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 :ملخصال
صادرات على الجيوسياسية العوامل تأثير بدراسة العمل هذا يهتم

بصفةا الطبيعيفيالعالم خصوصا،لغاز وفيروسيا حيثتمعامة
السياق فيهذا التوجهاتالحديثة قصد،التطرقإلىأهم تحليلها ليتم

كتشخيصات منها االستفادة وبغية لتأثيرها تفسيرات إيجاد محاولة
منللوض العديد إبراز تم حيث اإلستراتيجيات، إعداد في خاصة عية

العواملالتيمنشأنهاالتأثيرعلىاإلستراتيجيةالروسيةلتصديرالغاز
الطبيعيمتمثلةأساسافياألزماتاألوكرانية،ثورةالغازالصخريفي

أ،.الو النفطباإلضافةم هبوطأسعار الطبيعيالمميع، فائضالغاز
 األوروبيةإلى الطاقة سياسة تأثير نجد التخلصمنذلك إلى الرامية

.التبعيةلروسيافيمجالاستيرادالغازالطبيعي
تمييعالسياسةالطاقويةاألوربية،الغازالطبيعي، :ةالكلمات المفتاحي

الطبيعي األوكرانيةالغاز األزمات الروسي، الطبيعي الغاز تصدير ،
.الروسية

 

Résumé ; 

    Le but de ce travail est d’étudier l'impact des facteurs 

géopolitiques sur les exportations de gaz naturel, dans le monde 

entier et particulièrement en Russie, en présentant les tendances 

récentes dans ce contexte, pour pouvoir les analyser en essayant 

de trouver des explications de cet impact, et d’en tirer par suite 

ce qui est essentiel pour pouvoir faire un diagnostic des 
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stratégies élaborées.  

     Ce travail vise également à montrer les différents facteurs 

qui pourraient avoir un impact sur la stratégie russe en 

exportation de gaz naturel, principalement: la crise Ukrainienne, 

la révolution du gaz de schiste aux USA, l’excédent du gaz 

naturel liquéfié, la chute des prix du pétrole; et également 

l'influence de la politique européenne énergétique visant à se 

libérer de la dépendance de la Russie dans le domaine de 

l'importation de gaz naturel. 

Mots clés: Gaz naturel, Politique européenne énergétique, 

liquéfaction du gaz naturel, Exportation de gaz naturel russe, 

Crises ukraino-russes. 

 : مقدمة
في   استهالكا األكثر للطاقة مصدر ثالث الطبيعي الغاز يعتبر

النفط، العالم، فيحالة هيعليه أقلمما وتتركزاحتياطياتهجغرافيا
في تقع يقربمننصفاالحتياطياتالتقليدية منأنما علىالرغم

يران ،عيالوالياتالمتحدةأكبرمنتجللغازالطبي وتعتبروقطرروسياوا 
،3م749.2لتصلإلىالغازالصخريتعززتهذهالمكانةبفضلإنتاج

العالم، في الغاز مستهلكي أكبر اآلن حتى المتحدة الواليات تزال وال
فيالمرتبة وتجاوزحتىإجمالياستهالكعددثالثدولالتيتليها

.إيرانوالصين وهيروسيا،
الطبيعين     الغاز لتصدير  بالنسبة التوجهأما نحوجد  خاصة

،وقدوصلحجمصادراتالغازالطبيعيللعالمسنةGNLتمييعالغاز
3ممليار6401إلىأكثرمن 2015 قدرتبــ نمو %6.1بنسبة

،فتتصدر1،أماحيثترتيبالدولفيهذاالمجال4460مقارنةبسنة

                                                           
1
 BP (2014 ,2016) « statistical of energy », disponible sur le site  

(www.bp.com) 
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يشهدتمنصادراتالعالموالت%67.84روسياالعالمبنسبةتقدربـ
.%8قدره4460مقارنةبسنة4461ارتفاعافيسنة

فالمالحظأنهبالرغممنتصدرالوالياتالمتحدةاألمريكيةالعالم
فيإنتاجالغازالطبيعي،والذيفاقاإلنتاجالروسيبسببثورةالصخر
للغاز كأكبرمصدر الزالتتحافظعلىمكانتها إالأنروسيا الزيتي،

العال تعرفهفي ما مع أيضا وبالرغم خاصة، وفيأوربا عامة بصفة م
ضم ذلك إلى ضف جيوسياسية، تحوالت من العالمية الغاز أسواق
روسيالشبهجزيرةالقرماألمرالذيمنشأنهأنيغيرفيخارطةالغاز

.العالمية
الموضوعلإلجابةعلىتساؤلرئيسي هذا األساسطرحنا وعلىهذا

:وهو
ي مدى يمكن لروسيا أن تحافظ على هيمنتها في السوق إلى أ  

 الغازي في ظل تأثير العوامل الجيوسياسية؟ 
ولمعالجةمختلفجوانبالموضوعواإلجابةعلىالتساؤلالرئيسي

البيئة تطور بدراسة يهتم أولهما محورين إلى العمل هذا تقسيم تم
لنقف الروسي، الطبيعي الغاز لتصدير العواملالجيوسياسية أهم أمام

كثورةالغازالصخريبالو أ،األزماتاألوكرانية،هبوط.م.البارزةمؤخرا
حاولنا الثاني المحور وفي  األوربية الطاقوية والسياسة النفط أسعار

