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توطئة
مل يعِد الصراع الروسي األوكراين وليد احلاضر، بل له من اآلاثر والبصمات التارخيية اليت تعود 

لعصر اإلقطاع األوريب )العصور الوسطى( قبل بناء الدول القومية.
واستمرت مشاهد الصراع القومي حىت يف ظل الكونفدرالية السوفيتية العتبارات الوجود، 
واالنتماء القومي؛ ممَّا أثَّر سياسياً على ملف العالقات الروسية األوكرانية حي شهدت أْوَجَها عام 
2014 حينما غزت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها سيادايً، إذ بلغت اخلالفات ذروهتا بعد أن 
تسنَّم السلطة يف أوكرانيا احلزب اليميين املتطرِّف واملؤيِّد النضمام أوكرانيا إىل منطقة اليورو، وهو ما 
أاثر خماوف القادة الروس من حماولة تقرٍُّب حللف الناتو حنو حدودها، والتمدُّد بصورة واسعة حنو 
الشرق األوريب، وتطويق منطقة البلقان بوصفها منطقة »طاقوي« مهمة، ومؤثرة يف سوق الطاقة 

العاملي.
احملور األول: أسباب الصراع الروسي األوكراين وخفاايه 

تتعدَّد أسباب الصراع بي روسيا وأوكرانيا واليت ما زالت حموَر جدٍل ال تتوقف عند رجاالت 
النخبة السياسية، بل تتعدَّاها إىل السلوك السيسيولوجي جملتمعات كال البلدين، وقبيل بناء الدول 
ا ظهرت وبشدة كفوارق حمفِّزة دفعت ابلصراع على أوجه، إذ متركزت على  القومية يف أورواب، إال أنَّ

صورة عوامل متحورت َوْفق اآليت:
أواًل: العامالن التارخيي والثقايف

اترخيية كثرية،  عوامل  الزمتها   ،1991 عام  السوفييت  االحتاد  عن  أوكرانيا  استقالل  فمنذ 
السياسية، وإعاقة  البىن  اجملتمع األوكراين، وأدَّت إىل ضعف  انقسامات داخل  محلت بي طياهتا 
تطوير اهلوية الوطنية األوكرانية، إذ إنَّ )الرتويس( واالستيطان العرقي الروسي ومنذ قرون مضت قد 
سامهت يف حصول اللغة الروسية على األولوية بوصفها لغة رئيسة، وهتميش اللغات األخرى يف 
عموم اجملتمع مع تنوُّع األطياف العرقية كالشيشانية واللتوانية والبولندية والنمساوية وسكان التتار 

الحرب الروسية األوكرانية وتأثيرها في أسواق الطاقة
) الحلول المقترحة والقيود المؤثرة(

أ . د. عبدالصمد سعدون الشمري *

*  أستاذ العالقات االقتصادية الدولية - جامعة النهرين.
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الذين استوطنوا شبه جزيرة القرم وقتذاك، فقد ُأكَِّد استقالل أوكرانيا عن طريق استفتاء ُأْجرَِي يف 
االحتاد  عن  االستقالل  القرم  من انخيب   )54%( أيَّد  االستفتاء  هذا  1991، ويف  ديسمرب   1
السوفييت، مث تبع ذلك تصويت عام 1992 من قبل برملان القرم إلجراء استفتاء على االستقالل 
عن أوكرانيا، ممَّا أدَّى إىل أزمة استمرت عامي حول وضع شبه جزيرة القرم، ويف الوقت نفسه، 
صوَّت جملس السوفيات األعلى لروسيا إللغاء التنازل عن شبه جزيرة القرم ألوكرانيا، وابملقابل ويف 
يونيو من العام نفسه، صوَّتِت احلكومة األوكرانية يف كييف ملنح شبه جزيرة القرم قدراً كبرياً من 

احلكم الذايت مثل مجهورية القرم املتمتعة ابحلكم الذايت داخل أوكرانيا.
اثنياً: العامل اإلثين )العرقيات يف أوكرانيا(

َوْفقاً لإلحصاء األوكراين لعام 2001، فإنَّ ما نسبته )%57,2( من سكان »دونباس« 
هم من أصل أوكراين، و )%38,5( من أصل روسي، و )%4,3( ينتمون إىل جمموعات عرقية 
أخرى، معظمهم من اليواننيي إذ يشكِّلون ما نسبته )%1,1( ومن البيالروسيي الذين يشكِّلون 
ما نسبته )%0,9(.  كما أكَّد ما نسبته )%72,8( من السكان أنَّ لغتهم األم هي الروسية، يف 
ا أوكرانية، فضاًل عن اللغات األخرى اليت تتحدث با األقليات  حي ذكر ما سبته )%26,1( أنَّ

