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عرض كتاب
الطاقة وق ّوتها في السياسة الخارجية الروسيّة:
اآلثار المحتملة للصراع والتعاون

املؤلّف :مجموعة من املؤلّفني ،تحرير جريونيم بريوفيتش ،وروبرت أورتونغ ،وأندريياس ونجر.
سنة النرش.2009 :
الناشـر :أبينغدون  -راوتلدج.
عدد الصفحات 251 :صفحة.
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

مراجعات وعروض الكتب
عرض كتاب
الطاقة وقوّ تها في السياسة الخارجية الروسيّة :اآلثار المحتملة للصراع والتعاون

والقوي ،ودور الطاقة يف
يتناول هذا الكتاب دور روسيا الجديد
ّ
تشكيل سلوك روسيا يف مجال العالقات الدولية ويف بناء الق ّوة
االقتصادية والسياسية الداخلية منذ تسعينيّات القرن املايض .لقد
شهدت السنوات األخرية اهتام ًما إعالم ًّيا وعلم ًّيا متزاي ًدا مبوضوع
الطاقة الروس ّية ودورها يف عالقاتها الخارجية .وهناك انطباع أ ّن
روسيا تستعمل سالح الطاقة بطريق ٍة مفرطة يف سياساتها الخارجيّة.
ويسعى هذا الكتاب إىل معالجة هذا املوضوع بطريق ٍة موضوع ّية،
ٍ
جامعي لعد ٍد من
معلومات دقيقة .الكتاب مجهو ٌد
باالعتامد عىل
ّ
املؤلّفني ،وينقسم إىل ثالثة أبواب ،هي كام ييل :الباب األ ّول ،يتناول
البعد الداخيل للطاقة يف روسيا؛ والباب الثاين ،يربز موقع روسيا من
أسواق الطاقة العامليّة؛ ويف الباب الثالث ،حديث عن سياسات أه ّم
الالعبني الدول ّيني تجاه روسيا .ويف هذا اإلطار ،يحتوي الكتاب عىل
كل واحد منها موضو ًعا معيّ ًنا مبساعدة خرباء
أحد عرش فصلاً يعالج ّ
يف الطاقة الروس ّية واقتصاد الطاقة.