إمكاني للودراسة الصخري الغاز .م.دخول ألوربا الرئيسي–أ السوق
.ابعلىضوءنماذجنظريةاأللع-لعرضالغازالروسي
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:عرض ألدبيات المقال 
هناكالعديدمنالدراساتالتيتناولتموضوعالغازالطبيعي

 les » بعنوان، Catherine LOCATELLI (2008)الروسي،مثلدراسة

stratégies d’exportation de Gazprom sous la contrainte 

institutionnelle du marché gazier russe »الت تم ، فيها إلىوصل
الغازيانعكاسات القطاع في فاعلة شركة ألهم االستراتيجياتالجديدة
،والقيودالتيتعرفها،حيثتشيرإلىتهديدحقيقي"غازبروم"الروسي

بالنسبة سواء األوروبي االتحاد في الغاز سوق على روسيا لسيطرة
طويلةاألجلللظروفالحاليةللسوقاألوروبيةالتيتهيمنعليهاالعقود

أوبالنسبةللقدرةالغيرالكافيةلإلنتاجالروسيوالالمرونةفيإستراتيجية
 دراسةالتصدير، :بعنوان Marina Glamotchak (2014) لـأيضا

« diplomaties gazières dans les Balkans : la Russie et l'union 

européenne »    جيوسياسي عامل إلى الدراسة وهوأشارتهذه مهم
ريطةالجديدةللطاقةفياألزماتاألوكرانيةالروسية،حيثتمإبرازالخ

،وركزتأوروبا،والتيتحتلمنطقةالبلقانالغربيةفيهامكانااستراتيجيا
على خاصة بصفة الروسيةالدراسة التيينظر-حربالغاز األوكرانية

تغييرفيوضعالطاقةلصال األوربيينعلىأنها دفعتإليها حهم،كما
السيل خط أهمها أوكرانيا تتخطى غاز لنقل سبل عن للبحث روسيا

السياسيةالشمالي الجغرافيا في التغيرات هذه مواجهة وفي  والجنوبي
خطوط مشاريع من العديد في األوروبي االتحاد استثمر فقد للطاقة،

يضاأنابيبباتجاهالجنوب،ونفذتكجزءمنسياسةمشتركةللطاقة،أ
 James HENDERSON(2016),Tatinaقامبهاكلمنهناكدراسة
MITROVA بعنوان :« Energy relations between russia and 

china ; playing chess with the dragon » تحليل منخاللها تم ،
تطورات فيإطارعالقاتالشراكة والغازية البترولية الصناعة وآفاق
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ين،كماتمالتطرقفيهاخاصةإلىالتوجهالذييعرفهبينروسياوالص
 .تصديرالغازالطبيعيالروسينحوأسياوخاصةإلىالصين

العوامل     أهم وتحليل بجمع نقوم هذه دراستنا خالل ومن
الجيوسياسيةالتييمكنهاأنتؤثرعلىصادراتالغازالطبيعيالروسي

 منها الموقفالروسي اإلشارة دراسةمع معرفة محاولة إلى باإلضافة
حاللهللغازالروسي .إمكانيةدخولالغازالصخرياألمريكيألورباوا 

 :تطور البيئة الجيوسياسية لتصدير الغاز الطبيعي الروسي  .1
غازبروم طرف من تتم الروسي الغاز صناعة معظم إن

GAZPROM -شركةوهيعبارةعن-فضالعننوفاتيكوروسنفت
تملكالحكومةمعظمالمساهماتفيها،حيثتستحوذهذهالشركةعلى

مناحتياطالغازالروسي،كماتحتكرغازبرومتصدير %84حوالي
روسيابنيةتحتيةفريدةمننوعهاالغازعنطريقاألنابيب،كماتمتلك

األمرالذييشكل منخطوطاألنابيب، للقاراتفيقلبأوراسيا عابرة
.العمودالفقريلتطورسوقالغازبأوراسيا

واتحاد أوروبا إلى الغاز من روسيا صادرات معظم وتوجه
إلى الصادرات في كبيرة زيادة مستقبال المتوقع ومن المستقلة، الدول

 سنة ،ففي اآلسيوية 4461الدول من يقرب ما تسليم تم من04، ٪
األوربيعبرخطوطاألنابيب،صادراتالغازالطبيعيالروسيللزبون

معألمانيا،تركيا،إيطاليا،وروسياالبيضاءالتيتتلقيالجزءاألكبرمن
تمتسليمجزءكبيرمنماتبقىآلسياكغازطبيعي هذهالكميات،كما

 .مميع
فياآلونة الطبيعيالروسيتشهد الغاز تصدير بيئة أن غير

:وسياسيةنستعرضأهمهافيمايلياألخيرةالعديدمنالعواملالجي
 :األزمات األوكرانية الروسية  .  1.1
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تعويضه يمكن ال الروسي للغاز رئيسي عبور بلد أوكرانيا تعتبر
،3مليارم 175بسهولة،حيثبلغتقدرةنقلالغازسنوياعبرأوكرانيابـ

أوكرانيا عبر الغاز تناقصتدفق الماضية األربع السنوات خالل لكن
ويفسرهذااالتجاهمنخاللزيادةالعرضمنخاللخط شكلواضح،ب

NORD STREAMأنبوب أوكرانيا على الروسي االعتماد ويشكل
 العبور نزاعات من والعديد الغاز) نقل إستراتيجية( في رئيسيا عائقا

الغازالروسي ، 1تصدير لسنة الروسية األوكرانية األزمة  4441فبعد
 عدةوالتي في أوكرانيا عن اإلمدادات بقطع غازبروم بشركة أدت

