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عضوا مناقشا

شكر و عرف ان
عمال بقولو صلى اللّو عليو و سلم"من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"
الحمد هلل الذي أعاننا على انجاز ىذا البحث

نتقدم بمخالص عبارات الشكر و التقدير إلى أستاذنا المشرف
األستاذ مزياني لطفي على إشرافو على الرسالة و تقديمو للمساعدة و
النصح و التوجيو لنا في إنجاز ىذا العمل ،ف لو منا جزيل الشكرو
العرف ان و نسأل اهلل العظيم أن يوفقو في مشواره العلمي و العملي و
شكر موصول إلى لجنة المناقشة على تكرميا بقبول مناقشة ىذه
المذكرة.

اإلىدا
إلى روح والدي العزيز رحمو اهلل
إلى أعز ما أملك في الوجود أمي الحنونة الغالية حفضيا اهلل و أطال
في عمرىا
إلى أخواتي األعزا آسيا و ليندة
إلى روح أختي دالية رحميا اهلل
إلى عمتي العزيزة طاوس و زوجيا موحند أطال اهلل في عمرىما

إلى كل أساتذتي و زمالئي

الطالبة :حمادوش أمال

إلى التي على بساط األوجاع ولدتني وبأيدي اآلالم ربتني
و حمتني الى أغلى انسانة في الكون،الى من كان
دعائيا سر نجاحي ،

الى من ال تف ارق مخيلتي أبدا "اليك أمي"
الى من كللو اهلل باليبة و الوق ار،الى من علمني العطا دون
انتظار،

الى من أحمل اسمو بكل افتخار أرجو من اهلل أن يمد في عمرك
لترى ثمارا قد حان قطافيا بعد انتظار طويل،و تبقى كلماتك
نجوم الى األبد"اليك أبي"
دون أن أنسى أخي طاىر و أخواتي ليلية و المية
و الى زوج أختي ناصر وأطف اليا (ريان،ماسين،ياني)

إلى خالي صالح وصديقي العزيز محمد
إلى كل األساتذة و زمالئي

الطالبة دحماني ليزة

مقدمة
تعتبر الطاقة عنص اًر ذا أىمية بالغة،تدخل في كافة القطاعات في حياة األفراد حتى
أصبحت جزءاً ال يتج أز من نشاطات الحياة اليومية.
فالطاقة ىي قطاع ذو أىمية قصوى لإلقتصاد،وىي تشمل إنتاج ونقل وتجييز وتوزيع
وتسويق مصادر الطاقة المختمفة .ويتبع إنتاج الطاقة األولية التحول المحتمل إلى طاقة
ثانوية :إنتاج المنتجات البترولية من خالل التكرير وتوليد الكيرباء وح اررة الشبكة.
فموضوع الطاقة من الموضوعات اليامة في حياة األمم والشعوب،فيي التي تزود اإلنسان
بحاجتو وىي التي تدير اآلالت والسيارات والمصانع وكافة وسائط النقل المختمفة.
وقد كان إلكتشاف النفط دور ىام في حياة اإلنسان،حيث شيد العالم كثي ار من التغييرات
والتطورات،إذ تسارعت وتيرة التقدم العممي والصناعي بشكل كبير،ويعتبر النفط من أىم
االكتشافات التي توصل إلييا اإلنسان،فيو المصدر األول واألساسي لمطاقة،ومحور كل
اإلنتاج الصناعي والزراعي في العالم المعاصر،وقد أصبح عنص ار حيويا من عناصر الحياة
اليومية ،وبسبب تعدد إستخدماتو ومرونة منتجاتو تحول النفط إلى سمعة إستراتيجية تتحكم في
مصير العالم واقتصاده.
واكتسبت الطاقة أىمية ممحوظة خالل األعوام الماضية،إال أن سـعي المجتمعـات
والـدول إلـى تـأمين إحتياجاتيا من الطاقة أم اًر ليس بحديث،وكانت محاوالت السيطرة عمى
مصادر الطاقـة الـدافع األساسي لكثير من الصراعات في الماضي وكانت أيضاً عامالً
لمتقارب والتعاون فيما بين دول أخرى.

1

خطّة الدراسة
مقدمة
ّ 
 الفصل ال ّول :اإلطار المفاهيمي لألمن تطوره في نظرية العالقات الدولية
المبحث األول :مفهوم األمن خصائصو أبعاده و مستوياتو
المطمب األول :مفهوم األمن
المطمب الثاني  :خصائص األمن و أبعاده
المطمب الثالث :المستويات المتعددة لألمن

المبحث الثاني :تطور مفهوم األمن حسب منظورات العالقات الدولية
المطمب األول :األمن حسب النظريات التقميدية الكالسيكية (المدرسة الواقعية
الكالسيكية والواقعية الجديدة)
المطمب الثاني  :األمن حسب المدرسة الميبرالية و البنائية
المطمب الثالث :النظرية النقدية لألمن حسب مدرسة كوبنهاغن

المبحث الثالث :النظرة األوروبية لمطاقة
المطمب األول :مفهوم أمن الطاقة
المطمب الثاني :الرؤية األوروبية لمطاقة
المطمب الثالث :ديبموماسية الطاقة

 الفصل الثّاني :الوضعية الطاقوية لدول اإلتحاد الوروبي و التحديات التي
تواجهها
المبحث األول :القدرات الطاقوية لدول اإلتحاد األوروبي
المطمب األول :الفحم
المطمب الثاني :الغاز
المطمب الثالث :النفط

المبحث الثاني :مشاكل وتحديات أمن الطاقة األوروبي عمى المستوى
الداخمي
المطمب األول :نقص اإلنتاج المحمي و التبعية لممصادر الخارجية
المطمب الثاني :غياب سياسة طاقوية مشتركة
المطمب الثالث :مشاكل البنية التحتية لمطاقة في دول اإلتحاد األوروبي

المبحث الثالث :تحديات أمن الطاقة عمى المستوى الدولي
المطمب األول :تحدي العالقة مع روسيا في مجال الطاقة
المطمب االثاني :مدى موثوقية موردي الطاقة لدول اإلتحاد األوروبي

 الفصل الثالث :طرق و إستراتيجيات دول اإلتحاد الوروبي في تأمين
مصادر إمدادات الطاقة
المبحث األول :مصادر إمدادات الطاقة لدول اإلتحاد األوروبي

المطمب األول :روسيا و النرويج
المطمب الثاني :الدول العربية

المبحث الثاني :سياسات دول اإلتحاد األوروبي لضمان أمن الطاقة
المطمب األول :بناء وعقد حوارات مع الدول المنتجة
المطمب الثاني :المجوء إلى منطقة قزوين لضمان أمن الطاقة
المطمب الثالث :تنويع مصادر التموين و إستعمال الطاقات المتجددة

المبحث الثالث :مستقبل العالقات الطاقوية بين اإلتحاد األوروبي
ورسيا
األوروبية لمغاز الروسي (سيطرة شركة غازبروم الروسية)
التبعية
المطمب األول:
ّ
ّ
المطمب الثاني  :خروج اإلتحاد األروروبي من التبعية الطاقوية إتجاه روسيا

 الخاتمة
 قائمة المراجع
 فهرس الجداول
 فهرس الخرائط و الشكال
 الفهرس
 ملخص

 أهمية الدراسة :
عممية :
أهمية
ّ
ّ
الشق المتعمّق بإظهار
خاصة في
تسهم هذه الدراسة في إثراء مجال البحث األكاديمي
ّ
ّ

ذلك التداخل بين السياسة واإلقتصاد.

تساااهم هااذه الد ارسااة فااي إلطاااء ظ ارا حااول مجرياااأ الع قاااأ الدوليااة فهاام أساابا
األزماااأ و الص اراع كظ اواهر م زمااة لط سااان وتطااوره الح ااارا ي باات ماان فهاام الخم ياااأ
التااي كا ااأ فااي الما ااي دي يااة أو أديولوجيااة أو لرقيااة باألساااس لكاان األخطاار اليااوم هااو
التحول في الوالء الى المصامحة المادياة الاذا أصابص مصادر الصاراع مماا يصاع

إمكا ياة

الت بااؤ باااألطرام المتصااارلة أو المتوافحااة أو حتااى لاادم معرفااة إمكا يااة هايااة هااذا الصاراع
ولتحدي ااد ج ااوهر حركي اااأ الا اادول ف ااي الع ق اااأ الدولي ااة ما اان ال اارورا التع اارض ألبا اارز
مصاامحة تتبعهااا الاادول أال وهااي تمااك اإلقتصااادية والتااي يحودهااا العام ال الطّاااقوا ممااث فااي
البتاارول والزاااز الطبيعااي لااذا فااإن الاادول أ ااحأ تب ااي م ظورهااا الجيوسياسااي حااول الطاقااة
وان لم يكن ذلك بشكل مطمق فهو غالبا لمى رأس أج داأ الدول.
عممية:
أهمية
ّ
ّ
كما ااا تعا ااد ها ااذه الد ارسا ااة إسا ااحاطا لمواقا اات المعا اااش اليا ااوم والا ااذا يوصا اام ب ا ا إ عكا اااس
لمخرج اااأ العولم ااة والت ااي تتمي ااز باإل ج ااار التك ول ااوجي الها اال مم ااا خم ااق ث ااورا ف ااي ل ااالم
اإلقتصا اااد والتا ااي ترتكا ااز لما ااى الطاقا ااة مما ااا أدق لموصا ااول لمم ا اوارد فا ااي م ا اااطق وص ا ا أ
بالمستعصية في الما اي وكاذلك ت االم اإلساته ك والماداخيل لك ا أي اا

االم مان

حدا استخدامها كس ح سياسي .
رورا الوصول لمطاقة وزاد من ّ
بااالرغم ماان إدراك الاادول األوروبيااة خطاار زيااادا التمادهااا لمااى الوقااود األح اارا كوقااود
أساسااية وماان ثمااة زيااادا التبعيااة حااو الخااار فهااي ت اراهن لمااى األماان البي ااي وتزيااد ماان

التزاماتها البي ية هذا ماقد ي عكس لمى السياسة الدولية مستحب قد تتمثال فاي سابق أوروباي
حااو الطاقااة ال ظي ااة أو فرصااة لتثباايط ال مااو الها اال إلقتصاااداأ الاادول الصااالدا خاصااة
أن لا ّادا دول تحاااول لع ا
وّ

أدوار إقميميااة أو دوليااة وهااذا لاايس وليااد الصاادفة باال هااو تااا

لوامل جيوسياسية داخمية و تا الصراع حول الماوارد الطّاقوياة ولميا فاإن أهمياة الد ارساة

تكمن في ال هم الصحيص لهيكمية الع قاأ الدولية من خ ل العامل الطاقوا.
 اإلطار المنهجي لمدراسة :
ظ ا ار لمتعحيااد الشااديد وال ساابية التااي تتصاام بهااا العمااوم اإل سااا ية لاام يعااد ماان الممكاان
معالجاة مو ااوع مااا ماان وجهااة ظاار واحادا أو ماان خا ل إسااتعمال أداا بحااث لممااي واحاادا
ألجال التحصااي لمختماام حيثياااأ اإلشااكالية المدروساة ولااذلك يجا

اإللتماااد لمااى مجمولااة

ماان الم اااهل والمحارباااأ ألجاال و اات ظ ارا مو ااعية و حديااة بّاااءا لمد ارسااة وماان أها ّام هااذه
الوسا ل الم هجية المستخدمة في الدراسة جد:
المنهج التاريخي:
تم إستخدام هذا الم هل ل هم األحداث الي أدأ إلى ب اء محارباأ أمن الطاقة و
إلدراك دور األحداث المرتبطة بال ط في إلادا صياغة محارباأ أمن الطاقة العالمية
هذا من جهة ومن جهة أخرق ل هم الخم ية التارخية التي بمورأ م طمحاأ و محدداأ
السياساأ الطاقوية لمدول األل اء في اإلتحاد األوروبي طيمة تطور الب اء األوروبي و
ت ثير ذلك لمى ص ت الحرار اإلستراتيجي األوروبي لمواجهة م زق أمن الطاقة.
المنهج المقارن:
تم اإلستعا ة بالم هل المحارن ل د التطرق إلى مختمم محارباأ أمن الطاقة لألطرام
ال المة األساسية في معادلة الطاقة ل هم تباين محارباأ أمن الطاقة لمى لدا مستوياأ.

منهج تحميل الضمون:
تم اإلستعا ة بم هل تحميل ال مون من خ ل تحميل الخطاباأ و التصريحاأ
الرسمية و قراءا ما وراؤها و دوافعها الححيحية لم وايا األوروبية في لحد حواراأ مت الدول
الم تجة.
 اإلطار النظري لمدراسة:
تم إستخدام ال ظرّياأ والمحارباأ ولمى رأسها :
ولمى غرار الم اهل ّ
اقعية الجديدة:
النظرية الو ّ
يحر مكا ة الدولة المركز
هذا التيار الواقعي بزلامة كينيث والتز ويورغن هابرماس ّ

في ال ظام العالمي لكن يرق

رورا إد ار فوالل جديدا إلى جا

الدولة من شركاأ

فتعددية ال ظام العالمي ت رض مرالاأ أدوار هذه ال والل في
حكومية
وم ظماأ غير
ّ
ّ

وية ال ظام
أا تحميل لمسياسة
الدولية من جهة أخرق ه اك وجهة ال ظر التي ترق فو ّ
ّ

وا مركز تحميل مهم
الدولي ال اتجة لن ت ار مصالص هذه ال والل لمما أن هذه ال و ّ

اقعية الجديدا وهذا ما يحدث لمى أرض الواقت حاليا وي ّسر و ت ال ظام العالمي
لدق الو ّ
مسبباأ ال و ى في سعي الدول الحثيث حو م اطق الطّاقة.
الذا من ّ

نظريات اإلعتماد المتبادل :
يعد اإللتماد ظاهرا قديمة قدم الوجود اإل سا ي لكّها لم تكن بالشكل الحالي الذا زاد
ّ

مت موجة العولمة وت در هذه ال ظرّية

التعددا المبرالي الذا يرفض فكرا
من اإلتجاه ّ

مركزّية الدولة ولمى رأس هذا اإلتجاه جد ستنمي هوفمان وبيل فرجسون ك هم

الم ظرين وجوزيف ناي وروبرت كيوهن وترتكز هذه ال ظرّية في التحميل لمى الع قاأ
ويعرم جوزيم اا اإللتماد المتبادل":موقم من الت ثير المتبادل أو
اإلقتصادية
ّ
ّ
الدولية ّ

الية واإلقتصاد
اإللتماد لمى اآلخرين وبي هم" وفكرا اإللتماد المتبادل وثيحة الصمة بالمبر ّ

المعولم الذا يت من إلى جا

سياأ
الدول الشركاأ الكبرق والشركاأ
ّ
المتعددا الج ّ

الدولية وقد أ حى إتجاه اإللتماد المتبادل المسار الشا ت لمتحميل في
المالية
المؤسساأ
ّ
ّ
و ّ
الدولية الها مة لمى المستوق
لمحركية
الدولية في الحرن الواحد والعشرين ظ ار
الع قاأ
ّ
ّ
ّ

اإلقتصادا ومن بي ها تمك التي يشهدها الحطاع الطاقوا بحيث يعد اإللتماد الروسي –

األوروبي في مجال األسواق والتموين بالطاقة خير مثال لمى تجسيد اإللتماد المتبادل
التبعية :
نظرية
ّ
ت ترض هذه ال ظرّية أن ب ية ال ظام الدولي قا مة لمى اإلستز ل من طرم دول

الطاقوية والطبيعية
المتطورا إقتصاديا لدول الج و المتخمّ ة والز ّية بالموارد
الشمال
ّ
ّ

أن ب ية ال ظام الدولي هذه
ظرا هذا ّ
التيار دوس سانتوس وكاردوزو ّ
لموما ويرق أهم م ّ
متحدم وج و متخمّم فحير تزداد إتسالا يوما بعد آخر ب عل
هوا بين شمال ّ
لبارا لن ّ

المتحدم ل مان بحاء الج و في التخمّم وربط إقتصادياأ الج و بالشمال
سعي الشمال
ّ

كمزود بالموارد الطبيعية.
ّ

مبررات إختيار الموضوع:
ترجت أسبا

إختيار مو وع الدراسة ألسبا

مو ولية و أخرق ذاتية و تتمحور

األسباب الموضوعية :أساسا تعد الطاقة من أبرز موا يت الحرن الواحد و العشرين
أهمية ظ ار لتزايد اإلهتمام بمو وع أمن الطاقة لطتحاد األوروبي خاصة في خطاباأ
السياسة و الحادا األوروبيين وأي ا لدم إستحرار أسعار ال ط في األسواق العالمية و
كمتزير فالل في ميدان
ت رجحها بين الصعود و اإل هيار السريت الم اجئ وألهمية الطاقة
ّ
الع قاأ الدولية و

الدولية.

رورا ت اول الطاقة كمسب

ل هم حركية الدول في ححل الع قاأ

أما األسباب الذاتية:فيمكن إجمالها في الرغبة في التعمق و اإلهتمام في مو وع أمن
الطاقة بإلتبار هذه األخيرا المحرك المهيمن لسموك الدول الكبرق بما يخدم مصالحها
الوط ية فهو مو وع يحظى ب همية في الدراساأ اإلستراتيجية ول صمة بالعديد من ححول
المعرفة.
إشكالية الدراسة:
في إيطار األهمية الجيواستراتيجية والجيواقتصادية التي يكتسيها البعد الطاقوا وفي
ظل سياسة اإلتحاد األوروبي الرامية لت مين وت ويت مصادر الطاقة وتحميل التبعية لمدول
المصدرا لم ط و ب اء لمى ماسبق تحدد إشكالية الدراسة لمى ال حو األتي:
فيما تتمثل إستراتيجياأ دول اإلتحاد األوروبي ل مان ت مين إمداداتها الطاقوية؟
وي در تحأ إشكالية الدارسة مجمولة من التساؤالأ ال رلية يمكن إيجازها فيما يمي :
ماهي المعوقاأ التي يواجهها اإلتحاد األوروبي سواءا داخميا أم خارجيا في مجال الطاقة؟
ماهي السياساأ التي إ تهجتها دول اإلتحاد األوروبي ل مان أمن الطاقة؟
ماهي أثار سياسة ت ويت مصادر إمداداأ الطاقة لدول اإلتحاد األوروبي؟
فرضيات الدراسة:
_كمما لج اإلتحاد األوروبي إلى ممو ين جدد لتزويده بالطاقة يؤدا إلى تعزيز اإلتحاد
األوروبي ألم الطاقوا.
_كمما إستخدامأ روسيا الزاز كورقة
إلستم اررية أم الطاقوا.

زط أدق ب وروبا إلى البحث لن مصادر بديمة

_كمما حص اإل تا المحمي لطتحاد األوروبي و تبعيت لألسواق الخارجية أدق لمتخوم
حول أزمة طاقوية في المستحبل.
 صعوبات البحث:
 لدم توفر المراجت المممة بالمو وع خاصة بالمزة العربية التوست المستمر في ل وية اإلتحاد األوروبي صع في محار ة معطياأ الطاقة زم يافمعطياأ الطاقة ألوروبا قبل س ة  4002ليسأ كمعطياأ الطاقة ألوروبا ِ  42دولة
 تباين المؤشراأ واإلحصا ياأ حول إحتياطاأ ال ط و الزاز الطبيعي و ال حم.و تحديراأ إ تا و إسته ك مصادر الطاقة و س

الصادراأ و الوارداأ و معدالأ

التبعية إ افة إلى ت وع و تباين مصادر و مراجت المعطياأ الطاقوية (معطياأ الوكالة
الدولية لمطاقة معطياأ م ظمة الدول المصدرا لم ط معطياأ الم و ية األوروبية)...
 تباين محدداأ الع قاأ الطاقوية لمدول األل اء في اإلتحاد األوروبي فكل دولةل و لها محاربة خاصة ألم ها الطاقوا و لها تصور تجاه األمن الطاقوا ككل و هذا
ابت من تباين محدداأ أمن الطاقة لمدول األل اء في اإلتحاد لبر مسار تشكل اإلتحاد
األوروبي.
تبرير خطة الدراسة:
لحد تم تحسيم هذه الدراسة الى ث ثة فصول أساسية وخاتمة تبدأ بوصم خم ية الدراسة
من حيث أس مة الدراسة و ال ر ياأ و األهمية و األهدام وحدود الدراسة وم هجيتها.

ويت من ال صل األول االطار الم اهيمي لألمن وتطوره في ظرية الع قاأ الدولية
من حيث م هوم األمن خصا ص أبعاده و مستويات حيث يبحث في جذور األمن م ذ
ش ت الى تطورات الحالية و كذلك التحوالأ األساسية التي طرأأ لمي بعد الحر

الباردا وقد تطور الم هوم حس

م ظور الع قاأ الدولية من خ ل البحث لن ال ظرياأ

وكي ية ت سيرها لألمن.وكذلك التطرق لم ظرا األوروبية لألمن الطاقوا ومجتمع و
دبموماسيت .
أما ال صل الثا ي فيت من الو عية الطاقوية لدول االتحاد األوروبي و قدراتها
الطاقوية من(ال حم الزاز الطبيعي والبترول) و أبرز التحدياأ التي تواجهها سواءا لمى
المستوق الداخمي أو الخارجي.
أما ال صل الثالث فتتطرق الدراسة الى طرق و استراتيجياأ دول االتحاد األوروبي
في ت مين مصادر امداداأ الطاقة بب اء ولحد حواراأ مت الدول الم تجة وبمدان العبور
والجهاأ ال المة الدولية من أجل أمن الطاقة وبت ويت مصادر التموين واستعمال الطاقاأ
المتجددا لتحميص التبعية الطاقوية تجاه روسيا.

الفصل األول

اإلطار المفاىيمي لألمن وتطوره في نظرية العالقات الدولية

المبحث األول :مفيوم األمن خصائصو أبعاده و مستوياتو
إن مفيوم "األمن" من أصعب المفاىيم التي يتناوليا التحميل العممي ألنو مفيوم
نسبي ومركب وذو أبعاد عدة مستويات متنوعة يتعرض لتحديات وتيديدات مباشرة و غير
مباشرة عن مصادر مختمفة ،تختمف درجتيا و أنواعيا و أبعادىا وتوقيتيا سواء تعمق ذلك
بأمن الفرد أو الدولة أو النظام اإلقميمي أو الدولي فيو أحد المفاىيم المركزية في حقل
العالقات الدولية الذي اتسم بالغموض الشديد منذ ظيور العالقات الدولية كحقل عممي
مستقل عقب الحرب العالمية األولى .ولقد احتمت القضية األمنية وضعا مركزيا في
السياسات الخارجية لبعض الدول التي عادة ما تتخذ األمن ىدفا من أىدافيا يتم تحقيقو
بإتباع إجراءات وقائية و أخرى عالجية وىي تيدف من ورائو إلى تغيير البيئة الحيطة أو
بحسب ما أطمق عميو أرنولد ولفز "أىداف البيئة ولم يعد األمن يقتصر عمى الفيم
التقميدي المعني بحماية الحدود اإلقميمية أو بمعناه العسكري وانما اتخذ أبعادا أشمل من
ذلك تنطوي عمى تطور المجتمع باتجاه تحقيق أىدافو التي تضمن لو مصالحو.
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المطمب

اإلطار المفاىيمي لألمن وتطوره في نظرية العالقات الدولية

األول:مفيوم

األمن

المفيوم المغوي:
وردت كممة األمن وما يشتق منيا في القران الكريم في مواضيع عديدة وذلك بالمعنى
الذي نحن بصدده ،وىو األمن الذي يعني السالمة و االطمئنان النفسي و انتقاء الخوف
عمى حياة االنسان ،أو عمى ما تقوم بو حياتو من مصالح و أىداف و أسباب ووسائل أي
ما يشمل أمن اإلنسان الفرد ،وأمن المجتمع .ففي آيات القران الكريم يظير معنى األمن
الذي ينافي الخوف ففي قولو تعالى:
لمناس و أمناً} (البقرة اآلية  . )125أي أمنا لمناس وأمنا من العدو
{واذ جعمنا البيت مثابة ّ

وأماناً لمن يدخمو.1

 Securitasمصطمح األمن من وجية االشتقاق وفي الفرنسية المشتق من لفظة
(آمن) محدد كاآلتي securus:الالتينية،
"الوضعية التي ال يكون فييا أي شخص أو شيء ألي خطر و ألي اعتداء بدني أو
حادث أو سرقة أو تمف وشيك.وضعية الفرد الذي يشعر أنو في مأمن عن الخطر و بأنو
مطمئن".

2

فعدتو مرادفا
تناولت الدراسات و المعاجم المغوية العربية و األجنبية كممة "األمن" ّ
لمطمأنينة،أو نقيضا لمخوف أو مساويا النتقاء الخطر

3

1عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،األمن في حياة الناس و أىميتو في اإلسالم(،دون دار النشر و السنة)،ص ص ،8
.9
2

جمال الدين بوزغاية"،مفاىيم الدفاع و األمن الوطنيين،مجمة الفكر البرلماني"،العدد (،6جويمية،)2004،ص101

3سميمان عبد اهلل الحربي"،مفيوم أألمن مستوياتو وصيغو وتيديداتو (دراسة نظرية في المفاىيم و األطر)،الكويت(،دون
الطبعة و السنة)،ص 10
11
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بمعنيين  _ :يجب أن يكون األمن دائما Oxford .ورد في القاموس اإلنكميزي
_ يجب أن يكون األفراد محميين من التيديدات و أيضا يجب أن يتحرر األفراد من شك
وقوع تيديد ما.
عدة
المعنى الثاني :وىنا األمن ىو وسيمة لتوفير بيئة آمنة وليذا المفيوم استعماالت ّ
منيا _ :وسيمة لمحفاظ عمى القوة والمكانة ،ووسيمة لمدفاع وتحقيق الحماية.
_ ىو وسيمة لتأمين األفراد أو السمع أو أي شيء آخر

1

المفيوم االصطالحي:
يشمل مفيوم األمن العديد من التعاريف االصطالحية نظ ار لتنوع واختالف وجيات
النظر بين الباحثين في ميدان الدراسات األمنية بشكل خاص والعالقات الدولية بشكل
عام ،ففيما يمي سنتطرق إلى بعض التعارف التي وضعيا دارسوا العالقات الدولية لمتعرف
قدم "ىنري كيسنجر" الذي احتل منصبي األمن القومي و
أكثر عمى داللة ىذا المصطمحّ :
الخارجية في السبعينات رأيو باألمن فيقول أنو" :اإلجراءات المتخذة من قبل المجتمع

توخيا لمحفاظ عمى حقو في البقاء".أما "روبرت مكنما ار" وزير الدفاع األمريكي األسبق
خالل حرب الفيتنام ،و أحد مفكري اإلستراتيجية البارزين فيشير في كتابة "جوىر األمن"
أن األمن يعني :التطور و التنمية سواء من الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو
السياسية في ظل حماية مضمونة.

1

لطفي مزياني ،األمن الطاقوي لالتحاد األوروبي و انعكاساتو عمى الشراكة األوروجزائرية( ،مذكرة مقدمة لنيل شيادة

الماجستير في العموم السياسية،جامعة باتنة،قسم العموم السياسية  ،)2012/2011ص ص . 11, 10
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الفصل األول

واألمن الحقيقي لمدولة ينبع من معرفتيا العميقة بالمصادر التي تيدد مختمف قدراتيا
ومواجيتيا لمنح الفرصة لتنمية تمك القدرات تنمية حقيقية في كافة المجاالت سواء في
الحاضر أو في المستقبل.