العرقية بصورة رئيسة، واليت شكَّلت حنو )%1,1( من السكان.
وَوْفقاً لإلحصاء السكاين األوكراين للعام نفسه، فقد شكَّل األوكرانيون العرقيِّون )62,8%( 
من سكان )أوديسا أوبالست(، يف حي شكَّل العرق الروسي )%20,7(. إذ أفادت التقديرات 
اإلحصائية أنَّ )%46,3( من السكان كانت لغتهم األم هي األوكرانية، يف حي شكَّلت حنو 
البلغارية واملولدافية.  )%41,9( اللغة الروسية، وحنو )%11,8( حدَّدوا لغات أخرى، وحتديداً 
للجانب  والثقافية  العرقية  االجتاهات  َوْفق  الدميوغرايف  التغيري  روسيا إبسرتاتيجية  استمرت  وهكذا 

األوكراين.
اثلثاً: العامل اجليوسياسي–اقتصادي

أخذ حلفاء حلف الناتو يف عام 1992 يفكِّر يف زايدة أعضاء من وسط أورواب وشرقها 
قبل مشروع  أقامت عالقات رمسية مع احللف  أن  بعد  أكرب  للمرة األوىل، فكان ألوكرانيا نصيباً 
االنضمام، إذ تـُْرمِجَت بزايرة أمي عام حلف الناتو للعاصمة كييف، قابلها زايرة الرئيس األوكراين 

)ليونيد كرافتشوك( ملقر الناتو يف بروكسل. 
ن )10( سنوات كرئيس، ساعد )ليونيد كوتشما(  من عام 1994 إىل عام 2004 وإابَّ
يف حتويل أوكرانيا من مجهورية سوفيتية إىل جمتمع رأمسايل، عن طريق خصخصة الشركات، والعمل 
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على حتسي الفرص االقتصادية الدولية، إال أنَّه يف عام 2000 اهتزت رائسته بفضيحة تسجيالت 
صوتية كشفت أنَّه أمر مبقتل صحفي معارض، بقي بعدها يف السلطة أربع سنوات أخرى. ويف عام 
2008 استمرت جهود )يوشينكو وتيموشينكو( لضم أوكرانيا إىل الناتو، ممَّا أدَّى إىل طلب االثني 
رمسياً يف يناير/ كانون الثاين مبنح أوكرانيا »خطة عمل للعضوية«، وهي اخلطوة األوىل يف عملية 

االنضمام إىل احللف، وكان هلذه السياسة انعكاساهتا على اقتصاد الطاقة.
كنتيجة للضغط الدويل من أجل حل األزمة، تفاوضت )تيموشينكو( على صفقة جديدة 
مع بوتي، واستؤنفت تدفقات الغاز يف 20 يناير، إذ ما تزال دول كثرية من أورواب معتمدًة على 

الغاز الروسي حىت هذا اليوم.
أعلن )اينوكوفيتش( يف عام 2014 قبل أايم فقط من توقيعه اتفاق االنضمام إىل حلف 
الناتو أنَّه سريفض التوقيع على اتفاقية شراكة مع االحتاد األورويب إلدخال أوكرانيا يف اتفاقية جتارة 
حرة، وهذا التوجُّه جاء نتيجة للضغط من روسيا لنقض القرار، وهو ما أاثر احتجاجات ضخمة يف 

مجيع أحناء أوكرانيا -هي األكرب منذ الثورة الربتقالية- مطالبة ابستقالة )اينوكوفيتش(.
اجتمعت جمموعة مينسك مرة أخرى يف بيالروسيا يف عام 2015 إلجياد اتفاق أكثر جناحاً 
إلناء القتال، ممَّا أدَّى إىل اتفاقية مينسك الثانية، بعد فشلها يف إناء العنف منذ عام 2014 
وحىت اليوم، إذ قُِتل فيها أكثر من )14000( شخص وُجرَِح عشرات اآلالف، ونزح أكثر من 

مليون شخص.
استمر القتال يف )دونباس(، وهامجت روسيا أوكرانيا مراراً وتكراراً يف سلسلة من اهلجمات 
اإللكرتونية، مبا يف ذلك هجوم 2016 على شبكة كهرابء كييف الذي تسبب يف انقطاع التيار 
الكهرابئي بصورة كبرية. ويف عام 2017، أثَّر هجوم واسع النطاق على البنية التحتية األوكرانية 
الرئيسة، مبا يف ذلك البنك الوطين وشبكة الكهرابء. )استمرت اهلجمات اإللكرتونية من روسيا حىت 

الوقت احلاضر؛ واستهدف اهلجوم الكبري األخري مواقع حكومية يف يناير 2022(.
رابعاً: املتغري الدويل: متدُّد حلف الناتو ابجتاه الشرق والضغط األمريكي على أوكرانيا