يف الفصل األ ّول من الكتاب ،يشري جريونيم بريوفيتش ،Jeronim Perovic
إىل أ ّن روسيا برزت العبًا عامليًّا أساسيًّا يف أسواق الطاقة نظ ًرا
خاص ًة بالنسبة إىل
رئيسا لل ّنفط والغاز ّ
ملوقعها بوصفها منت ًجا ً
أوروبا ،وباعتبارها استفادت من هذا املوقع داخليًّا ودوليًّا؛ فداخليًّا،
استطاعت روسيا أن تتعاىف برسع ٍة ،من آثار األزمة املال ّية يف عام
 1998بفضل دخول تصدير الطاقة التي بدأت ترتفع بطريق ٍة
ملحوظة ابتدا ًء من عام  2000مع ارتفاع أسعار النفط حتّى وصلت
إىل نحو  150دوالر للربميل ،يف متّوز  /يوليو  .2004أ ّما خارج ًّيا ،فقد
ساهمت الدخول املعتربة من عملية تصدير الطاقة يف رجوع روسيا
بق ّوة ،إىل الساحة الدولية نظ ًرا لإلمكانيّات املاليّة التي أصبحت
متوفّرة لديها .وجدير بالذكر ،أ ّن هذه الوفرة املال ّية ناجمة عن
ارتفا ٍع يف أسعار الطّاقة ،وليس عن زيادة يف قدرات اإلنتاج.
يف هذا اإلطار ،ويف الفصل الذي عالجه فيليب هانسن ،Philip Hansen
هناك نقطة رئيسة يتّفق عليها عد ٌد كبري من الخرباء عامل ًّيا ،وهي
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أنّه من الصعب التك ّهن بقدرة روسيا عىل النهوض بقدراتها
اإلنتاج ّية من النفط والغاز ،وأ ّن هناك شكوكًا قويّة يف قدرتها عىل
الرويس عىل
إنتاج النفط والغاز عىل املدى البعيد .يعتمد االقتصاد
ّ
ريعي
دخول تصدير النفط والغاز إىل األسواق العامل ّية؛ فهو اقتصا ٌد ّ
الرويس عىل هذه
بأت ّم معنى الكلمة يعتمد فيه النظام السيايس
ّ
الدخول يف سياسته الداخلية من أجل رشاء السلم االجتامعي،
ما أ ّدى إىل تقويض الدميقراطية يف روسيا ،وميثّل عائقًا هيكليًّا
من أجل تنويع االقتصاد خارج قطاع املحروقات .يف هذا اإلطار،
يش ّدد روبرت أورتنغ  Robert Orttungعىل عدم استقرار النظام
الرويس ،وعىل بعده اإلقصا ّيئ لألطياف املتع ّددة للمجتمع
السيايس
ّ
الرويس ،عالو ًة عىل حاجته إىل أسعا ٍر عالية للطاقة من أجل ضامن
ّ
استمرارية هذا النظام .كام يرى هيكو بلينس  Heiko Pleinesأ ّن
التسيري غري الف ّعال لرشكات الطاقة الوطنية والفساد ،إضاف ًة إىل
غياب سوقٍ داخلية ف ّعالة وقوانني غري مش ّجعة لالستثامر الخارجي
الرويس،
يف قطاع الطاقة والقطاعات األخرى الحيويّة لالقتصاد
ّ
عائقي آخريْن السترياد التكنولوجيات الحديثة التي تحتاج
ميثّالن
نْ
إليها صناعة الطاقة الروس ّية.

يسعى ستييس كلوسن  Stacy Clossonيف فصله ،إىل دحض مغالط ٍة
شائعة بخصوص اعتامد أوروبا عىل الطاقة الروس ّية بالرجوع إىل
االختالف يف وجهات النظر بني االتحاد األورو ّيب وروسيا بشأن
موضوع أمن الطاقة .ويستنتج أ ّن هناك اعتام ًدا مشرتكًا بني الطرفني،
وأ ّن روسيا نجحت يف خلق و ْهم االعتامد املفرط واملستم ّر عىل
مصادر الطاقة الروسيّة .علماً أ ّن يف أفق  ،2030كام يشري كلوسن،
سوف يستورد االتحاد األورو ّيب معظم حاجياته من الطاقة من
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دول أوبك ،وليس من روسيا .كام يضيف بامي آلتو Pami Aalto
يف فصلٍ آخر ،أ ّن الرشاكة بني االتحاد األورو ّيب وروسيا مبن ّية عىل
اقتصادي ،بالرجوع إىل تحليلٍ تاريخي لإلمدادات الروسيّة
منطقٍ
ّ
من الطاقة لالت ّحاد األورو ّيب؛ إذ يظهر جل ًّيا أ ّن احتياجات الطاقة
تختلف جذريًّا بني دول ٍة وأخرى من دول االتحاد األورو ّيب .بالفعل،
تعتمد دول رشق أوروبا عىل مصادر الطاقة الروس ّية أكرث من دول
أوروبا الغربيّة .ويف هذه العالقة تسعى روسيا جاهد ًة إىل املحافظة
عىل السوق األورو ّيب ألنّها يف حاج ٍة إىل عقو ٍد طويلة املدى لتأمني
أي تو ّجه أورو ّيب نحو تنويع مصادر الطاقة من
دخولها ،وتخىش ّ
مصاد َر أخرى.