1

ىناك ثالثة عوامل أساسية ساىمت في  Thierry balzacqحسب تيري بمزاك تعقيد
مفيوم األمن خاصة في السنوات األخيرة عمى صعيد تقنيات التحميل وتطبيقاتو و ىي
عمى النحو التالي :أوال  :تراجع مؤشر السيادة.
ثانيا :الزيادة الغير المسبوقة في كثافة التفاعالت العابرة لمحدود.
ثالثا  :زيادة عدد وحدة النزاعات عمى الساحة الدولية.
حيث يشير تيري بمزاك في تعريفو لألمن ال يكون دون مخاطر ليس بسبب تدخمو في
أغمب مجاالت الحياة االجتماعية و لكن باألخص ،ألن المفيوم حساس في ذاتو لكونو
يحمل مدلوال مؤدلجا .أن المعنى المزدوج لألمن يتضمن مرة االمن و مرة الألمن ،حيث
أنو في شرط عدم األمان حيث سياسة معنى األمن تبدأ حيث يتضمن عدم األمان
المعيشة في الخوف من األخطار التي تنشأ عن الواحد أو أكثر من التيديدات ،ىذه
األخيرة قد تكون مباشرة من العنف و قد تكون غير مباشرة لكنيا أقل من التيديدات
الحقيقية التي تنتج حياة غير آمنة لممجموعات و األفراد.2

1يوسف حسن مافي ،تعزيز االمن التربوي كركيزة ألمن وطني و قومي مستدام( ،دون دار النشر)،2009،ص.3
2

بير،النظرية الواقعية البنيوية في الدراسات األمنية دراسة لحالة الغزو األمريكي لمعراق في ( ،ً2003مذكرة
بيولي ع ً

مكممة لنيل شيادة الماجستير في العموم السياسية و العالقات الدولية،جامعة الجزائر،3قسم العموم السياسية و العالقات
الدولية،)2014/2013 ،ص.ص .17 ،16
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الفصل األول

األمن عمى أنو مفيوم مزدوج Michael Dillonوفي ىذا الصدد يعرف ميكائيل ديمون
إذ ال يعني فقط وسيمة لمتحرر من الخطر ،لكن ال يعني أيضا وسيمة لحد من نطاق
إنتشاره وبما أن األمن أوجده الخوف ،فاألمن مفيوم غامض يتضمن في الوقت ذاتو ،وىنا
تطرق ديمون لألمن من ،insecurity Dillonاألمن و الألمن ما عبر عنو ديمون خالل
التيديد و إجراءات الحد و التقميل من آثاره و ذلك عبر وسائل ،ىذه الوسائل
 instrument1.موضوع لألمن لذا عرف األمن عمى أنو وسيمة
يعرف بوزان األمن عمى أنو":العمل عمى التحرر من التيديد" كما يرى مفيوم األمن
بدءا بالسياق السياسي
أنو مفيوم معقد،و ينبغي لتعريفو االحاطة بثالثة أمور عمى األقل ً

لممفيوم ومرو ار باألبعاد المختمفة لو ،واإلنتياء بالغموض واإلختالفات الذي يربط بو عند
تطبيقو في العالقات الدولية .بما أن كممة األمن يتعمق إستخداميا عادةً لمتحرر فعممية

التحرر وصفيا كل من "بون" و "ويمز" بأنو ال يمكن لألفراد و المجموعات تحقيق األمن
المستقر إال إذا إمتنعوا عن حرمان اآلخرين منو،و يتحقق ذلك إذا نظر إلى األمن عمى

أنو عممية تحرر.

2

1لطفي مزياني،مرجع سبق ذكره،ص.ص .12 ،11
2سميمان عبد اهلل الحربي ،مرجع سبق ذكره  ،ص.10
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الفصل األول

المطمب الثاني  :خصائص األمن و أبعاده
خصائص األمن) :
لألمن خصائص يتميز بيا بحكم خضوعو لمعديد من العومل الداخمية والخارجية
وىي كاآلتي:
أوال - :النسبية :األمن حقيقة نسبية

وليست مطمقة ،فالنسبية ىنا تنشأ من السعي

المستمر لمدول إلى زيادة قواىا،األمن الذي يزيد شعورىا بعدم األمن بدال من أن يكون
مدعاة إلى مزيد من الشعور باألمن ،فالدول ال تتوقف بمجرد تحقيق التوازن فحسب ،وانما
تسعى دائما إلى تحقيق التفوق نتيجة الشعور بالخوف وانعدام الثقة في العالقات الدولية،
األمر الذي يدخميا في دائرة مغمقة نحو زيادة القوة ،مما يخمق انعدام األمن تمقائيا لدى
دول أخرى في سياق سعييا إلى تحقيق األمن لذاتيا .وتمك العممية المتصاعدة من حاالت
انعدام األمن يطمق » « SECURITY DILEMMAعمييا مصطمح المعضمة األمنية
ويرجع كل من "بون وويمز" نشأة المعضالت األمنية إلى شعور دولة ما بعدم اليقين و
عما إذا كانت االستعدادات العسكرية لدولة أخرى مجرد استعدادات دفاعية
االطمئنان ّ
بحتة لعدم أمنيا أم أنيا ذات طابع ىجومي تيدف من ورائو إلى تغيير الوضع الراىن

لمصمحتيما

1

ثانيا :االنعكاسية :وتعني أن الدولة تيدف من وراء تحقيق أمنيا لموصول ليدف أعمق
ىو الحفاظ عمى مصالح وقيم معينة ألن تيديد ىذه األخيرة تعتبر تيديدا لوجودىا
المادي،بمعنى أن دفاع الدولة عمى أراضييا و أفرادىا ىو انعكاس ضمن الدفاع عن قيم
معينة.

1

سميمان عبد اهلل الحربي ،نفس المرجع ،ص.ص .11-10
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الفصل األول

واستم ارره في الدفاع عن نفسو بمعنى بقاءه وفي نفس الوقت استمرار فكرة الشيوعي
االشتراكي وبزوالو زالت تقريبا أفكاره ،وىذا ماتعنيو صفتو أو خاصيتو االنعكاسية.
(أمن الدولة :أمن قيميا و مصالحيا).

1

ثالثا :الديناميكية :مفيوم األمن ىو مفيوم ديناميكي يتطور بتطوير الظروف ويرتبط
ارتباطا وثيقا باألوضاع و المعطيات و العوامل المحمية و اإلقميمية و الدولية ،فأمن حالة
حركية (ديناميكية) مركبة ال تتصف بالجيود(االستاتيكية)

2

رابعا:التركيبية :يمتاز األمن أيضا بكونو نوعا من المفاىيم المركبة ،حيث تجمع في
عدة تتصف بنوع من الغموض و الوضوح و الحقيقة و التضميل في آن
مضامينيا معاني ّ
فاألول يتضمن اإلجراءات الخاصة بتأمين
واحد .فيناك مفيوم ضيق وآخر واسع لألمن ّ
األفراد داخل الدولة ضد األخطار المحتممة و تييئة الظروف المحيطة بيم إشباعا

الحتياجاتيم األساسية و التكميمية.
أما مفيوم "األمن الواسع" فيشمل ك ّل ما يحقق االستقالل السياسي لمدولة و سالمة
أراضييا ،وضمان االستقرار السياسي و االقتصادي و االجتماعي
»  Securityالداخمي.ومن جانب أخر ىناك مفيوم األمن الخشن
المفيوم الذي يميزه

« Hard

فالخشن ىو ذلك

»  « Soft Securityو األمن الناعم الطابع العسكري لألمن

(األمن التقميدي) .أما "األمن الناعم" فيو مفيوم يندرج فيو كل التحديات غير العسكرية
التي تواجو الحول مثل التحديات الصحية  ،و الجرائم المدنية

1

لطفي مزياني ،مرجع سبق ذكره ،ص.16

2سميمان عبد اهلل الحربي،مرجع سابق،ص.10
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والالجئين و المشاكل العرقية و العمالة السمبية و التطرف و اإلرىاب .كما يمكن أن
يتحول مفيوم "األمن الناعم" إلى مفيوم خشن إذا عولج بأدوات عسكرية مثل تفاقم تمك
التحديات إلى تيديدات تستخدم من خالليا القوة العسكرية لمسيطرة عمييا ،وكذلك قد
يتحول المفيوم الخشن لألمن إلى أمن ناعم،إذا تدخمت فيو األدوات الدبموماسية و
المفاوضات لمعالجة ىذا األمر.
واجماال فإن ىذين العضويين يعتبران عن قضايا مترابطة يجب النظر إلييا عن خالل
الطرح الكمي الذي يراعي بيا التشابك بين المحددين الداخمي و الخارجي لألمن.

1

أبعاد األمنll) :
1األمن البيئي:
ظير مصطمح األمن البيئي منذ منتصف السبعينات،و تم ترسخ المصطمح في
منتصف الثمانينيات عندما تضمن تقرير برونتالند عام  1998فصال عن األمن البيئي.
مرت فترة تحقيق و تقييم المينية لممصطمح حتى منتصف التسعينات عندما جذب
ثم ّ
االىتمام كموضوع تم تناولو بصورة أكثر إتساعا.

حدما  .2وىو يتمحور حول إتخاذ
ويعد ىذا المفيوم حديثا نسبيا و مثي ار لمجدل إلى ّ
سياسة بيئية عمى المستوى الوطني و اإلقميمي و الدولي لحماية الطبيعة و البشر من
األخطار البيئية الرئيسية التي تيدد الكرة األرضية .كاالحتباس الحراري و التموث اليوائي
والنفايات الصناعية الخطرة و المطر الحمضي و تناقص طبقة األوزون،و تموث البحار
والمحيطات
1

نفس المرجع،ص.ص.12 .11

 2ابراىيم محمد التوم ابراىيم،أحمد حمد ابراىيم الفايق،أبعاد مفيوم األمن البيئي و مستوياتو في الدراسات البيئية،جامعة
الخرطوم،ص.170
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واألزىار واالكتظاظ السكاني والضباب الدخاني ،وظاىرة التصحر و تدمير الغابات
االستوائية.

1

ومن أىم التعريفات األولية لألمن البيئي نجد" :صون البيئة الطبيعية المحيطة بالمجتمع
"التحرر من عدم االستقرار
لتمبية اإلحتياجات دون التقميل من المخزون الطبيعي" وأيضا:
ّ

االجتماعي بسبب التدىور البيئي.

2

 )2األمن االقتصادي
األمن االقتصادي حسب منظمة األمم المتحدة "ىو أن يممك المرء الوسائل المادية
التي تمكنو من أن يحيا مستقرة و مشبعة من خالل إمتالك ما يكفي من النقود إلسترجاع
الحجات األساسية وىي الغذاء ،المأوى االئق والرعاية الصحية األساسية و التعميم" ،أي
أن األمن االقتصادي يشمل تدابير الحماية و الضمان التي تؤىل اإلنسان لمحصول
حاجاتو األساسية و ضمان الحد األدنى لمستوى المعيشة.3
ويخص الحفاظ عمى الموارد المالية و األسواق الضرورية و تحقيق مستويات مقبولة
4

من الرفاه.

األمن االقتصادي يركز عمى إتخاذ اإلجراءات الكفيمة من أجل حماية

االقتصاد الوطني من مخاطر العولمة االقتصادية،و بالتالي العمل عمى تأمين االستقرار
في االقتصاد عمى الصعيد الوطني و اإلقميمي و العالمي.

5

1الياس أبو جودة،األمن البشري و سيادة الدول،بيروت،المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع،ط 2008 ،1
ص.58
2محمد التوم ابراىيم،مرجع سابق،ص.174
3ستيتي ال اززية"،الثروة البترولية و األمن االقتصادي العربي"،المستقبل العربي،ص.52
4محسن بن العجمي بن عيسى،مرجع سبق ذكره،ص.31
5أبو جودة،مرجع سابق،ص.58

18

الفصل األول

اإلطار المفاىيمي لألمن وتطوره في نظرية العالقات الدولية

( )3األمن السياسي:
وىو االستقرار التنظيمي لمدول و الحكومات و اإليديولوجيات التي تستمد منيا
1

شرعيتيا.

ويتم توفير األمن السياسي من خالل الحفاظ عمى ضمان أستحقاق كل فرد عمى حقوقو
المدنية والسياسية والحريات العامة ،بإضافة إلى ضمان إستقرار النظام السياسي ومشاركة
المواطنين في العمميات االنتخابية المكفولة ليم دستوريا ،أي أن األمن لم يعد يقتصر عمى
أمن الدولة بمؤسساتيا الرسمية وحسب ،وانما يطال أمن المواطن أو أمن الشعب .وتثار
في إطار األمن السياسي مسألة ميمة وىي "إحترام حقوق اإلنسان األساسية" خاصة
الحقوق السياسية والتي نذكر من بينيا :حرية التعبير دون التعرض لمقمع ،الحق في
الحصول عمى المعمومات عن سياسة الدولة ،المساوات في الحقوق والواجبات ،الحق في
حماية الممكية الخاصة......إلخ.2
( )4األمن العسكري:
ىيمن البعد العسكري عمى تعريف األمن من خالل الحرب الباردة وفي نياية
التسعينات تقريبا ،فخالل ىذه المرحمة كان األمن لدى مختمف األـطراف يعني تجميع
الرسائل و القدرات العسكرية لمواجية األخطار الخارجية سواءا كانت تمك األخطار
ضربات عسكرية نووية أو حتى ىجومات تقميدية وعميو فقد اعتمى البعد العسكري سم
1محسن بن العجمي بن عيسى،مرجع سبق ذكره،ص.31
2أمينة دير،أثر التيديدات البيئية عمى واقع األمن االنساني في افريقيا(،مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في العموم
السياسية،جامعة بسكرة،قسم العموم السياسية،)2014/2013ص ص.53 ،52
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ترتيبات أألولية في حين احتمت المظاىر و األبعاد األخرى مراتب ثانوية.و تتحقق
مطالب الدفاع واألمن و الييمنة اإلقميمية من خالل بناء قوة عسكرية قابمة عمى تمبية
احتياج ات التوازن اإلستراتيجي العسكري و الردع الدفاعي عمى مستوى اإلقميمي لحماية
الدولة من العدوان الخارجي،عبر االحتفاظ بيذه القوة في حالة استعداد قتالي دائم وكفاءة
1

قتالية عالية لمدفاع عن حدود الدولة وعقميا

.

 )5األمن االجتماعي:
ويخص قدرة المجتمعات عمى إعادة إنتاج أنماط خصوصيتيا في المغة والثقافة
واليوية الوطنية والدينية والعادات والتقاليد في إطار شروط مقبولة لتطورىا 2.األمن
االجتماعي في القرآن الكريم" تعبر عن طمأنينة النفوس وزوال الخوف في المجتمع
3

اإلنساني المرتبط برباط األخوة اإليمانية دون النظر إلى جنس أولون أولغة".

إن األمن االجتماعي شعور يجده عموم أفراد المجتمع عندما تثق نفوسيم بمتانة تقاليدىم
وأعرافيم وممارساتيم االجتماعية ،ويمزم لحصول تمك الثقة أن تكون التقاليد واألعراف
والممارسات االجتماعية ذات أثر إيجابي في تيذيب الجماعة واصالح شؤونيم بصرف
النظر عن الظروف المكانية والزمانية التي تحيط بيم .وىذا يقتضي إستنادىا إلى قيم و
أصول و مبادئ نابعة من تراث أصيل من ناحية وتمتاز من ناحية وتمتاز من ناحية
أخرى بكونيا قيم و أصول و مبادئ فاضمة وانسانية في معاينيا ومعقولة وممكنة فييا
ترمي إليو ،وكافة لمحيمولة دون ظيور ظواىر تيدد تماسك البناء االجتماعي

4

1لطفي مزياني ،مرجع سبق ذكره ،ص17
2محسن بن العجمي بن عيسى،مرجع سبق ذكره،ص31
3رشاد صالح رشاد زيد الكيالني،األمن االجتماعي في التصور االسالمي،جامعة آل بيت.2012،
4فيد بن محمد الشقحاء،األمن الوطني تصور شامل،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية،الرياض،2004،ص.62
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 )6األمن الثقافي:
األمن الثقافي ىو مفيوم إيجابي وتفاعمي لتأسيس رؤية جديدة لألمن حيث يترادف مع
الثقافة و يتم إستخدامو بالشكل المطموب لتوفير احتياجات المجتمع ويكمف حرية الرأي
والرأي اآلخر ويحفظ حقوق الدول و األفراد عمى حد سواء فييا يمتمكون من ثقافات وآثار
وفنون وأعمال فنية ،ىو إرسال لمفيوم مختمف من التفاعل اإلنساني و العالقات المستمرة
و المتبادلة بين أنواع مختمفة من البشر ،ومفيوم جديد لمتعامل الحضاري الناضج القائم
عمى اإلحترام والتقدير بين األمم وبعضيا ،فيو عنصر ىام من عناصر النيضة
المجتمعية ومظير من مظاىر القدرة عمى التحرر واسترداد ىويتنا البشرية واإلنسانية
1

المفقودة.

ويرتبط البعد الثقافي لألمن بالبعد االجتماعي نظ ار لمعالقة الوثيقة التي تجمع المجتمع
والثقافة السائدة والتكمم عمى األمن في جانبو الثقافي يتطمب التوفيق بين الثقافة الكمية
والثقافات الفرعية داخل مجتمع معين بمعنى أن محاولة التفريق بين الثقافات داخل الدول
حدتيا إلى
قد تأخذ أشكاال متعددة كالنزاعات الطائفية والعرقية (العراق) ،بل وقد تصل ّ
زعزعة إستقرار الدول بطمب جماعة ذات ثقافة معينة تشعر بأن حقوقيا ىضمت
2

باإلنفصال عن ذالك اإلقميم (حالة السودان).

 1نيمة محمد أحمد جبر،األمن الثقافي:مفيومو و دواعيو و عوامل تحقيقو،األمانة العامة لجامعة الدول العربية،
القاىرة،ص.136
2قريب بالل،السياسة األمنية لالتحاد األوروبي عن منظور أقطابيا لتحديات و الرىانات(،مذكرة مقدمة لنيل شيادة
الماجستير في العموم السياسية،جامعة باتنة،قسم العموم السياسية،)2011/2010،ص.26
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المطمب الثالث :المستويات المتعددة لألمن:
إن مرحمة مابعد الحرب الباردة أحدث تغيرات عمى مستوى بعض المفاىيم كما
فرضت عمينا إعادة النظر في بعض المفاىيم والتي أصبحت غير قادرة عمى تفسير الواقع
الدولي في تمك المرحمة وخاصة مفيوم األمن ،فنظ ار لمتشكيكات العديدة بين الجوانب
االقتصادية السياسية واإلجتماعية والعسكري جعل التعامل مع تمك الجوانب كمصادر
خطر يختمف وال يتخذ نفس الطريقة فالمخاطر التي تمس السيادة الوطنية يتم التعامل
معيا من طرف الدولة المعنية ،كما أن ىناك مخاطر تستدعي تكافل المجتمع الدولي
كامال مثل :خطر اإلرىاب.
من خالل ىذا نستنتج أن ىناك عدة مستويات لألمن األمن الوطني ،األمن
اإلقميمي األمن الدولي "ويتطرق فييا بعدىا إلى األمن اإلنساني" كآخر مستويات األمن.
 :المستوى الوطني (القومي)(l
مفيوم األمن الوطني مفيوما متشابكا شديد التعقيد تتسحب فيو المناىج وطرق التناول
بالشكل الذي لم تحمسو الدراسات السياسية واإلستراتيجية بعدوميا زاد تعقيده ثورة
االتصاالت ،فأصبح مفيوما مرتبطا بالعالقات الدولية وبالنظم السياسية بآن واحد .ويعتبر
األمن الوطني أولى أولويات النظام القائم في الكيان فمن خاللو ال يستطيع أن يحقق
اإلزدىار اإلقتصادي و الرفاه اإلجتماعي و المتعة لمدولة و من إف ارزات متعتيا الداخمية
تستطيع أن ترسم سياستيا الخارجية.
حسب التعريف الذي أورده امين ىويدى :ىو عبارة عن اإلجراءات التي تقوم بيا الدولة
في حدود طاقتيا لمحفاظ عمى كيانيا ومصالحيا في الحاضر والمستقبل مع مراعاة
المتغيرات الدولية.

1

نواف

1

عطيش،ادارة

األزمات،األردن،الجامعة
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فاألمن في مستواه الوطني يقتضي من الدولة مراعاة امرين تحقيق االمن الحدودي
والمقصود بو درء أي اخطار قد تمحق بالحدود السياسية لمدولة و تخترقيا ،و بالتالي تيديد
البنية الداخمية لممجتمع كذلك تأمين المواطنين وذلك بمنح األخطار التي قد تمحق بيم
وكذلك توفير الحاجيات األساسية ليم ومن جية أخرى ىذا ال يعني أن األمن في مستواه
الوطني تكتفي السمطة داخمو بمراعات ما يحدث داخل حدود الدولة ،بل يعني كذلك
طريقة تعامميا مع مختمف التأثيرات القادمة من البيئة الخارجية فالدولة كجزء من المجتمع
الدولي تؤثر وتتأثر بيا يحدث خارج حدودىا الجغرافية وتمك التأثيرات قد تكون مباشرة
مثل :تسميط عقوبات إقتصادية "الحالة اإليرانية المعاصرة ومن قبميا الحالة العراقية:
"تيديدات بشن ىجمات إرىابية" بريطانيا و الواليات المتحدة وفرنسا" ،وقد تكون عبارة عن
تيديد بتدخل عسكري من طرف دولة أخرى ،وقد تكون إثر تأثيرات غير مباشرة مثل
تجارة المخدرات،اليجرة الغير الشرعية ،التموث البيئي،إنتشار األمراض الفتاكة "أنفمون از
الطيور و الخنازير".

1

الفرع الثاني :المستوى اإلقميمي:
ظيرت أىمية ىذا المستوى خالل الحرب الباردة لذلك يمكن الحديث عن ىذا المستوى
األمن في إطاره التفاعمي ،أي افتراض وجود انسجام األمن الوطني لمدولة مع أن دول
المنطقة المحيطة بيا ،وىذا يدفع بالدول إلى الدخول في اتفاقيات إقميمية تضمن أمنيا
كجزء من األمن اإلقميمي حيث أنو ظير في المنظمات اإلقميمية كما جاء في الفصل
الثامن من ميثاق األمم المتحدة بصفة خاصة.

1

قريب بالل،مرجع سبق ذكره،ص.28
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فكل دولة تيدف عمى تحقيق أمنيا عمى مستوى اإلقميمي مثل :الحديث عن األمن العربي
أمن دول حوض النيل األمن األوروبي.

1

فاألمن اإلقميمي ىو ما يتعمق بأمن مجموعة من الدول المرتبطة فيما بينيا والذي يتعذر
تحقيق أمن أي عضو فيو خارج إيطار األمن اإلقميمي .وقد إستعمل "باري بوزان"
المصطمح

لتسييل التحميل األمني في نطاق

» « SECURITY COMPLEX

المجتمع األمني اإلقميمي حيث إعتبره يتضمن مجموعة من الدول ترتبط فيو إىتماماتيا
الدول تحدد عالقاتيا
األمنية األساسية مع بعضيا البعض .ويرى باري بوزان أن معظم ّ
األمنية من منطمقات إقميمية وليست عالمية وحتى إن تعاممت مع قضايا عالمية،فيي
تميل إلى رؤية تمك القضايا من منظور إقميمي.
فاإلقميم يسيطر عمى منظور األمن ،دون إلغاء الدور الحاسم لألطراف الخارجية الفاعمة
والقوى العظمى في التأثير في المجتمع األمني فمصطمح "المجتمع األمني" في فكرتو
الرئيسية ىو بمثابة دعوة إلى اعتبار المستوى اإلقميمي كوحدة تحميل رئيسية تنطمق من
خالل القضايا األمنية.

2

الفرع الثالث :المستوى الدولي (الجماعي):
وىو الذي تتواله المنضمات الدولية ،سواء منيا الجمعية العامة لألمم المتحدة أو
مجمس األمن الدولي ودورىا في الحفاظ عمى األمن والسمم الدوليين3.

1

بيولي عبير،مرجع سبق ذكره،ص.26

2

سميمان عبد اهلل الحربي،مرجع سبق ذكره،ص.20

3

يوسف حسن صافي،مرجع سبق ذكره،ص.4
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وحتى يتحقق األمن الدولي يستمزم إدراك الدول لمجموعة من المبادئ أو األفكار INTER

 STATE RELATIONفي إطار عالقاتيا الدولية العالقات ما بين الدول منيا- :التخمي
من إستعمال القوة العسكرية واستبداليا بالسممية مثل المفاوضات.
البد من توسيع إدراكاتيا لممصالح الدولية،أي األخذ بعين اإلعتبار مصالح الجماعاتالدولية ككل.

1

كما أن ىناك اتجاىات تعتقد أنو لتحقيق األمن الدولي البد من أن أن يكون ىناك ترابط
بين األمن الوطني ،اإلقميمي و الدولي وضرورة تحقيق األمن الوطني و اإلقميمي ،فعمى
الرغم من أن يكون ك ّل مستوى من مستويات األمن يبدو منفصال عن اآلخر إال أنو توجد
عالقة بين ك ّل مستوى و آخر فالعالقة التي تجمع بينيم ىي عالقة وطيدة.

2

الرابع :المستوى الفردي (اإلنساني):
الفرع ّ
يرجع تاريخ مفيوم األمن اإلنساني إلى القرن الثامن عشر والى إىتمامات المفكرين
بحماية األفراد .وقد إنطمقت أولى المبادرات الفمسفية المتصمة بالموضوع مع "مونتاسكيو "
الذي ركز عمى الحرية وحقوق األشخاص أكثر من الدولة .األمن و حماية األفراد من
اإلعتداءات العنيفة»  « ADAM SMITHفيما أثار"آدم سميث و المفاجئة التي تتيدد
سالمتيم و سالمة ممتمكاتيم.

1لطفي مزياني،مرجع سبق ذكره،ص.ص.25،26
2

قريب بالل ،مرجع سبق ذكره،ص.37
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وتطورت الفكرة عبر السنين لتبرز في سنوات  1970- 1960م ،في كتابات
بعض المفكرين الناقدين "لمنظرية الواقعية" والدولة حسب "األنموذج الوستفالي" 1.وبدأ
االىتمام بتزايد باألمن اإلنساني مع انتياء فترة الحرب الباردة بسبب تعدد المعددات
وتطورىا داخل الدول ألسباب تتعمق بالبيئة أو النزاعات الداخمية في الدول ذات التنوع
العرقي والديني و اإلقتصادي مع تناقص الحروب الخارجية وقد جاء في تقرير صدر عن
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام 1999م

globalisation with a human

faceبعنوان "عولمة ذات وجو إنساني"
والذي حدد أربع خصائص أساسية األمن اإلنساني ىي:
-1األمن اإلنساني شامل عالمي ،فيو حق لإلنسان في كل مكان.
-2مكونات األمن اإلنساني متكاممة يتوقف كل منيا عمى األخر.
-3األمن اإلنساني ممكن من خالل الوقاية المبكرة ،وىي أسيل من التدخل الالحق.
-4األمن اإلنساني محوره اإلنسان ويتعمق بنوعية حياة الناس في كل مكان.
األول ىو الحرية من الحاجة والثاني ىو
وحدد التقرير مكونات األمن اإلنساني في شقينّ :
الحرية من الخوف.

يأخذ األمن اإلنساني بعدين أساسيين-1 :التحرر من الخوف -2،التحرر من الحاجة.2 .

1

محسن بن العجمي بن عيسى،مرجع سبق ذكره،ص.66

2انعام عبد الكريم أبو مور،مفيوم األمن االنساني في حقل نظريات العالقات الدولية(،رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات
الحصول عمى درجة الماجستير في العموم السياسية،جامعة غزة،قسم العموم السياسية،)2013،ص.ص. 50، 49
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فمفيوم األمن اإلنساني يرّكز عمى الفرد مثل ما أشار إليو
» « Fransisco Rojas Aravera, Claudia Fuentes
في التحميل المخصص ألمريكا الالتينية،أىدافو ىو السمم و االستقرار الدولي وحماية
األفراد و المجتمعات وىو يشمل كل ما من شأنو أن يساىم في تمكين "الحكم الذاتي"
لألفراد :حقوق اإلنسان،بما فيو الحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية،الحصول عمى
التعميم و الرعاية الصحية و المساواة في الفرص والحكم الرشيد...إلخ.

UNESCO, « la secutité humaine approches et défis »,2009,p3.1
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المبحث الثاني :تطور مفيوم األمن حسب منظورات العالقات الدولية
إتخذت الدراسات األمنية حي از ىاما في البحوث و الدراسات العممية بدءا من معاىدة
وشفاليا  1648حتى يومنا ىذا ،إال أنيا لم تظير بوضوح وبشكميا الحالي إال بعد إنتياء
الحرب العممية الثانية و بداية ما أصطمح عميو "بالحرب الباردة".
ىذا وقد إختمف عمماء السياسة و اإلستراتيجية حول تحديد مفيوم األمن بشكمو الدقيق رغم
وجود بعض القبول العام بالتعريف الذي يتطمق من أن مفيوم األمن ىو "عدم الشعور
الفرد بأن حياتو أو إحدى قيمو ميددة بشكل ما".
ومع إنقسام العالم إلى معسكرين بعد الحرب العالمية الثانية ،بدأ االىتمام بالدراسات
األمنية التي ركزت عمى حماية األمن القومي األمريكي من "الخطر الشيوعي" ،وما يشكمو
ىذا الخطر من تيديد لمقيم و لألمن القومي ،وقد ساىم السمح النووي بدور كبير في تحديد
مسار ىذه الدراسات ،إذا إستعوذت مسائل الردع النووي ومفاىيم أخرى( ،كالضربة األولى
و التوازن الرعب) ،عمى حيز كبير من إىتمام المفكرين و برزت كتابات عديدة تعد من
أىم الدراسات األمنية.
كما شيد مفيوم "األمن" أختالفا وتماي از في التفسير و التحميل وفقا إلختالف وتمايز
آراء الباحثين و الميتمين عبر الزمان و المكان ،فمكل زمان خصوصيتو ولكل مكان
حدوده و مميزاتو ،وعميو فقد تمايزت األفكار و النظريات التي تناولت مفيوم األمن
بالدراسة ،بدا من الجانب الفمسفي القائم عمى التصور العقالني في المدرسة الواقعية مرو ار
بالتصور المثالي في المدرسة الميبرالية إنتياءا بالتيارات و التصورات النقدية.
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المطمب األول :األمن حسب النظريات التقميدية الكالسيكية (المدرسة الواقعية
الكالسيكية والواقعية الجديدة).
الصين ،التي أسسيا
ترجع البذور التاريخية لمواقعية الكالسيكية عمى اليونان القديمة و ّ

"توسيديدس" و العالقات األمن و القوة التي تقوم عبر تاريخو لمحرب التي دارت بين أثينا
و إسبرطا"،الحرب البيمونيزية" حيث قال "إن إرساء معايير العدالة يعتمد عمى نوع القوة
التي تستندىا وفي الواقع فإن القوي يفعل ماتمكنو قوتو من فعمو أما الضعيف فميس عميو
سوى تقبل مال يستطيع رفضو .حيث يفسر األمن أنو أمن الدولة ضد األخطار
والتيديدات الخارجية.