من الشكل املرفق...  قد ال يُنظر إىل توسُّع الناتو حنو الشرق األورويب على أنَّه بداية حقبة 
جديدة، ولكن بوصفه استمراراً لسياسات احلرب الباردة وعالقاهتا، فإذا كانت احلرب الباردة قد 
انتهت فعاًل، فهذا يعين أنَّه إذا مل تكن هناك صراعات مستمرة بي الرأمسالية واالشرتاكية لقلوب 
داعي  وال  للشركات،  العسكرية كدعم  ابلنفقات  لالحتفاظ  داعي  فال  وعقوهلم،  العامل  شعوب 
الستخدام عصا عاملية كبرية ضد دول العامل الثالث، ولن تكون هناك حاجة كبرية حللف الناتو؛ 
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فكــــرهم  الغرب، وهتيمن على  األيدولوجية تسكن عقول  فاملسألة  املرة  األمر خمتلف هذه  أنَّ  إال 
اإلسرتاتيجي، وخصوصاً الوالايت املتحدة األمريكية.

بعد ١١ سبتمرب من عام ٢٠٠١ سرعان ما حتولت فكرة أنَّ اهلجمات اإلرهابية على مركز 
التجارة العاملي والبنتاغون تتطلَّب تنشيط عملية التوسُّع املستمر حللف الناتو اليت كانت يف أحسن 
إىل  يسعى  كان  املتحدة-  الوالايت  -وخصوصاً  احللف  ألنَّ  الوقت؛  ذلك  يف  متوقفة  األحوال 
التوسيع ببطء، إال أنَّه بعد 11 سبتمرب، دفعت واشنطن اليت كانت تبحث عن حلفاء موثوق بم 

وخملصي بصورة مكثَّفة من أجل »توسُّع كبري«.
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تُعدُّ أوكرانيا مجهورية سوفيتية سابقة. لن تنضم إىل حلف الناتو يف أي وقت قريب، وقال 
يف ذلك الرئيس )جو ابيدن( ضمن عالقة الوالايت املتحدة أبوكرانيا ومع ذلك، فإنَّ سياسة الباب 
املفتوح اليت يتبعها الناتو -وهي املبدأ التأسيسي للحلف أبنَّ أيَّ دولة أوروبية مؤهَّلة ميكن أن تنضمَّ 

إليه- تقطع كال االجتاهي، وهذا للغرب مبنزلة بيان للحكم الذايت.
فاملادة )5( وهي جوهر حلف مشال األطلسي متثِّل االلتزام، وأن يُتعامَل مع أيِّ هجوم على 
أيِّ دولة على أنَّه هجوم على احللف أبكمله- ممَّا يعين أنَّ أيَّ مشاركة عسكرية روسية مع أوكرانيا 
العضو املفرتض يف الناتو ستجعل موسكو نظرايً يف صراع مع الوالايت املتحدة، واململكة املتحدة، 

وفرنسا و)27( دولة عضو أخرى يف الناتو.
وعليه ال ميكن أليِّ بلٍد االنضمام إىل حتالف الناتو من دون املوافقة اإلمجالية جلميع الدول 
ا ال تفي بشروط  األعضاء الثالثي، وقد عارض كثريون عضوية أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إىل أنَّ
للتحالف لن  املقدَّم  الدفاع عنه، والطلب  االنضمام، وهذا قد وضع أوكرانيا يف موقف ال ميكن 
يقبله، يف حي سيثري هذا الطلب غضب خصم ذا إرث أيديولوجي حمتمل يف اجلوار، وال يستطيع 

الناتو محاية صاحب الطلب.
فقد صرحت أوكرانيا مراراً وتكراراً عن نيتها أن تصبح دولة عضواً يف الناتو؛ كهدف مكتوب 
الدفاعية مبوجب مبدأ  البالد، إذ تعتقد أوكرانيا أنَّ انضمامها إىل احللف سيعّزِز قوهتا  يف دستور 
الدفاع اجلماعي حللف الناتو املنصوص عليه يف املادة )5( من أتسيس احللف، وقد ظل ذلك وعداً 
من قبل الناتو إىل أوكرانيا منذ العام 2008 مبنحها فرصة االنضمام، إال أنَّه -ومع تعميق التعاون 

يف السنوات اليت تلت ذلك- يُعتقد أنَّ فرصة حدوث ذلك ضئيلة يف أي وقت قريب.
املعايري  وتلبية  الفساد،  للقضاء على  بعمل كاٍف  بقيام كييف  بعد  الغربية  القوى  تقتنع  مل 
السياسية واالقتصادية والعسكرية األخرى املطلوبة لالنضمام إىل التحالف، على النحو املنصوص 
عليه يف دراستها يف عام 1995 حول طبيعة التوسيع، ومن جهة أخرى قد يشعر أعضاء الناتو 
ابلقلق أيضاً من احتمال انضمام أوكرانيا إىل صفوفهم يف حي تظلُّ التوترات مع موسكو عالية، 
على اعتبار أنَّ مثل هذه اخلطوة قد تدفعهم إىل صراع مباشر مع روسيا يف حالة شنِّها هجوماً؛ 
بسبب مبدأ الدفاع اجلماعي... وهو ما يؤكِّد عدم تورُّط حلف الناتو يف مواجهة أي غزو حمتمل 
ح األسهم احلمراء مناطق حترُّك حلف  لروسيا على أوكرانيا )للتوضيح ينظر الشكل املرفق( إذ توضِّ

الناتو منذ انتهاء احلرب الباردة.