يق ّدم فصل جوليا ناين  ،Julia Nanayتحليلاً دقيقًا للمشاريع
املستقبلية ألنابيب الطاقة يف آسيا الوسطى .وتتساءل عن التو ّجهات
تشق طريقها بحذ ٍر
املستقبلية لدول ٍة مثل كازاخستان التي تحاول أن ّ
كل من روسيا والصني .ويف هذا اإلطار ،تشري نينا بوسنكوفا Nina
بني ٍّ
 Poussenkovaيف فصلٍ آخر ،إىل فشل روسيا يف رسم إسرتاتيجية
من أجل تطوير موارد الطاقة يف الرشق األقىص وسيبرييا .وتحذّر
تنافسا قويًّا بني دول آسيا
من أ ّن إهامل هذه املوارد سوف يخلق
ً
الوسطى من أجل تزويد دو ٍل كالصني وغريها بالنفط؛ كام يبدو
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كل من إندرا أوفرالند Indra
جل ًّيا من خالل الفصل الذي عالجه ٌّ
 ،Øverlandوكري إلفي َنس  ،Kyrre Elvenessيف تحليلهام لسياسة
الصني يف هذا املجال التي قد تتو ّجه نحو التز ّود بالنفط من بحر
قزوين ودول آسيا الوسطى يف حال عدم تطوير روسيا مواردها يف
الرشق األقىص وسيبرييا.
يف فصلٍ
ختامي ،يستنتج أندريياس ونجر  ،Andreas Wengerأنّ
ّ
االنطباع السائد الذي يص ّور روسيا ق ّو ًة عظمى وف ّعالة يف مجال
الطاقة يحتمل الكثري من املبالغة ،عىل الرغم من أنّ روسيا تستفيد
أقل عدائ ّية
من هذا االنطباع وتغذّيه .كام يدعو الكاتب إىل سياس ٍة ّ
من جانب الواليات املتحدة األمريك ّية واالت ّحاد األورو ّيب تجاه روسيا.
ويرى أنّ لالتحاد األورو ّيب دو ًرا محوريًّا يف تحديد الوجهة املستقبلية
للعالقة مع روسيا يف مجال الطاقة ،وعىل الواليات املتّحدة األمريك ّية
خاص ،ينتقد بيرت
أن تعرتف بهذا الدور .ويف هذا املجال ،ويف فصلٍ ّ
روتالند  Peter Rutlandبش ّدة سياسة الواليات املتّحدة األمريكيّة
تجاه روسيا التي تعتمد عىل منوذ ٍج عفَا عليه الزمن ،يعود إىل
الحرب الباردة.
ٍ
معلومات مه ّمة ودقيقة يف
يف اإلجامل ،الكتاب ق ِّيم ويحتوي عىل
فصل
موضوع الطاقة يف السياسة الخارجيّة الروسيّة .ولكن ينقصه ٌ
عن اقتصاديات دول منظّمة الربيكس  BRICSالتي تض ّم كلاًّ من
الربازيل وروسيا والهند والصني ،علماً أ ّن روسيا تتطلّع إىل تعزيز
عالقتها مع هذه الدول يف مجال الطاقة يف املستقبل .بالفعل،
تركيز الكتاب عىل العالقة التفاعليّة ما بني الطاقة واألمن كان
يستدعي الحديث عن دول الربيكس  ،BRICSإضاف ًة إىل تحليلٍ
مكثّف لدور منظّمة شانغهاي للتعاون Shanghai Cooperation
 .Organisationومع ذلك ،يبقى الكتاب ذا قيم ٍة علميّة كبرية،
كل من الخرباء ،واألكادمييّني ،والطلبة.
يستطيع أن يستفيد منه ٌّ

مؤتمر التيارات اإلسالمية ومسائل المواطنة

للكتاب�ة

دع�وة

بعد نجاح مؤتمر "اإلسالميّون ونظام الحكم الديمقراطي في المرحلة
االنتقالي�ة" ال�ذي عق�د في تش�رين األول  /أكتوب�ر  ،2012يعل�ن المركز
العرب�ي لألبحاث ودراس�ة السياس�ات عن نيته عق�د المؤتمر العلمي
ّ
الثاني حول اإلسالميّين وقضايا الحكم الديمقراطي بعنوان:

التيـارات اإلسالميّـة ومسائل المواطنـة
والدولـة واألمة :التجربة التاريخيّة والتّصورات
الراهنة واآلفاق المستقبليّة
في مدينة الدوحة
في الفترة من  28إلى  30أيلول  /سبتمبر 2013

لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز
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مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراس��ة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
�ام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأ ّمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسان ّية بشكل ع� ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّية في عملية البحث وال ّنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسسة علم ّية .وهو ً
وتطورها.
مؤسسة ملتزمة بقضايا األ ّمة العرب ّية وبالعمل لرق ّيها
أيضا
المركز هو
ّ
ّ
ّ
ّ
التطور ال يتناقض والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل ينطلق المركز
وهو ينطلق من كون
ّ
ً
التطور غير ممكن إال ّ
وكتطور لجميع فئات المجتمع ،في ظروفه
كرقي مجتمع بعينه،
أن
ّ
ّ
ّ
أيضا من ّ
ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوض��اع في العالم
العربي ،دو ًال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
عام
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العرب ّية وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
العربي بشكل ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
ومع السياسات األميرك ّية واألوروب��ي��ة واآلسيوية المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
ة،
ي
ونقد
ة
ي
تحليل
عناية
السياسي
والفكر
ة
ي
االجتماع
ات
ي
بالنظر
كذلك
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
�دة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراس��ات وتقاريرَ ،ويدير ع� ّ
ّ
�ام العربي أي� ً
�ض��ا ،وينشر جميع إص��دارات��ه بال ّلغتين العرب ّية
�
�ع
�
ال
أي
ر
�
�ل
�
ول
ين،
للمختص
هة
موج
ون���دوات
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع
ممن يكتبون إليها االلتزام بالمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
التقاليد العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة

siyasat.arabia@dohainstitute.org

قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياسات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول
العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من 5000إلى 6000
كلم�ة ،بما فيها المراجع والج�داول .وتحتفظ هيئة التحرير بحقها في قب�ول بعض األوراق التي
تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
ع�روض الكت�ب من  2000إلى  3000كلم�ة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث س�نوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترس�ل
تخض�ع المواد المرس�لة كافة ،لتقييم وق�راءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرف�ق البح�ث بس�يرة ذاتية موج�زة للكاتب ،وملخ�ص عن البحث بنح�و  250كلم�ة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
ف�ي حال وج�ود مخططات أو أش�كال أو مع�ادالت أو رس�وم بيانية أو ج�داول  ،ينبغي إرس�الها
بالطريق�ة الت�ي ن ُ ِّ
جي  :اكس�ل أو وورد .وال تُقبل األش�كال
ف�ذت بها في األص�ل ،بحس�ب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل كصو ًرا.

عنوان االشتراكات

جادة الجرنال فؤاد شهاب  -بناية الصيفي  - 174مار مارون
ص.ب - 4965-11 :رياض الصلح  -بريوت  2180 1107لبنان.

االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان.

دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.

 95دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.

يرجى تسديد المبلغ كما يلي:
• بشيك مسحوب عىل أحد املصارف األجنبية ألمر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .ACRPS
• بتحويل املبلغ إىل الحساب التايل:
Qatar National Bank

QNB Lebanon

Account Number:
)3804-000072-002 (For US Dollars

Capital Plaza Building,
Ahmad Shawki Street,
Mina El Hosn, Solidere
Beirut - Lebanon.

IBAN Number:
LB70 0136 0000 000 3804 000072 002
)(For US Dollars

P. O. Box: 11210- Riad el Solh

SWIFT Code:
QNBA LB BE

Tel: (+961) 1 762222
Fax: (+961) 1 377177