1

ينظر اإلتجاه الواقعي لمعالقات الدولية أنيا عالقات صراع قوة ومن أجل القوة حيثأنطمقت الواقعية الكالسيكية من مسممات أساسية عمى المستوين األونطولوجي و
المنيجي،أنطولوجيا عمى غرار الفمسفة السياسية الواقعية القديمة،حيث أنيا تجعل الدولة
كمستوى وكوحدة تحميل مركزية بإعتبارىا الفاعل الوحيد في المعبة الدولية ومنيحيا،فإن
الواقعية الكالسيكسة تعتمد عمى المقاربة التجريبية القريبة من التجريبية الكانطية.
تعد القوة وميزان القوة و المصمحة الوطنية من المفاىيم المركزية في الفكر الواقعي،فمفيوم
القوة يعتبر المتغير األساسي لتفسير واستيعاب السموكية الدولية وأما ميزان القوى ينظر
عمى أنو الوسيمة األنجح لتحقيق السالم و اإلستقرار،ويعتبر الواقعيون مفيوم المصمحة
الوطنية معيا ار أساسيا في السياسة الخارجية حيث الدول تامة السيادة تستعمل سياستيا
الخارجية كوسيمة لتحقيق أىدافيا.

1

تاكايوكي يامامورا،مفيوم األمن في نظرية العالقات الدولية،ترجمة عادل زقاع ،بتايخ( )2017/04/02عن الموقع:

.http://www.geoplotics.com/Adel.Zeggagh/link.html
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المتعددة التي تصب كميا في المصمحة الوطنية.

1

تنطمق الواقعية من إفتراض وجود ىيرركية لمموضوعات الدولية تأتي عمى قمتّيا القضاياالعسكرية األمنية ،وأن القضية األساسية التي تشغل إىتمام الحكومات ىي األمن
العسكري ،حيث لدى الواقعيين القوة العسكرية ىي الممجأ الوحيد لمدفاع عن السيادة ،وأن
القوة العسكرية أداة يمكن إستخداميا بل ىي فعالة لخدمة أىداف الدولة ،ويرتبط مفيوم
الواقعية لألمن عن حقيقة القوة و كيفية توزيعيا فإن أساسيا قوة عسكرية ،و الدول ىي
الفاعل األساسي ألنيا ذات القدرة عمى تعبئة الموارد الالزمة لمحصول عمى ىذه القوة،
وكان إىتمام التحميالت الواقعية بدور دبموماسي و عسكري ،وأن القضايا األمنية
العسكرية ىي قضايا السياسية العميا.

2

إن المدرسة الواقعية الجديدة التي تعرف أيضا بالبنيوية أو الواقعية العصرية بمثايةإمتداد لمواقعية التقميدية ،ومن أىم مؤيدييا "كينيث والتز ،و ستيفين كريز و روبرت تاكر
و جورج مودلسكي" ،فإن الواقعية الجديدة عند والتز تقوم عمى أن الدولة القومية ىي
الفاعل الرئيسي والوحيد في العالقات الدولية،وأن النظام الدولي نظام فوضوي النظام
تراتبي كون الدول ىي أعمى سمطة موجودة داخل النظام،واليدف األسمى لمدول ىو سعييا
إلى الحفاظ عمى بقائيا فيي تسعى جاىدا لمحفاظ عمى أمنيا و تعظيم نطاقو ،ووضع ذلك

1جندلي عبد الناصر،التنظير فً العالقات الدولٌة بٌن االتجاهات التفسٌرٌة و النظرٌات التكوٌنٌة،الجزائر،دار الخلدونٌة،
،7241ص.731

2نادية محمود مصطفى،نظرية العالقات الدولية بين المنظور الواقعي و الدعوة الى منظور جديد،مجمة السياسة
الدولية،العدد(،82أكتوبر، )1985،ص ص.11،10
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في مقدمة أولوياتيا،فالرؤية الجديدة تفترض أن القوة العسكرية لم تعد أداة فعالة يمكن
إستخداميا.1
حيث يرى كينيث والتز أن القضية الرئيسية في العالقات الدولية ليس السعي إليجادتوازن من خالل السمطة و لكن البحث عن األمن فيي فكرة تشبو بقوة الصالح العام،
فتقميديا األمن يشير إلى حماية ضد أي ىجوم عسكري.
فاألمن ممثل معين ىو جزء ال ينجزك من إستقرار النظام الدولي ككل.
ويرى أيضا أن الدول ىي وحدات حيث التفاعالت تشكل ىيكل النظام الدولي.2
 فالواقعية الجديدة ال تؤكد أن مسألة األمن تنشأ أساس من بنية النظام الدولي أكثر مماتنشأ من الدوافع و النوايا العدوانية لدى الدول،كما أن إنعدام االمن عند اآلخرين يكون
ناجما لمقدرات العسكرية العنيفة.
كما يعتقد الواقعيون البنيويون ان المعضمة األمنية حالة مزمنة في السياسة الدولية بفعل
الفوضى التي تضع حدود صارمة حول أمكانية حدوث تعاون في النظام الدولي.
إن الواقعيون الجدد مثل "ولتز" و "مير شيمر" يسممون إمكانية التعاون في ظل الفوضىإال أن المحافظة عميو أكثر صعوبة بين الدول بسبب حالة الخوف من أن ينقض اآلخرين
اإلتفاقيات التعاونية،ووسع والتز مفيوم القوة ليتضمن عناصر غير القنوات القتالية.

.1أحمد نوري النعيمي،البنيوية العصرية في العالقات الدولية،مجمة العموم السياسية،العدد،)2013(،46/ص،ص
.49،44
2

Thierry de montbrial,Réfléxions sur la théorie des relations internationales,politique étrangére ,

1999,p471.
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تعتبر المدرسة الواقعية ىي مدرسة األم في دراسة العالقات الدولية فما دام النظامالدولي فوضوي وما دامت الدول القومية موجودة فإن المدرسة الواقعية كما يذىب والتز
ستظل دوما أكثر المناىج العممية القادرة عمى تفسير ظواىر العالقات الدولية.

1

المطمب الثاني :األمن حسب المدرسة الميبرالية و البنائية:إن التحول األىم في السياسة العالمية نشأ من توسع ثالث ظواىر متداخمة و مرتبطة
بالميبرالية وبتركيزىا عمى اإلمكانيات الكامنة في المؤسسات المحمية وعبر الوطنية لمتأثير
في صنع السالم ،أوليا ىو إنتشار الديمقراطية عبر معظم أرجاء العالم ،و الثاني ىو
الشبكات المتعددة لمتواصل و التجارة و التمويل ،وأيضا وأخي ار ىو تضاعف أعداد
المنظمات بين الحكومية الدولية خصوصا من حكومات ديمقراطية بشكل أساسي ،وك ّل
واحدة من الظواىر تدعم األخرى وتعززىا.

2

فالميبرالية تعترف بالتغمب عمى عراقيل العمل الجماعي ،فيي من متظورات التي تممك
تصو ار أمنيا مخالفا لمواقعية ،حيث يرى اإلتجاه أن األمن القومي والتحالفات نتجا لممنظور
الواقعي .والميبراليين يمتمكون تصو ار بديال يتمثل في األمن الجماعي ،وقد إقترح إيمانويل
كانط إنشاء فيدرالية تضم دول العالم حيث تتكتل غالبية الدول األعضاء لمعاقبة أي دولة
تعتدي عمى دولة أخرى ،فالدول تتعاون مع بعضيا البعض ضد أي دولة تسعى لتحقيق
مصالح ضيقة وانشاء منظمة دولية تسير عمى إقرار األمن كبديل لنظام توازن القوى.

3

1أحمد نوري النعيمي،نفس المرجع السابق،ص ص .58
2تيم دان،ميمياكوركي و ستيف سميث،ترجمة:ديما الخضراء،نظريات العالقات الدولية،التخصص والتنوع،بيروت،المركز
العربي لألبحاث و دراسة السياسات ،ط،1،2016ص ص.252، 251 ،
3تاكايوكي يامامورا،مرجع سبق ذكره.
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فالميبراليون يفترضون أن الدول تيتم بشكل أساسي بالمكاسب المطمقة التي تجنى من
التعاون ،وأن ىناك توازن في نظرية التجارة الحرة التي تنص ان كون األطراف يكسبون
عمى نحو متفاوت من التجارة التي تنظوي عمى ميزة نسبية .ويشيروا إلى الشبكة
الواسعة لممؤسسات الدولية ،و الدول تعاني من عدم الرغبة المزمنة في التعاون،
فالميبراليون منيمكون بمشروع محكوم عميو بالفشل ،حيث عرف ىوبز الموقف :أي
معياري الفوضى واألنانية العقالنية ،فإنيم يجادلون بأن التعاون يمكن أن يحدث من دون
وجود مميك "ىوبزي" ،وىذا غير ممكن ،ويجادل الميبراليون أنو بالرغم أن التعاون سيكون
أدنى من الحد األقصى فإنو سيبقى ممكن الحدوث.

1

يرى أنصار الميبرالية أن األفراد والدول يممكون القدرة عمى حل المشاكل من خالل العملالجماعي ،فيركزون عمى السالم الديمقراطي ،وأعتبر الميبراليون إقرار الشفافية والوضوح
في صناعة القرار الخارجي وتوسيعو ليشمل فاعمون جدد من أجل دمقرطة العالقات
الدولية وتغميب المظاىر الصراعية فييا.
إتخذت الميبرالية المؤسساتية موقفا أكثر إيجابية من الواقعية الجديدة نحو التعاون الدولي
فيذا الموقع ينبع حقيقة أن تحميميا يركز أساسا عمى مصالح الدول في المجاالت
االقتصادية والبيئية عمى الرغم أن الحج العسكرية واألمنية لم يتم تجاىميا

فالدول تيتم

بتعزيز موقعيا.
تعتبر المؤسسات الدولية أدوات قادرة ليذا الغرض حيث يمكن أن تساعد الدول عمىالتغمب عمى نزعتيا األنانية عن طريق تشجيعيا عمى ترك المصالح اآلنية لصالح فوائد
الذرية.
أكبر من التعاون الدائم ،مثمما ىو الحال في وكالة الطاقة ّ

2

1كريس براون،فيم العالقات الدولية ،لندن،مركز الخميج لألبحاث،ط،2004،1ص،ص .58،59
2سمير

جسام

راضي،مفيوم

التعاون

الدولي،المدارس

بغداد،2016،ص،ص .6،5
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وجاءت الميبرالية المؤسساتية نتيجة لمتحوالت الدولية:
تركيبة المجتمع الدولي :كبروز المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية كفاعلمؤثر عمى حساب تراجع دور الدولة.
تغيير نمط التفاعل :يتحول التنافس في العالقات الدولية من تنافس عسكري إلىإقتصادي وتصاعد بنية التكنوقراط في إتخاذ القرار.
التغيير في قيم التعاون :تتعامل الدول مع األزمات الدولية عمى أنيا داخمية تخصياىي ذاتيا ،فتقدم أحسن الطرق لحمّيا .حيث يقول ىوضمان :في وضع دولي كيذا قد
التتشارك الدول في قيم واحدة ،ولكن قد تتشارك في إجراء واحد وانشغاالت واحدة ،ومن
أسس النظرية التركيز عمى المؤسسات الدولية ،بإعتبارىا أىم عامل لتحقيق المصالح
المطمقة بالنسبة لمدول.

1

يعتقد الميبراليون أن اإلعتماد المتبادل كعامل محفز لمسمم ،فاإلعتماد بين الدوليختمف مصالح متبادلة ،ويؤكدون عمى وجود عالقة بين االعتقاد المتبادل و التعاون من
جية ،واحتماالت التقميل من الحروب و النزاعات المسمحة من جية أخرى ويعززون ذلك
حيث يوفران مصالح مشتركة ومنافع متنوعة ،ويعززان التفاىم وينزعان مشاعر عدم الثقة
والشك المتبادل عن طريق زيادة التبادل التجاري ،يعبران عن رضا الدول بالتنازل عن
جزء من سمطتيا لصالح المؤسسات الدولية طمعا في تحقيق السالم واإلستقرار بالتعاون
مع الدول األخرى ال بالعمل المنفردي الواقعيون الجدد.

2

1حمدوش رياض،محاظرات في نظرية التكامل و االندماج،جامعة قسنطينة،قسم العموم السياسية،2011،ص .7
 2محمد الطاىر عديمة،الجدل الميبرالي/الواقعي حول دور االعتماد المتبادل في تعزيز األمن الدولي،مجمة دفاتر
السياسة و القانون،العدد،2016،15ص.251
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النظرية البنائية تبحث في جذور األمن طارحة في العالقات الدولية مبدأ الوكيل والييكل،
وترجع منطمقات ىذه المدرسة إلى سنة 1992م ،مع "ألكسندروندت الذي كان من األوائل
الذين أثاروا ىذه القضية » « Alexandre Wendt
في العالقات الدولية .1كتب "ألكسندر وندت" سنة 1992م أن "األمن" ىو ليس مسألة
حتمية بل مسألة إدراك وأن صناع القرار ىم الذين يصنعون ىذا اإلدراك ويجعمونو جوانب
مادية حقيقية ،حيث تصبح الحروب والنزاعات ضرورة في العالقات الدولية ومنو "فاألمن
ىو تمثيل وتصور عقمي يمكن بناءه واعادة تشكيمو حسب الغاية ،التي تكون حسب
"وندن" ماتريد الدول تحقيقو وفعمو ،ال ماىو الحقيقة الفعمية وعميو فإنو توجد ع ّدة حقائق
في النظام الدولي والمجتمع وليس حقيقة واحدة.

2

يتفق البنائيون عمى تصور األمن كبناء

إجتماعي يعني أشياء »  « rita taureckمختمفة في سياقات مختمفة "األمن" تقول
"ريتاتوراك""
يبني بشكل إجتماعي " .كما تعتبر اليوية والمعايير الفرضية األساسية المشتركة لممقاربة
البنائية لألمن .ويتصور البنائيون األمن كموقع لممفاوضات والتحدي في الوقت نفسو ،ىو
موقع مفاوضات بين القادة السياسيين والمتشاىدين المعميين بشكل خاص ،وتحدد بين
الفواعل الذين يحم مون تصورات مختمفة حول ما يعتبر تيديدا وما يعتبر آمنا .وبدال من
تصور األمن في مستوى النخب السياسية ،يشير البنائيون إلى أىمية دعم الرأي العام
والجماىير في حدوث التغيير في خطاب وممارسات السياسة الخارجية األمنية.

3

1محسن بن العجمي بن عيسى،مرجع سبق ذكره،ص.27
2عزيز نوري،الواقع األمني في منطقة المتوسط دراسة الرؤى المتضاربة بين ضفتي المتوسط من منظور بنائي(،مذكرة
مقدمة لنيل شيادة الماجستير في العموم السياسية ،جامعة باتنة ،قسم العموم السياسية ،)2012/2011(،ص.63
3سيد أحمد قوجيمي،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة العادة تعريف األمن،األردن،المركز العممي لمدراسات
السياسية،ط، 2014 ،1ص.79
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المطمب الثالث :النظرية النقدية لألمن حسب مدرسة كوبنياغن
كان معيد كونيا عن ألبحاث السالم نظريا رائدا في دراسة شؤون األمن والسالم وفق
خميفة فكرية نقدية .استضاف المعيد خالل فترة عممة مجموعة متنوعة من الباحثين،
أمثال باري ومورتن كيمستروب Jeap de Wildeبوزان وأولى وايفر ،وياب دي
وايمد،واجبيرت جان،و ليني ىانسينPierre lemaitre،وبيير ليميتر

Morten

kelstrup
الذي غطت أعماليم طيفا واسعا من القضايا األمنية .جاء الدور األىم و األكثر تأثي ار
عقب إنضمام باري بوزان إلى المعيد في عام  1988كمدير أحد المشروبات البحثية
لممعيد ،وىو "السمات غير العسكرية لألمن األروبي" .تاله بعد ذلك إلتحاق أولي وايفر
بالمدرسة واشتراكو مع بوزان في تأليف سمسمة من البحوث النظرية من خالل ىذه
طور ىؤالء المنظرون برنامجا بحثيا في الدراسات األمينة بديال لممفاىيم واألطر
المّقاءاتّ ،

الفكرية السائدة في الدراسات اإلستراتيجية التي ىيمنت عمى طريقة مفيمة األمن .قدم

ىؤالء مقاربتين نظريتين لمفيمو واعادة مفيمة األمن والظواىر المتصمة .األولى كانت
نتاجا جماعيا لممشروع المطور داخل المعيد تحت إشراف بوزان ،وىو مايعرف ب"األمن
المجتمعي" ،فيما كانت الثانية متمثمة في الفكرة التي قدميا أولي وايفر حول الفعل
التواصمي لألمن أو ما أصبح يعرف  1Securitization Theoryب"نظرية األمنية"
أوال األمن المجتمعي :وىو المصطمح التحميمي الجديد لمدرسة كوبنياغن .يعرف بوزان
األمن المجتمعي "بأنو اإلستم اررية ،ضمن الشروط المقبولة لمتطور ،األنماط التقميدية لممغة
و الثقافة و اليوية الدينية و القومية لمتطور ،لألنماط التقميدية لممغة والثقافة و اليوية
سيد أحمد قوجيمي ،تطور الدراسات األمنية و معظمة التطبيق في العالم العربي ،دولة االمارات العربية ،مركز
االمارات لمدراسات و البحوث االستراتيجية،ط،2012 ،1ص.26

37

)(1

اإلطار المفاىيمي لألمن وتطوره في نظرية العالقات الدولية

الفصل األول

الدينية والقومية والعادات" بمعنى أنو يعرف بقدرة المجتمع عمى االستقرار في طابعو
الجوىري في ظل الظروف المتغيرة والتيديدات المحتممة أو الفعمية .حسب ىذا التعريف
المعرض لمتيديد ،كما يصبح
يصبح المجتمع أو الجماعات االجتماعية ىي الطرف
ّ

اليوية بدورىا ىي القيمة الممددة .وكما يقال بوزان "إن الجماعات مؤسسة حول اليوية".
وعميو ،فإن األمن المجتمعي ىو تمك األوضاع التي تدرك فييا المجتمعات التيديد في

عنصر اليوية.

1

ثانيا :نظرية األمنية:
Securization

ظيرت نظرية األمننة (إضفاء الطابع األمني)

مرة في أعمال "أولي وايفر" ،وأصبحت برنامج بحث قيادي في األجندة البحثية
ألول ّ

لمدرسة كوبتيا عن تستند النظرية عمى فكرة أن األمن أوال ممارسة تذانية ،أي أن تعريف
التيديد اليقتصر فقط عمى الجوانب المادية الممموسة ،مثل السالح ،وسموك اإلعتداد،
وغيرىا ،وانما التيديد عالقة إجتماعية في األساس ،اليظير إال بظيور "عالقة الغذاء".
ثانيا ممارسة خطابية ،أي أن إعتبار فاعل أو قضية معينة كتيديد يعود أساسا لطريقة
التكمم عنيا من طرف الفواعل األمنية أو الجميور .وىكذا يصبح األمن نتاج الخطابات
المتداولة والمييمنة في المجتمع ،التي تقررىا .يعتبر تيديدا وما يعتبر آمنا .ويكتب "وايفر"
ماىو األمن؟
بمساعدة نظرية المغة يمكن أن نعتبر األمن كفعل خطابي حسب ىذا اإلستعمال ،األمن
ليس إشارة تحميل إلى شيئ ممموس ،الكالم في ذاتو ىو الفعل.
-إن األمن حسب ىذا التعريف اليعني فقط غياب التيديد الفعمي (المادي أو الممموس)

1

سيد أحمد قوجيمي،نفس المرجع،ص.26
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ولكن أيضا أن تكون الخطابات السائدة في المجتمع خالية من عمميات "األمنية" .تعني
األمننة بكل بساطة إعطاء الصفة األمنية إلى قضية لم تكن تعتبر كقضية أمنية .بالتحديد
ىي تعريف بعض الفواعل والقضايا كتيديدات أمنية بالرغم من أنيا لم تكن كذلك قبل
التكمم عنيا بطريقة أمنية.

1

وعمييا ألمن ىو القدرة عمى إضفاء الطابع األمني عمى قضية لم تكن تعتبر امنية قبل
التكمم عنيا ،وىو النتائج السياسية لمقوة التعبيرية لمفواعل األمينة .وىكذا يصبح اليدف
األساسي لألمنية ىو تشريع إستعمال اإلجراءات اإلستثنائية .فبمجرد ذكر ماىو الموضوع
المرجع المعرض لمتيديد الوجودي ،فإن إدعاءات تأمينو تعطي السمطة الحق في إستعمال
اإلجراءات اإلستثنائية لتأمين بقائو ،إن تنتقل من مجال السياسة العادية إلى عالم سياسة
الطوارئ ،حيث يمكن أن تبرر تجاوز لوائح وتعميمات الوضع العادي (الديمقراطي) في
وضع السياسة .2بشكل عام ،البناء الخطابي ألي فعل أمن بالنسبة لمدرسة كوبنياغن
يحتاج إلى بناء ثالث لبنات ضرورية ،التيديدات الوجودية لبقاء نوع الموضوع المرجع
التي تتطمب تدابير استثنائية لحماية الموضوع المرجع الميدد والذي يبرر ويصفي
المشروعية لمتيرب من اإلجراءات الديمقراطية الطبيعية .وىكذا تسعى الفواعل من خالل
فعل األمن لرفع قضية من عالم الدنيا (تحددىا القواعد الديمقراطية واجراءات وصنع
) low politicsسياسة القرار

 1سيد أحمد قوجيمي،الدراسات األمنية النقدية،المممكة األردنية الياشمية ،المركز العممي لمدراسات السياسية ،الطبعة1
، 2014،ص.ص.85، 84
2سٌد أحمد قوجيمي،نفس المرجع،ص.28
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(،تتميز باإلضط اررية األولوية الممحة عبر قضايا High politicsإلى عالم السياسة
العميا الحياة و الموت).

1

نادت مدرسة كوبنياغن بتوجيو التفكير إلى المخاطر التي ليا خصائص معينة
كإستعمال القوة ،واستغالل السمطات وحرمان المواطنين من الحقوق والحريات
الشخصية .كما أكدت عمى التيديدات التي تستيدف اإلنسان والمؤسسات والتي ىي في
الواقع موجية لمنيل من الدولة والمجتمع واستنادا لذلك تتبوب خصائصا الفكرة في:العزم
عل توسيع مجال البحث األمني بشكل يتعدى الجوانب العسكرية والعالقات
الدولية .اإلستئناس بالنظريات األمنية الحديثة التي إعتمدت في جيات أخرى ،الرغبة في
إعطاء صيغة غربية في أبحاثيا من حيث المضمون والمحاور وشكل الخطاب.الرغبة
في ربط الصمة بمدارس فكرية أخرى مثل مجموعة "دراسات وتصنف القطاعات لدى
الباحثين لدييا بحسب»  « peace studiesالسمم"النشاط أو الدور الموكول إلييا:
القطاع العسكري بحكم الرجوع إليو إلستعمال القوة وحفظ النظام.القطاع السياسي بحكم إرتباطو بعالقات السمطة واإلعتراف بالدول والحكومات- .القطاعاالقتصادي إلتصالو بالتجارة واإلنتاج والمالية.
-القطاع البيئي إلىتماميا باألنشطة البشرية وتأثيرىا عمى المحيط الحيوي.

2

يذىب اإلتجاه النظري لدراسات بحوث السالم الذين إىتمو بالعبد االقتصادي لألمن،
عدة مؤشرات
نجد مثال" :باري بوزان" إلى أنو يمكن إدراك األمن االقتصادي من خالل ّ
من بينيا:
سٌد أحمد قوجيمي،نفس مرجع،ص.29
2

1

محسن بن العجمي بن عيسى،مرجع سابق ،ص ص.33، 32

إشتداد حاالت عدم التوازن االقتصادي بين الدول والضغوط التي يخمقيااإلختالف في الثروة والتطمعات بين الدول.
40

الفصل األول

اإلطار المفاىيمي لألمن وتطوره في نظرية العالقات الدولية

التنافس الدولي الحاد عمى مصادر الطاقة والوصول إلى األسواق اإلستيالكية من خاللإستغالل التبعية االقتصادية نظ ار لحساسية العالقات الطاقوية الدولية التي تمثل النفط أىم
عناصرىا.وىنا برز"بوزان" قطاع فرعي ضمن القطاع األمني االقتصادي ،وىو األمن
من العرض العالمي لمطاقة الدولية،والمتوقع أن تنخفض  %الغاز والنفط،الذي يعطي
 %24مع حمول  03%.2030ىذه النسبة إلى حدود
وعمى أساس نظرية مركب األمن اإلقميمي "لباري بوزان" التي تعتبر أن مجموعة من
الوحدات التي تترابط عممياتيا الخاصة باألمنية ،وال يكون من المعقول تحميل مشاكميا
األمنية بمعزل عن بعضيا .وبتوسع نظرية األمن اإلقميمي ضم قطاعات أمنية عديدة،
وانطالقا من نظرية األمن اإلقميمي لبوزان .ينتظر"باونكوبي" الى قضية أمن الطاقة
كمسألة ذات أبعاد متصمة بالتفاعالت اإلقميمية األمنية المتعددة ،يكون األمن الطاقوي
جزء جد بارز في مركب األمن لمجال إقميمي معين ،يسمى "مركبات أمن الطاقة التي
تنتج عن تفاعالت طاقوية مترابطة بين أكثر من دولة في نفس اإلقميم الجغرافي ،تربط
بينيا عالقة تبعية طاقوية ،ويكون إدراك تمك التبعية بين تمك الدول عتى أنو تيديد
لمدول المصدرة،
(أمنية) .ويضم التفاعل الطاقوي عالقات عابرة مثل:اإلنتاج :بالنسبة ّ
لمدول المستوردة ،وعبور الطاقة :بالنسبة لدول تمر بيا الطاقة.
الشراء :بالنسبة ّ

 1الولٌد أبو حنٌفة،األمن الطاقوي و أهمٌة تحقٌقه فً السٌاسة الخارجٌة:دراسة فً المفهوم و األبعاد:فً
،على الموقع(28/04/2017).:
Democraticac.de/ ?p=42440
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المبحث الثالث :النظرة األوروبية لمطاقة:
إن الطاقة كانت وال تزال المحرك األساسي لمعجمة االقتصادية،فيي تحظى بإىتمامجميع الدول العمم لماليا من أىمية كبيرة في التطور االقتصادي واإلجتماعي عمى
المستوى العالمي ومكانة أساسية في إقتصاديات الدول المصدرة والمستوردة ليا ،وقد
تطور إستخدام الطاقة وتنوعت إستعماالتيا مع التطور االقتصادي واإلجتماعي لمشعوب
سواءا من حيث تعدد مصادرىا وكفاءتيا أو من حيث تطور إستيالكيا ومجالت
إستعماالتيا المختمفة ،ظير أمن الطاقة كقضية سياسية وخارجية حسب "خوسيو مانيل
باروسو" ،فمن حيث الطاقة تحولت البمدان المستوردة إلى البمدان المصدرة ،يدخل العالم
مشيد الطاقة الجديدة ،حوادث الطاقة التي توقفت عن طريق روسيا إلى أوكرانيا
وبيالروس ،وارتفاع الطمب العالمي عمى الطاقة وتراجع اإلنتاج ،فالمصادر القديمة تبين
أن أوروبا لم تعد قادرة عمى إتخاذ الطاقة بأسعار معقولة لممنح ،فأوروبا تعتمد عمى الطاقة
المستوردة لتمبية إحتياجاتو وتتطمب إمدادات يمكن التنبؤ بيا من األسواق الطاقة
حد كبير عندما تصبح
العالمية،فحجم التجارة العالمية في مجال الطاقة سوف ينمو إلى ّ
األسواق العالمية أكثر تكامال ،فحاليا كل يوم نحو  40مميون برميل من المحيطات عبر
النفط عمى ناقالت،فأصبحت الطاقة قضية ذات أىمية متزايدة’ وتحديد السياسة كما تزداد
المنافسة من أجل الوصول إلى الموارد المحدودة غيرت االقتصاد العالمي ،وتم إنشاء
مجتمع أمن الطاقة في عموم أروبا ،وتوسيع سوق الطاقة في اإلتحاد بما في ذلك جيرانيا
وتقريبيم من السوق الداخمية لالتحاد وتطوير قواعد التجارة والعبور البيئية المشتركة
وتستند أمر الطاقة عمى المشاعر الممموسة من الراحة وتغيير المفاىيم.
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المطمب األول :مفيوم أمن الطاقة:
يختمف مفيوم أمن الطاقة من دولة ألخرى،حيث أن الطاقة موجودة في كثير من
القطاعات األمنية المختمفة تتطمب تصور لتكون واسعة بما فييا الكفاية،ويختمف حسب
طبيعة مفيوم السيادة الوطنية والعالقات القائمة بين المنتجين والمستيمكين في المجال
الطاقوي ،حيث تطور ىذا المفيوم من إرتباطو بالسيادة عمى الموارد الطبيعية وحرية
الدولة في تحديد أفضل السياسيات إلستغالليا كما أن الطاقة تقوم عمى اإلستم اررية
واإلستدامة واإلمدادات الموثوقة بأسعار معقولة.

