر نيجيريا أحد أكبر منتجي الوقود الهيدروكربوني في أفريقيا، إذ يزيد االحتياطي المكتـشف   تُو

يشكل احتياطي الغـاز  ، وفط يومياوتنتج نيجيريا مليوني برميل من الن  مليارات طن،  ٩فيها على   
 مليون طـن مـن الغـاز الطبيعـي     ٢٢تنتج و تريليون متر مكعب، ٥،٢الطبيعي المكتشف فيها    

تأسيس شـركة  فقد تم .  تضاعف إنتاجها النفطي بمساعدة روسيا    ومن المنتظر أن  . المسيل سنوياً 
، ومعالجـة الغـاز   مشتركة ألعمال االستكشاف الجيولوجي، واستخراج النفط والغـاز ونقلهمـا       

وقد تم إبرام وثائق تأسيس هذه المؤسسة فـي أبوجـا بـين ممثلـي إدارتـي شـركة             . المرافق
فـي   % ٥٠حصة كـل منهمـا       وستشكل. الروسية وشركة النفط الوطنية النيجيرية    " غازبروم"

حجم استثمارات الجانبين الروسي والنيجيري المشتركة في مـشاريع   الرأسمال التأسيسي وسيصل  
تخاذ كل اإلجـراءات الالزمـة   إوتعهد الجانب النيجيري ب. دوالر مليار ٢ؤسسة إلى أكثر من    الم

  . ومستقبلياًلضمان أمن الخبراء الروس العاملين في نيجيريا حالياً

 مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغـاز  في" غازبروم "كما رحبت نيجيريا بمشاركة شركة   
. لجزائر، ثم عبر البحر األبيض المتوسط إلـى أوروبـا  من نيجيريا عبر الصحراء الكبرى إلى ا    

وجدير بالذكر أن روسيا واجهت صعوبات في منافسة شركات النفط والغاز الغربية في نيجيريـا     
  .في األعوام القليلة الماضية

  

  :االستراتيجى العالميتأثير سياسة الطاقة الروسية على التوازن : ثالثاً

بيـة  و خاصة األسواق األورزايد لروسيا في سوق الطاقة العالميت المإزاء هذا النفوذ النفطي 
 ليـست مجـرد سـلع    ن موارد الطاقة من نفط وغاز طبيعـي   وبدرجة أقل األمريكية، ونظراً أل    

سـتخدام  ، فقد أثار ذلك مخاوف الواليات المتحدة من اموارد إستراتيجية جيوسياسيةتجارية ولكن   
خاصـة  . با والواليات المتحـدة و مواجهة أورروسيا فيإمدادات النفط كسالح سياسي من جانب     

عـن  ٢٠٠٨ و٢٠٠٦بعد األزمات المتكررة الناجمة عن إغالق إمدادات الغـاز الروسـي عـام          
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 ألوكرانيا وعدم سداد األخيرة لفـاتورة    خالف حول سعر النفط والغاز الروسي     أوكرانيا بسبب ال  
لعالقـات الروسـية األوكرانيـة تـوتراً      وقت تشهد فيـه ا   مدادات الروسية لفترات سابقة في    اإل

 مع بيالروسيا واتهام روسيا لها بإغالق القسم الـشمالي مـن       ٢٠٠٧ملحوظاً، وأيضاً أزمة عام     
 تـسبب   من الخام إلى أوروبا؛ األمر الذيالذي ينقل نحو خُمس صادرات روسيا " دروزبا"أنبوب  

 تم تجاوزهـا سـريعاً لـدفئ    ا، والتيبولندا وألمانيا وليتواني  في نقص إمدادات النفط في كل من        
   .العالقات بين البلدين

ورغم أن األزمات السابقة كانت نتيجة الخالف على أسـعار الـنفط والغـاز، وإصـرار             
ـ  ليهما من روسيا بذات األسعار التيالدولتان على الحصول ع    ي تقل كثيراً عن أسعار الـسوق، ف

 تتعامـل   والغاز إليهما بذات األسعار التيشددت الشركات الروسية على ضرورة بيع النفط      حين  
وقـد دعـم مـن هـذه     . باوبي، إال إنهما أثارتا مخاوف أور وبها روسيا مع دول االتحاد األور     

التصديق على ميثاق الطاقة الذي اقترحه االتحاد األوروبي والداعي إلـى  روسيا رفض  المخاوف  
وسكو المعاملة بالمثل وضـمان حكـم    حيث تطلب م   ،فتح الحقول الروسية لالستثمارات األجنبية    

  .الستثمارلبية مقابل فتح حقول الغاز الروسية والقانون وتبادل فتح أسواق النفط األور

ب الـذي ألقـاه    هذا االطار، دعا نائب الرئيس األميركي السابق ديك تشيني، عبر الخطا في
كمـا أعلـن   . بـا وور إلى تنويع موارد الطاقة أل٢٠٠٦قدت عام   التي ع  في قمة حلف األطلنطي   

با بالغـاز  و إمداد أورالروسية في" غاز بروم"ص دور شركة بي مراراً عزمه تقلي واالتحاد األور 
عتبر أذربيجان أقـوى  وتُ. سيا الوسطي والقوقاز وإيران خالل اللجوء إلى مصادر أخري من آ    من

س فقـط   لنقل لـي " جيهان– تبليسى  –باكو  "المنافسين لروسيا وذلك من خالل خط أنابيب الغاز         
وقـد  . بـا وإلى ميناء جيهان التركي ومنه إلى أورالغاز األذرى ولكن القازاقي والتركماني أيضاً   