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

احملور الثاين : أتثري احلرب يف سوق الطاقة يف ظل مقرتحات احللول ومؤثرات القيود 
لعبت الطاقة يف منطقة البلقان دوراً مؤثِّراً يف اقتصادات الغرب األوريب وحتديداً النفط والغاز، 
ملا ميتلكه اجلانبي من إمكاانت  ولعلَّ )جيبولتك روسيا وأوكرانيا( كانت وما زالت األكثر أتثرياً 
لدميومة  »طاقوية« هائلة، فضاًل عن شبكات إلمدادات الطاقة عرب أراضيها جعلها عاماًل حمفِّزاً 

الصراع القائم بينهما.
أواًل: أتثري احلرب يف سوق النفط والغاز الطبيعي عاملياً 

اعتماداً  تعتمد  ا  احلرب؛ ألنَّ بسبب  إىل حدٍّ كبري  األورويب  الغرب  يتأثَّر  أن  املرجَّح  فمن 
كبرياً على روسيا للغاز الطبيعي، إذ تُعدُّ روسيا اثين أكرب منتج للغاز الطبيعي على مستوى العامل، 
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2020، وتصدِّر أكثر من  إذ استحوذت على ما يقرب من )%17( من اإلمدادات يف عام 
)%35( من إنتاجها وحوايل )%70( تُرسل إىل أورواب عرب خطوط األانبيب، ومير معظمها عرب 
أوكرانيا عن طريق ثالثة شرايي رئيسة. أكربها هو نورد سرتمي )1(، بسعة )55( مليار مرت مكعب 

سنوايً.
س( ماذا لو تعطَّلت صادرات خطوط األانبيب الروسية صوب أورواب؟ ومدى أتثري ذلك 
على أسعار النفط؟ )علماً أنَّ أسعار النفط حىت فرباير من عام 2022 قد بلغت أكثر من 95 
دوالراً للربميل الواحد بزايدة جتاوزت 25 دوالراً عمَّا كانت عليه األسعار مطلع هذا العام، 

واليوم قد جتاوزت حاجز املئة دوالر(.
ميكن أن يؤدِّي اضطراب العرض إىل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يف أورواب على غرار ما 
حدث يف أواخر ديسمرب، وهو ما سيؤثر أيضاً على سعر النفط، إذ من احملتمل أن تتحوَّل البلدان 
بعيداً عن الغاز الطبيعي: »أي: اضطراابت يف تدفُّق النفط من روسيا يف سياق اخنفاض الطاقة 
االحتياطية يف مناطق أخرى ميكن أن يؤدي بسهولة إىل ارتفاع أسعار النفط إىل )120( دوالراً 
للربميل. من املرجَّح أن يؤدِّي خفض صادرات النفط الروسية إىل النصف إىل دفع سعر نفط برنت 

إىل )150( دوالراً للربميل.
س( ما املخاطر اليت تواجه قطاع الطاقة الروسي جرَّاء احلرب على أوكرانيا؟ ومدى أتثري 

العقوابت على االقتصاد الروسي؟
يرى احمللِّلون يف قطاع الطاقة أنَّ هناك عالقة معاكسة بي أسعار النفط واالقتصاد الروسي، 
حينما تنخفض أسعار النفط، تعاين روسيا بشدة، فالنفط والغاز مسؤوالن عن أكثر من )60%( 
يشكِّل  للبالد، كما  اإلمجايل  احمللي  الناتج  من   )30%( أكثر من  ويوفران  من صادرات روسيا 
النفط والغاز )%80( من اقتصاد خانيت ما نسيسك، وعموماً يف روسيا، فقد وفر النفط والغاز 
حنو )%39( من إيرادات امليزانية الفيدرالية وشكَّلوا حنو )%60( من الصادرات الروسية يف العام 

 .2019
يالحظ من اجلدول أنَّ إنتاج روسيا وإن كان ابملرتبة الثالثة بعد الوالايت املتحدة والسعودية؛ 
إال أنَّه يشكِّل حنو )%13,4( من اإلنتاج العاملي لعام 2019، وهو ما يعين أنَّ حجم أتثري إنتاج 
روسيا من النفط على جمموع اإلنتاج العاملي كبري، وإذا ما تعطل فسوف خيلق فجوة عرض نفطي ال 
بدَّ من تعويضها ملواجهة الطلب العاملي يف الوقت الذي يشهد العامل منواً اقتصادايً بعد تباطؤ استمرَّ 