1

يعد تشرشل أول من طرح تعريفا لمفيوم أمن الطاقة،حيث أشار إلى أن"أمن الطاقة يكمن
في التنوع و التنوع فقط".
وقد ارتكز اإلقتراب التقميدي في التعامل مع قضية أمن الطاقة عمى أمن العرض،ومن
خالل التركيز عمى توافر اإلنتاج الكافي من مصادر الطاقة بأسعار في متناول الجميع.
فجوىر أمن الطاقة يكمن في تأمين الدخول لمنفط وأنواع الوقود األخرى.
وأن أمن الطاقة ألي دولة يتحقق في حالة واحدة وىي أن تتوافر لدييا موارد لمطاقة كافية
و آمنة،ىذا التعريف لممفيوم دعمو تدخل القوى الكبرى في العديد من المناطق الرئيسية
المنتجة لمنفط لضمان تدفقو.
فالتعريف التقميدي ألمن الطاقة ارتكز عمى تجنب أزمات الطاقة،الذي ىو "ذلك الموقف
الذي تعاني منو دولة ما من نقص في العرض من مصادر الطاقة،وىو ما يتزامن في
ارتفاع سريع في األسعار بشكل ييدد األمن القومي و اإلقتصادي.

2

1حسين عبد اهلل،مستقبل النفط العربي،بيروت،لبنمن،مركز دراسات الوحدة العربية،2000،ص.15
2خديجة عرفة محمد،أمن الطاقة و آثاره االستراتيجية،الرياض،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية،ط،2014،1ص.52
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أيضا التعريف التقميدي ألمن الطاقة :ىو إمكانية توفير الطاقة بكميات كافية وبأسعار
مقبولة في كافة األوقات .فيناك طابع متعدد الجوانب لمطاقة وحقيقة أن الطاقة موجودة
في كثير من القطاعات األمنية المختمفة تتطمب تصور"تيديد" لتكون واسعة بما فييا
الكفاية.1عزز ىذا االتجاه من التركيز عمى أمن العرض كأساس ألمن الطاقة،حيث إن
أزمات الطاقة التي شيدىا العالم في القرن العشرين ارتبطت بنقص اإلمدادات مما دعم
فكرة

أن

أمن

تحقيق

من

العرض

شأنو

تحقيق

أمن

الطاقة.

لكن الواقع الحالي يكشف عكس ذلك فاألزمات التي شيدىا سوق الطاقة العالمي في
اآلونة األخيرة توضح أن أمن العرض ال يشكل األساس في استقرار أسواق الطاقة.
ويعرف أمن الطاقة أنو لو ثالثة مظاىر"األول يقوم عمى تقميص أوتحديد امكانات
التعرض في دولة أو منطقة ما إلنقطاع في توافر الطاقة من مصدرىا وىو بعد قصير
المدى.أما الثاني ىو العمل عمى تأمين الطاقة عمى المدى الطويل بضمان سريان النظام
العالمي لمطاقة وتوافر الكمية المطموبة سواء نفطا أو غا از أو غيرىما مع تزايد الطمب.
والثالث ىو العمل عمى تطوير أشكال استيالك الطاقة وترشيده تقنيا لتقميل الضرر بالبيئة
من أجل تنمية متوازنة".

2

كما يعرف أمن الطاقة عمى أنو"الحالة التي تتمكن فييا الدولة من الحصول عمى
كميات كافية من مصادر الطاقة التقميدية وذلك عند أسعار يمكن دفعيا"،وأن أمن الطاقة
يمكن أن يتحقق من خالل إدارة الطمب عمى الطاقة وزيادة عرض موارد الطاقة.
كما يعرف المفيوم عمى أنو "تأمين تدفق طاقة كافية يمكن اإلعتماد عمييا وبأسعار

1أيان رتميدج،العطش الى النفط،ترجمة مازن الجندلي،لبنان،بيروت،الدار العربية لمعموم،ط،2006 ،1ص.12
2خديجة عرفة محمد،أمن الطاقة و آثاره االستراتيجية،مرجع سابق ص ص. 62 ،52
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مستقرة" حيث يرى أن أمن الطاقة يشمل الدخول الدائم لمصادر الطاقة،و النقل
اآلمن،واإلستقرار النسبي لألسعار.
وأيضا "أمن الطاقة يشير إلى أنظمة مرنة لمطاقة،ىذا النظام المرن سوف يكون قاد ار
عمى تحمل التيديدات عبر مجموعة من التدابير األمنية المباشرة مثل:المراقبة
والحراسة،وغير المباشرة مثل تنويع مصادر الطاقة واإلعتماد عمى بنى تحتية اكثر أمنا
وأقل تعرضا لممخاطر.
إن مفيوم أمن الطاقة أوسع من مجرد قصره عمى ضمان أمن العرض،وأن تحقيق
أمن الطاقة يتطمب التعاون مابين الدول المنتجة و المستيمكة لمصادر الطاقة،و التعامل
مع ق ضية أمن الطاقة من منظور إقتصادي بعيدا عن اإلعتبارات األمنية بما يضمن
توافر المصادر الكافية و اآلمنة من الطاقة لمدول المستوردة،وضمان سيطرة الدول عمى
مصادرىا القومية لمطاقة،بما يمكنيا من تحقيق مكانة دولية و إقميمية.

1

نفس المرجع،ص .64
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المطمب الثاني :الرؤية األوروبية لمطاقة:
يعتبر تحرير أسواق الطاقة وبناء سوق موحدة في ىذا المجال عنصرين أساسيين من
عناصر بناء أوروبا،غير أن الخريطة تتعقد إبتداء من تصديق البمدان الخمسة عشر عمى
بروتوكول كيوتو،وحتى إن لم تدخل المعاىدة حيز التنفيذ،فإن البمدان األوروبية مقتنعة
بضرورة الحد من إنبعاثات غازات الدفيئة،المسألة إذن تتطمب حل معادلة معقدة تجمع في
نفس الوقت بين تغذية اإلقتصاد األوروبي بطاقة آمنة ورخيصة،وىو عنصر قوي من
عناصر التنافسية،و بين الحد من اإلنبعاثات.
و باإلضافة إلى ذلك،نالحظ تعدد واضح في حالة الطاقة في كل بمد من بمدان اإلتحاد.1
وبالرغم من ذلك نالحظ وجود نوع من أنواع اإلتفاق حول رؤية مشتركة لمطاقة تتمحور
حول المبادئ اآلتية:رفع فاعمية الطاقة،وتنويع مصادرىا،و تأمين اإلمدادات،و البحث و
التنمية.
ترى المفوضية األوروبية أنو مع ثبات سد الحاجات وباستخدام التكنولوجيا المتاحة،يمكن
أن تحد بمدان اإلتحاد من استيالك الطاقة األولية بنسبة  18في المائة،فرفع الفاعمية يحد
من اعتماد اإلقتصادات عمى الطاقة من حيث الحجم،ولكنيا تحد من إنبعاثات غازات
الدفيئة.
أما المكون الثاني ىو تعدد أشكال الطاقة بشكل يسمح بالحد من اعتماد شديد عمى ىذا
المصدر ومنيا النفط عمى وجو الخصوص،فكل مصدر لو تكمفة إقتصادية فتنويع مصادر
الطاقة األولية والثانوية التي نعتمد عمييا أمر عقالني،وفي ايطار ىذا التنويع يحبذ المجوء
إلى مصادر طاقة محمية و متجددة تتميز بتقميص اعتماد أوروبا عمى المصادر
الخارجية
1

جان ماري شوفاليو،ترجمة لميس عزب،معارك الطاقة الكبرى،الرياض،ط،1،2010ص.66
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وبالحد من إنبعاثات غازات الدفيئة.
المكون الثالث ىو تأمين اإلمداد،وبالنسبة لمنفط والغاز الطبيعي فإن أول إجراء من شأنو
تعويض وقف التدفقات ىو توفير مخزون إحتياطي،أما في حالة النفط فيتوجب عمى دول
األعضاء إذن أن تضمن باستمرار نسبة مخزون من المنتجات النفطية تعادل عمى األقل
استيالك  90يوميا.
ومن الضروري تحقيق تنسيق أفضل بين معايير تكوين المخزون اإلحتياطي من
الييدروكربونات وادارتو،وبخصوص تأمين إمدادات الكيرباء فقد بدأ العمل عمى ىذا
التنسيق في ،2003وبالفعل فبالنسبة لمغاز الطبيعي نجد أن العالقة بين البائع و المشتري
أقل سالسة منيا فيما يتعمق بالنفط بسبب األنابيب،إذن فإن سياسة التنسيق المنشودة
تسمح بتعزيز اعتماد األطراف عمى بعضيا البعض في المجال االقتصادي.
أما التوجو الرابع،فيتمثل في البحث و التنمية لتطوير تكنولوجيات الغد،في ىذا المجال
تبدو أوروبا متأخرة بالمقارنة بالواليات المتحدة فيما يتعمق باألولويات المعمنة و بالتنسيق
واإلمكانيات المادية المستخدمة.

1

1نفس المرجع،ص ص .68،67
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المطمب الثالث :ديبموماسية االطاقة
ىي مجال وظيفي في االقتصاد األجنبي والمحمي ،الذي يظير جنبنا إلى جنب مع
الييئات الحكومية و الشركات اإلحتكارية ويعرض العديد من الخصائص واألشكال
وأساليب الممارسة الديبموماسية والعالقات المرتبطة الخاصة في قطاع الطاقة ،وبرزت
ديبموماسية الطاقة كظاىرة مستقمة في النصف األخير من القرن  20وجاء التحفيز ليذا
النوع من الديبموماسية في شكميا الحالي من تطمعات الحكومة لمبمدان التي تتمتع بموارد
الطاقة،وبدأت ىذه الحكومات في السيطرة عمى الييدروكربونات لتعزيز مكانتيا وعالقتيا
مع الشركات متعددة الجنسيات والحكومات في البمدان الغربية التي ىي المستيمك الرئيسي
لميدروكربونات ،وتشمل الدبموماسية حاليا سمسمة من الجوانب بما في ذلك توفير إمدادات
موثوقة لممستيمكين من قبل شركات الطاقة والوصول لمصادر الطاقة.

1

 فدبموماسية الطاقة ىي عبارة عن إرتباط قوي بين المسائل المتعمقة باإلقتصاد والتنميةوالتجارة الثنائية والمساعدة العسكرية والسياسية العامة بشكل عام.
فيو إستخدام السياسة الخارجية لتأمين الحصول عمى إمدادات الطاقة في الخارج وتعزيز
التعاون في قطاع الطاقة ويشير إلى اإلستخدام اإلستراتيجي والبعيد لمسياسة الخارجية
لتأمين إمدادات الطاقة في البمد.
المحرك الرئيسي وراء إبرام صفقات النفط والغاز ليس بالضرورة تعظيم فرص
فإن
ّ

األعمال التجارية وأن التكاليف والفوائد الكامنة التتبع منطقا إقتصاديا وانما منطقا سياسيا.

1

Thomas Jonter and Ilja viktorov and authors,energy and security in the Baltic Sea

region, Sweden, Stockholm university library,2011.

48

اإلطار المفاىيمي لألمن وتطوره في نظرية العالقات الدولية

الفصل األول

الصين وروسيا لتخفيض المخططات التي تستخدميا الدول المستيمكة
حيث نستخدم حالة ّ

والمنتجة في جيودىا الرامية إلى منح الشركات النفطية الوطنية،ويقدم نظرة عمى النيج
التجاري لمبمد في أمن الطاقة ،وروسيا من الجية أخرى وىي أكبر منتج لمنفط والغاز منذ
بداية األليفة الجديدة تدعم مسار التوسع القوي في شركة غاز بروم الممموكة لمدول سواء

في األسواق المحمية أو الخارجية.1
حيث ينظر لمدبموماسية تقميديا أنيا عالقة رسمية بين السيادة،وأن كيانات أخرى غير
الدول ليا دور فاعل في العالم السياسي و أنيم يشاركون في الدبموماسية تجاه الدول
بعضيم البعض في مجتمع أمن الطاقة،فشركات الدول ال تبدو دائماً لتحقيق مكاسب
اقتصادية و لعب دور في دبموماسية الطاقة،و ليس كل األنشطة من شركات الدولة يجب
اعتبارىا جزء من الدبموماسية،فالتعريف التقميدي لمدبموماسية ىي عالقة بين اثنين من
الجيات الفاعمة السيادية فجانب يشير الى ثنائية و اآلخر ىي عالقة بين أكثر من اثنين
من الجيات الفاعمة.

2

Andreas Goldthau,energy diplomacy in trade and investment of oil and gas,royal 1
2
Holloway,university of london,part2,2015.
3

.Dicle Korkmaz,op cit,p13.
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الوضعية الطاقوية لدوؿ اإلتحاد األوروبي و التحديات التي تواجييا

المبحث األول :القدرات الطاقوية لدول اإلتحاد األوروبي
تحتؿ الموارد الطاقوية في القارة األوروبية نطاقا واسعا يمتد مف بريطانيا حتى بحر
قزويف وتعد روسيا الدولة الرائدة في مجاؿ التعديف الطاقوي لتوفر المادة الخاـ.
تنتج حقوؿ أوروبا نحو نصؼ إنتاج العالـ مف الفحـ الحجري و الثمث مف الغاز الطبيعي
والسدس مف إنتاج البتروؿ العالمي .و تقع أغنى حقوؿ الفحـ الحجري في أوروبا في بولندا
وروسيا وألمانيا .كما تعد روسيا و ىولندا و بريطانيا مف أىـ البمداف المنتجة لمغاز الطبيعي.
أما الدوؿ الرئيسية في إنتاج البتروؿ فيي بريطانيا ،والنرويج و روسيا .و يمثؿ اإلتحاد
األوروبي حاليا ثاني أكبر سوؽ لمطاقة في العالـ و يستيمؾ  % 1664مف الطاقة عالميا بعد
الواليات المتحدة . %26
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المطمب األول :الفحم
ذاتيا مف الفحـ ،وذلؾ بالمقارنة بالنفط الخاـ
يعد اإلتحاد األوروبي ،بشكؿ نسبي،
مكتفيا ً
ً

محميا
والغاز الطبيعي .حيث تـ إستخراج 73بالمئة مف الفحـ المستيمؾ في اإلتحاد األوروبي ً

في عاـ .2013وقد أصبحت روسيا أحد أىـ موردي الفحـ المستورد .وقد قاـ اإلتحاد

األوروبي باستيراد  68.3مميوف طف متري مف الفحـ مف روسيا في عاـ 2013،وىي نسبة
مثَّمت  33بالمئة مف صافي الواردات و  9بالمئة مف استيالؾ اإلتحاد األوروبي.
تستخرج معظـ بالد العالـ بعض الفحـ ،بينما يعد المصدروف لو بالعشرات.
ويتمتع المصدروف الرئيسيوف )أستراليا ،واندونيسيا ،وكولومبيا ،وجنوب أفريقيا ،والواليات
المتحدة( بالقدرة عمى زيادة اإلنتاج ،خاصة في الوقت الراىف عندما إنخفض الطمب في
وينقؿ الفحـ بسيولة مف خالؿ السكؾ
السوقيف الكبيريف ،وىما الصيف والواليات المتحدةُ .
الحديدية والسفف ،مثمو مثؿ النفط .وبناء عمى ذلؾ ،يمكف لمدوؿ األعضاء في اإلتحاد

األوروبي الحصوؿ عمى اإلمدادات ونقميا مف مورديف بديميف بسيولة ،في حالة وقؼ روسيا
لصادرات الفحـ إلييا.

1

يعتبر الفحـ أحد أنواع الوقود األحفوري مثؿ البتروؿ والغاز ،ولكنو يأتي في مرتبة أقؿ
منيما كوقود منافس ليما،وىو مصدر ىاـ مف مصادر الطاقة في العالـ،ويعتبر مف أقدـ
المحروقات الجامدة،وأحدثيا في نفس الوقت،بحيث ظيرت أىميتو كمصدر لمطاقة منذ قروف
خمت،و إنتشر إستعمالو في كؿ أنحاء العالـ ،وكاف لو الحظ في قياـ الثورة الصناعية

1

ستيفف الرابي و آخروف،روسيا والغرب بعد األزمة األوكرانية(أوجو الضعؼ األوروبية جراء الضغوط الروسية)،سانتا

مونيكا،كاليفورنيا،مؤسسة راند،2017،ص .65
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بحيث إستعمؿ في تحريؾ اآلالت البخارية ،وادارة المصانع لفترة مف الزمف
فإف العالـ يعتمد عمى الفحـ كمورد وحيد لمطاقة إلى أف تـ اكتشاؼ البتروؿ

1

بدء إستغالؿ الفحـ في أوروبا و عمى نطاؽ واسع قبؿ غيرىا مف القارات و إلى سنة
 1875كانت لوحدىا تنتج ما يقارب %75مف إنتاج الفحـ في العالـ .و ال تزاؿ قارة
أوروبا تممؾ كميات غير قميمة إحتياطي الفحـ في العالـ كما أنيا تعتبر مف القارات اليامة
مف حيث إنتاج الفحـ

2

فيما يخص الفحـ الحجري،فاالتحاد األوروبي يتوفر عمى ثالث احتياطي عالمي بػ% 962
بعد كؿ مف الصيف و الواليات المتحدة و يعد ثالث مستيمؾ في العالـ بػ % 966بعد الواليات
المتحدة و الصيف.
تتمركز أىـ حقوؿ الفحـ الحجري في ألمانيا و بولندا،و ينتج ىذيف البمديف لوحدىما
أثر مف نصؼ اإلنتاج الكمي لالتحاد األوروبي ،و مف حيث نسبة اإلنتاج عمى المستوى
3

العالمي يأتي كؿ البمديف في المركز السابع و التاسع عمى التوالي

1غانية نذي،إستراتيجية التسيير األمثؿ لمطاقة ألجؿ التنمية المستدامة دراسة حالة بعض اإلقتصاديات(،أطروحة مقدمة لنيؿ
شيادة الدكتوراه ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪﻱ ﻣﺮﺑﺎﺡ ﻭﺭﻗﻠﺔ ،كمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،قسـ عموـ
التسيير ،)2015/2016،ص70
2محمد أزىر سعيد السماؾ و آخروف ،جغرافية النفط الطاقة ،د.ب.ف ،دارالكتب لمطباعة و النشر(،د.ط)،1981،
ص.181
3نبيؿ زغبي،أثر السياسات الطاقوية إللتحاد األوروبي عمى قطاع المحروقات في االقتصاد الجزائري (،مذكرة مقدمة لنيؿ
شيادة الماجستير ﺟﺎﻣﻌﺔ فﺭحﺎت عﺑﺎس سطيف ،كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير ،قسـ العموـ
اإلقتصادية،)2012 - 2011 ،ص.89
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ألمانيا تقؼ في المركز الثامف حيث تنتج نحو  196.2طف متري مف الفحـ  .حصمت
ألمانيا عمى أكبر احتياطيات الفحـ البني في إنتاجيا نحو  180طف متري مف انتاج الفحـ
البني  .لذلؾ جاءت ألمانيا كأكبر دولة منتجة لمفحـ البني في العالـ بعد أستراليا وروسيا .
كما تجاوز معدؿ االستيالؾ ألكثر بكثير مف اإلنتاج بحيث تصدرت البالد لممركز سادس
كأكبر مستورد في العالـ.
بولندا تنتج نحو  144.1طف متري مف الفحـ،األمر الذي جعميا في المرتبة التاسعة مف
أكبر دوؿ العالـ إنتاجاً لمفحـ في العالـ بعد ألمانيا  ،وبولندا،وىي ثاني أكبر دولة منتجة
لمفحـ في أوروبا كميا  .في حيف أف بولندا ىي ثامف اكبر مستيمؾ في العالـ  .وىي
المسؤولة عف إنتاج  ٪85مف توليد الكيرباء في بولندا  .يتـ تشغيؿ أكبر محطة لمطاقة
تعمؿ بالفحـ في أوروبا أيضا في بولندا تحت إشراؼ أكبر شركة تعديف الفحـ،
1

ىي .COMPANIA WEGLOWA

إال أف استخدامو يؤدي إلى عدة مشاكؿ تؤثر عمى البيئة واإلنساف كونو مصدر رئيسي
لتموث اليواء  ،حيث أف احتراقو يؤدي إلى تجمع غاز ثاني أكسيد الكربوف في الجو
مما يؤدي إلى رفع درجة ح اررةالجو وىي تعتبر مف المشاكؿ الرئيسة التي تواجو سكاف
العالـ وىذا ما يعرؼ بمشكمة اإلحتباس الحراري  .ىذا إضافة إلى أف التعديف السطحي لمفحـ
يخمؼ أراضي غير قابمة لمزراعة نتيجة تشوىيا وتموثيا

2

1محمد بف خميفة ،اكبر  10دوؿ في العالـ انتاجا لمفحـ2017.06.16،
http://www.startimes.com/f.aspx?t=36343812.
2عبد المطمب النقرش،الطاقة مفاهيمها أنواعها مصادرها،المممكة ألردنية الياشمية(،د.د.ف،د.ط)  ،2005،ص.10
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المطمب الثاني :الغاز:
يتمتع الغاز الطبيعي بأىمية كبيرة فيو مصدر ىاـ مف مصادر الطاقة الرئيسية في
العالـ و لقد إزدادت أىميتو كمصدر لمطاقة بشكؿ مستمر.
إف إزدياد أىمية الغاز الطبيعي كمصدر لمطاقة لـ يأت إعتباطا بؿ ىي نتيجة حتمية لما
يتمتع بو مف مميزات جيدة لعؿ مف أىميا:
 أف الغاز الطبيعي يشكؿ وقودا ذا ح اررة عالية . نظافتو بسبب إحتراقو التاـ و ىذا مما ال يساعد عمى تموث البيئة. سيولة إستعمالو لكونو صالحا لإلستخداـ في األغراض الصناعية و المنزلية حيث اليحتاج إلى عمميات معقدة (خاصة إذا لـ يحتوي عمى كبريت)

1

سجؿ إنتاج الغاز الطبيعي ابتداء مف سنة  2000انحطاطا في العديد مف دوؿ اإلتحاد
األوروبي بالرغـ مف نضج أنشطة االستكشاؼ في المنطقة مما زاد مف التبعية الخارجية ليذه
الدوؿ.حيث انخفض إنتاج الغاز الطبيعي لالتحاد األوروبي خالؿ الفترة  2000-2003بما
يعادؿ ، %3مع ارتفاع ضئيؿ سنوات  2004و  2008و 2010ليعود إلى االنخفاض مرة
أخرى مسجال بذلؾ أدنى مستوى لو منذ بداية سنة ،2000حوالي  155مميار ـ سنة
.2011
ايطاليا والدنمارؾ في مقدمة الدوؿ التي خفضت إنتاجيا مف الغاز خالؿ الفترة -2006
 2011بنسبة  ،%11.5تمييما المممكة المتحدة ب  ، %9.5التي تعتبر البمد المنتج

1محمد أزىر سعيد السماؾ و آخروف،مرجع سبؽ ذكره،ص ص406،405
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األوؿ لمغاز في أوروبا والتي تواجو تضخـ في اإلنتاج منذ سنة  ،2000ثـ ألمانيا بنسبة
 ،%8.4أما باقي الدوؿ فقد خفضت إنتاجيا بنسب ضئيمة تتراوح بيف  %1و%3
عرؼ إستيالؾ الغاز الطبيعي في دوؿ اإلتحاد األوروبي ارتفاعا مستم ار في السنوات
األخيرة ،فمنذ سنة  2000ارتفع إستيالؾ الغاز الطبيعي بػ  %2.9ليصؿ في سنة 2011
إلى  481.9مميار ـ .³وىذا االرتفاع يعود أساسا إلى زيادة الطمب مف طرؼ الدوؿ األعضاء
في اإلتحاد األوروبي التي استيمكت لوحدىا ما مقداره  410مميار ـ ،³في حيف أف الدوؿ
األعضاء الجديدة لـ تحقؽ نسب استيالؾ مرتفعة إذ تراوح معدؿ االستيالؾ ليذه الدوؿ بيف
 % 2.3في المجر و  %0.6في بولغاريا سنة ،2011بينما انحصرت النسب المرتفعة في
الدوؿ األعضاء  ،حيث بمغت أعمى نسبة استيالؾ في المممكة المتحدة  ، %18ألمانيا
 ، %16.2ايطاليا 15.9%.وفي المقابؿ سجؿ انخفاض ممحوظ في نسب استيالؾ الغاز
في كؿ مف سموفاكيا ،جميورية تشيؾ ،النمسا ،فنمندا ،رومانيا بمعدالت تتراوح بيف  %4و
%10
وفي ظؿ انخفاض اإلنتاج وتزايد االستيالؾ ارتفعت واردات دوؿ االتحاد األوروبي مف الغاز
الطبيعي حيث بمغت سنة  2011ما يعادؿ  ، % 58ومف المتوقع أف ترتفع ىذه النسبة إلى
ما يعادؿ  %84في آفاؽ .2030

1

1دكمة محمد،أىية الغازالطبيعي في الجزائرو تنمية صاداتو في السوؽ الدولية(،مذكرة مقدـ لنؿ شيادة الماستر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻗﺎﺻﺪﻱ ﻣﺮﺑﺎﺡ ﻭﺭﻗﻠﺔ ،كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير،قسـ العموـ اإلقتصادية،)2012،2013،ص
ص.29،30
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المطمب الثالث :النفط:
مف بيف مصادر الطاقة المختمفة ال يزاؿ النفط يتمتع باألولوية،وعمى الرغـ مف المجوء
المتزايد إلى استعماؿ مصادر جديدة لمطاقة كالطاقة الذرية والكيرباء،فإف النفط ال يزاؿ
المصدر الرئيسي لمطاقة اليومية البشرية،أصبح في مقدمة مصادر الطاقة مف حيث اإلنتاج
واالستيالؾ،وتعود بعض أسباب انتشاره بيذا الشكؿ السريع إلى الخصائص الفيزيائية التي
تتمتع بيا مف حيث سيولة نقمو وتخزينو وارتفاع كمية الطاقة المخزونة في وحدة الوزف منو

1

استغالؿ النفط يتولد عنو توتر في العالقات الدولية وذلؾ ألف احتياطات ىذه الطاقة
محدودة وتوزيعيا الجغرافي ال يتطابؽ مع جغرافيا االستيالؾ  .ليذا سعت دوما القوى
العظمى إلى المجوء إلى طرؽ مختمفة بما فييا القوة لضماف التحكـ والمراقبة عمى ىذه
المصادر .وىذا ما جعؿ مف النفط مادة استراتيجية ميمة ونجده في الكثير مف األحياف
مرتبط مع األزمات والحروب التي عرفيا العالـ منذ بداية القرف العشريف

2

ويستيمؾ االتحاد االوربي نحو ) (1,5مميار مف النفط او ( (%51مف االستيالؾ العالمي
لمطاقة .ويأتي ثمثي االستيالؾ مف الييدروكربونات (يشكؿ النفط )(44%والغاز (.)%42

1

خميسة عقابي ،النفط في العالقات األمريكية-العربية دراسة حالة الجزائر((،)5991- 4152مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة

الماجستير،جامعة محمد خيضر بسكرة  ،كمية الحقوؽ و العموـ السياسية ،قسـ العموـ السياسية،)4152/4151،ص.42
2محسف زوبيدة ،محمد حمزة بف قرينة،محاضرات حوؿ "جيوبوليتيؾ البتروؿ في العالـ"،كمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير،قسـ العموـ االقتصادية،4152/4152،ص.42
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اف احتياطيات القارة محدودة جدا ،والنرويج ىي الدولة الوحيدة التي تمتمؾ احتياطيات كبيرة.
اف اىـ مزودي االتحاد االوروبي بالنفط ىي روسيا )(25%النرويج ( )%44الخميج العربي
)(%24
إف أوروبا ىي مف المناطؽ الفقيرة نفطيا حيث تستورد نصؼ احتياجاتيا النفطية ،باستثناء
النػرويج وبريطانيا ورومانيا .وانطالقا لمنفط االفريقي تعتمد أوروبا بشكؿ كبير عمى نفط
الشماؿ االفريقي ،خاصة ليبيا الى تصدير )(70%مف انتاجيا إلى أوروبا

1

سعد حقي توفيؽ"،التنافس الدولي وضماف امف النفط" ،مجمة العموم السياسية،العدد،43ص.8
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 :مشاكل وتحديات األمن الطاقوي األوروبي عمى المستوى الداخمي

لإلتحاد األوروبي ثقؿ سياسي واقتصادي في الساحة الدولية خاصة دوؿ األعضاء
الكبرى المنشئة لو،ويعد مف الالعبيف المحورييف في ديناميكيات النظاـ الدولي وكأي وحدة
دولية ،يعرؼ تحديات و عراقيؿ في أدائو ألدواره سواء عمى المستوى اإلقميمي أو الدولي،
المحرؾ األساسي القتصاد الدوؿ
نقصا في الموارد الطاقوية التي تُ َع ُّد
حيث يعرؼ ً
ّ
والحكومات لما ليا مف أىمية إستراتيجية بالغة .وتُ َع ُّد الطاقة قضية إستراتيجية لسببيف
رئيسييف؛ مف ناحية يمكف اعتبار الطاقة كإستراتيجية ألنيا تدخؿ في صميـ طريقة المعيشة
دور حاسما في تطورىا ،ومف ناحية أخرى أصبحت
لممجتمعات الحديثة وقد لعبت اً
األمَنَنة التي تسعى كؿ الدوؿ
الطاقة أيضا مشكمة أمنية ًا
نظر ألنو تدخؿ في نطاؽ عممية ْ
والوحدات في النظاـ الدولي لتجسيدىا.
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المطمب األول :نقص اإلنتاج المحمي والتبعية لألسواق الخارجية
اضحا عندما بدأت الدوؿ تتجو نحو زيادة إستيالؾ
يبدو أف البعد اإلستراتيجي لمطاقة أصبح و ً
وي َع ُّد ىذا مف التحديات
الموارد الطاقوية،ومف ثـ اعتمادىا عمى مصادر الطاقة الخارجية ُ

التي يواجييا الغرب بصفة عامة واإلتحاد األوروبي بصفة خاصة،ألنو يعاني مف نقص حاد

في اإلنتاج المحمي بخصوص الموارد الطاقوية األساسية (النفط والغاز الطبيعي والفحـ) في
مقابؿ إرتفاع حجـ إستيالكو المحمي منيا،مما أدى إلى تخوؼ األوروبييف مف أزمة طاقوية
في المستقبؿ القريب خاصة في ظؿ التنافس الدولي حوؿ الطاقة ومصادرىا.
وتشير إحصائيات  2008أف إحتياطي النفط األوروبي قدر ب  % 0.5مف إجمالي
اإلحتياطي العالمي وما تـ إنتاجو لـ يتجاوز % 2.7في حيف أف حجـ اإلستيالؾ الكمي
وصؿ إلى مايقارب % 22.3مف إجمالي اإلستيالؾ العالمي الذي ِّ
قدر ب %68.1
أما الغاز الطبيعي فقد ِّ
قدر إحتياطو  %1.6مف إجمالي اإلحتياطي العالمي ووصؿ حجـ
إنتاجو داخؿ اإلتحاد األوروبي  %6.2لكف حجـ اإلستيالؾ وصؿ الى% 16.2
مف إجمالي اإلستيالؾ العالمي لمغاز الطبيعي الذي وصؿ في مجموعو الى62.6%
ومف خالؿ ذلؾ نجد أف اإلتحاد األوروبي مف كبار مستيمكي الطاقة في العالـ في
ظؿ إنتاج محمي ضعيؼ جدا.