وبعدخالفحولاألسعار،قطعت مناسباتخاللسنواتالتسعينات
 لمدة أوكرانيا إلى اإلمدادات بتحويل43روسيا أوكرانيا وقامت أيام،

لذلكلبعضبلدان وانخفضالعرضنتيجة إلىأوروبا، كمياتمتجهة
وج لفترة الوسطى لسنةأوروبا الروسية األوكرانية األزمة أيضا ، يزة

الغاز حيث 4440 إمدادات سعر على االتفاق في الجانبان فشل
وبهذا أوروبا إلى الروسي الغاز لعبور وتعريفة أوكرانيا إلى الروسي

بالتالي و أوكرانيا إلى الروسية الصادرات  قطعت إلى 61الصادرات
.دولةعضوفياالتحاداألوروبي

شبكة ملكية أجل من بالضغط األزماتأوال على روسيا رد كان
النقلاألوكرانية،أماشركاتالغازالروسيةواألوروبيةأدركتأنهأصبح
الخيارغيرمقبولبالنسبةألوكرانياوقامتبتعزيز منالواضحأنهذا

 .خطوطاألنابيبالسيلالشماليوالسيلالجنوبي
4460أزمةأوكرانيةروسيةأخرىسنةكحدثتباإلضافةإلىذل

الموقعاإلستراتيجيالذيتتميز انتهتبضمروسياللقرم،وهنانشيرإلى

                                                           
1
 Hafner.M,(2012),  “Russian Strategy on Infrastructure and Gas Flows to 

Europe”, POLINARES working paper n. 73 FEEM, p05 
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بههذهاألخيرةبالنسبةلروسياوباألخصموقعهافيالبحراألسودالذي
مندول والعديد كتركيا وأوكرانيا، إلىروسيا دولباإلضافة عدة يحده

وعليه ، أوربا فيشرق منها االستفادة يمكن مهمة نقطة فهي
اإلستراتيجيةالروسيةخاصةفيمجالإنشاءخطوطجديدةألنابيبنقل

تسعىلتجاوزأوكرانيافيتمريرالغازالغازإلىأوربا،سيماوأنروسيا
.إلىأوربا

وتظهرالنيةالروسيةبوضوحلتجاوزأوكرانيامنخاللتسجيلهالعدة
ألنا مشاريع أبرزها  الغاز يامالبيب أنبوب -خط أوربا (الثاني)

Yamal–Europe-2- هي بلدان أربعة خالل من يمر والذي روسيا،:
البيضاء وألمانيا،ويمثل روسيا الممرإضافةالتصديرعبروبولندا هذا

يمثلخط كما الغربية، فيضمانإمداداتالغازالروسيإلىأوروبا
يامال الغاز المشاريع-أنابيب من األوروبي لالتحاد بالنسبة أوروبا

ب التمريرية طاقته وتبلغ ذاتاألولوية، متر34.0االستثمارية مليار
محطةضغط،ويبلغطولهاإلجماليأكثر60ويتضمن مكعبسنويا،

.1كيلومترا4444من
فضالعناألزماتاألوكرانيةالروسية،هناكمجموعةمنالعوامل

 شأنها الطبيعيمن الغاز لتصدير الروسية اإلستراتيجية على التأثير
.والتينبرزأهمهافيمايلي

 :م أ.ثورة الغاز الصخري في الوانعكاسات .2.1
عشر عن تقل مدة منذ الصخري والنفط الغاز استغالل تطور إن
سنواتفيالوالياتالمتحدةومارافقهمنانخفاضتكاليفاإلنتاجفي

البلد عواقبهذا منه ينتظر الذي الحدث باعتباره دوليا إليه ينظر ،
.جيوسياسيةكبيرة

                                                           
1
 GAZPROM(2016),disponible sur le site ; www.gazpromexport.com 

 

http://www.gazpromexport.com/


 
 
 

 سنوسي بن عبو.د.أ α محمود العوني. أ               ...... تحليل السلوك اإلستراتيجي الروسي

 

153 

للطاقة         الدولية الوكالة نشرتها التي التوقعات  ، (IEA)فحسب

مع4434والتيتشيرإلىانخفاضفيإنتاجالغازفيالعالمفيآفاق
الغازالطبيعي،تحقيقالوالياتالمتحدةاستقالليةتامةلتبعيتهاالستيراد

مستهلكللغازفيالعالم، أكبربلد الوالياتالمتحدة، تعد  حيثكما
3مليارمتر 100استيراد4444كانمنالمقررفيمنتصفسنوات

غيرأنهحدثغيرذلك،فقدأصبحت ،4444بحلولعام  (GNL)من
 الغاز إلنتاج العالم في  دولة روسيا)أكبر  (قبل سنة ،4440منذ

يمكنأنتصبحدولة (EIA)اإلضافةإلىذلكفإنالوكالةب تقدرأنها
حقيقية التوسعفيإنتاجالغازمفاجأة للغازالمميع،وكانهذا مصدرة

 .وثورةغيرمتوقعةلالقتصاداألمريكي
ومنالمؤكدأنتتأثرروسيامنجراءالتغييراتفيخريطةالطاقة

أحدث أبحيثتشير.م.الصخريفيالوالعالميةالناجمةعنثورةالغاز
 توقعات سنة بحلول أنه للطاقة الدولية الواليات4431الوكالة أن

منالغاز،لتصبحأكبر فيإنتاجها المتحدةستستمرفيتجاوزروسيا
 .منتجللغازفيالعالم،بفعلتأثراألسعارفيأسواقالغازفيروسيا