ألكثر من عامي جرَّاء الوابء )كوفيد 19(.
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اليت  األضرار  حجم  حتديد  بصعوبة  القائمة  احلرب  خضم  يف  املسؤولي  من  يعتقد كثري 
سيسببها فرض مزيد من العقوابت على االقتصاد الروسي، إال أنَّ صندوق النقد الدويل قدَّر يف عام 
2019 أبنَّ العقوابت كانت قد حدَّت من النمو الروسي بنسبة )%0.02( بي عامي 2014 
العقوابت، وتطوير  الروسية إىل محاية االقتصاد من صدمة  إذ حينها سعت احلكومة  و2018، 
بديل آللية السويفت، واحلد من االعتماد على الدوالر، وبناء صندوق االستثمار الروسي. كما 
قد يتعرَّض االقتصاد الروسي فعاًل إىل عملية جتميد أصوله املالية يف اخلارج وذلك عن طريق تطبيق 
آليات لنظام سويفت )SWIFT( -جمتمع االتصاالت املالية العاملية بي البنوك-، عن طريق 
جتميد األصول الروسية يف البنوك اخلارجية من دون وجه حق التصرف املايل يف التعامل مع البنوك 
واملصارف الروسية، أي: عزل روسيا مصرفياً ومالياً، وعدم السماح هلا يف متويل التجارة اخلارجية أو 
 تسهيل تدفُّق اإليرادات من صادراهتا يف القطاع »الطاقوي«، وهو ما حيرمها من العملة الصعبة.
    إال أنَّ هذه العقوبة قد ال جتد هلا أتثرياً على االقتصاد الروسي؛ ألنَّ روسيا تعتمد ما يُعرف ابلعملة 
املشفرة:(( وهي سلسلة بياانت مشفرة تشري إىل وحدة العملة، إذ تُراقب وتنضَّم من قبل شبكة 
نظري إىل نظري تسمى »block chain«، واليت تكون مبنزلة دفرت أستاذ آمن للمعامالت، 
على سبيل املثال: الشراء والبيع والتحويل على عكس النقود املادية، فإنَّ العمالت املشفَّرة ال 

ا ال تصدر من قبل احلكومات أو املؤسسات املالية األخرى)). مركزية، ممَّا يعين أنَّ
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 جدول )1( إنتاج دول العامل من النفط )عشر دول األوىل مع أوكرانيا( لعام 2019

إنتاج النفط للفرد

برميل / يوم لكل مليون نسمة

إنتاج النفط

برميل /يوم

الدولة ت

10,798 80,622,000 جمموع اإلنتاج العاملي

35,922 15,043,000 الوالايت املتحدة األمريكية 1

324,866 12,000,000 السعودية )أوبك( 2

73,292 10,800,000 روسيا االحتادية 3

119,664 4,451,516 العراق )أوبك( 4

49,714 3,990,956 إيران )أوبك( 5

2,836 3,980,650 الصني 6
100,931 3,662,694 كندا 7
335,103 3,106,077  اإلمارات العربية املتحدة

)أوبك(
8

721,575 2,923,825 )الكويت )أوبك 9
554 2,515,459 اهلند 10

720 31,989 أوكرانيا 58
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جدول )2( إنتاج الغاز الطبيعي عاملياً )لعشر دول املقدمة مع أوكرانيا( ابملرت مكعب

الرتتيب العامليإنتاج الغاز )مرت مكعب(الدولة/ املنطقةت
-3,021,000,000,000اإلنتاج العاملي-
األول عامليًا654,000,000,000روسيا االحتادية1
 545,900,000,000الوالايت املتحدة األمريكية2
 197,800,000,000االحتاد األورويب3
 187,000,000,000كندا4
 133,200,000,000 قطر5
  114,700,000,000النرويج 6
 111,900,000,000إيران7
 85,700,000,000اجلزائر8
 76,330,000,000هولندا9