1

1- Raphael Metais, " Ensuring Energy Security in Europe: The EU between a
Market-based and a Geopolitical Approach", Department of EU International
Relations and Diplomacy Studies, 2013,P8.
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وتجسدت فيما يعرؼ ب green paperالتي وضعيا قادة الدوؿ في2001

و تتمثؿ

في إنشاء إتحاد طاقوي أوروبي European energy commuant
أي فضاء أوروبي مشترؾ في مجاؿ الطاقة بحيث تكوف ىناؾ أحكاـ مشتركة يستند ليا
اإلتحاد في إتفاقياتو الحالية والمستقبمية مع دوؿ العالـ الثالث المصدرة،ويعتبر الكتاب
األخضر كفمسفة توجييية لدوؿ اإلتحاد حيث تؤكد عمى أنو مف الخطأ اإلىتماـ أو التركيز
بشكؿ كبير عمى األصؿ الجغ ارفي أو الوطني لمواردات النفطية والطاقوية،بؿ عمى اإلتحاد
األوروبي أف يعتمد عمى كؿ السوؽ العالمية لمطاقة.

1

يتضح ضرورة تنويع مصادر واردات اإلتحاد األوروبي وعدـ التركيز عمى أقطاربعينيا؛
فالمنظور أو النيج الذي يتبعو اإلتحاد األوروبي لمسألة أمف الطاقة واسعة النطاؽ ومعقدة
متربطة:
تنطوي عمى ثالث سياسات منفصمة لكنيا ا
_أولوية خمؽ آليات داخمية مف أجؿ ضماف إستدامة أمف إمدادات الطاقة،وأولوية توحيد
جيودىا الطاقوية مف خالؿ سياسة خارجية وأمنية مشتركة،وفي األخير تطوير سياساتيا
الداخمية والخارجية مف أجؿ تحقيؽ حماية لبنيتيا التحتية الحيوية.

2

1

Richard Youngs, "Europe’s External Energy Policy: Between Geopolitics and the

Market", Center for European Policy Studies,(CEPS Working Document No. 278/November
2007)p2.
Bekim Maksuti and Ylber Sela, "Challenge of the European Union’s Energy Security

2

Approach", Academicus International Scientific Journal,p106.
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قترح تقدمت بو المفوضية األوروبية في
إف رؤساء دوؿ وحكومات اإلتحاد األوروبي يؤيدوف إ ا
إسترتيجية أوروبية مف أجؿ تأميف الطاقة في المستقبؿ،كما
ا
قمة االتحاد األوروبي،وىي
اإلجرءات الداخمية التي ينبغي إتخاذىا لتحسيف أمف
المرحؿ و ا
حددت ىذه القمة ا
الطاقة لمدوؿ األعضاء في اإلتحاد األوروبي:
ستعرض إستخداـ الطاقة النووية.
 تنويع مصادر الطاقة وا ا
 وضع نيج مشترؾ لحؿ األزمات.
 وضع إستراتيجية َّ
موحدة لزيادة حصة الطاقة المتجددة،وزيادة حصة الوقود الحيوي.

1

1

EUROPEAN COMMISSION, "GREEN PAPER : A 2030 framework for climate and energy

policy”le 03/08/2017. available at:
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/publication/GP_EN_web., p2.
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المطمب الثاني :غياب سياسة طاقوية مشتركة
مرحؿ متقدمة مف التكامؿ
رغـ وصوؿ اإلتحاد األوروبي كتكتؿ إقميمي إلى ا
اإلقتصادي و السياسي و األمني إال أنو لـ يصؿ إلى اليدؼ الذي سعى لو المؤسسوف
األوائؿ،وىو إقامة "واليات أوروبية متحدة" ،تبقى فكرة السياسة المشتركة لمطاقة مسألة
حساسة جدا لكؿ دولة عضو تجعؿ فكرة السياسة المشتركة غير قابمة لمتطبيؽ .

1

و ال يزاؿ التقسيـ بيف تفصيالت دوؿ الشرؽ و غرب أوروبا،و كذلؾ بيف القوى الرئيسية
لإلتحاد األوروبي يمثؿ التحدي الرئيسي في وضع إستراتيجية مشتركة عمى نطاؽ أوروبا،
و لكؿ دولة عضو تركيزىا الخاص عمى دور موارد الطاقة في نطاؽ سياستيا و إقتصادىا و
أمنيا،وىذا السبب يمكف إعتباره السبب الرئيسي،ألف غياب التوحيد يؤدي إلى مناقشات
فوضوية حوؿ مستقبؿ الطاقة المشتركة لإلتحاد.
وال يمكف لإلتحاد أف يتكمـ بعد بصوت واحد بشأف قضايا السياسة لمطاقة عمى األرجح ألف
المصالح الوطنية تسود عمى مصالح اإلتحاد و كانت كؿ دولة أوروبية تنظر الى سياسة
الطاقة كجزء ال يتج أز مف أمنيا القومي ال تخضع لحموؿ مشتركة،و صنع القرار ىو أساسا
حكومي دولي و تفضؿ الدوؿ التصديؽ عمى اإلتفاقيات الثنائية مع موردي الطاقة بدال
مف وضع إستراتيجية موحدة في إطار االتحاد األوروبي.

2

KNUD PEDERSEN, energy policy for Europe, identifying the European ADDED-Value,

1

centre for European policy studies,Brussels,2008.
2

simona zovadckyte, ”the obstacles in the creation of a common EU energy policy”,

international relations students,2010. available at:.2012/00/14
http://www.e-ir.info/2010/11/23/what-are-the-most-significant-obstacles-to-thecreation-of-a-common-eu-energy-policy.
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فالسياسة الطاقوية المشتركة ضرورة ال يمكف االستغناء عنيا مف أجؿ ضماف أمف
االمدادات الطاقوية،وفيما يتعمؽ بوجود سمطة فوؽ وطنيةsupranational
عمى سياسات الطاقة الوطنية ىي المعارضة لسياسة طاقوية مشتركة.

1

حيث أصبح تفسير سموؾ الدوؿ والقوى المحركة لمشأف العالمي يعتمد عمى األىمية المحورية
لممنافسة عمى الموارد،كما أف السعي و ارء تأميف الموارد الطاقوية و حمايتيا أضحى سم ًة
بارزةً في تخطيط األمف القومي.2
فكؿ دولة و حسب منظورىا لألمف الطاقوي تسعى إلى وضع سياسات تتوافؽ لذلؾ المنظور،
وانطالقًا مف موقعيا في معادلة الطاقة وفي إطار المنظمات الدولية أو الييئات الدولية التي
ليا صمة بمسألة الطاقة.
اف سيطرة روسيا عمى إمدادات اإلتحاد الطاقوية أثّرت في صوغ سياسة موحدة اتجاىيا وفي
سعيو لموصوؿ إلى سياسة متكاممة لمربط بيف قضيتي أمف المناخ وأمف الطاقة تـ اقتراح
تحقيؽ قفزة نوعية في سياسة الفعالية الطاقوية وترقية الطاقات البديمة والمتجددة إال
أف التعاوف في المسائؿ الطاقوية كثي ار ما تقوده الدوؿ وليس مؤسسات اإلتحاد.
ويتركز عمى حماية المصالح الوطنية بدال مف حماية مصالح أوروبا المشتركة.3

1

frank umbach,”towards a european energy policy ?”,foreign policy in dialogue, vol

08,2007,P11.

نزعات العالمية(بيروت،دار الكتاب العربي،
الجغرفية الجديدة لم ا
ا
 2مايكؿ كيمر،ترجمة :عدناف حسف،الحروب عمى الموارد:
، )2002ص.21
1

Pami Aalto,the EU-Russian energy dialogue;europe’s future energy

security,USA,ashgate publishing limited,2008,pp 23-43.
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المطمب الثالث:مشاكل البنية التحتية لمطاقة في دول االتحاد األوروبي
يحرر اإلتحاد األوروبي تقدما مطردا في إنشاء سوؽ داخمية لمغاز و الكيرباء و تستند
ىذه األسواؽ أساسا إلى البنية التحتية لمشبكة،فهً تعتبر أمر حٍىي لتطىٌر أسىاق فعالت
عبر الحدود،و زٌادة إستحقاقاث المستهلكٍن .فحاليا السوؽ الداخمية األوروبية ال تعمؿ بشكؿ
صحيح و نظاـ الطاقة ضعيؼ األداء وال تزاؿ الطاقة قائمة في اإلتحاد األوروبي،البمداف
و المناطؽ ليست كذلؾ مرتبطة بشكؿ صحيح وال يمكف جني فوائد سوؽ الطاقة الداخمية.
فنقؿ الكيرباء و الغاز األوروبية عبر الحدود غير كافية لتحقيؽ سوؽ الطاقة الداخمية.

1

حيث التجارة العابرة لمحدود مف الكيرباء في اإلتحاد األوروبي فقط تمثؿ%7
مف إجمالي إستيالؾ الكيرباء في 2000وانخفاض مستوى القدرة عمى الربط

البيني،

عدد الدوؿ األعضاء التي تقيد فوائد فتح األسواؽ ،وتقميؿ منافعيا لممستيمكيف ويمكف أف
يكوف ليا آثار خطيرة عمى الجودة واألمف مف إمدادات الطاقة.

1

European energy infrastructure opportunities, connecting the dots, Norton rose

Fulbright, September, 2015,p6.
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وقد تـ تحديد سبعة إختناقات في قطاع الكيرباء عمى وجو الخصوص:
الحدود بيف فرنسا واسبانيا،غرب الدنمارؾ وألمانيا،الحدود مف البنموكس وكذلؾ تمؾ مف
إيطاليا،والربط بيف المممكة المتحدة وأوروبا القارية،اليوناف وأيرلندا،وخمسة مشاريع رئيسية
إلمداد الغاز ألوروبا.

1

و يترؾ اإلتحاد األوروبي بعيدا عف السوؽ الداخمية الحقيقية و المنافسة ،فتجارة
الكيرباء عبر الحدود يعوقيا عدد مف العوامؿ منيا:
_ال يتـ تطوير قدرة اضافية لمربط البيني بالسرعة المطموبة و صعوبات الحصوؿ عمى إذف
ببناء البنية التحتية.
عدـ وجود حوافز تنافسية مف قبؿ شاغمي الوظائؼ لزيادة قدرات الربط البيني حتى عندماتتجاوز الفوائد اإلجمالية التكاليؼ بشكؿ واضح.واستخداـ البنية التحتية عمى نظاـ ليس
شفافا.وعدـ اليقيف فيما يتعمؽ بالنظاـ التنظيمي ،إف إمدادات الكيرباء و التوازف في قدرة
التوصيؿ البيني ضيؽ و ىش ،ومف الواضح أنو يتطمب تعزيزات لكفالة إستمرار األمف و
تعزيزه مف العرض في حالة الطمب المتزايد.
و فيما يتعمؽ بالغاز،يوجد عدد مف الوصالت المفقودة في شبكة الغاز األوروبية و يظيرعدـ توفر القدرات المتاحة في كثير مف األحياف

2

.

energy infrastructure: commission proposes action to fight congestion and

1

bottlenecks, Brussels, 20 December, 2001.
European commission, directorate general for energy and transport, European energy

2

infrastructure: fighting congestion and building links,luxembourg,2002.
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فعيوب سوؽ الغاز األوروبية:عدـ وجود القدرة التنافسية لمقطاع ،وشبكات مفككة ومقطعة.
فشبكات الغاز األوروبية تعاني مف نفس المشاكؿ شبكات الكيرباء وال يزاؿ ىناؾ القميؿ
مف التعاوف بيف الدوؿ األعضاء لمتخفيؼ مف إحتماؿ تعطؿ اإلمدادات،وىناؾ حاجة إلى
اإلستثمارات في البنية التحتية لنقؿ الغاز،يعمؿ سوؽ الغاز لكنو يحتاج اإلشارات
الصحيحة ومناخ مالئـ.
1

ال تزاؿ ىناؾ جيود ألوروبا في مجاؿ الكيرباء والغاز مف أجؿ تحقيؽ أمف الطاقة .

1

Gatien du bois, « les inefficiences du réseau énergétique européen », nouvelle Europe,

2012. ,( consulté le 12 aout 2017). available at
http://www.nouvelle-europe.eu/node/1467.
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المبحث الثالث :تحديات أمن الطاقة األوروبي عمى المستوى الدولي
ٌلعب االتحاد األوروبً دورا مهما ً على الساحت الدولٍت،وهى العب رئٍسً فً مفاوضاث
التجارة الدولٍت ،حٍث حددت اإلستراتيجية األمنية األوروبية مجموعة مف التيديدات و
التحديات التي تواجو مصالحيا األمنية فبعضيا زاد في أىميتو و أصبحت أكثر تعقيدا.
إف تحميؿ أشكاؿ توزيع عالقات القوة بيف الفواعؿ الدولية األساسية في معادلة الطاقة
و بأنماط التفاعالت ضمف البيئة الطاقوية الدولية،ليحمؿ دالالت عميقة حوؿ مجمؿ
التحدٌاث التً تلقً بضاللها على أمن الطاقت لالتحاد األوروبً.
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المطمب األول :التحدي العالقة مع روسيا في مجال الطاقة
اليمكف فيـ العالقات الروسية األوروبية دوف اإلشارة إلى العالقات الثنائية بيف روسيا
ودوؿ األعضاء في اإلتحاد،فيناؾ مبدأ يقوؿ إف مدى اعتماد الدولة العضو عمى الغاز
والنفط الروسييف ىو المعيار األساسي لتحديد العالقة بيف الجانبيف،لكف المعيار غير دقيؽ،إذ
وىذا لـ إف ىناؾ سبع دوؿ أعضاء في اإلتحاد تعتمد عمى النفط الروسي بنسبة  90بالمئة
يؤثر إلى حد ما في سموؾ بعضيا السياسي،وعمى سبيؿ مثاؿ تعتمد كؿ مف بولندا وتشيكيا
وىنغاريا وسموفاكيا عمى النفط الروسي بنسبة كبيرة ولكف ىذا اإلعتماد لـ يؤثر في مواقفيا
المختمفة مف روسيا التي ال تنـ عف تبعية ليا.
ويعد المؤشر اإلقتصادي مف المؤشرات اليامة،حيث تنمو العالقات بيف الجانبيف بشكؿ
سريع ففي  2007احتمت ألمانيا المرتبة األولى كأكبر مصدر إلى روسيا بقيمة 236132
مميوف يورو،وجاءت ايطاليا في المرتبة الثانية حيث بمغت صادراتيا إلى روسيا 76639
مميوف يورو وتمييا في المرتبة الثالثة فنمندا ب  662مميوف يورو،وفي مجاؿ الواردات جاءت
ألمانيا في المرتبة األولى بقيمة  296023مميوف يورو ثـ ىولندا  176018مميوف يورو
فإيطاليا  136592مميوف يورو.

1

وعمى الجبية السياسية،يعتبر عدد المؤتمرات مؤش ار جيدا عمى عمؽ العالقات
الثنائية بيف الجانبيف ومستوى التعاوف اإلقتصادي،وتأتي ألمانيا في الدرجة األولى،حيث
جمعت بيف الدولتيف  16قمة بيف  2003و 2007وتأتي في الدرجة الثانية إيطاليا بسبع قمـ
في الفترة نفسيا،ثـ فرنسا و اليوناف بسبب قمـ ،وفنمندا بخمس قمـ ،وأخي ار بريطانيا بأربع
قمـ .وفي ورقة أعدىا المجمس األوروبي لمشؤوف الخارجية،جاء أف الحصوؿ عمى موقؼ
مشترؾ لمدوؿ األعضاء تجاه روسيا.
 1حسيف طالؿ مقمد،روسيا واإلتحاد األوروبي(عوائؽ الشراكة)،دمشؽ،المعيد الوطني لإلدارة العامة(،د.س.ف)،ص .131
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يعتبر مف أصعب المسائؿ التي تواجو اإلتحاد بدوره ،يقوؿ المفوض التجاري لإلتحاد
األوروبي بيتر ماندلسوف" :ال أحد يستطيع إثارة خالفاتنا كما تفعؿ روسيا" ،فالتحدث مع
روسيا بصوت واحد يعتبر مف األمور األكثر تعقيدا لإلتحاد األوروبي .وىذا يظير خصوصا
في التعاوف مع الشؤوف الخاصة بتأميف الطاقة ،التي تقسـ دوؿ األعظاء في اإلتحاد
األوروبي ،خصوصا التي تعتمد عمى روسيا مثؿ ألمانيا وايطاليا وبالتالي فيي غير قادرة
عمى صنع مقاربة مشتركة لممسائؿ المتعمقة بالسوؽ الداخمية لمطاقة ،أو تجاه روسيا .ومع
ذالؾ الدوؿ خرجت عف سياستيا الداعمة لروسيا ،فألمانيا التي تعتبر مف الدوؿ األروبية
المقربة مف روسيا،إنتقدت بإستمرار عمى لساف مستشارتيا ميركؿ،سياسات بوتيف في موضوع
تآكؿ الحريات المدنية ،وذىبت المستشارة بعيدا عبر إستشارتيا لمدوؿ الجديدة في اإلتحاد
لصياغة إستراتيجيتيا في العالقات مع روسية ،كما تضامنت ميركؿ في قمة سما ار في آيار/
مايو  2005مع بولوندا و الدوؿ األخرى التي تعاني بسبب العالقات الثنائية مع روسيا ،كما
تتخوؼ ألمانيا مف إمتداد النفوذ الروسي إلى وسط أوروبا و البمقاف.
وفي المقابؿ نرى أف ألمانيا حافظت عمى عالقاتيا الجيدة تقميديا مع روسيا ،وشجعت
اإلستثمارات الروسية األلمانيا المشتركة،وأخذت عمى عاتقيا بناء خط الغاز عبر بحر
1

البمطيؽ بكمفة قدرىا خمسة مميارات يورو،بالرغـ مف معارضة كؿ مف سويد والدانمارؾ.
إف روسيا أكبر مورد لمطاقة والشريؾ التجاري األكبر لدوؿ اإلتحاد ،ثـ أف ىذا األخير

ىو أكبر مستيمؾ لمطاقة مف روسيا،فتصرٌحاث المسؤوليف الروس تشير إلى أف روسيا "ىي
جزء مف أوروبا الحضارية"،و إذا كاف النفط إحدى الدعامات األساسية لإلقتصاد
القومي الروسي و عامال فاعال في نيوضو مف كبوتو بؿ و نموه عمى نحو ممحوظ،فإنو

1نفس المرجع،ص .132
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كذلؾ أداة ضغط السيما عمى الدوؿ التي تمثؿ سوقا ميمة لمنفط الروسي و تعتمد عميو
إعتمادا كبي ار و منيا الدوؿ األوروبية،و أبرزىا ألمانيا التي تعتبر روسيا أكبر مصدر لمنفط و
الغاز الطبيعي ليا.
ىذه التنافسية تعتبر تحديا إستراتيجيا قويا لروسيا حيث أف وجود مثؿ ىذه المصادر البديمة
يحد مف قدرة روسيا عمى إستخداـ الغاز كورقة ضغط عمى أوروبا،و لكف تظؿ روسيا ماردا
نفطيا يتزايد نفوذه عمى نحو ممحوظ في أسواؽ النفط في أوروبا و آسيا و الواليات المتحدة
األمريكية ذاتيا،إال أف ىذا النفوذ مازاؿ إقتصاديا بحثا،و يتعمؽ األمر بالتحكـ في أسعار
النفط عمى وجو الخصوص،و الذي تعتبره روسيا موردا ميما و إستراتيجيا إلقتصادىا
القومي.
و تعتبر دوؿ العبور مناطؽ ذات أىمية بالغة في سمسمة اإلمدادات الطاقوية مف روسيا
نحو اإلتحاد األوروبي بالنظر إلى شبكة أنابيب الغاز و البتروؿ التي تمر عبر أراضييا و
تعتبر كؿ مف أوكرانيا و روسيا البيضاء و تركيا أىـ دوؿ عبور إمدادات الطاقة الروسية
نحو أوروبا ،لكف تحتؿ أوكرانيا مكانة خاصة بالنظر إلى أف  %80مف الغاز الروسي نحو
أوروبا يمر عبر أراضييا و بالتالي أي خالؼ مع ىذه الدولة ييدد إمدادات الطاقة
.باإلنقطاع.

1

 1أسماء حداد،الرىانات الروسية الطاقوية و تأثيرىا عمى مكانتيا الجيوسياسية ،عمى الموقع )14/08/2017 (:
https://www.google.dz/search?dcr=0&biw=1280&bih=614&q
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.)شبكة أنابيب نقل الغاز الروسي عبر األراضي األكرانية1( الشكل رقم

المصدر
« "UKRAINE " UN CONFLIT SANS GUERRE FROIDE...MAIS UN OCCIDENT EUROPÉEN SANS
CHALEUR CET HIVER! »available at : http://www.gghislain-nois.org/BANQUE-banque-

ARTICLES/POUT.html.

72

الفص ػػؿ الثاني

الوضعية الطاقوية لدوؿ اإلتحاد األوروبي و التحديات التي تواجييا

و الشؾ في أف إعتماد أوروبا المتزايد عمى نقؿ الغاز و البتروؿ إلييا باألنابيب يزيد مخاوفيا
مف عدـ ثبات السياسات التجارية  ،إضافة إلى الخالفات بيف الدوؿ المعنية بالنقؿ والذي قد
ييدد بإيقاؼ وصوؿ النفط والغاز الطبيعي إلييا .فالموضوع بالنسبة ألوروبا إستراتيجي و
حيوي بامتياز ،حيث أف القراءة المعمقة لتاريخ نقؿ النفط والغاز الطبيعي تثبت أف النقؿ كاف
دائماً سبباً لمشاكؿ بيف الدوؿ أدت أحياناً إلى انقطاع نقؿ النفط بينيا لفترات قصيرة أو
طويمة األجؿ .يعزو البعض سبب ذلؾ التوترات السياسية بيف الدوؿ المتجاورة .لكف نظـ
العبور وعائدات الدوؿ مف إستعماؿ أراضييا لنقؿ البتروؿ ىي أمور ليا أبعاد إقتصادية
أيضاً.
و نظ ار ألف موارد الطاقة مف نفط وغاز طبيعي ليست مجرد سمع تجارية ولكف موارد
استراتيجية و جيوسياسية  ،وازاء النفوذ النفطي المتزايد لروسيا في األسواؽ األوروبية،فقد
أثار ذلؾ مخاوؼ اإلتحاد األوروبي مف استخداـ إمدادات النفط كسالح سياسي مف جانب
روسيا وقد عززت مف ىذه المخاوؼ األزمة الناجمة عف إغالؽ إمدادات الغاز الروسي عاـ
2006عف أوكرانيا ،وعاـ  2007عف بيالروسيا واىتماـ روسيا ليا بإغالؽ القسـ الشمالي
مف أنبوب "دروزبا" الذي ينقؿ صادرات روسيا مف الخاـ نحو خمس الدوؿ االوروبية ،األمر
الذي تسبب في نقص إمدادات النفط في كؿ مف بولندا وألمانيا و وليتوانيا ،حيث أف األزمتيف
كانتا نتيجة الخالؼ عمى أسعار النفط والغاز ،و إصرار الدولتيف عمى الحصوؿ عمييما مف
روسيا باألسعار المحمية ،التي تقؿ كثي ار عف أسعار السوؽ في حيف شددت الشركات
الروسية عمى ضرورة بيع البتروؿ والغاز إلييما باألسعار نفسيا التي تتعامؿ بيا مع دوؿ
روسيا اإلتحاد األوروبي.

1

1

Yuliya Tymoshenko, Containing Russia, Foreign Affairs, vol 86, no 3, May/June, 2007.
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و قد تجددت األزمة مرة أخرى بيف روسيا و كؿ مف أوكرانيا و بيالروسيا في شير
يناير 2009و ألسباب نفسيا تـ قطع إمدادات الغاز و البتروؿ عف دوؿ أوروبا الوسطى
والغربية .و قد أثار ىذا االنقطاع مخاوؼ كبيرة و جدؿ في بمداف اإلتحاد األوروبي ما لـ يثره
أي موضوع آخر ،خصوصاً أف ىذه البمداف تعتمد عمى روسيا في سد ربع احتياجاتيا مف
الطاقة ( بتروؿ و غاز) حيث يمثؿ الغاز الطبيعي الروسي حوالي  % 46مف إجمالي
اإلمدادات التي تتمقاىا ألمانيا و %32مف احتياجاتيا مف البتروؿ،أما في بولندا فتزداد ىذه
النسبة إذ تبمغ  % 46مف الغاز و  % 90مف البتروؿ .و يشتد الوضع في مناطؽ أخرى
مف اإلتحاد األوروبي السيما في بمغاريا و لدى الجميوريات التابعة لإلتحاد السوفيتي سابقا
مثؿ سموفاكيا  ،ليتوانيا و إستونيا و لكف بدرجات متفاوتة .كما تعد كؿ مف فرنسا و إيطاليا
ﻣن أكﺑﺭ مستيمكي الغاز الروسي .