" نـابوكو "أيضاً مشروع . انشأ هذا الخط بدعم أمريكي واضح رغم المعارضة الروسية القوية له      
هوريـات آسـيا   وهو تصور مستقبلي، يقدر له أن ينقل الغاز المنتج في جمهورية أذربيجان وجم     

كذلك هناك مشروع إيراني لنقـل الغـاز   . باوالوسطى عبر تركيا، إلى كل من وسط وغرب أور  
ستيعابية  إلى النمسا تبلغ قدرته اال  عبر أراضي كل من تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر وصوالً        

تطـورات   إن ، إال٢٠١١ السنة ومن المنتظر بدء العمل به بحلول عـام   في٢ مليار م٣٠المعلنة  
  .  قد تؤثر على هذا المشروعقضية البرنامج النووي اإليراني

وبيـة  بي األمريكي بشأن تنويع مصادر الطاقـة األور وولكن رغم علو نبرة الخطاب األور 
  . هذا الصدد، فإن ما تحقق بالفعل مازال ضعيفاً ومحدوداًوطرح العديد من المشروعات في

 مناسبات عـدة  في  فالديمير بوتينالحكومة الحاليالرئيس الروسي السابق ورئيس نفى  قد  و
 شريك طبيعي باوأور"أن  وأكدبا، وورألى  إتخطط لتقليص وارداتها من الطاقة      ن تكون موسكو    أ

بيـة حتـى خـالل الحـرب     وورن موسكو التزمت باتفاقاتها مع البلدان األ    وأ. "ومناسب لروسيا 
هـذا؟  ما رد الفعل ":  الشركات الروسية بقوله   وانتقد المحاوالت األمريكية للتضييق على     .الباردة

بيـة  وور تستثمر الشركات األعندما" "سواق الحرة؟ ما الذي يجري؟ ماذا عن العولمة ماذا عن األ     
ـ  بينما عندما وعولمة،   في الخارج، تسمي ذلك استثماراً     سمى ذلـك   يفعل الروس نفس الـشيء ي

  ."توسعاً
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كما أكـد الـرئيس الروسـي ديمتـري     –وهى  مجال الطاقة،  شك عمالقاً في  فروسيا دون   
 وترتبط بمصالح حيوية واسـتراتيجية  وبي إلى المجتمع األور دولة أوروآسيوية تنتمي  -ميدفيديف

 وبا على النحو الذي وتسعى روسيا جاهدة إلى توطيد وتدعيم عالقاتها بأور       . بيةومع الدول األور  
أحد المحاور األساسية لذلك مجال النفط  التعاون فيحقق مصالح الطرفين، ويعتبري  .  

تيح مواردهـا مـن الطاقـة    كذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف أن بالده تُ 
 من المنتقدين إثبات أن موسكو تستخدم موارد الطاقة كسالح لفرض إرادتهـا علـى         للعالم، طالباً 
  .مستوردة للطاقةكما أكد أن روسيا لم تنتهك أبداً أي التزام تجاه الدول ال. دول أخرى

دون شك بروسـيا، فـإن النفـوذ الروسـي      يرتبط وبيفرغم أن أمن الطاقة لالتحاد األور    
قتصادياً بحتـاً ويتعلـق   با والواليات المتحدة مازال ا و أور المتزايد بوضوح في أسواق النفط في     

ـ  أسعار النفط على وجه الخصوص والذي  بالتحكم في  جياً اً واسـتراتي  تعتبره روسيا مـورداً هام
فرغم أن الطاقة تعتبـر  .  ودعامة أساسية لتمكين الدولة الروسية وتنمية قدراتها إلقتصادها القومي 

  مكن توظيفها سياسياً إذا أرادت القيادة الروسـية ذلـك إال   أداة واعدة للسياسة الخارجية الروسية ي
  . ذلكال توجد أى مؤشرات لرغبة روسيا فيأنه حتى اآلن 

 هـذا  روسي في سوق الطاقة العالمي وصعودها لتـصبح عمالقـاً فـي   ويظل نمو النفوذ ال  
       عـزز مكانتهـا   المجال أمراً يضيف دون شك إلى القدرات الشاملة والمكانة الدولية لروسـيا، وي

وقد أثبتت أزمة أوسـيتيا الجنوبيـة   . مكن تجاوزها ال ي  دولياً التي " الفاعلة والمؤثرة "ل  كأحد الدو 
ظر إلـى   للمصالح الروسـية بـالن  وبيمدى احترام االتحاد األور ذلك، حيث عكست     ٢٠٠٨عام  

  .  ضوء ملف الطاقةالمصالح اإلستراتيجية التي تربط الطرفين في
 االسـتفادة مـن    عالم الغد هو سالح الطاقة، وعلـى مـصر    إن أحد أهم أدوات التأثير في     

 الهام، وتنمية صـادراتها   هذا المجال ليس فقط فيما يتعلق بإدارة هذا القطاع   التجربة الروسية في  
شتركة والـشراكة مـع دول الجـوار    من النفط والغاز؛ ولكن، وهو األهم، تنمية االستثمارات الم   

 تؤهلهـا  ات والكوادر البشرية والخبرة التـي     والشك أن مصر تمتلك المقوم    . فريقية والعربية اإل
  .لذلك
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