 75,900,000,000اهلند10

21,050,000,000أوكرانيا29
 التاسع والعشرين

عامليًا

على اجلانب اآلخر، تتشكَّل أمهية الغاز الطبيعي من أمهية اإلنتاج الروسي وهو األول عاملياً، 
تفشي وابء  قـَُبيَل   2019 العام  أواخر  إحصائيات  َوْفق  مليار مرت مكعب(   654( بلغ حنو  إذ 
)كوروان(، واخنفاض مستوايت اإلنتاج؛ إذ شكَّل أكثر من )%30( من صادرات الغاز الروسي 
إىل أورواب )دول حلف الناتو(، وابملقابل فمع أنَّ أوكرانيا حتتل املرتبة )29( عاملياً وإبنتاج بلغ حنو 
)21,05 مليار مرت مكعب( وهو إنتاج ضئيل قياساً ابإلنتاج الروسي، إال أنَّ موقع أوكرانيا على 
ا حلقة وصل إلمدادات الغاز؛ ممَّا جعلها جزءاً من أزمة كبرية ومؤثرة يف أمن  البحر األسود وألنَّ
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الطاقة وحتديداً امدادات الغاز حنو الغرب األورويب.
           ما تزال أورواب هتتم بشراء الغاز الروسي، وبكميات تفوق أي وقت مضى، ومع 
ا تراجع العالقات بي الطرفي إىل أدىن مستوى هلا منذ عقود، وإن كانت قد أخذت على عاتقها  أنَّ
التحرُّر من حتكُّم موسكو يف إمداداهتا من الطاقة بعد أن ُعْرِقَلِت شحنات الغاز املتجهة إىل الغرب 
األورويب مرتي، إذ تصاعد اخلالف بي القادة األوروبيي بسبب املخطَّط املقرتح ملضاعفة شحنات 
الغاز املتجهة إىل أملانيا عرب مشروع نورد سرتمي /2، فضاًل عن أانبيب الغاز اليت دعم تكاليفها 
االحتاد األورويب ملرور الغاز من روسيا عرب سيرباي ومها خط أانبيب انبوكو وساوث سرتمي املنافس 

املباشر له ..ينظر اخلارطة )عن شركة غاز بروم الروسية(.

        
كما تُعدُّ أملانيا أكرب مشرٍت للغاز الروسي -عرب خط األانبيب اجلديد-، ممَّا يشكِّل مصدراً 
متزايداً للقلق للوالايت املتحدة اليت ختشى من أن تقوِّي هذه العالقات مع موسكو من قدرة الرئيس 
الروسي فالدميري بوتي على استخدام الغاز الطبيعي وسيلًة للضغط على منتقديه، ومكافأة حللفائه 
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إيران اليت حتتل املرتبة السابعة عاملياً يف إنتاج الغاز الطبيعي. 
يشبه  املعركة  الطبيعي كسالح يف  الغاز  استخدام  أنَّ  اإلسرتاتيجيي  احملللي  يرى كثري من 
إىل حد كبري دور السالح النووي يف احلروب التقليدية كتدمري متبادل مع الطرف اآلخر، وبصورة 

مؤكَّدة، وهو ما يراه الكرملي ويرغب ابالستمرار يف استخدام ورقة الغاز للتهديد.
      وعليه فقد وضع كبار مسؤويل حلف الناتو يف اجتماعهم يف بروكسل قبيل الغزو الروسي 
ألوكرانيا سؤااًل مفاده »ماذا سيحل يف أورواب إذا ما انقطع إمداد الغاز الروسي عنها«؟  إذ تشرتي 

أورواب أكثر من )%40( من استهالكها للغاز الطبيعي من روسيا عرب شركة غاز بروم احلكومية.
وهذا اجلانب جعل من واردات الغاز إىل أورواب مصدر قلق أمين يف ظل تدهور األوضاع بي 
روسيا وأوكرانيا، واحتمال توقُّف مجيع إمدادات تدفُّق الطاقة، وهو ما يعين البحث عن البدائل مع 
أنَّ التأثري قِد انعكس على مستوى األسعار اليت أخذت ابالرتفاع التدرجيي ممَّا سيضرُّ حتماً مبعظم 

دول االستهالك ومنها الدول األوروبية. 
س( ملاذا هذا اإلصرار الروسي يف غزو أوكرانيا؟

- إنَّ َمن يتطلَّع إىل جوهر األزمة منذ بداايهتا األوىل وهي مرحلة التفكُّك السوفييت وتقسيم 
جيبولوتيكية خطرية قد بصمت على أمن روسيا  اليت تركت آاثراً  املرياث بي مجهورايته ابلصورة 

االحتادية كوريث شرعي لالحتاد السوفييت.
- جاء الغزو بعد أن عجز اخلطاب الروسي من إيصال فكرته إىل عقل الغرب األمريكي، 
ووضع العامل على حمك من حرب ال مثيل هلا منذ احلرب العاملية الثانية، بل وضع االقتصاد العاملي 
يف حلقة من االستفهام ما بي عقوابت شاملة على روسيا من دون معرفة نتائجه، وبي هتديد حمدق 
أبمن الطاقة العاملي على اعتبار أنَّ روسيا من دول املقدمة واملهمة يف إنتاج النفط والغاز الطبيعي 

ومصدر رئيس إلمدادات الغرب األورويب.
فعند النظر إىل اخلريطة األوربية وكما عربَّ عنها خطاب بوتي قبيل الغزو ملمحاً إىل أنَّ الشرق 
مِت اخلريطة األوربية على  األورويب ال يسمح، وال يقبل لدول حلف الناتو من التمدد حنوها. إذ ُقسِّ
قسمي أحدمها يضم روسيا االحتادية وهو القسم األكرب يف أورواب واآلخر يضم مجيع الدول يف 