1

Elena Triffonova,Bulgarien-European Partnership Association, Défis énergétiques pour

1

l’Europe, Rapport annuel 2009, p p 29, 36.
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المطمب الثاني :مدى موثوقية موردي الطاقة لدول االتحاد األوروبي.
باإلضافة إلى ضعؼ اإلحتياطي واإلنتاج المحمي األوروبي وتبعيتو لمدوؿ المصدرة
تتخوؼ دوؿ اإلتحاد مف موثوقية موردييا باعتبارىا المموف الرئيسي الحتياجاتيا
وسع مف
الطاقوية،ألف البعض منيا يعرؼ عدـ إ ا
ستقرر داخمي واقميمي والبعض االخر ّ
أسواؽ صادراتو واتجو صوب أقاليـ أخرى م ِ
نافسة لإلتحاد األوروبي في مجاؿ إستيالؾ
ُ
الطاقة ،تمعب روسيا والنرويج الدور األكبر في تمويف دوؿ اإلتحاد بحاجياتيا الطاقوية

الم َوِّرِديف األساسييف لإلتحاد األوروبي ،حيث يتخوؼ ىذا
خاصة الغاز الطبيعي بإعتبارىـ ُ
األخير مف موثوقية مورديو في مجاؿ الطاقة والذي يشكؿ تيديدا لألمف الطاقوي األوروبي.
فالتقارب النرويجي الروسي الذي نشيده في مجاؿ الطاقة عمى إعتبار أف النرويج ىو
منافس جيو -إقتصادي لروسيا في أسواؽ الطاقة وخاصة السوؽ األوروبية ،لذلؾ عممت
النرويج عمى تعزيز عالقات التعاوف اإلقتصادي مع روسيا السيما في مجاؿ موارد النفط و
شركة طويمة المدى،وفي خطاب ألقاه وزير خارجية النرويج في
الغاز شماؿ أوروبا واقامة ا
حدد العناصر األساسية لمسياسة الخارجية النرويجية وصرح بوتين"واشنطف
" في ّ 2006
" بأن تنمية العالقات مع روسيا تشكل حجر األساس لمسياسة النرويجية في الشمال"
إسترتيجي بيف النرويج وروسيا.
ا
وىو متابعة لما إعتبره شاركة طاقوية

1

1

Jakub M.godzimirski,grands enjeux dans le grand-nord :les relations Russie-Norvège

et leurs implications pour l’EU,(paris,ifri,decembre 2007)p.p 17,21.

الشركة تحديِّا ألف كؿ مف روسيا والنرويج
ا
غير أف اإلتحاد األوروبي يرى في ىذه
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يسيطراف معا عمى الواردات األوربية فتصدر روسيا لالتحاد األوروبي ما يقارب %60
ومف المتوقع أف يصؿ إلى  % 80في  2030مف الغاز الطبيعي والنرويج  % 22مف
لصادرتيا مف
ا
وارداتيا ،فضال عمى روسيا بأف النرويج ىو البديؿ المناسب واألمثؿ
الغاز الطبيعي وتبعيتيـ الطاقوية ليا ،فضال عمى ادراؾ اإلتحاد األوروبي أنو دوف الغاز
النرويجي سيكوف تحت سيطرة "غازبروم" التي ستممي عمييـ قواعد لعبة الغاز وتتحكـ
بشكؿ نيائي في وارداتيا.

1

فإتفاؽ ىذاف البمداف عمى سياسة طاقوية موحدة سيكوف مف الصعب عمى اإلتحاد األوروبي
أف يتحرر مف السيطرة الروسية وتقميؿ البدائؿ حوؿ تنويع مورديو خاصة وأف النرويج الدولة
األكثر موثوقية بالنسبة لدوؿ اإلتحاد بإعتبارىا أحد أعضاء الوكالة الدولية لمطاقة ،وتممؾ
قطاع طاقة شفاؼ ومستقر وموثوؽ أما دوؿ الشرؽ األوسط ىناؾ عدد مف القضايا اليامة
المتصمة بإمدادات الطاقة في مجاؿ النفط في أوروبا فرغـ مركزية الشرؽ األوسط مف وارداتو
مف الغاز الطبيعي إال أف الصدمات التي تحدث في المنطقة والتي تعرؼ عدـ إستقرار
وصرعات داخمية واقميمية تيدد بنيتيا التحتية وعالقاتيا الخارجية ،وىو ما يضطر أوروبا
ا
إلى أف تعتمد عمى روسيا في السنوات القادمة عمى واردات الغاز الروسية ىذه األخيرة التي
مف المتوقع أف تنمو أكثر ما سيزيد مف تأثيرىا عمى أمف الطاقة األوروبي.

1

كاميال بروننسكي"،الطاقة واألمن ،األبعاد االقميمية و العالمية"،معيد ستوكيولـ ألبحاث السالـ الدولي،التسمح و نزع

السالح و األمف الدولي(،لبناف،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية)،ط،1نوفمبر.2007
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األمر الذي دفع بالدوؿ األوروبية بالتوجو إلى مناطؽ أخرى غنية بالنفط والغاز وينطبؽ ىذا
بصورة رئيسية عمى جميع البمداف األفريقية مثؿ أنغوال ونيجيريا واجراء محادثات حوؿ إقامة
الشراكة الطاقوية.

1

Bekim Maksuti and Ylber Sela, Op.Cit, p.110.
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المبحث األول :مصادر إمدادات الطاقة لدول اإلتحاد األوروبي
يستورد االتحاد األوروبي أكثر من نصف مجموع الطاقة التي يستيمكيا ،فاعتمادىا عمى
الواردات مرتفع بشكل خاص بالنسبة لمنفط الخام (أكثر من  )٪09والغاز الطبيعي (.)٪66
ويبمغ إجمالي فاتورة الواردات أكثر من مميار يورو في اليوم.
يتمقى إمدادات الطاقة من مجموعة متنوعة من البمدان في جميع أنحاء العالم ،تقريبا كل
الطاقة المستوردة إلى االتحاد األوروبي تأتي من روسيا ،النرويج ،دول المغرب و دول
الخميج.
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المطمب األول :روسيا و النرويج
تممك روسيا حوالي  %72من االحتياطات العالمية من الغاز الطبيعي ,و حوالي %6
من اإلحتياطات العالمية من البترول ،و حوالي  %79من اإلحتياطات العالمية من الفحم؛
وحوالي  %41من اإلحتياطات العالمية من خامات اليورانيوم ،مع وجود مؤشرات حول
إكتشافات واعة في المستقبل إلحتياطات جديدة من النفط و الغاز .وحسب المعطيات
الروسية حول حجم التبادالت بين الطرفين الروسي و األوروبي في مجال الطاقة ،فإن
الصادرات الروسية نحو أوروبا تمثل حوالي  %14من إجمالي صادراتو نحو الخارج ،و يمثل
البترول حوالي  %09منيا ،و الغاز الطبيعي حوالي  ،%66و بالمقابل تشير معطيات
باالتحاد األوروبي إلى أن حوالي  %69من واردات البترول و حوالي  %74من واردات
الغاز الطبيعي تأتي من روسيا.
بفضل إحتياطات روسيا من الغاز الطبيعي ،و التي تقدر بحوالي( 128079مميار متر
مكعب) ،فإنو يمكنيا اإلستقرار بوتيرة اإلنتاج الحالية ثمانين عاما أخرى .و يوجد حوالي
 %04من إحتياطات الغاز الروسية في منطقة سيبيريا الغربية ،و تزود اإلتحاد األوروبي
بربع ( )1/4إحتياجاتو بواسطة الشركة الروسية العمالقة لمغاز "غازبروم"

1

1عبد الجميل ،رىان األمن الطاقوي لإلتحاد األوروبي(،مذكرة مقدمة لنبل شيادة الماجستير،كمية العوم السياسية و اإلعالم،
كمية العموم السيسية واإلعالم ،قسم العموم السياسية والعالقات الدولية،)7949.7990،ص444
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الشكل( :)3االعتماد عمى الغاز الطبيعي الروسي في الدول األوروبية

المصدر :نقال عن الموقع اإللكترونيhttp://dev-gasinfocus.lateos.com/focus/la-russie-un-:
/fournisseur-de-gaz-naturel-incontournable

وحسب الشكل رقم ( )3يعد من بين دول اإلتحاد األوروبي األكثر تبعية لروسيا في مجال
الغاز الطبيعي كل من فنمندا ودول البمطيق ،فكل منيم تستورد  %499من حاجياتيا من
الغاز الروسي ،أما باقي الدول فتتفاوت بينيا درجة التبعية ،النمسا ،%62ألمانيا
،%62فرنسا. %41
يتم نقل الغاز إلى االتحاد األوروبي بشكل رئيسي عبر أوكرانيا وبيالروسيا (.)٪79
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أما النرويج فتعتبر ثاني أكبر مورد الطاقة لإلتحاد األوروبي بعد روسيا ،فتقريبا جيع
الصادرات النرويجية من الغاز الطبيعي موجو لمسوق األوروبية

1

فالغاز النرويجي أيضا ميم بالنسبة لإلمدادات الطاقة في أوروبا  ،ويتم تصديره الى
جميع من البمدان المستيمكة الرئيسية في أوروبا الغربية .فنحو ثمث من واردات الغاز
األوروبية تأتي من النرويج .معظم الغاز النرويجي يصدر الى ألمانيا  ،والمممكة المتحدة
وفرنسا  ،حيث أن الغاز النرويجي يدخل الى نحو  69في المائة من بيوت األوروبيين من
مجموع االستيالك الكمي .
النرويج لدييا اتفاقيات بيع مع المشترين في المانيا  ،وفرنسا  ،المممكة المتحدة  ،بمجيكا ،
ىولندا  ،ايطاليا  ،اسبانيا  ،الجميورية التشيكية ,جميورية النمسا والدانمرك .والقدرة الحالية
في النرويج تتمثل في خط انابيب نظام الموحدة حوالي  479مميار متر مكعب .وىناك أربع
محطات الستقبال الغاز النرويجية عمى القارة ؛ اثنين في ألمانيا ،واحد في بمجيكا واحد في
فرنسا .وىناك أيضا اثنين عمى سواحل المممكة المتحدة.2

Marta Latek, Les relations commerciales entre l'UE et la Norvège Etat des lieux et

1

perspectives, Library Briefing Bibliothèque du Parlement européen, 25/03/2013.P 4
2

اوسمو .النرويج تعول عمى ايرادات الغاز المسال في المستقبل .في .7942.90.70 :عمى الموقع

. http://www.nvbladet.no/news.php?extend.185
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الشكل ( :)4مصادر إمدادات الغاز الطبيعي نحو أوربا

المصدرOil and gas journal,world wide look at reserves and production ,December 7, 2016.:

موردي الغاز الطبيعي نحو
من الشكل نالحظ ّ
أن النرويج تح ّل في المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث ّ
أوربا بنسبة  29.49في حين تحل الجزائر ثالثة وبعدىا قطر ثم دول أخرى ،بذلك يمكن إستنتاج المكانة
النرويجية لدى أوربا في مجال الطاقة
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المطمب الثاني :الدول العربية
تعتبر منطقة المغرب العربي من أىم مناطق العالم الحتياطي وانتاج الطاقة ،ويتعمق
األمر تحديدا بكل من الجزائر ،ليبيا وبدرجة أقل تونس.

الجزائر:
وتعتبر الجزائر أحد أقطاب الطاقة في منطقة –عضو في منطقة اوبيك-باحتياطي مـن
اإلكتشافات المؤكدة من البترول يقدر بحوالي 44.0مميار برميل ،وقد بمغ إنتاجيا من النفط
4.76مميون برميل /يوم عام  ،7991فيما يقدر احتياطيا من الغاز حوالي 469تريميونمتر
قدم-المركز السابع عالميا ويبمغ إنتاجيا 29مميار متر مكعب/سنويا –المرتبة السادسة عالميا
والى جانب الجزائر تشكل ليبيا قطبا طاقويا رئيسيا في المنطقة بإجمالي احتياطي من الـنفط
يفـوق 5.29مميار برميل ،ويبمغ لنتاجيا 194مميون برميل/يوم -ثاني اكبر منـتج لمنفط في
إفريقيا بعد نيجيريا،-فيما تبمغ االحتياطات الميبية المؤكدة من الغاز62ترليون قدم مكعب،
وىي مرشحة لالرتفاع إلى مابين29الى499تريميون قدم مكعب
وتأتي تونس – بفارق كبير -في المركز الثالث باحتياطي من النفط يقارب  690مميون
برميل ،بقدرة بمغت  66999برميل /يوم عام  .7996و قد دخل تونس قائمة المصدرين
لمنفط ألول مـرة في تاريخو عام  .7999و في المقابل يبمغ احتياطي تونس من الغاز حوالي
 7.0تريميون قدم مكعب ،حيث أنتجت  66مميار قدم مكعب عام 7999
وتعتبر الجزائر البمد الطاقوي الرئيسي في منطقة المغرب العربي بحكم تنوع
مواردىا(البترول – الغاز) و النوعية الرفيعة لنفطيا باإلضافة إلى األفاق االستكشافية الواعدة
فييا.
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و حسب تحقيق أعدتو الشركة البريطانية لالستشارة '' روبرتسون '' –Robertsonعام
 ، 4000فان الجزائر أصبحت إحدى الدول المثيرة الىتمام الشركات النفطية الدولية من
حيث وفرة مشاريع جديدة لمتنقيب و اإلنتاج فـي مجال النفط

1

أكدت دول جنوب أوروبا ( ايطاليا  ،فرنسا ،اسبانيا) رىانيا عمى التموين بالغاز الجزائري من
خالل بناء شبكة أنابيب الغاز الضخمة '' '' transmedالرابطة بين الجزائر و ايطاليا عبر
تونس وأنبوب الغاز المغاربي– األوروبي'''' Europe – Maghreb
الرابط بين الجزائر و اسبانيا  ،البرتغال و فرنسا عبر المغرب ،و الذي أطمق عام ، 4000
في انتظار تجسيد مشروع ''ميدغاز '' MEDGAZالذي يربط الجزائر باسبانيا بأنبوب تموين
بالغاز في  ،7992و الذي تصل طاقتو التموينية  0مميار متر مكعب سنويا ;وتمتمك شركة
سونطراك  % 66من أسيم شركة " ميد غاز"
تشكل شبكات الغاز الجزائري شرقا و غربا مصدر تموين معتبر لالقتصاد األوروبي

2

 1محمد الطیب حمدان ;التنافس الفرنسي األمریكي على منطقة المغرب العربي بعد الحرب الباردة( ,مذكرة لنیل شھادة
الماجیستار علوم سیاسیة وعالقات دولیة تخصص " دراسات مغاربیة" جامعـة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق والعلوم
السیاسیة قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة )ص ص 444.449
 2المرجع نفسو .ص.ص.440.440.
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الجدول رقم ()1أهم أنابيب الغاز الجزائرية إلى الدول األوروبية
الطول

األنابيب

المصدر

المستورد

(الميل)

القدرة
(مميار قدم

عبر-المتوسط

1,629

حاسي الرمل

إيطاليا

مكعب/سنة)
1.059

غاز المغرب-

1,000

حاسي الرمل

قرطبة-إسبانيا

426

أوروبا
MEDGAZ

130

بني صاف

الميريا-إسبانيا

403

(GALSIالجزائر

937

حاسي الرمل

بيومبينو-

282

;إيطاليا

سردينيا إيطاليا)

المصدرAzzedine Layachi, «The Changing Geopolitics of Natural Gas: The Case of Algeria,» :
(Belfer Programs and International Affairs, The Geopolitics of Energy Project, November
2013), p. 8, .

في عام  ،7996كانت الجزائر المورد األول إليطاليا من خالل تزوويدىا ٪60من وارداتيا
من الغاز الطبيعي ،والثالث مورد من بمجيكا عن طريق تزويدىا  ٪42من وارداتيا من الغاز
الطبيعي ,المورد األول إلسبانيا من خالل تزويدىا  ٪47من
وارداتو من الغاز الطبيعي ،ثاني أكبر مورد لمغاز الطبيعي في فرنسا عن طريق تزويدىا
 ٪60من وارداتيا من الغاز ،وأول مورد لمبرتغال عن طريق تزويدىا  ٪60من وارداتيا من
الغاز الطبيعي

1

1

.Boukrif Nouara née Djemah . Le Gaz algérien dans l’équation de l’approvisionnement du

marché Européen. N°4 / Décembre 2008 N°4 / Décembre 2008. Université de Bejaia.P 19
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جدول رقم ( :)2نسبة واردات بعض دول اإلتحاد األووبي لمغازالطبيعي الجزائري لعام 2002

الدول

نسبة الواردات

إيطاليا

))%
39

بمجيكا

17

إسبانيا

52

فرنسا

39

البرتغال

39

المصدر :من إعداد الطالبة

فإن الجزائر ىي ثاني مورد من الغاز لالتحاد األوروبي ( ٪69من الواردات األوروبية) ،بعد
روسيا وقبل النرويج .وقد دفع ذلك المجمس األوروبي إلى النظر لمجزائر كشريك استراتيجي
لتوريد أوروبا

1

(1) idem. P 23
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دول الخميج
تتمتع دول مجمس التعاون الخميجي بوافر من االحتياطي من النفط والغاز ،أي %69
و %74عمى التوالي (انظر :الجدول رقم) 3
الجدول رقم ( :)3احتياطي النفط والغاز لدول مجمس التعاون لمعام 2013

()1

 %من اإلحتياطي العالمي

 %من اإلحتياطي العالمي

السعودية

من النفط الخام
15,9

من الغاز الطبيعي
4,4

الكويت

6,6

1,0

اإلمارات

5,9

3,3

قطر

1,5

13,3

عمان

0,3

0,5

البحرين

_

0,1

المجموع

30,2

22,6

المصدر :شركة بريتيش بتروليوم  -تقرير الطاقة يونيو/حزيران ،2014

تحولت
فضالً عن استحواذ المرتبة األولى في مجال تصدير النفط الخام بال منازع ،فقد َّ
السعودية إلى أكبر منتج لمذىب األسود في عام  7946عمى خمفية تعويضيا لألسواق
الدولية لمنقص الذي حدث بسبب مشكالت اإلنتاج في ليبيا وسورية واليمن ألسباب سياسية
وأمنية ،فضالً عن إيران عمى خمفية تقييد الدول الغربية توريد النفط اإليراني؛ بسبب برنامجيا

1

BP Statistical Review of world Energy June 2014,
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-reviewof-world-energy.html
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النووي .ومن ثََّم تتمتع السعودية من بين سائر دول منظمة أوبك بقدرة زيادة الطاقة اإلنتاجية
من النفط الخام بنحو مميوني برميل في اليوم ،متى ما تطمب األمر بدورىا ،تعتبر قطر أكبر
مصدر في العالم لمغاز الطبيعي المسال عبر استحواذىا عمى ثمث اإلنتاج العالمي ،األمر
الذي يعزز من الدور الجوىري لدول مجمس التعاون عمى القطاع النفطي الدولي .بل تتميز
قطر عن الدول األخرى التي تمتمك احتياطي ضخم من الغاز ،من خالل بناء وتدشين
مشاريع إلنتاج الغاز الطبيعي المسال.

1

عمى صعيد دول الخميج ،ورغم أنيا تعد أكبر مصدر لمنفط في العالم فإن صادراتيا من
النفط والغاز إلى دول االتحاد األوروبي ال تزال متواضعة لمغاية.
فالسوق األلمانية -التي تعد أكبر سوق أوروبية -ال تستورد عمى سبيل المثال سوى  %1من
احتياجاتيا من نفط الخميج ،غير أن اإلستراتيجية األوروبية الجديدة في مجال الطاقة تحمل
في طياتيا التوجو نحو االعتماد بشكل أكبر عمى مصادر الطاقة العربية حتى من منطقة
الخميج بسبب رخص تكاليف اإلنتاج فييا وتعزيز عالقاتيا االقتصادية مع دول االتحاد
األوروبي بشكل سريع خالل السنوات العشر الماضية.
يضاف إلى ذلك أن االتحاد األوروبي ينظر إلى دول الخميج كحميف إستراتيجي ليا في
المجالين السياسي واالقتصادي.
ولعل تكثيف زيارات المسؤولين األلمان واألوروبيين إلى دول مجمس التعاون الخميجي مؤخ ار
أحد مؤشرات التوجو األوروبي نحو االعتماد عمى مصادر الطاقة العربية بشكل أقوى.

 1جاسم حسين،بدائل الطاقة ومستقبل النفط والغاز في منطقة الخميج،7942.90.79 ،
http://studies.aljazeera.net/ar/files/gccpath/2015/01/2015115105227974478.htm
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كما أن المشاركة المتزايدة لمشركات األلمانية في مشاريع الغاز والنفط القطرية والخميجية
خطوة ميمة لتحقيق ذلك.1

المبحث الثاني  :سياسات دول االتحاد األوروبي لضمان أمن الطاقة
كانت سياسة الطاقة األوروبية واحدة من المواضيع الرئيسية في المجمس األوروبي
فيي سياسة واضحة بشأن تأمين وتنويع الطاقة ،ومن أجل تعزيز األمن الخارجي إلمدادات
الطاقة في اإلتحاد األوروبي ،وتشجيع كفاءة إستخدام الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة
بما في ذلك الوقود الحيوي،وانخفاض اإلنبعاثات والتكنولوجيا واإلستخدام الرشيد لمطاقة
في جميع أنحاء العالم،كذلك الدخول في شراكات الطاقة مع المنتجين وبمدان العبور
والجيات الفاعمة الدولية األخرى ،وادماج الطاقة في سياسات أخرى واستخداميا
لتعزيز التنمية.

( )4إستراتيجية الطاقة األوروبية والفرص العربية.في.)2012/00/00( :
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/3/1/
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المطمب األول :بناء و عقد حوارات مع الدول المنتجة
ذعذ سٔسٛا أكثش يصذس نهُفػ ٔانغاص ٔانٕٛسإَٛو ٔانفحى إنٗ االذحاد األٔسٔت،ٙفئٌ
االذحاد األٔسٔت ٙإنٗ حذ تعٛذ أكثش ششٚك ذداس٘ نالذحاد انشٔسٔ ٙإسرُادا إنٗ ْزا
انرشاتػ انًرثادل ٔانًصهحح انًشرشكح ف ٙلطاع انطالح،حٛث أٌ األصيح األٔكشاَٛح
لذ عشلهد انٕظع انحان ٙف ٙانعاللاخ ت ٍٛاالذحاد األٔسٔتٔ ٙسٔسٛا ٔانصشاع ف ٙششق
أٔكشاَٛا نّ ذأثٛشا خطٛشا عهٗ انحٕاس انسٛاس ٙانثُائَٔ،ٙرٛدح نزنك ذى ذدًٛذ تعط آنٛاخ
انرعأٌ يؤلرا ٔإعرًذخ عمٕتاخ يٕخٓح َحٕ ذشدٛع ذغٛٛش اإلخشاءاخ انشٔسٛح فٙ
أٔكشاَٛأ ،يع رنك ال ذضال سٔسٛا ششٚكا غثٛعٛا نالذحاد األٔسٔتٔ ٙالعة إسرشاذٛدٙ
نًكافحح انرحذٚاخ اإللهًٛٛح ٔانعانًٛح.
ٔظع االذحاد األٔسٔتٔ ٙسٔسٛا ششاكح ٔثٛمح ف ٙيدال انطالح ٔأغهما حٕاسا نهطالح تٍٛ
االذحاد األٔسٔتٔ ٙسٔسٛا ف ٙعاو ٔ .0222ال ٚضال حٕاس انطالح أحذ أْى خٕاَة انرعأٌ
ت ٍٛسٔسٛا ٔاالذحاد األٔسٔتٚٔ ،ٙعًٍ ْٛكهٓا انحان ٙانًشاسكح انٕثٛمح نهذٔل األععاء
ف ٙاالذحاد األٔسٔتٔ ٙصُاعح انطالح األٔسٔتٛح ٔانًؤسساخ انًانٛح انذٔنٛح ٔ،ذدًع
األفشلح انعايهح انًٕظعٛح أكثش يٍ يائح خثٛش أٔسٔتٔ ٙسٔس ٙيٍ انمطاع ٍٛانخاص
ٔاألكادٔ ًٙٚاإلداساخ نًُالشح لعاٚا االسرثًاس ٔانٓٛاكم األساسٛح ٔانرداسج ٔكفاءج
انطالح ٔإعذاد يضٚذ يٍ انًمرشحاخ نحٕاس انطالح.

1

فشٔسٛا ٔاحذج يٍ الالعبين الرئيسيين في حي االتحاد األوروبي وىي أيضا مورد رئيسي
Press and information team of the Delegation to RUSSIA,The Russian Federation and the

1

European Union, European Union External Action, Brussels )2012/00/15available at
https:www//eeas.europa.eu/.../press-and-information-team-delegation-russia
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لمنتجات انطالح إنٗ اإلذحاد األٔسٔتٔ ٙذعرثش سٔسٛا سٕلا كثٛشج ٔدُٚايٛكٛح نسهع ٔ خذياخ
االذحاد األٔسٔت ٙيع ًَٕ الرصاد٘ كثٛش،ذدذس اإلشاسج إنٗ أٌ اإلذحاد األٔسٔت ٔ ٙسٔسٛا
نذًٓٚا سدم غٕٚم يٍ انرعأٌ فٗ انمعاٚا راخ اإلْرًاو انثُائ ْٙٔ ،ٙيًٓح إلحرٛاخاخ
االذحاد األٔسٔت ٙيٍ انطالح ٔلذ أدٖ ْزا اإلعرًاد اإللرصاد٘ انًرثادل نهعشض ٔانطهة
واالستثمار والمعرفة إلى إلتزامات مشتركة لمحفاظ عمى عالقات اقتصادية خٛذج يع انرشكٛض
تشكم خاص عهٗ انرعأٌ ف ٙيدال انطالح انر ٙذٕفش أيٍ انطالح ٔانًُٕ االلرصاد٘ نكال
انداَث.ٍٛ
فثانُسثح نالذحاد األٔسٔت ٙفئٌ أيٍ إيذاداخ انطالح عهٗ انًذٖ انطٕٚم ٚشكم يصذس لهك
كثٛش ٔيٍ انًٓى االذفاق عهٗ يدًٕعح يٍ االنرضاياخ انٕالعٛح ٔانًُفعح انًرثادنح يع
سٔسٛا ٔيٍ شأَٓا ذسٓٛم انرعأٌ ت ٍٛاالذحاد األٔسٔتٔ ٙسٔسٛا ف ٙيدال انطالح.
ٔذحذٚذ خطٕاخ يهًٕسح نرحس ٍٛانًُاخ االسرثًاس٘ تسشعح ٔنٓزِ األسثابٚ،ذعى
انحٕاس إصالذ انسٛاساخ ف ٙلطاع انطالح انشٔس.ٙ
ٔتانُسثح نشٔسٛا يٍ انًٓى اخرزاب االسرثًاس نهحفاظ عهٗ إَراج انُفػ ٔانغاص ٔصٚادج
إَراخّٔ،إعادج ذأْٛم انثُٛح انرحرٛح نهطالح ٔذحسُٓٛأ،إنغاء انمٕٛد انًفشٔظح عهٗ
االحركاساخ؛ ٔذحشٚش انرعشٚفاخ اندًشكٛح عهٗ انطالح .

1

وأمن الطاقة ىو محور الحوار غير الرسمي عمى المستوى السياسي ،وقد أدى الحوار
بين المنتجين والمستيمكين دوره في إضفاء الطابع الدولي عمى شؤون الطاقة من عصر
االنعدام الثقة والمواجية إلى تفاىم أكبر وزيادة الوعي بالمصالح المشتركة الطويمة األجل.2
1

idem

2

international energy forum, PRODUCER-CONSUMER DIALOGUE FOR GLOBAL ENERGY

SECURITY, Cairo, Egypt, 30 November 2006.
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إن اإلتفاقيات الثنائية مع الدول المنتجة ،يٍ أخم ترقية أمن اإلمدادات الطاقوية ما
يتطمب خمق حوارات قوية قريبة ما بين الدول المستْلكة والموردة لمطاقة،فْذه العالقات
الثنائية نجده الثنائية نجده بين ألمانيا وروسيا،المممكة المتحدة والنرويج،إسبانيا و
الجزائر،كذلك إٚطانٛا والجزائر.