خريفيالوالياتالمتحدةقدومعذلكفإنتأثيرطفرةالغازالص
يكونمحدودابالنسبةلروسيابحيثتحتفظروسياباحتياطياتكبيرةفي
اإلبقاءعلى مجالالغازالتقليديوشبكةنقلقوية،والتيمنشأنها

ارتفاعتكلفةنقل هيمنتهافيأسواقالطاقةالعالميةواألوروبية،كماأن
GNL مص تخدم المتحدة الواليات موسكومن أن كما روسيا، لحة

الطبيعي الغاز لتصدير التحتية البنية الوقتالكافيلبناء أيضا لديها
 .1المميعالخاصةبهاوالوصولإلىأسواقالتصديراآلسيويةالجديدة

                                                           
1
 Bellelli.J,(2013). «The shale gas 'revolution' in the united states:  global 

implications, options for the eu », directorate-general for external policies  

policy department , Belgium DG EXPO/B/PolDep/Note/2013,124 
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 :GNLالتوجه نحو تمييع الغاز الطبيعي .1.1 
للغاز التداول أحجام في بالنمو الماضي العقد فترة اتسمت

بيعيالمميعوبناءمنشآتهفيجميعأنحاءالعالم،حيثارتفعتقدرةالط
ونذكرعلىوجهالخصوصقطرالتي%4.1التمييعالكليةبنسبة

(QatarGas, RasGas)سجلتالعديدمنمشاريعالغازالطبيعيالمميع
مليونوحدةحراريةبريطانية،كماشيدت16بقدرةإجماليةتصلإلى

الشمالية،وكانتعقودقدراتإعاد فيأوروباوأمريكا التمييعمعظمها ة
 . 1التوريدللغازالطبيعيالمميعتتمعلىأساسالمقايسةبالنفط

السياق،نشيرإلىأنقطرأصبحتأولبلدمنتج وفيهذا
هذاإلى4464مليونطنفيديسمبر88بإنتاجوصلإلى GNLل

ا لهذا المصدرة الدول ماليزياجانب نيجيريا، توباغو، و كترينداد لغاز
بدأتفيتصدير أنالجزائرتعتبرأولبلد نشيرأيضا كما وأستراليا،

.26010للغازالطبيعيالمميعفيالعالممنذسنة
فهي لروسيا إستراتيجية بالنسبة توجيه عادة وا  لتطوير تسعى

بإعطاء المميع، الطبيعي لتصبح الغاز جديدة للغازدفعة كبيرا فاعال
تم التي اإلستراتيجية التعديالت أهم ومن العالم، في المميع الطبيعي

المحورالشرقيالستهدافأسواقعاليةالتوجهنحو االستنادإليهانذكر
والمستوىفيآسيا الروسيإلىالسوقفيأسرعوقتGNLوضع،

. 3امسبقاممكن،باالعتمادعلىاالحتياطياتالتيقدتمدراسته
 YamalأهمهايامالGNLكماتسجلروسياعدةمشاريعفيمجال

                                                           
1
 Lukoil(2013)”global trends in oil & gas markets to 2025” p :36 

(www.lukoil.be) 
2
 Senouci.B,(2012). « Expansion du marché mondial du gaz naturel liquéfié 

et stratégies des acteurs. étude comparative des stratégies algérienne, qatarie 

et russe», de boeck université ,innovations 2012/1 - n°37, p 39. 
3
 Yermakov.V,(2014). «Russia’s evolving GNL strategy», Forum «Oil and 

Gas Dialogue» IMEMO, HIS. 
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LNG سخالين ،Sakhalinفالديفوستوك ،Vladivostok LNG،
أولمشروعلتجسيدتمييع،4سخالين ويمثل، Baltic LNGالبلطيق

 .الغازالطبيعيفيروسيا
 :هبوط أسعار النفط .1.1

 لم إذ مثيلتقريبا، لها يسبق لم طالنف أسعار في الهبوط إنشدة
من من األسعار حينماهَوت ،4447سنة انهيار سوى منها أشد يكن
بحيثبعدماشهدتأسعارالبرنتاستقراراللبرميل، دوالر06إلى607

دوالر،هَوتإلىأكثرمن644-644لمدةثالثسنواتعندمستوى
 للبرميل دوالرا21 دون برنت نفط خام سعر وهبط4461النصففي

.4461شهرجانفي أوائل في
:عدةأسباببحيث إلى النفط أسعار ويمكنإرجاعهذااالنهيارفي

 النفط من األمريكي اإلنتاج في زيادة العرض،حدثت جانب في
 معينإلى سعر استهداف من أوبك منظمة سياسة الصخري،والتغيرفي

.السوق من حصتها الحفاظعلى
 بسبب متوقعا كان عما الطلبالعالمي تراجع الطلب، جانب وفي
وخالفا بطء العالمي، االقتصادي سنة في النفط أسعار النهيار النمو

بجانب الخاصة العوامل فإن الطلب، لعوامل نتيجة الذيكان 4447
 .1الحالي الوقت في النفط سوق في دورامهيمنا تلعب العرض

تجهتأيضاأسعارالغازالطبيعيالعالميةولقدنجمعنذلك،أنا 
بريطانية4.71االنخفاضلتصلإلى نحو حرارية دوالرلمليونوحدة

