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 تحديات صعبة أمام الطاقة األوروبيةد. وليد خدوري *: 

تعاني أسواق الطاقة العالمية أصعب تجربة مرت بها منذ عقود بسبب حرب أوكرانيا، والقرارات 

الطاقة ألوروبا. ومن ثم  األوروبية لمقاطعة الغاز والنفط الروسيين اللذين يشكالن عماد إمدادات  

 .رد الفعل الروسي بقطع اإلمدادات الطاقوية إلى أوروبا

كان من المستغرب في بادئ األمر كيف تقاطع أوروبا اإلمدادات الروسية؟! من المفهوم أن أوروبا  

أرادت أن تعبر عن دعمها ألوكرانيا واستهجانها للغزو الروسي، كما أن الواليات المتحدة كانت  

ال تضغط منذ عقود لفك االعتماد األوروبي على اإلمدادات الغازية الروسية ألوروبا؛ لكن  وال تز

من غير المفهوم أن تقاطع دول صناعية المصدر األساسي لمصدر طاقاتها الرئيسة، بتبني قرارات 

مستعجلة، دون التحضير الالزم مسبقاً للحصول على التعويضات. فقرار المقاطعة هذا غريب من  

، إذ إنه ضار للدول التي وافقت عليه قبل غريمها وأكثر. وهذا ما بدأ يحصل فعالً مع تسييس  نوعه 

 .ومقاطعة الغاز الروسي ألوروبا

الكهرباء   الحاد في أسعار  شعرت أوروبا بثقل عبء قراراتها هذه. وأول رد فعل هو االرتفاع 

الشهرية الزيادة  بوضوح  إليه  تشير  ما  وهذا  األوروبي.  كهرباء    للمستهلك  فاتورة  على  العالية 

المنازل، ناهيك عن ارتفاعها على الشركات الصناعية والخدماتية، مما أخذ يزيد من التضخم في  

 .أوروبا

رة للغاز، على   بعد اتخاذ قرارات المقاطعة االتصال مع دول مصد ِّ بدأت الدول األوروبية حاالً 

فإن    -كما هو متوقع-ر وإسرائيل. لكن  ونيجيريا ومص  ،والجزائرغرار قطر والواليات المتحدة  

الطاقات اإلنتاجية اإلضافية لهذه الدول مجتمعة من الصعب أن تعوض اإلمدادات الغازية الروسية  

لدى الخبراء والمسؤولين األوروبيين عند اتخاذ   اإلضافية. هذا األمر ال بد من أنه كان معروفاً 
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مع الدول أعاله، سيعني معادالت سعرية أعلى    القرار. كما أنه من المعروف أن االتفاق السريع

مما كانت تدفعه األقطار األوروبية باتفاقاتها الطويلة المدى مع روسيا. وهذا ما أخذ يحصل اآلن  

فعالً. واالهتمام األوروبي حالياً هو تخزين أكبر كميات ممكنة من الغاز قبل حلول فصل الشتاء؛  

 . د قارسحيث الحاجة الماسة للتدفئة في حال بر

وتبادر األقطار األوروبية بتبني سياسات متعددة لاللتفاف على األزمة التي تعانيها اآلن. فكانت  

بقطع   بالمبادرة  جانبها،  من  لها  مواجه  بقرار  موسكو  ردت  وقد  المقاطعة.  قرارات  أوالً  هناك 

«  1  -ريماإلمدادات الغازية للصيانة ولوقت غير محدد، كما هو حاصل مع خط أنبوب »نورد ست 

ألمانيا   على  الصعب  من  سيكون  بالغاز.  األوروبي  الشمال  في  أخرى  ودوالً  ألمانيا  يزود  الذي 

المعتمدة كلياً على استيراد الغاز عبر األنابيب، ومن دون منشآت وعقود الستيراد الغاز المسال  

 .عبر الناقالت، أن تعوض الغاز الروسي بسهولة

المشتركة في معركة »تسييس الطاقة« هي فرض سقف سعري  والجولة الجديدة للسوق األوروبية  

يونيو   شهر  في  الصدد  بهذا  مؤقت  أوروبي  قرار  إصدار  تم  الروسية.  النفط  صادرات  على 

 .)حزيران( الماضي؛ لكن لم تتم متابعته أو تنفيذه فعالً 

عات زعماء  تفيد المصادر النفطية بأن الرئيس األميركي جو بايدن أعاد إحياء االقتراح في اجتما

دول »مجموعة السبع« األخيرة، ألجل استمرار الضغط على روسيا وريعها البترولي، وللحد من  

البترولية في السوق األميركية، ومعدالت التضخم العالية التي وصلت   ارتفاع أسعار المنتجات 

ا )تشرين  نوفمبر  في شهر  التشريعية  االنتخابات  حلول  قبل  بالذات  قياسية،  لثاني(  إلى معدالت 

 . المقبل

سيتم تنفيذ خطة الرئيس بايدن من خالل قرارات المقاطعة والحصار النفطي الثانوية األميركية  

التي تؤهل وزارة المالية األميركية لمالحقة ومعاقبة المصارف وشركات الشحن والتأمين التي  

واشنطن أن يردع  تتعامل مع العقود الروسية، دون السقف السعري في الدول المستوردة. وتتأمل 
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 .هذا القرار موسكو عن إمكانية الحصول على أسواق نفطية جديدة تعوض األسواق األوروبية

لم تتبين حتى اآلن ما هي قرارات المقاطعة األميركية التي تنوي واشنطن تبنيها في عقوباتها.  

تيراد كميات  المعروف أن الشركات الروسية كانت على اتصال مع الشركات الصينية والهندية الس

للدولتين   للنفط  مهماً  مصدراً  روسيا  تعتبر  حيث  األوروبي؛  الحصار  بعد  النفط  من  إضافية 

 .اآلسيويتين الكبريين

من جانبها، قررت مصلحة الكهرباء الفرنسية )إي دي إف(، نظراً للضغوط التي يمارسها عليها  

تشغيل   إعادة  الطاقة،  العمل  32وزير  عن  عاطالً  نووياً  الصيانة    مفاعالً  بأعمال  للقيام  حالياً، 

تايمز«. أدى توقف هذه   وتشغيل المفاعالت هذه قبيل فصل الشتاء، بحسب صحيفة »فايننشيال 

استيراد  إلى  فرنسا، واضطرارها  في  الطاقة  إلى شح موارد  الروسي  الغاز  المفاعالت وتوقف 

 .ءالكهرباء من بريطانيا ودول مجاورة أخرى، كما ارتفعت أسعار الكهربا

 

 

 في شؤون الطاقة متخصص   أكاديمي كاتب عراقي)*( باحث و 

مـ رقم  2022سبتمبر  06 -هـ  1444صفر  9 -الثالثاء  األوسط.المصدر: جريدة الشرق 

 [15988] العدد

 

 