1

فالعالقة الثنائية بين ألمانيا و روسيا ىي أن ألمانيا ىي أكبر مشتري لمغاز الروسي في
العالم ،في حين أن الشركات األلمانية تنفذ العديد من المشاريع باالشتراك مع مجموعة
غازبروم ،فألمانيا ىي أكبر سوق تصدير غازبروم وتتعاون غازبروم مع الشركات األلمانية
عمى طول سمسمة القيمة بأكمميا ،من إنتاج الغاز في روسيا إلى تسميم الغاز لممستيمكين
النيائيين في ألمانيا.

2

ٔنشٔسٛا حٕاس غالٕ٘ يع فشَسا حٛث تتمتع روسيا وفرنسا بأكثر من  40عاما من
التعاون الناجح والمفيد لمطرفين في مجال إمدادات الغاز الطبيعي،في ىذا الوقت تم تصدير
أكثر من  366.2مميار متر مكعب من "الوقود األزرق" إلى فرنسا وبمغت الصادرات إلى
ىذا البمد في عام 2016الى 11.47مميار متر مكعب.

3

الحوار انطالٕ٘ يع انًًهكح انًرحذج ٔ انُشٔٚح،تتقاسم النرويج والمممكة المتحدة تاريخا

1

لطفي مزياني"،مرجع سبق ذكره،ص .108
)Biggest foreign buyer of Russian gas, Gazprom, Germany, 2003. le( 09/08/2017

2

http//www.gazprom.com/about/production/projects/deposits/germany

)Foreign Partners: France | Gazprom Export at: le( 09/08/2017

3

http:// www.gazpromexport.ru/en/partners/france.
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طويال من التعاون الثنائي فى مجاالت الطاقة والدفاع واألعمال،توفر النرويج  ٪30من
إمدادات الطاقة األولية في بريطانيا ،تطوير العالقة في مجال الطاقة مع التركيز عمى النفط
والغاز واستخراجو وامداده.

1

العالقات الثنائية نجدىا بين إسبانيا و الجزائر كذالك إيطاليا والجزائر،فمورد الغاز
الطبيعي ىو الجزائر عبر خطين يدخالن أوروبا إيطاليا واسبانيا،ويجري حاليا انشاء خطوط
أنابيب غاز إضافية من الجزائر إلى إسبانيا وايطاليا ربما كان أىم تطور ألوروبا في ىذه
ىو وزيادة توافر الغاز الطبيعي المسال )LNGالمنطقة ).
أيضا الجزائر ىي ثالث أكبر مصدر لمغاز الطبيعي المسال في العالم ،و قد تم توريد الغاز
الطبيعي المسال لمدة  20عاما مع شركة الطاقة االسبانية.

2

فالحوار بين المنتجين والمستيمكين في إطار المنتدى الدولي لمطاقة كجزء ىام من جيودىا
لإلسيام في مستقبل عالمي لمطاقة آمن ومستدام،فمسألة أمن الطاقة في منظور أوسع عمى
المدى الطويل ليس أمن طرف واحد عمى حساب اآلخرين ويجب أن تترجم إلى أمن
الطاقة لمجميع في ىذا المنظور،ومواصمة تطوير الحوار بين المنتجين والمستيمكين عمى
التعاونية ىي شرط أساسي لجيودنا المشتركة من أجل أمن الطاقة.

1

David Cameron, Norway and the United Kingdom: a bilateral and global partnership,

20 January 2011.
Paul Belkin, The European Union’s Energy Security Challenges, congressional research

2

service, January 26, 2007,p18.
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المطمب الثاني :المجوء إلى منطقة قزوين لضمان أمن الطاقة
بدأ بحر قزوين و السيما الدول المحاذية لو يحظى بمكانة جيوبوليتكية في ضوء
األوضاع و الترتيبات الدولية الجديدة لعام ما بعد الحرب الباردة وتحديدا بداية .1991
حيث برزت تمك األىمية من خالل موقعو الجغرافي،والموارد الطاقوية المخزونة في قاع
البحر،ىذه األخيرة التي كانت أحد أىم المتغيرات في إحتدام التنافس بين القوى الكبرى التي
تفتقد لممخزون الطاقوي لتسيير شؤونيا الداخمية و كذا فرض قوتيا عمى المستوى
الخارجي،مما جعل المنطقة تعتبر محو ار إستراتيجيا ىاما سواء عمى المستوى االقميمي أو
الدولي.
ومن الدول المحاذية لبحر قزوين و التي يطمق عمييا جميوريات اسيا الوسطى المستقمة
الخمسة:

1

(كازاخستان ،تركماستان ،أوزبكستان ،قرغستان ،طاجاكستان).

1وليد شمالل،دور المتغير الطاقوي في التنافس بين القوى الكبرى بحوض بحر قزوين لفترة مابعد الحرب الباردة(،مذكرة
مكممة ضمن متطمبات الحصول عمى شهادة الماجستير في العموم السياسية كمية العموم السياسية و العالقات
الدولية،جامعة الجزائر،)2014،2013،3ص ص 16و.18
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الشكل رقم( :)5الموقع الجغرافي لبحر قزوين.

المصدر

http://www.ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Caspianseamap.png:

تقدر وكالة الطاقة الدولية االحتياطات المثبتة من النفط في قزوين 40،15مميار برميل و ىو ما يمثل  %1.5إلى % 4االحتياطات العالمية .
أما االحتياطات المثبتة من الغاز بنحو 9.2 ،6.7تريميونات متر مكعب إضافة إلى إحتمال
وجود ثمانية تريميونات أخرى،ىذا يعني أنيا تمثل نحو % 7،%6عالميا.
_معيد ماكينزي لإلستشارات :االحتياطات النفطية المثبتة تصل إلى  70مميار برميل ,وىو
.ينتج نفطيا  1.3مميون برميل يوميا ,ويتوقع أن يصل إلى  6ماليين في 2015م
ويتوزع القدر األكبر من االحتياطات النفطية في كازاخستان إلى حد النصف ,وأذربيجان ,أما
في أوزبكستان فتحتوي عمى النسبة األقل.
ويحتوي بحر قزوين عمى أربع أحواض ترسيبية رئيسية لمييدروكربون من خزانات لمنفط
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والغاز الطبيعي ومازال ىناك خالفات واسعة بين الدول الرابضة عمى شواطئو عمى كيفية
.وأحقية إستغاللو عمى طول خط الساحل.

1

إن منطقة بحر قزوين تحتوي عمى احتياطيات ىائمة من البترول والغاز ،إن احتياطيات
الغاز الطبيعي المؤكدة في أذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان تبمغ 236
تريميون.و احتياطيات النفط الكمية ربما تصل إلى أكثر من  60بميون برميل ـ أي ما يكفي
لتغطية احتياجات أوروبا البترولية لمدة  11سنة،والبعض يقدر ىذه االحتياطيات بأكثر من
 200بميون برميل .في عام 1995م كانت المنطقة تنتج حوالي  870ألف برميل يومياً (44
مميون طن في السنة) .وبحمول عام 2010م فإن الشركات الغربية ستزيد االنتاج إلى حوالي
 4.5مميون برميل يومياً ،أي بزيادة نسبتيا أكثر من % 500في  15عاماً فقط.

1

أمال عربيد،نفط بحر قزوين ينافس نفط الخميج في األلفية الثالثة،مجمة العامل،العدد (، 526فيفري. )2013
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الجدول رقم( )4االحتياطات النفط و الغاز في منطقة بحر قزوين

المصدر:

http://www.lebarmy.gov.lb.

رغم التباين حول االحتياطات المقدرة من النفط في بحر قزوين اال أن احتياطات الغاز
الطبيعي في أذربيجان و أوزبكستان وتركمنستان و كازخستان تبمغ أكثر من 236تريميون قدم
متر مكعب أي أكثر من 60مميون برميل،ونالحظ أن كازخستان تضاعف انتاجيا
الى1.4منذ عام  2000ومن المتوقع خالل 2013تعرف نموا مطردا بالتوسع بخطوط
األنابيب لمحزب الشيوعي الصيني،و تعتبر كازخستان حسب الشكل القوة الطاقوية الرائدة في
أسيا الوسطى.

1
الدولي عمى حوض قزوين،مجمة الدفاع الوطني،العدد .)2014(،89
أحمد ممّي،التّنافس ّ
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إن إنتاج المنطقة سيمثل حوالي و  %5من اإلنتاج العالمي من البترول،و
%10تقريبا من إجمالي البترول المنتج خارج أوبك.

1

ويتضح لنا حجم احتياطيات النفط والغـاز وحجم اإلنتاج في دول آسيا الوسطى قزوين:
)1أذربيجان :تشير التقديرات إلى احتياطي من النفط مقداره  33بميون برميل ونحو 40
تريميون قدم مكعب من الغاز .وتنتج أذربيجان يوميا من النفط نحو  320ألف برميل وسنويا
من الغاز نحو  200بميون قدم مكعب.
)2كازاخستان :لدى كزاخستان احتياطي من النفط مقداره  100بميون برميل ،ومن الغاز
مقداره  150تريميون قدم مكعب .أما إنتاج النفط فال يزيد عن  800ألف برميل يوميا.
)3تركمانستان:تمتمك تركمانستان احتياطيا من النفط يزيد مجممو عن  80بميون برميل ،ومن
الغاز ما يزيد عن  50تريميون قدم مكعب .أما إنتاج النفط فيبمغ نحو  160ألف برميل
يوميا ،ويزيد إنتاج الغاز السنوي عن  1.6بميون قدم مكعب.
)4روسيا :تبمغ التقديرات األولية لالحتياطي نحو  17بميون برميل .وال توجد تقديرات إلنتاج
أو احتياطي الغاز الطبيعي فى القطاع القزويني التابع لروسيا .
)6إيران  :تمتمك إيران احتياطيا ضخما من الغاز الطبيعي يعادل نحو  %15من االحتياطي
العالمي ،أما حقوليا النفطية فى بحر قزوين فتشير التقديرات األولية إلى احتياطي من النفط
مقداره  15بميون برميل ومن الغاز مقداره  11بميون قدم مكعب.

2

1مصطفى دسوقي كسبة ،ثروات آسيا الوسطى _ قزوين من البترول والغاز ،مركز الحضارة لمدراسات السياسية(،د.س)،ص

ص.956،955،

2جمول،احتياطي الغاز و النفط،عالم البحار و المحيطات )2012/00/23 ،عمى الموقع

http//www.startimes.com/?t=7760142 .
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 حوض قزوين و أسيا الوسطى:إن منطقة آسيا الوسطى كانت وال تزال كما وصفيا الجغرافي البريطـاني الـسير ىالفورد
.ماكيندر جزءاُ من"قمب األرض" ،ومن يسيطر عمييا يسيطر عمـى

العـالم..

تمتمك إحتياطات النفط و الغاز بعد تفكك االتحاد السوفياتي و أصبحت ىذه المناطق جذابة
لمدول الغربية،وأصبحت منطقة قزوين عمى رأس االىتمامات الغربية (الواليات المتحدة
واالتحـاد األوروبي) وأىم ما يميز ىذه المنطقة جغرافيتيا السياسية التي تتمتع بيا،فيذه الميزة
ليا داللة كبيرة ألمن الغرب أكثر من كونيا مخزون لمطاقة ،حيث تقع منطقة قزوين في
قمب أوروبا اآلسيوية لذلك فمن مصمحة الغرب أال تسيطر دولـة مـن الـدول اإلقميمية وتصبح
ليا الييمنة في المنطقة.

1

خط أنابيب باكو-تبميسي-جيهان BAKU-Tiblissi-Gyhan(TBC) :
يعد خط االنابيب الذي أنجز في مايو /أيار  2006ثاني أطول خط من نوعو في العالم.
و في يوليو تم تدشين أنبوب النفط بي تي سي باكو-تبميسي-جييان الذي يربط أذربيجان
بتركيا عبر جورجيا و مع أن مساره جرى تحديده لتفادي المرور عبر روسيا.
و يعتبر أىم الخطوط النفطية عالميا،و ىو ثاني أطول خط في العالم و يوصف أنو خط
أنابيب القرن،و يمتد ىذا الخط النفطي في منطقة أسيا الوسطى-القوقاز و المتوسط

يزن عـوض أحمد الوردات،عالقة روسيا اإلتِّحادية بجميوريات آسيا الوسطى اإلسالمية،الدراسات (رسالة مقدمة الى عمادة

1

العميا،استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في العالقات الدولية قسم العموم السياسية ،جامعة
أردن.)2011،ص.26
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ويقوم بنقل النفط الخام األذري من بحر قزوين الذي تشير التقديرات إلى إمتالكو الحتياطي
مؤكد من النفط يتراوح بين 18و 34مميار برميل و إحتياطي محتمل يبمغ نحو 270
مميار برميل.
أما إحتياطي الغاز المؤكد فيقدر ب170تريميون قدم مكعب،و تقترب أرقام االحتياطي
المحتمل من  250تريميون ،و قدرة خط أنابيب باكو تبميسي-جييان في توزيع النفط ىو
مميون برميل في اليوم.

1

وفي سياق التحوالت االستراتيجية في أوروبا،فإن منطقة البحر األسود -بحر قزوين ىي
التي ظيرت بوصفيا مجاال ذا أىمية إستراتيجية بالنسبة لألمن الطويل األجل الستقرار
أوروبا ،والعامل الرئيسي في تحقيق األمن واالستقرار عمى المدى الطويل ىو الطاقة.
فأوروبا بحاجة إلى مستوى عميق من التكامل مع منطقة البحر األسود قزوين لتمبية
إحتياجاتيا الخاصة السياسية واألمن االقتصادي ،وىذا المشروع الفريد يسمح لشحن مميون
برميل يوميا من الخام األذربيجاني لمعظم المصافي األوروبية.

2

1حزب البعث العربي االشتراكي،بمقنة القوقاز،مكتب األمانة العامة،تشيرين األول ،2008ص.20

Mamuka Tsereteli , Economic and Energy Security: Connecting Europe and the Black

2

Sea-Caspian Region, Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, March
2008.p13
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خط نابوكو:
خط أنابيب غاز نابوكو ىو المشروع الرئيسي الستراتيجية أمن إمدادات الغاز في االتحاد
األوروبي،فيو مشروع لو بعد أوروبي قوي ،وقد عزز االتحاد األوروبي إلتزامو مع
تركمانستان من أجل تأمين اإلمدادات أمن الغاز الرائد في خط أنابيب نابوكو.
واليدف من تأمين إمدادات الغاز ىو القوة الدافعة وراء مشاركة االتحاد األوروبي الحالية مع
التركمان ومن غير الواضح في أي مجال آخر لمسياسة قد يكون االتحاد األوروبي قاد ار عمى
بناء مؤثر فيما يتعمق بالحكومة التركمانية ،وعمى الرغم من شكوك بعض الدول األعضاء
في االتحاد األوروبي ،فإن اإلرادة السياسية راسخة إلى حد كبير وراء دعم نابوكو ،وبالتالي
1

فمن المرجح أن يكون المشروع إذا تحققت عقبات تأمين اإلمدادات.

خط األنابيب سيتجاوز 3.300كم عبور أربعة بمدان تركيا ،بمغاريا ،رومانيا ،والمجر قبل أن
ينتيي في النمسا ،وييدف خط االنابيب الى حمل الغاز من وسط اسيا والشرق االوسط شرقا
إلى السوق األوروبية ،وتبمغ طاقتيا السنوية  31مميار متر مكعب ،أي ما يعادل حوالي ٪5
من االستيالك الحالي لالتحاد األوروبي ،وفي عام  2007استيمك االتحاد األوروبي 492
مميار متر مكعب من الغاز،أي بانخفاض طفيف عن ذروة عام 2005البالغة
 495مميار متر مكعب،حوالي  ٪40من ىذا الغاز يتم توفيره حاليا من داخل حدود االتحاد
األوروبي وتتوقع الوكالة الدولية لمطاقة أن يزداد الطمب األوروبي عمى الغاز ليصل إلى

CONSEIL FRANÇAIS DE L'ÉNERGIE, Quelles perspectives pour Nabucco et South Stream?,

1

Centre d’études européennes, Juillet 2010.).2012/00/22 ( Available at
http//www.wec-france.org/DocumentsPDF/RECHERCHE/Contrat56_Rapportfinal.
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 771مميار متر مكعب بحمول عام .2030
ويستورد االتحاد األوروبي  ٪60من احتياجاتو من الغاز .ومن المرجح أن يرتفع ىذا إلى
 ٪84بحمول عام  .2030واالتحاد األوروبي ممتزم بتنويع موردي الغاز لديو
مما يقمل من اعتمادىا عمى روسيا .في حين أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا كانت
موثوقة لسنوات عديدة.

1

الجدول رقم(:)5أهم المعمومات حول مشروعي النابوكو

التكلفة
االبتدائ
یة
-4.64
 0ملیار
دوالر

سنة
االكتمال
المحتملة
7947

خط الغاز

الطول
(كلم)

المالك/المتعامل

دول العبور

الممر

6699

%79:OMV
%79:MOL
%79:Transgas
%79:Bulgargas
%79: Botas

تركیا  ،بلغاریا،
رومانیا
المجر

جورجیا -تركیا ،نابوكو
أو
Nabucco
إیران _تركیا
بوغمارتن(النم
سا)

المصدر:
alexander ghaleb ,natural gas as an instrumentof russian state POWER. Usa:us army
center of strategic studies,October 2012.

The Quaker Council for European Affairs, The Nabucco Gas Pipeline: A chance for the EU to push

1

for change in Turkmenistan,Bruxelles,December 2009,p6.
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 الراتط التركي– الیوناني اإلیطالي:إن تركيا وايطاليا تتعاونان لبناء الربط البيني بين تركيا-اليونان-إيطاليا( )ITGI
والعمل عمى ىذا المشروع الذي سيحمل غاز بحر قزوين إلى إيطاليا عبر تركيا و اليونان
ىذا المشروع ىو جديد إلى حد ما ،و االتفاق بين الشركات الثالث تم توقيعو في عام
،2010و من المتوقع أن تكتمل خط األنابيب في عام .2017و حقيقة ىذا االتفاق ىو
استمرار االتفاقات الثنائية الموقعة بين اليونان وتركيا واليونان وايطاليا التي ينبثق منو خط
األنابيب في كاراكابي في تركيا ،يصل إلى كوموتيني في اليونان عبر أليكساندروبوليس،ويبدأ
الربط بين إيطاليا-اليونان من ثريسبروتيا في اليونان ويمر عبر منطقة بوليا في إيطاليا.
انشاتػ انرشك ٙانَٕٛاَ ٙاإلٚطان ) ITGI(ٙنذ ّٚأٔنٕٚح لصٕٖ نالذحاد األٔسٔت ٙنعذج
أسباب،ولكن أساسا ألنو يزيد تنويع طرق المرور العابر وموارد الطاقة .يعمق االتحاد
األوروبي أىمية خاصة ليذا المشروع ألنيا جزء من جنوب االتحاد األوروبي وبالتالي
اقترح االتحاد األوروبي لتمويل 100مميون يورو لممشروع و يعتقد أن(ITGI
أمر بالغ األىمية ألن الطمب عمى الغاز الطبيعي آخذ في االزدياد كل عام في بمدانيم
واالتحاد األوروبي بشكل عام.

1

Çiğdem ÜSTÜN, Energy Cooperation between Import Dependent Countries: Cases of

1

Italy and Turkey, Volume16, n° 1, Spring, 2011, pp. 71-89.
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خط أناتیة جنوب القوقاز (ناتكو -تثلیسي -أورزروم) rzurume
خط أنابيب الغاز الجديد)(SCGPخط أنابيب غاز جنوب القوقاز المشروع الذي أنجز
في ديسمبر ،2006بالتوازي مع النفط) (BTCخط أنابيب لمعظم مسارىا قبل االتصال
بالطاقة التركية والبنية التحتية،والى أوروبا عبر خط عبور عبر اليونان.

1

و اليدف ىو نقل الغاز من أذربيجان الى تركمنستان إلى أوروبا عن طريق تركيا.

Paul Belkin, The European Union’s Energy Security Challenges, congressional research

1

service, January 30, 2008,p15.
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المطمب الثالث :تنويع مصادر التموين و إستعمال الطاقات المتجددة
قبل التطرق إلى مصادر المخاطر ألمن الغاز األوروبي نمقي الضوء عمى الجيود و
الترتيبات األوروبية في مجال أمن الطاقة.من ىذا المنطمق،تركزت الجيود األوروبية والتي
تعود الى سياسة تنويع اإلمدادات من الطاقة لسنة (،1959سنة اكتشاف حقل غاز طبيعي
بدولة ىولندا)،مرو ار إلى الصدمة النفطية لسنة ،1973وما استحدثتو من مفاىيم منيا بداية
التأسيس لمفيوم أمن الطاقة،ومفيوم التخزين اإلستراتيجي ومرو ار نحو تعزيز أمن اإلمدادات
من الغاز الطبيعي لتخفيف التبعية األوروبية طاقويا لروسيا وتجنبا لممساعي الروسية لزيادة
النفوذ الروسي ضمن دوائر جديدة داخل دول اإلتحاد األوروبي ووصوال إلى استحدثتو األطر
الرئيسية لجيود اإلتحاد األوروبي من اجراءات توزعت ضمن مجموعتين من اإلجراءات
الداخمية والخارجية ألمن الطاقة،والتي أجممت أىدافيا وثيقة رقم ()COM 330
الصادرة عمى مفوضية اإلتحاد األوروبي في ماي ،2014و المعنونة ب "اإلستراتيجية
األوروبية ألمن الطاقة لعام European Energy Security Strategy 2014
والتي حددت مجموعة من األىداف الرئيسية التي وجب عمى دول اإلتحاد األوروبي تنفيذىا
جماعيا وتتمفصل ضمن الترتيب اآلتي:1
)1إجراءات فورية تيدف إلى زيادة قدرة اإلتحاد األوروبي لمتغمب عمى اإلنقطاعات الكبرى
خالل فصل الشتاء.
)2تعزيز آليات الطوارئ وحماية البنية التحتية اإلستراتيجية.
)3اعتدال الطمب عمى الطاقة.
1

لخضر نويوة،محاضرات حول أمن الطاقة لالتحاد األوروبي:الغاز الطبيعي نموذجا،جامعة بسكرة،قسم العموم

السياسية،تخصص دراسات عالقات دولية و استراتيجية(،د.س.ن)،ص ص .10،11
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)4بناء السوق الداخمية المتكاممة.
)5زيادة انتاج الطاقة في اإلتحاد األوروبي.
)6مواصمة تطوير تكنولوجيات الطاقة.
)7تنويع اإلمدادات الخارجية و البنية التحتية المرتبطة بيا.
)8تحسين تنسيق السياسات الوطنية في مجال الطاقة و وحدوية التفاوض.
وفي ايطار أكثر عمقا يمكن تفصيل ىذه اإلجراءات األوروبية ضمن اإلجراءات الداخمية
الموجية نحو تجميع القدرات اإلقتصادية لمدول األعضاء باإلتحاد األوروبي ونحو سوق
أوروبية موحدة لمطاقة كيدف رئيسي واجراءات خارجية تيدف إلى تنويع اإلمدادات األوروبية
من الطاقة التقميدية،إال أن المتتبع لمراحل األزمة األوكرانية منذ  2014يجد أن العجز
األوروبي الواضح في إدارة مشكالت الناجمة عن قطع الغاز الروسي عن أوكرانية بشكل
متقطع،ناىيك عن اإلنقطاع الكامل نظ ار لكونيا أحد دول العبور األساسية التي تمر عمييا
شبكة إمدادات الغاز الروسي،و التي تمثل ما نسبتو  ٪24من الغاز األوروبي المستورد يمر
عبر األراضي األوكرانية وما يمثمو من صدمة محتممة لسوق الغاز األوروبي تعرف بأدبيات
أمن الطاقة بصدمة دول العبور.

1

تعتبر الطاقة مطمب ضروري لمتطور اإلقتصادي واإلجتماعي المستدام،حيث يمثل توفير
تزيد اإلىتمام
وتأمين الوصول لمصادرىا من القضايا اليامة عمى مستوى العالم،وقد ا
العالمي حاليا إلى تنويع وتجديد مصادر الطاقة وخاصة المصادر المتجددة وذلك لتقميل
اإلعتماد عمى مصادر الطاقة التقميدية الميددة بالزوال ومواجية التيديدات البيئية و
تتزيد يوما بعد يوم،تعد المصادر الطاقوية المتجددة المتغير
التطوارت اإلقتصادية التي ا

1

نفس المرجع ص .12
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األبرز في رسم الصورة المستقبمية لإلمداد الطاقوي.

1

فإن قطاع الطاقة المتجددة يمعب دو ار رئيسيا في إقتصاد اإلتحاد األوروبي،وقد لعبت دو ار
رئيسيا في أمن الطاقة ويقدر أنيا خفضت واردات الوقود األحفوري بمقدار 16مميار دوالر
في عام  ،2015ومن المتوقع أن يصل إلى  58مميار يورو في عام .2030
وبسبب اإلنخفاض الحاد في التكاليف،يمكن دمج الطاقات المتجددة تدريجيا في السوق
واعادة صياغة توجيو الطاقة والطاقة المتجددة،فيي مرادفة لكفاءة الطاقة في قطاع
الكيرباء من الوقود األحفوري إلى الطاقات المتجددة غير القابمة لإلحتراق.
الطاقة المتجددة ىي واحدة من ركائز إزالة الكربون بحمول عام  ،2015وقد ساعدت
الموارد المتجددة عمى خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري في االتحاد األوروبي
بمقدار 436مميون.

2

1عقون شراف/كافي فريدة،الطاقات المتجددة كبعد استراتيجي لمسياسة الطاقوية الجديدة في الوطن العربي دراسة تحميمية،
مجمة البحوث االقتصاديةو المالية،المجمد الرابع/العدد األول(،جوان،)2007ص.315
Commission européenne, Énergies renouvelables: l'Europe sur la bonne voie pour

2

atteindre son objectif de 20 % à l'horizon 2020, Bruxelles, le 1er février 2017.
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لقد كان الوقود األحفوري بما في ذلك الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي المصدر
الرئيسي لمطاقة التجارية،و تم إدراج مصادر الطاقة األخرى ،مثل الطاقة النووية
كانت الطاقة المتجددة ،الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الح اررية األرضية والمياه والكتمة
الحيوية .ومع ذلك ،فإن االعتراف باألثر البيئي المدمر المفرط واالعتماد عمى الوقود
األحفوري جنبا إلى جنب مع المخاوف المتزايدة بشأن توريد بعض الوقود األحفوري
لتمبية الطمب العالمي المتزايد عمى الطاقة،وقد وضعت في التركيز عمى الحاجة إلى
مزيج الطاقة أكثر تنوعا وبالتالي،فإن الطاقة المتجددة،بما في ذلك الوقود الحيوي ،لدييا
تمقى اىتماما متزايدا،وعالوة عمى ذلك،صدمات إمدادات الطاقة،بدءا من النفط في عام
،1973حذر صناع السياسات في البمدان المتقدمة والنامية عمى السوء اإلبتعاد عن
اإلعتماد عمى مصدر واحد لمطاقة.

1

1

United Nations Conference on Trade and Development, The future energy matrix and

renewable energy:implications for energy and food security, Geneva, 12 January 2010,p2.
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ويظل الوقود األحفوري سائدا في مزيج الطاقة وحتى عام  2020سيظل استخدام
الطاقة مستم ار إلى حد كبير من قبل الوقود األحفوري ،وسوف يكون استيالك النفط مدفوعا
أساسا باحتياجات النقل ،وبالفعل أن النفط سيبقى الطاقة "المتأرجحة" ،أي تمك التي تمأل
1

الفجوة عندما الطاقات األخرى غير متوفرة إلى حد كاف.

يسعى االتحاد األوروبي إلى الحصول عمى حصة  ٪20من إجمالي استيالكو النيائي
لمطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحمول عام 2020؛ يتم توزيع ىذا اليدف بين الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي مع خطط عمل وطنية تيدف إلى رسم طريق لتنمية
الطاقات المتجددة في كل من دول األعضاء.