 ماي هنريهوب)4461فيشهر فمقارنة2(حسبمؤشر وبهذا ،
                                                           

 انخفاضأسعار (."2112)ل.متقي ،ش.ديفارجان1  لمنطقة الفصلي االقتصادي الموجزالنفط،
العدد البنك ،"إفريقيا وشمال األوسط الشرق الدولي، الموقع ،40: على متاح

(www.albankaldawli.org) 
2
Energy Information Administration (2016)   
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نكانبالسنةالماضية ،فقدتراجعتأسعارالغازالعالميةبشكلكبير،وا 
.بوتيرةمتفاوتةتبعاللمنطقة

ن إلى أيضا شير الطويلة العقود في الغاز أسعار األجلارتباط
على األثر بالغ له كان األخيرة انخفاضهذه أن كما النفط، بأسعار

بحيث تأثيرانخفاضأسعارالنفطعلىأسعارالغازالأسعارالغاز،
قديظنالبعض،وتكونالتأثيراتمنمقايسة يكونبصورةمباشرةكما

فيمعظمهاعلىمستوىالتجارةالعالمية،كما(oil-indexed )النفط
تستخدمأسعارالنفطفيتسعيرمعظمالغازالطبيعيالمميععلىالمدى

 (.العقودطويلةاألجل)الطويل
بالنفط          التسعير آلية فتأثير  Oil price escalation)بالتالي

(OPE))كانتبالنسبةلوموجود،حتىوهوعلىأسعاراستهالكالغاز
الغاز اتحاد يقدر اإلطار هذا وفي ، األخرى التسعير آليات من أقل

النسبةبلغتThe International Gas Union’s (IGU)الدولي أنهذه
منبينآلياتالتسعيراألخرىفيحيناحتلت%68ب4460سنة

الغازبالغاز ةالصدارgas-on-gas competition (GOG)آليةمنافسة
أن،كماتجدراإلشارة 1خاللنفسالسنة %03فيالتأثيرحيثبلغت

االرتباطتدريجيامعنمواألسواقاآلجلة هناكتوجهمتصاعدلفكهذا
عادةالنظرفيالعقودطويلةاألجل .وا 

 : على الغاز الطبيعي  UEسة الطاقوية األوربية وتراجع طلبالسيا 2.1
ل كان الرلقد الغازية ألزمات التي–وسية منها خاصة األوكرانية

بالغاألثرعلىنظرةوثقةاالتحاداألوربي4440وقعتفيجانفي

                                                           
1
 Howard.V,(2015) . «The Impact of Lower Gas and Oil Prices on Global 

Gas and GNL Markets »: A Retrospective Look at 2014-15, Oxford Institute 

for Energy Studies ,May, 2015 disponible sur le site  

(www.oxfordenergy.org) 
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بالطاقة، أوروبا أساسيفيتموين يلعبدور كشريكقومي لروسيا
التيتعتمدعليهافيتغطيةجزءكبيرمناحتياجاتهامنالغازوالنفط،

األوروبية الحكومات  جعل الذي فياألمر النظر إعادة في تفكر
الطاقة مصادر على رئيسية بدرجة تعتمد التي الطاقوية سياستها
طاقوية سياسة انتهاج إلى األوروبي اإلتحاد يسعى  وعليه الروسية،

 .إمداداتالطاقةوتنويعمصادرالحصولعليهاتقليصالهدفمنها
فإنشركةغازبرومفيحاجةإلىإ يجادفمنمنظورتجاريبحت،

فوجئت أنها غير  لها، المتوفرة الغاز الحتياطيات جديدة أسواق
فيأوروبا،والتيشملتعلىحد4447بالتغيراتفيالسوقمنذسنة

سواءانخفاضالطلبالكليللغاز،األمرالذيأدىإلىتزايدإدراكأن
ممكنا، ذلك كان حيثما الروسي للغاز بدائل عن يبحثون المستهلكين

في3مليارم188انخفضإجمالياستهالكاألوربيللغازمنحيث
 3مليارم144وتحت4463فيسنة3مليارم147إلى4447سنة

،معتوقعاتأغلبالهيئاتالمختصةبأنالطلبلن44601فيسنة
وتزامن ،4444قبلمنتصفسنة4447يتعافىإلىمستوياتسنة

في الغاز صادرات في مشاكل مع الغازهذا وتحويل أفريقيا شمال
فقد ذلك ومع فوكوشيما، كارثة أعقاب في آسيا إلى المميع الطبيعي
وانخفضبالفعل نسبيا، ركودا تشهد إلىأوروبا كانتمبيعاتغازبروم

 .4460بشكلحادفيسنة
انخفاض يشهد الطبيعي للغاز األوربي االستهالك حجم إن

ال خالل خاصة محسوسبصفة 4461-4447فترة بروز منذ أي

                                                           
1
Henderson.J, Mitrova.T,(2015)«The Political and Commercial Dynamics 

of Russia’s Gas Export Strategy»,p 04 disponible sur le site  

(www.oxfordenergy.org) 
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االنخفاضبحوالي ويقدرحجم العالمية المالية 3مليارم644األزمة
 نشير للطاقاتكما المدعم لسوق إلى األوربية الدول لجوء إلى

المتجددة،وكذاعدمتقيدهابالمواثيقالدوليةالمتعلقةبالحدمنانبعاث
 .الكهرباءالغازاتفيمايخصاستعمالالفحمإلنتاج

،(إضافةإلىالعواملاالقتصادية)إنالسياسةالطاقويةاألوربية
رغمبعضالنقائصفيالتقيدبها،مكنتمنتباطىءنموالطلبوتنويع
متجدرة تظل روسيا مع فالعالقة ذلك ورغم بالغاز، التموين مصادر