الشرق والغرب األوريب معاً.
املتحدة  الوالايت  أوربية، فضاًل عن  الدول )27(  من  الناتو )30( عضواً  يشكِّل حلف 
وكندا وتركيا، إذ ال يفصل احللف عن روسيا سوى دولتي مها بيالروسيا وأوكرانيا، وهذا يعين أنَّ 
انضمامهما إىل احللف يعين تطويق روسيا حدودايً من الناتو وعندها ستُنشر الصواريخ املتوسطة 
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تتعلَّق  الروسي هذا من جانب، فضاًل عن أنَّ هناك مشكلة  السيادي  األمن  اليت ستهدِّد حتماً 
ميناء  ابستثناء  السنة  من  خمتلفة  أوقات  تتجمَّد يف  واليت  روسيا كمنافذ حبرية  عند  الدافئة  ابملياه 

)سيفاستويول( الواقع يف شبه جزيرة القرم من جانب آخر.
تعهُّد  مع  شرقاً  الناتو  حلف  زحف  وقف  فيها  يطلب  لبوتي  واضحة  رسالة  وهذه 
الناتو  حلف  انسحاب  كذلك  احللف،  يف  وبيالروسيا كأعضاء  أوكرانيا  انضمام  قبول  بعدم 
روسيا  جيعل  ممَّا  ومولدافيا،  وجورجيا،  وبولندا،  ورومانيا،  بلغاراي،  مثل:  أيضاً  الواجهة  دول  من 
املستقبل.                                       يف  حمتمل  خطر  أليِّ  حتسباً  أورواب  يف  األمنية  البنية  تصميم  إعادة  على   تعمل 
      فالغاز الروسي ما يزال يُعدُّ ذا قيمة عليا عند األوروبيِّي، ومع املوقف الذي أمجعوا عليه يف 
مقاطعة روسيا اقتصادايً، ومع تراجع أحجام الغاز املصدر من روسيا إىل أورواب يف عام 2020 من 
ن ضمه لشبه جزيرة  )%40( إىل )%30(، وكنتيجة لعقوابت جزئية قد فرضت على روسيا إابَّ
القرم منذ العام 2014.         أمَّا اليوم فبات األمر خمتلفاً. فمع العقوابت الدولية على روسيا 
اقتصادايً، إالَّ أنَّ لروسيا ابملقابل خيارات عديدة ملواجهة تلك العقوابت، ومنها صعود األسعار 
يف سوق النفط والغاز صعوداً مرتفعاً، وغري مسبوق، إذ قد يصل النفط إىل حنو )150( دوالر 

للربميل الواحد.
احملور الثالث : املشاهد املتوقعة ألسواق الطاقة يف ظل احلرب والعقوابت الدولية على 

روسيا
ثالثة مشاهد حتكم أسواق الطاقة يف ظل احلرب والعقوابت الدولية على روسيا وكل مشهد 

يرتبط ببعد من األبعاد وهي على النحو اآليت:
األول: مشهد التأثري يف أسواق الطاقة اقتصادايً جرَّاء العقوابت الدولية على روسيا.

نظراً الستمرار احلرب بي روسيا وأوكرانيا فإنَّ هناك من املؤكَّد أتثري اقتصادي كبري يف سوق 
األورويب وأييت  الغرب  يتدفق حنو  الروسي  الغاز  )%35( من  أكثر من  أنَّ  اعتبار  الطاقة، على 
بيالروسيا، وبولندا، وأملانيا كما يف خط  أراضي  املارة خالل  الطاقة  أانبيب  معظمه عرب خطوط 

أانبيب )نورد سرتمي 1، و2( فضاًل عن أانبيب أخرى متتد عرب أوكرانيا.
س( ما بديل النفط الروسي؟     

     أعتقد ميكن أن جتيب على ذلك منظمة أوبك، وإمكانيات الدول األعضاء يف رفع 
اليومي وتعويض ما نسبته )%13,4( من اإلنتاج العاملي من أجل تغطية جممل  سقف اإلنتاج 
الطلب يف سوق النفط. وهذا االحتمال وارد جداً، وميكن حتقيقه العتبارات أنَّ معظم دول أوبك 
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لديها القدرة االستيعابية يف تعويض حصة روسيا من النفط ومواجهة الطلب العاملي، ولذا ال يُعدُّ 
النفط مشكلة أمام دول اإلنتاج النفطي، وإنَّ تعويض حصة روسيا من النفط ممكن.