2

ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, ENERGY The

1

Next Fifty Years,paris, OECD 1999.
2

Eurostat Statistics Explained,Renewable energy statistics ,

2012/00/14/available at
http//www.ec.europa.eu/eurostat/statistics...php/Renewable_energy_statistics
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المبحث الثالث :مستقبل العالقات الطاقوية بين االتحاد األوروبي
وروسيا
تعتبر الطاقة ممفا أساسيا في العالقات الروسية-األوروبية؛ ويتم تصدير الغاز الروسي
إلى وأوروبا بموجب عقود طويمة األجل تتراوح ما بين  25و 30سنة ،غايتيا ضمان أمن
إمدادات الطاقة إلى الزبائن ،و ضمان دخل مستقر من العائدات المالية لممورد .حيث تمثل
أوروبا في مجمميا منفذا و سوقا و موردا ماليا ىاما لوسا ،أما روسيا باحتياطاتيا
الغازية الضخمة فمثل بدورىا وردا أساسيا لمتزود بالطاقة لدول اإلتحاد األوروبي.
إال أن االتحاد األوروبي ليس في مأمن من الضغوطات الروسية التي الحت ضالليا في
مناسبات عديدة؛فيناك ىامش واسع لممناورة بورقة امدادات الغاز الطبيعي من حيث
األسعار والحصة الموجية نحو أوروبا؛مما يحمل دول االتحاد األوروبي الى السعي نحو
تنويع مصادر و طرق امداداتيا من الطاقة؛ لتقميص تبعيتيا الشديدة نحو روسيا في مجال
التزود بالغاز الطبيعي.
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األوروبية لمغاز الروسي (سيطرة شركة غازبروم
التبعية
المطمب األول:
ّ
ّ
الروسية)

في إطار المخاوف الروسية من تزايد الييمنة الصينية خاصة في منطقة آسيا الوسطى،
تسعى روسيا الى زيادة كمية النفط و الغاز المنقول الى الصين ،و ىو ما يتطمب زيادة
االستثمار في انتاج الطاقة في الجزء اآلسيوي من روسيا ،اضافة الى االستثمار في نقل
الطاقة و دون قيام روسيا بفتح حقول نقية جديدة في الجزء اآلسيوي من االتحاد الروسي،
فمن تكون قادرة عمى بناء شراكة مع الصين في مجال الطاقة.
_ضمان استمرار تبعية دول آسيا الوسطى لروسيا فيما يخص نقل الطاقة عبر بناء خطوط
جديدة لنقل الطاقة.
_رغبة روسيا في استخدام الطاقة السترجاع دورىا االقميمي السابق في دول آسيا الوسطى
ودول غرب اإلتحاد السوفياتي السابق .خاصة أن إعتماد دول مثل بيالروسيا عمى روسيا في
مجال الطاقة وصل إلى مرحمة خطيرة و اوكرانيا عمى وشك المحاق بيا.
_رغم ان العالقة بين روسيا ودول اإلتحاد األوروبي ليست قائمة عمى اإلعتماد المتبادل
فروسيا ليست معتمدة عمى اإلتحاد األوروبي،إال انيا تحتاج إلى سوق الطاقة األوروبي ،كما
أنيا تحتاج إلى التكنولوجيا لتحديث ىيكميا االقتصادي و بدون دالك ستصبح روسيا معتمدة
أكثر عمى الصين،و ىو ما ال ترغبو روسيا فنظام األنابيب المرتبط بالغرب يجعل روسيا و
1

اإلتحاد األوروبي مرتبطتين.

_من مصمحة روسيا رفع أسعار الغاز و أن يقل إنتاج الغاز في اإلتحاد األوروبي،بيدف

1

خديجة عرفة محمد،أمن الطاقة و آثاره االستراتيجية،ص ص .201، 200
112

الفصل الثالث

طرق و إستراتيجيات دول اإلتحاد األوروبي في تأمين مصادر إمدادات الطاقة

اإلبقاء عمى أسعار واردات الطاقة في اإلتحاد األوروبي،مرتفعة فرغم ان روسيا خارج اوبيك
لكنيا تعمل في المقابل عمى تقوية وضع منتدى الدول المصدرة لمغاز إلبقاء عمى أسعار
الغاز مرتفعة ،و االكثر من ذالك فان روسيا تيدف الى كسر اإلرتباط بين أسعار النفط و
الغاز مع اإلبقاء عمى السعر السياسي كما ىو في الدول ذات األىمية االستراتيجية مثل
بيالروسيا و أوكرانيا،و تجدر االشارة الى أن روسيا مازالت مستمرة في دفع سعر سياسي
لمطاقة لدول مثل بيالروسيا فغازبروم تبيع الغاز لبيالروسيا بمعدل اقل  0,9مقارنة بالسعر
المقدم لإلتحاد األوروبي.
_رغم أن سوق الطاقة الروسي مغمق امام االستثمارات االجنبية ،اال أن روسيا تسعى الى
تكثيف استثمارات الطاقة الخاصة بيا بالخارج.
_ىناك بعد شخصي في سياسة الطاقة الخارجية لروسيا ،فيذه السياسة ال تشكل فق من
خالل الرئاسة او الحكومة او الجيش او حتى شركات الطاقة فحسب و لكن ىناك أفراد
يشاركون بدور مؤثر في صنع تمك السياسة ،فالنخبة السياسية في روسيا تمعب دو ار مؤث ار في
ىدا الشأن ،و ربما يجعميا دالك في بعض األحيان تركز عمى مصالحيا الخصية مع
الشركاء الغربيين بعيدا عن المصالح القومية لمحكومة الروسية.
_إىتمام روسيا بتطوير صناعة نقل الطاقة الخاصة بيا.
_تزايد الدخل الروسي عسكريا في سياسة الطاقة الخارجية ،فروسيا ليا عدة اشكال إلتفاقات
عسكرية مرتبة بالطاقة ،فيي تبيع األسمحة لمدول النامية مثل فنزويال و اليند في إطار
إتفاقات خاصة بالطاقة كما ان روسيا توفر مزايا خاصة بالطاقة لبعض الدول المتقدمة مقابل
1

الحصول عمى تكنولوجيا عسكرية متطورة مثل فرنسا.
1نفس المرجع،ص .202
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_نشر دبموماسية الطاقة ،فيناك أنشطة لمروس في المنظمات الدولية ذات الصمة بقطاع
الطاقة ،كما يوجد نشاط إستخباراتي روسي متزايد في قطاع الطاقة الغربي.
_ضرورة التعاون بين شركات النفط الروسية و نظيرتيا الغربية.
_وعمى مدار العقدين الماضيين لجأت روسيا الى عدد كبير من األدوات لتحقيق أىداف
سياستيا الخارجية في مجال الطاقة ،و من بينيا  :قطع اإلمدادات ،التيديد بقطع االمدادات،
سياسة التسعير ،إستغالل ديون الطاقة الموجودة بالفعل ،خمق ديون جديدة لمطاقة،اإلستيالء
1

عمى البنية التحتية لمطاقة.

_يشير العديد من المحممين االستراتيجيين،أن العمالق الروسي لمغاز شركة "غازبروم"
يتول إلى أداة محورية لمقوة الجيو-إقتصادية الروسية،و سيخمق مجا واسعا من العالقات
اإلقتصادية و التجارية التي ستييمن فيو المصالح الروسية،بفضل تحكميا ي شبكة واسعة
من خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي،و عبر اإلستحواذ التدريجي عمى األسواق االستيالكية
الداخمية لمطاقة لمدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي.
_كانت شركة غازبروم تتبع استراتيجية قائمة عمى منطق التعاون مع شرائيا التقميديين
األوروبيين،السيما الشركات االوروبية الكبرى المستوردة لمغاز الطبيعي الروسي،إال أنو بعد
تحرير سوق الغاز في اإلتحاد األوروبي،بدأ التنافس يحتدم تدريجيا بين شركة غازبروم و
الشركات المستوردة و الموزعة لمغاز في أساق الطاقة الداخمية لمدول األعضاء في اإلتحاد
األوروبي ،وأصبح اليدف ىو الوصول إلى المستيل النيائي لمطاقة،إلسترجاع ىوامش
األرباح التي يحصل عمييا الموزع النيائي لمغاز .وقد أفصح شركة غازبوم في مناسبات

1

نفس المرجع،ص .203
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عديدة عن نيتو في اإلستحواذ عمى حصص ىامة من أسواق الطاقة لمدول األعضاء في
اإلتحاد األوروبي ،و ىو ما يعني حدوث تحول إستراتيجي في تعامل شركة غازبروم مع
شركائيا التقميديين ،بل تسارعت وتيرة إستحواذىا عمى أصول ش ار الغاز في دول البميق و
دول وسط و شرق أوروبا

1

فموصول إلى ىدفيا تعمل عمى مضاعفة وتأمين شبكات التصدير إلى أوروبا عبر شبكة
معتبرة من خطوط األنابيب التي تربطيا بالقارة األوروبية وبقية دول آسيا  ،ويبمغ
طوليا 155000كمم ( بترول وغاز  ،محمية ودولي ) أىم ىذه الخطوط التي تشتغل حاليا
باإلضافة إلى الشبكة األوكرانية ىي:
 -4خط يامال األوروبي :Yamal Europe l
طولو  4002كمم يربط حقول  Yamalالروسية نحو بولندا وألمانيا ما ار عبر بيالروسيا
طاقتو االبتدائية قدرت بحوالي  70مميار م / ³سنويا
-7خط بموستريم :Bluestream
يربط حقول  Yamalالروسية بتركيا يبمغ طولو  249ميل منيا  716ميل تحت البحر األسود
انطمقت عممية ³ /سنويا ³ / ،سنويا ،وبمغت _اية  7994إلى  1.0مميار م إنجازه سنة
 7997طاقتو االبتدائية بمغت  7مميار م بعدما تم إضافة محطة ضغط.
وىناك خطوط جديدة أخرى قيد االنجاز وىي :

1عبد الجميل ،مرجع سبق ذكره،ص ص .410، 412
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-4خط يامال األوروبي :Yamal Europe ll
ىو خط ثاني موازي لخط ، Yamal Iيربط روسيا بألمانيا ،ولكنو يمر عبر جنوب شرق
بولندا ( وليس داخل بولندا) مما خمق توت ار في العالقات الروسية البولندية ،ويتم تمديده فيما
بعد لدول أخرى في االتحاد األوروبي  ،وتبمغ تكمفة إنجازه  49مميار$ .
-7تمديد خط بموستريم :Bluestream
تعمل شركة  Gazpromالروسية عمى تمديده ليبمغ مدينة  Cyhanأو  Izmirبتركيا أين يتم
إنجاز 0ائي تصدير الغاز المميع.
-6خط نورد ستريم :Nordstream
يبمغ طولو  7999ميل يربط روسيا بفنمندا ثم المممكة المتحدة  ،منيا  299ميل تحت بحر
البمطيق  ،ويتم إنجازه  ،بالشراكة بين  ، ( 51%)Gazpromو Basfاأللمانية  ،و
 % 24.5) E.O.Nلكل منيما) ،تبمغ تكمفتيا 5.7مميار ، $وطاقتو االبتدائية  70مميارم ³
/سنويا
-1خط جنوب ستريم : Southstream
ينطمق من روسيا ويمر عبر بمغاريا ،ثم ينقسم إلى قسمين ،قسم يتجو نحو النمسا ،واآلخر
يتجو نحو اليونان ثم إيطاليا ،وتبمغ طاقتو االبتدائية  46مميار م / ³سنويا.
-4خط شمال ستريم :North Europe
يمر تحت بحر البمطيق أين يربط ميناء  Portovaiaالروسي بنيائي االستقبال في Bacton
بالمممكة المتحدة ما ار عبر مدينة  Greifsumledبألمانيا يتم تزويده بالغاز من حقول سيبيريا
الغربية  ،يعتبر ىذا المشروع ذو أولوية قصوى بالنسبة لروسيا  ،يبمغ طولو حوالي 4799
كمم من حقول سيبيريا إلى غاية مدينة Greifsumled

116

الفصل الثالث

طرق و إستراتيجيات دول اإلتحاد األوروبي في تأمين مصادر إمدادات الطاقة

انطمقت أشغال انجازه في ديسمبر  7994بتكمفة قدرت ب  1مميار  ،€وتبمغ طاقتو االبتدائية
 69مميار م / ³سنويا ،مع إمكانية رفعيا إلى  44مميار م / ³سنويا فيما بعد.1
الشكل رقم( )2أهم خطوط الغاز الروسية

المصدر, Le 20.08.2017 :
Les gazoducs de Russie, http://www.hashtagistan.com/blog/2013/05/27/infographie-les/gazoducs-russe.

أن القرب
يوضح الشكل( )06شبكة خطوط الغاز التي تربط أوربا الغر ّبية بروسيا فيظير من الخارطة ّ
ّ
الروسية نحو أوربا عوض لجوء أوربا
جد ميم في تصريف الصادرات
الجغرافي األوربي الروسي عامل ّ
ّ
كموّرد أساسي لمغاز
لإلستيراد من غير روسيا فالدول األور ّبية ليس في مقدورىا التخمّي عن روسيا ّ

لموردين جدد وانشاء
الطبيعي عمى المستوى القريب و
ّ
التوجو ّ
المتوسط نظ ار لمتكاليف الباىظة في حالة ّ
بجيوساسية
يعزز الموقف الروسي في إستخدام ما يعرف
شبكات جديدة لنقل الغاز الطبيعي وىذا ما ّ
ّ
أنابيب الغاز الطبيعي.

1دكمة محمدة .أىمية الغاز الطبيعي في الجزائر وتنمية صادراتو في السوق الدولية( .مذكرة مقدمة إلستكمال
متطمبات شيادة ماستر أكاديمي .كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير.) 2013.ص ص.19 60
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المبحث الثاني :خروج اإلتحاد األروروبي من التبعية الطاقوية إتجاه روسيا
يرى االتحاد األوروبي أن عالقتو مع روسيا تمثل "تحديا استراتيجيا رئيسيا".
ويقول ريتشارد مالينسون إن دول االتحاد األوروبي لدييا  36مميار متر مكعب من الغاز
في المخازن ،أي أكثر بنحو  15مميار سم؛ يبمغ إجمالي سعة التخزين لالتحاد األوروبي
75مميار سم.
ومن الصعب جدا إعطاء رقم دقيق لكمية الغاز الروسي الذي يمكن أن يحل محمو غاز
غير الغاز البدائل ،سواء من مصادر الطاقة األخرى أو خفض الطمب.

1

وفي عام  ،2015تقتصر القدرة عمى خفض استيالك الغاز عمى استبدال الوقود أساسا
عن طريق العودة إلى استخدام زيت الوقود في الصناعة واستبدال الغاز في توليد الطاقة
بالمنتجات النفطية والفحم .وسيكون من المستغرب إذا استطاعت أوروبا أن تحل محل
أكثر من ( )20مميار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي مع المنتجات النفطية ،وىذا
لن يكون مستداما ألكثر من بضعة أشير.
فإن إمكانية استبدال الغاز بالفحم في توليد الطاقة أكبر بكثير ال سيما في البمدان التي
تعتمد اعتمادا كبي ار عمى الغاز الروسي ،حيث من الناحية النظرية ،سبعة بمدان يمكن أن
تحل محل جميع توليد الغاز مع الفحم ،نمت حصة الطاقة المتجددة بسرعة تقريبا عمى

Energy,russian influence, consulté le 25/09/2017 available at

1

expertforum.ro/en/files/2017/.../Final-countries-report-coperta..
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حساب الغاز الطبيعي ،والتي كانت أقل تنافسية من الفحم والنووية ،فالطاقة المتجددة
يمكن أن تحل محل جزء من توليد الغاز من الغاز (وغيره من أنواع الوقود) ،ودفع
محطات الغاز الطبيعي لتشغيميا كاحتياطي مما يحد من كميات الغاز الالزمة في قطاع
الطاقة حتى عام .2030
ىدف االتحاد األوروبي الطموح لتحسين الطاقة فإن الكفاءة بنسبة  20في المائة بحمول
عام  2020قد تكون بعيدة المنال في كثير من البمدان .بحمول عام ،2030
وقدرة االتحاد األوروبي عمى إبراز سمطتو التنظيمية.

1

1

European energy security , Reducing Europe’s dependence on Russian gas is possible
consulté le 25/09/2017. available at
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/.../NG-92.
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الخاتمة
إن الموارد الطبيعية تحتل أىمية كبيرة في تشكيل مالمح المشيد الجيواستراتيجي الدولي،
و ليا إنعكاسات بالغة األىمية في توزيع عالقات القوى بين الفواعل الدولية ،حيث كانت ىذه
لموارد و ال تزال مصد ار لألزمات و الحروب المحمية و اإلقميمية .و يعد النفط و الغاز
الطبيعي من أىم الموارد اإلستراتيجية الطاقوية ،التي ليا دور حاسم في رسم معالم البيئة
الدولية الراىنة.لقد شكمت السيطرة عمى المناطق التي تحتوي عمى الموارد الطبيعية
اإلستراتيجية ،و طرق إمدادىا تحدي بالغ األىمية .كماشكل تباين التوزيع الجغرافي ليذه
الموارد وندرتيا و تنامي الطل عمييا و أشكال تدفقاتيا في مجمميا محددات أساسية في رسم
معالم توزيع عالقات القوة بين الفواعل الجيواقتصادية.
يحتل أمن الطاقة قمب إنشغاالت اإلتحاد األوروبي نظ ار لعمق التحديات التي تواجو
الدول األعضاء فيو إزاء معضمة ارتيانيم الشيد لمصادر الطاقة الخارجية،السيما إمدادات
الغازالروسي.
تعتبر أزمة الغاز الروسية األوكرانية ،و ما أدت إليو من مصاعب لبعض البمدان
األوروبية ،الدفع الرئيسي الذي يقف وراء مطمب تنويع مصادر اإلمدادات لإلتحاد األوروبي
بيدف تقميل اإلعتماد عمى الغاز الروسي.
يمكن إبراز ما توصل إليو البحث من نتائج في النقاط التالية:
 لقد أثارت سياسة الطاقة الروسية مخاوف من أن تصبح اإلمدادات نحو أوروباغير موثوقفييا ،تبين أن نوايا روسياتتنافر مع نوايا اإلتحاد األوروبي ،و أنيا تستخدم الطاقة ألغراض
روسيا ليجومية و الدفاعية .و يمكن إيجاز ألىداف السياسية الروسية المعمنة ذات الصمة
بالطاقة كما يمي":إخضاع البمدان الخارجية القريبة" في آسيا الوسطى ووس أوروبالسيطرة
أشد،تحييد األعضاء الجدد من أوروبا الوسطى في اإلتحاد األوروبي،تقييد الشركاء
األوروبيين و الغربيين.
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الخاتمة
يعتبر قطاع الطاقة أىم محرك لمسسة الخارجية الروسية ،و أداتو المحورية ىي شركة
غازبروم .و بفضل إستاتيجية ىذه الشركة ،عادت روسيا كقوة جيواقتصادية عمى المسرح
األوروأسيوي ،فقد إستطاعت خمق شبكة واسعة من العالقات الطاقوية التي تييمن فييا
المصالح الروسية.
يسعى اإلتحاد األوروبي تحديد إلى إتباع إستراتيجية دبموماسية تيدف إل تعزيز التعاون
مع كافة لمدول المنتجة لمطاقة و الدول المستيمكة ليا و دول عبورىا كا ينبغي في نفس
الوقت العمل عمى إيجاد قطاع طاقة مشترك يتمتع باإلنفتاح و الشفافية و اإلستقرر و يبنى
عمى سياسة المعاممة بالمثل.
يتمقى اإلتحاد األوروبي إمدادات الطاقة من مجموعة متنوعة من البمدان في جميع أنحاء
العالم ،تقريبا كل الطاقة المستوردة إلى االتحاد األوروبي تأتي من روسيا ،النرويج ،دول
المغرب و دول الخميج.
تعتبر دول العبور مناطق ذات أىمية بالغة في سمسمة اإلمدادات الطاقوية من روسيا
نحو اإلتحاد األوروبي بالنظر إلى شبكة أنابيب الغاز و البترول التي تمر عبر أراضييا و
تعتبر كل من أوكرانيا و روسيا البيضاء و تركيا أىم دول عبور إمدادات الطاقة الروسية
نحو أوروبا.
الروسية نحو
جد ميم في تصريف الصادرات
القرب الجغرافي األوربي الروسي عامل ّ
ّ

أوربا عوض لجوء أوربا لإلستيراد من غير روسيا فالدول األور ّبية ليس في مقدورىا التخمّي

كموّرد أساسي لمغاز الطبيعي عمى المستوى القريب نظ ار لمتكاليف الباىظة في
عن روسيا ّ

يعزز الموقف
لموردين جدد وانشاء شبكات جديدة لنقل الغاز الطبيعي وىذا ما ّ
التوجو ّ
حالة ّ
بجيوساسية أنابيب الغاز الطبيعي.
الروسي في إستخدام ما يعرف
ّ
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الخاتمة
لبحر قزوين أىمية من خالل موقعو الجغرافي ،و الموارد الطاقوية المخزونة في قاع
البحر،ىذه األخيرة التي كانت أحد أىم المتغيرات في احتدام التنافس بين القوى الكبرى التي
تفتقد لممخزون

الطاقوي لتسيير شؤونيا الداخمية و كذا فرض قوتيا عمى المستوى

الخارجي،مما جعل المنطقة تعتبر محو ار استراتيجيا ىاما سواء عمى المستوى االقميمي أو
الدولي.
قطاع الطاقة المتجددة يمعب دو ار رئيسيا في اقتصاد االتحاد األوروبي،وقد لعبت دو ار
رئيسيا في أمن الطاقة ويقدر أنيا خفضت واردات الوقود األحفوري بمقدار 61مميار دوالر
في عام  ،5162ومن المتوقع أن يصل إلى  25مميار يورو في عام 5101
 المنظور أو النيج الذي يتبعو االتحاد األوروبي لمسألة أمن الطاقة واسعة النطاق ومعقدةتنطوي عمى ثالث سياسات منفصمة لكنيا مترابطة :أولوية خمق آليات داخمية من أجل
ضمان استدامة أمن إمدادات الطاقة ،وأولوية توحيد جيودىا الطاقوية من خالل سياسة
خارجية وأمنية مشتركة ،وفي األخير تطوير سياساتيا الداخمية والخارجية من أجل تحقيق
حماية لبنيتيا التحتية الحيوية.
 اإلستراتيجية األوروبية من أجل تأمين الطاقة في المستقبل التي ينبغي اتخاذىا لتحسينأمن الطاقة لمدول األعضاء في االتحاد األوروبي تتمثل في :
تنويع مصادر الطاقة واستعراض استخدام الطاقة النووية· .
وضع نيج مشترك لحل األزمات· .
وضع إستراتيجية موحدة لزيادة حصة الطاقة المتجددة وزيادة حصة الوقود الحيوي.
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أوال :الكتب بالمغة العربية
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المعاصرة،مركز كردستان لمدراسات االستراتيجية،العراق.2007،
( )2ابراىيم محمد التوم ابراىيم،أحمد حمد ابراىيم الفايق،أبعاد مفيوم األمن البيئي و مستوياتو في
الدراسات البيئية ،جامعة الخرطوم(.دون السنة).
( )3الياس أبو جودة،األمن البشري و سيادة الدول،بيروت،المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و
التوزيع،ط.8002،1

( )4أيان رتميدج،العطش الى النفط،ترجمة مازن الجندلي،لبنان،بيروت،الدار العربية لمعموم،ط،1
،2006ص.12
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التكوينية،الجزائر،دار الخمدونية.1427،
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( )8حسين عبد اهلل،مستقبل النفط العربي،بيروت،لبنان،مركز دراسات الوحدة العربية.2000،
( )9حزب البعث العربي االشتراكي،بمقنة القوقاز،مكتب األمانة العامة،تشيرين األول .2008
( )10حسين طالل مقمد،روسيا واإلتحاد األوروبي(عوائق الشراكة)،دمشق،المعيد الوطني لإلدارة
العامة(،د.س.ن).
( )11خديجة عرفة محمد،أمن الطاقة و آثاره االستراتيجية،الرياض،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية،ط
. 2014 1
( )12رشاد صالح رشاد زيد الكيالني،األمن االجتماعي في التصور االسالمي،جامعة آل بيت.2012،
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( )13سيد أحمد قوجيمي،تطور الدراسات األمنية و معظمة التطبيق في العالم العربي،دولة االمارات
العربية ،مركز االمارات لمدراسات و البحوث االستراتيجية،ط.2012 ،1
( )14سيد أحمد قوجيمي،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة العادة تعريف األمن،األردن،المركز
العممي لمدراسات السياسية،ط.2014،1
( )15سمير جسام راضي،مفيوم التعاون الدولي،المدارس الفكرية لمعالقات،كمية العموم السياسية،جامعة
بغداد.2016،
( )16سيد أحمد قوجيمي،الدراسات األمنية النقدية،المممكة األردنية الياشمية ،المركز العممي لمدراسات
السياسية ،الطبعة.2014،1
( )17ستيتي ال اززية"،الثروة البترولية و األمن االقتصادي العربي"،المستقبل العربي(،دون السنة و الطبعة).
( )18سميمان عبد اهلل الحربي"،مفيوم أألمن مستوياتو وصيغو وتيديداتو (دراسة نظرية في المفاىيم و
األطر)،الكويت(،دون الطبعة و السنة)
( )19ستيفن الرابي و آخرون،روسيا والغرب بعد األزمة األوكرانية(أوجو الضعف األوروبية جراء الضغوط
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( )21عبد المطمب النقرش الطاقة مفاهيمها أنواعها مصادرها،المممكة ألردنية الياشمية(،د.د.ن،د.ط)
.2005،
( )22فيد بن محمد الشقحاء،األمن الوطني تصور شامل،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية،
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الدولي،التسمح و نزع السالح و األمن الدولي(،لبنان،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية)،ط،1
نوفمبر.2007
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( )24كريس براون،فيم العالقات الدولية،لندن،مركز الخميج لألبحاث،ط.2004،1
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( )26محمد أزىر سعيد السماك و آخرون ،جغرافية النفط الطاقة (،د.ب.ن) ،دارالكتب لمطباعة و
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ثانيا:الدوريات و المجالت
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( )5نادية محمود مصطفى،نظرية العالقات الدولية بين المنظور الواقعي و الدعوة الى منظور
جديد،مجمة السياسة الدولية،العدد، 82أكتوبر.1985
( )6عقون شراف/كافي فريدة،الطاقات المتجددة كبعد استراتيجي لمسياسة الطاقوية الجديدة في الوطن
العربي دراسة تحميمية ،مجمة البحوث االقتصاديةو المالية،المجمد الرابع/العدد األول،جوان.2007
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ثالثا:رسائل الدكتوراه
()1غانية نذي،إستراتيجية التسيير األمثل لمطاقة ألجل التنمية المستدامة دراسة حالة بعض
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الماجيستير:
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الدولية قسم العموم السياسية ،جامعة مؤتة.)2011،
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ملخص
يتحدد الهدف األول لسياسة الطاقة في دول االتحاد األوروبي العمل من أجل تأمين مصادر مستمرة
ومستقرة تضمن وصول جميع وسائل إنتاج الطاقة من نفط وغاز وغيرهما لجميع المواطنين دون
ّ

 مع مراعاة الشروط البيئية وتوفير األمن الالزم لمقارة األوروبية تحقيق األمن يتطمب العمل،استثناء
 والحد من اعتمادها عمى استيراد النفط والغاز الطبيعي من،عمى زيادة القدرة التنافسية لتمك الدول

 وذلك رغم محاوالتها المستديمة لالعتماد عمى مصادر.األسواق الخارجية بكميات متزايدة يوماً بعد يوم
. من استهالك العام لمطاقة%08 الطاقة المتجددة إال أن الوقود األحفوري يشكل ما ال يقل عن
فيمثل أمن الطاقة ألوروبا “أمن اإلمداد والتمويل” حيث يختمف معنى أمن الطاقة من دولة ألخرى
 واتسع المفهوم،حسب حاجتها ومدى توافر تمك الموارد لديها ومدى اعتماد الدول األخرى عمى مواردها
 وتزداد أهمية المفهوم كمما أدركت تمك الدول أن روسيا،لدول االتحاد ليشمل التموين بأسعار معقولة
دولة مصدرة غير مضمونة حيث أنها تستخدم موارد الطاقة كورقة ضغط لتحقق أهدافها السياسية من
خاللها ومن ثم تهدد بقطع إمدادات الطاقة عن الدول التي تعارضها كذلك تهدد برفع األسعار
والسيطرة الكاممة عمى البنى التحتية مثل ما حدث بشأن قضية أوكرانيا وذلك عمى الرغم من أن السوق
. األوروبية تمثل أكبر سوق لمصادرات الطاقوية الروسية
Abstract
The first objective of the energy policy of the EU is to ensure sustainable and stable
sources that ensure that all means of energy production of oil, gas and others are available
to all citizens without exception, taking into account the environmental conditions and the
necessary security for the European continent achieving security requires increasing the
competitiveness of these countries and reducing their dependence on the import of oil and
natural gas from foreign markets in increasing quantities day by day. Despite their
persistent attempts to rely on renewable energy sources, but fossil fuels account for at least
80% of the year's energy consumption
Energy security for Europe represents the "security of supply and financing" where
the meaning of energy security differs from one country to another depending on the need
and availability of those resources and the extent of dependence of other countries on their
resources, and expanded the concept of the States of the Union to include catering at
reasonable prices, and the importance of the concept whenever they realized that Russia is
a state It is an unsecured exporter that uses energy resources as a pressure card to achieve
its political objectives and thus threatens to cut off energy supplies from the countries it
opposes. It also threatens to raise prices and complete control of infrastructure such as the
case of Ukraine, Represents the largest market for Russian energy exports.
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