 .بالنظرإلىحاجةكلطرفإلىاألخر
نسوقالغازاألوربيمرتبإعادةهيكلةماتجدراإلشارةإليهأ 

سنة منذ األوربيإلىدمجأسواق6007عميقة وسعتدولاالتحاد
يجادحلولخاصةبكلبلدبالنظرإلىمايميزهمن الغازومواءمتهاوا 

خصائص، أنه غيركما للممارسات نظرا المنافسة لفرض بالنسبة
األوربي الشركات يخصباألساس فهذا استيرادالعادلة، تحتكر التي ة

.الغازوتوزيعهفيالسوقاألوربيةوليسالشركاتاألجنبية
 في ساهم فقد ذلك إلى الغازباإلضافة على الطلب تخفيض

الطبيعيالروسيمنطرفدولاالتحاداألوربي،توجهروسياوتحديدا
أنابيب خطوط تسجيل ذلك مع وبالموازاة جديدة أسواق نحو غازبروم

تمتحديدإستراتيجيةالشركةمنخاللتطويرديناميكية يدة،حيثجد
المستهدفة األسواق وتشمل اآلسيوية الطاقة سوق وكوريا: الصين

سبيل على المتخصصة األسواق الحقة مرحلة وفي واليابان، الجنوبية
 ففي سنغافورة 21المثال وشركة4460ماي غازبروم وقعتشركة ،
مليارمترمكعبمنالغاز37لتزويدالصينبالنفطالصينيةعقدا
 . 1سنة34الروسيسنويالمدة

                                                           
1
 GAZPROM (2016), disponible sur le site;  (www.gazpromexport.com). 

http://www.gazpromexport.com/
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أ للسوق األوربي على .م.دخول الغاز الصخري للودراسة إمكانية  .2
 :ضوء نماذج نظرية األلعاب 

من كل بها قام التي الدراسة إلى نشير السياق -Jeanفيهذا

Pierre Hansen سن Jacques Perceboisو بتطوير4461ة وذلك ،
 Théorie des jeuxبعضالنماذجاالقتصاديةباستعمالنظريةاأللعاب

 .بهدفتقديمالسلوكاالستراتيجيلمختلفالمتعاملين
 :فرضيات النموذج.1.2

األسواق كل بتجميع الدراسة هذه خالل من الباحثان قام
للغازالطبيعياألوربيةفيسوقواحد،بافتراضبأناالستهالكاألوربي

الواليات تكون والتي واحدة مرجعية سنة وبتحديد األسعار، مع مرن
المتحدةفيهاقادرةعلىاختراقالسوقاألوربي،وباستبعادقيوداألحجام

كنشاطاتتخزين)والتغيراتالموسميةفيالطلب(الخ...اإلنتاج،النقل،)
الطبيعي ا(الغاز الغاز أسعار بين العالقة أما ، األوربي pلطبيعي
 :معطاةبالمعادلةالتاليةqواالستهالك

(1)…………. bqap 


هماالمعلماتالمحددةلدالةالطلبb ≥4وa ≤4بحيث
العكسيللغازالطبيعي،كماتمافتراضثالثةمنتجينمحتملينلتموين

،والممونيناآلخرين6فهرسروسيا،والتيسيتمفهرستهابال:أورباوهم
العاديينللغازالتقليدي ،الجزائر) ،والتييتم..(النرويج،هولندا

 بالفهرس الصخري4تجميعها غازها تبيع التي المتحدة الواليات ،
بما)،وبافتراضثباتمختلفالتكاليفالهامشيةللتموين3بالفهرس

أمااألحجامالمقترحةبالمنتجين،c1،c2،c3(:فيذلكاإلنتاجوالنقل
بــ التوالي على لها يرمز x1:الثالثة ،x2وx3 بأن، فرضية وبجعل

قياسا األوربي المستوى على السوق طاقة يمارسون المنتجين مختلف
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ويشاركونبمختلف(6)بمعرفتهمدالةالطلبالعكسيالمعطاةبالمعادلة
. 1برامجهملتعظيماألرباح

1النموذج : ج المرجعيالنموذ.2.2 اآلخرين: والمنتجين فقطروسيا
 )المعتادين 4و6المنتجين بالنسبة( ، الطبيعي الغاز بتموين يقومون

للمنافسةفإنكلمنتجملزمباختيارالحجمللتموينبهدفتعظيمربحه
(.منافسةعلىاألحجام)

 :بالمعادلةالتاليةوبالتاليفإنالحجمالكليالممونفيالسوقيكتب
………….(2)

:والسعريكتببالمعادلةالتالية
……..(3)

يكون روسيا برنامج و جانبواحد من ربحه يبحثلتعظيم منتج كل
 :علىالنحوالتالي

    Max           ………(4) 
 St                 

:نتجالثانييكونعلىالنحوالتاليوبرنامجالم
       Max     ………..(5) 

 St                 
وتمكتابةكلهدفمنتجفيكلمرة،لحسابتوازنناشللسوق

«l’équilibre de Nash de marché »نستعمل التوازن ولتوضيح  ،
.4وذجلتبيانبأنههوالحلللنم4المؤشر
 (6).…………:بحيث

                                                           
1
Henderson.J, Mitrova.T, (2015)«The Political and Commercial Dynamics 

of Russia’s Gas Export Strategy»,p 04 disponible sur le site  

(www.oxfordenergy.org) 
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………….(7)
: Cournotروسيا في منافسة غير تامة مع الواليات المتحدة من نوع 

 1النموذج 
إ يتم للنموذجوهنا نفسالتشكيلة أخذ بافتراض4عادة ولكن ،

.بأنالوالياتالمتحدةتقرراختراقنشاطالتموينللسوقاألوروبي
:ليالممونفيالسوقيكتببالمعادلةالتاليةالحجمالك

….(8)
:والسعريكتببالمعادلةالتالية

………..(9) 
يكون روسيا برنامج و جانبواحد من ربحه يبحثلتعظيم منتج كل

:علىالنحوالتالي
  Max    ………(10) 

 St                 
:أيكونعلىالنحوالتالي.م.وبرنامجالمنتجيناآلخرينغيرالو

Max    ………..(11) 
 St                 

 :وبرنامجالوالياتالمتحدةيكونعلىالنحوالتالي
Max ...(12)   St     

 
:ليةيتحققلألحجامالتا Nashوتوازن

………….(13) 
………….(14)
………….(15)

 2النموذج : روسيا في مركز الزعامة .1.2
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النموذجاألخيريعتبرأكثرخداعامنقبلهألنهيفترضمسبقابأن
حسب على بمنافسيها، مقارنة إضافية معلومة على تستحوذ روسيا

وبع للتكاليف، السوقتركيبتها على المهيمنة بوضعيتها أخرى، بارة
الجيوسياسية) بقوتها المنتجين(المبررة من فعل رد تتوقع روسيا ،

اآلخرين،ومتكامللتحقيقهدفهااألمثل،هذهالوضعيةهيعلىالعموم
أينتكونروسيا مننوعستاكلبرج، تامة غير المنافسة بفعل منمذجة

 همتابعين(وبالتحديدالوالياتالمتحدة)هيالزعيمةوالمنتجيناآلخرين
نموذجستاكلبرج منحيثالتفاعلاإلستراتيجي، روسيا، بعد ويتبارون
ألنفيهذا منالنموذجكورنو، للزعامة منالسلطة مزيدا يعطيإذا

.األخيرالالعبونيتعاملونفينفسالوقت
العكسية الطريقة بفعل ُيَحل ستاكلبرج  نموذج إن يتم: حيث

حسابأوالدوالردالفعلللتابعينبافتراضأنقرارالزعامةقدتمأخذه
هدف دوال في األخيرة هذه وبإدماج موالي، وقت في االعتبار بعين

.الزعامةلتحقيقاألمثلية
 (لروسياثابتx1القرار)ردفعلالتابعينيتمنمذجتهكالتالي -

:برنامجالمنتجالثانيهوالتالي
  Max …..(11) St   

 
:هوالتالي(المنتجالثالث)برنامجالوالياتالمتحدة

   Max  …..(68) St    
 

 (18)..…………:ويكونالحلكمايلي
…………..(19) 

 المعادلتين (67 و( (60 األحجا( أن طرفتبينان من المختارة م
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بشكلواضحعلىقرارالزعامة3و4المنتجين x1تعتمد هي: وهذه
.دوالردالفعلللتابعين

:منجهةأخرى،نكتببرنامجتعظيمالربحلروسياكذلك
Max …(20) 

  
:والذييحلببساطةكمالي

………….(21) 
:نجد(60)و(67)في(46)وبتعويضالمعادلة
………….(22)
………….(23)
………….(24)

 :2030الدراسة التطبيقية والقياسية للنموذج وفق توقعات سنة  .1.2
 تقدير المعلمات  وفق دالة الطلب العكسي .1.1.2

من االعتمادعلىاإلحصائياتالمعتمدة اإلطارتم فيهذا
،لتحديدكميات4461لسنةBPرفالوكالةالدوليةبريتشبتروليومط

استهالكالغازالطبيعيفيأورباخاللكلخمسسنواتللفترةالممتدة
 6004من سنة مكافئ4434إلى نفط طن مليون أما 1بوحدة ،

بوحدة الفترة لنفس العالمي البنك توقعات اعتماد فتم األسعار لتحديد
 .2ونوحدةحراريةبريطانيةالدوالرلملي

qواالستهالكpنعلمأنالعالقةبينأسعارالغازالطبيعياألوربي
.…………(1) :معطاةبالمعادلةالتالية bqap 

                                                           
1
 world Bank (2017) “Natural Gas Forecast long term 2017 to 2030” 

disponible sur le site ;( http://knoema.fr)  
2
BP(2017) « Energy Outlook 1990-2035 », disponible sur le site; 

http://knoema.fr). 

  

http://knoema.fr/
http://knoema.fr/
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:نستنتجمايليEVIEWSومنالنتائجالمتحصلعليهامنبرنامج
 :المعادلة المقدرة هي

P= 564.13-1.58 q
(12.005) (-3.02) 

:منالنتائجالمتحصلعليهايتضحأن
 معنويةأيذاتداللة)المعلماتتختلفجوهرياعنالصفر

 .(إحصائية
 معاملالتحديدR2= 0.56 
 معاملالتحديدالمعدلR2= 0.50 
 األرقامبينقوسينt-student 

:وفقدالةالطلبالعكسيبحيثbوaوبالتالينحصلعلىالمعلمتين
a= 564.13وb=1.58 
التكاليف الهامشية لموردي الغاز الطبيعي إلى أوربا   .6.0.4

وفقالنموذجافترضتهذهالتكاليفثابتة،وفيهذااإلطارتم
،لمركزكولومبياللسياسة4460االعتمادعلىدراسةنشرتفيسبتمبر

للواليات المميع الغاز عرض مستقبل تأثير نمذجة فيها تم الطاقوية
تكلفةإنتاج:تكاليفالغازعنصرينرئيسيينكية،وتشملالمتحدةاألمري

 :الغازوتكلفةنقلالغاز،بحيث
 C1= 07 $/Mmbtuالتكلفةالهامشيةلتموينالغازعبرروسيا -
عبرالممونينالعاديين(المتوسط)التكلفةالهامشيةلتموينالغاز -

    C2=9.4$/Mmbtu...(هولنداالجزائر،النرويج،)
  C3= 11لهامشيةلتموينالغازعبرالوالياتالمتحدةالتكلفةا -

$/Mmbtu    
 : أحجام اإلنتاج وفق كل نموذج .1.1.2

 :بتعويضاألرقامفيالمعادالتالسابقةنحصلعلى
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 116.52              :1النموذج 
 : 1النموذج 

     :2 النموذج    
 

نشير عليها، المتحصل النتائج خالل روسيا ومن تبنت إذا بأنه
بالنسبة الوضعية نفس في تجعلها التي و كورنو نوع من إستراتيجية
لمنافسيها،فإندخولالوالياتالمتحدةفيالسوقيخفضكثيراحصتها

،وفيهذه %33.70حتى%14.3ستتغيرمنفيالسوق،ألنها
 ومن %34.77الحالةستربحالوالياتالمتحدة منالسوقفيأوربا،

التكاليف معلومةهيكلة وضعتروسيا بأنهإذا يتضحلنا جانبآخر،
للمنتجيناآلخرينفيالسوقوكانتفيوضعيةالزعامةفيالسوق،فإن

ة،وتخفضبصفةمعتبرةتأثيردخولالجميعيساهمفيردالفعلللمنافس
والتيالتضعكذلكإال منالسوق،وهذه%67.01الوالياتالمتحدة

المنطلقالتالي من ممكنتفسيرها األخيرة اإلستراتيجية بتبنيوضعية:
 الطبيعي الغاز عرض بقوة روسيا ترفع الزعامة، من) يفوق والذي

430.11 مكافئ470.3حتى نفط طن مليون أي) يعادل 414ما
بهدفتخفيضاألسعاروكنتيجةلذلك(4و4بينالنموذجين(3مليارم

ممكنة تكون اإلستراتيجية وهذه للسوق، المتحدة الواليات تجنبدخول
تلك من ارتفاعا بكثير أقل هي لإلنتاج الهامشية تكلفتها ألن لروسيا

.المتعلقةبإنتاجالغازالصخريفيالوالياتالمتحدة
في التصدير على الهيمنة بإمكانها روسيا أن نستنتج وكخالصة

تسجليها مع خاصة الطويل األجل في حتى األوربي الغازي السوق
تخفيضتكاليف التيمنشأنها أنابيبالغازو منمشاريع لمجموعة

.التموينوبالتاليتفاديسيطرةممونآخرعلىالسوق
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 : الخاتـــمة
ال منالعواملالجيوسياسيةمنخاللهذه أنالعديد تبينلنا دراسة

تلك لتصديرالغاز،خصوصا الروسية أنتعرقلاإلستراتيجية بإمكانها
الوالياتالمتحدة الغازالصخريالتيتشهدها يعرفبثورة المتعلقةبما
وتغيير االحترازية اإلجراءات روسيا تتخذ لم إن هذا  األمريكية

بالشكل إستراتيجيتها يجعلها منالذي العوامل،السيما مكيفةمعهذه
لألسعار،وبغضالنظرعنالمشاريع النظرفيسياستها خاللإعادة
يصال التيتسجلهاالجتنابمناطقالعبورالتيتشكلخطرفينقلوا 
الغازالطبيعيوالتوجهنحوإستراتيجيةالغازالطبيعيالمميع،كماسبق

التوجهنحوورأينامنخاللاألزما تالروسيةاألوكرانيةوعواقبها،وكذا
 تلكالتيفيأوربا عدا البحثعنأسواقجديدة كالصين)إستراتيجية

للغاز(مثال تبعيتها من للحد تسعى األوربية الدول أن التمسنا حيث ،
.الطبيعيالروسيمنخاللالسياسةالطاقويةالتيتنتهجهامؤخرا

اإل السلوك تحليل الغازوبقصد لتصدير الروسي ستراتيجي
للو الصخري الغاز دخول إلمكانية المقابل تم.الطبيعي  ألوربا، أ م

نظريةاأللعابوالتيتطبقعموماعلىالعالقاتبينالتطرقإلىنماذج
الوحداتالمتنافسةالمستقلة،كمااستعرضنابعضالنماذجالتيتحاول

حداتاإلنتاجيةالتيتعملفيكلمنهاتصورسلوكاقتصاديمعينللو
ظروفاحتكارالقلة،ومنأهمهانموذجكورنوونموذجفونستاكلبرغ،

ابراز وتوازنناشلنموذجوذلكبقصد ناشلنموذجستاكلبرج توازن
أوربا إلى الغاز لتموين الهامشية التكاليف بأن توصلنا بحيث كورنو،

زروسيابانخفاضهامقارنةتلعبدوركبيرفيتحديدالطلببحيثتتمي
يجعلهاتسيطرعلىالسوقاألوربيحتىفياألجل ما بمنافسيهاوهذا

.الطويل
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