س( ما البديل للغاز الروسي؟
يؤكِّد كثري من خرباء الطاقة أنَّ الغاز القطري هو البديل حالياً كحلٍّ آمٍن ملواجهة انقطاع 
إمدادات سوق الغاز الطبيعي إىل أورواب يف ظل العقوابت االقتصادية على روسيا، ولكن هل أنَّ 
قطر عندها االستعداد بكامل الطاقة االستيعابية لتغطية تلك اإلمدادات وابملستوى نفسه ما قبل 

األزمة؟
عن طريق اإلحصائيات يف اجلدولي )1، و2( أعتقد أنَّ هناك قيود خبصوص هذا البديل؛ 
ألنَّه ال يغطي كل اإلمكانيات املطلوبة على اعتبار أنَّ اإلنتاج القطري احلايل يبلغ حنو )133,5( 
مليار مرت مكعب أي: ما نسبته )%4,4( من اإلنتاج العاملي، يف حي يعتمد الغرب األورويب -ما 
عدا النرويج- على أكثر من حنو )%6,1( من اإلنتاج العاملي، وهو ما يعين أنَّ هناك فجوة يف سد 
الطلب األورويب ابجململ مبا يزيد عن )%35( من احلاجة الفعلية، إذا ما وضعنا ابحلسبان اعتماد 
الغاز النروجيي كبديل آخر أيضا. وهذا ما ال ميكن تلبيته يف مدة ال تقل عن سنة، حىت تُزاد الطاقة 

االستيعابية. األمر الذي جيعل أورواب يف ورطة ملواجهة الوضع اجلديد.
ويف الوقت الذي تبحث فيه أورواب عن بدائل للغاز الروسي، حتدث عدد من املراقبي عن 
قدرة اجلزائر وقطر على توفري نسبة كبرية من الغاز بدياًل عن الغاز الروسي، إال أنَّ ذلك ال يكفي 

ليطمئنَّ األوروبيُّون.
والنرويج،  بعد روسيا  األورويب  االحتاد  لدول  للغاز  مزود  أكرب  تُعدُّ اثلث  اليت  اجلزائر،  أمَّا 
فقد صدرت العام املاضي عن طريق خطوط أانبيب ممتدة عرب البحر املتوسط إىل إسبانيا وإيطاليا، 
فضاًل عن حمطة للغاز الطبيعي املسال، الذي هو حوايل )34 مليار مرت مكعب( من الغاز إىل 
دول االحتاد األورويب، أي: ما نسبته )%8( من إمجايل واردات القارة، َوْفقاُ للمكتب اإلحصائي 

لالحتاد األورويب.
كما يتضمن هذا املشهد صعوابت يف أتمي إمدادات الغاز إىل أورواب من قبل الوالايت 
املتحدة وكندا وتعويص النقص احلاصل العتبارات بعد املسافة، وانعدام شبكات إمدادات الغاز 

فيما بينها.
الثاين: مشهد عدم التأثري يف أسواق الطاقة يف ظل العقوابت الدولية على روسيا

ممكن عدم أتثر أسواق الطاقة من حيث اإلنتاج العاملي وحجم الطلب الفعلي، وذلك عن 
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طريق أتمينه من مصادر أخرى. فعلى سبيل املثال: إنَّ ختفيف العقوابت على إيران، وحتديداً يف 
قطاع الطاقة يف مقابل جناحها يف مواصلة التزامها ضمن حماداثت امللف النووي اإليراين، يُعدُّ من 
احللول املمكنة ملواجهة نقص إمدادات الطاقة املتدفقة إىل أورواب عرب مضيق هرمز وتركيا، إذ يبلغ 
اإلنتاج اإليراين حنو )%3,7( من اإلنتاج العاملي. وهذه فرصة كبرية تعوِّل عليها إيران؛ للخروج من 
مأزق العقوابت احلالية، ويف الوقت نفسه يكون هناك حاًل ألزمة الطاقة جرَّاء العقوابت املفروضة 
على روسيا. يزاد على ذلك البحث عن املصادر األخرى الواردة من دول آسيا الوسطى وحبر قزوين 
وتغيري مسار إمدادات الطاقة منها بعيداً عن البحر األسود عرب أوكرانيا، أو حبر البلطيق عرب أملانيا 

ومنطقة الصراع الروسي األوكراين.
الثالث: مشهد التأثري يف أسواق الطاقة سياسياً يف ظل احلرب والعقوابت الدولية على 

روسيا.
ألورواب  الكبرية  احلاجة  العتبارات  الروسي  الطاقة  قطاع  على  شاملة  عقوابت  تفرض  ال 
واعتمادها حصراً على الغاز الروسي. يدخل البعد السياسي للتأثري على مسار العالقات بي روسيا 
والغرب األورويب حصراً،  فمع أنَّ املوقف األمريكي املتشنج جتاه الغزو، إال أنَّ املصاحل األوروبية 
تبقى مشغولة ابحلاجة إىل إمدادات الغاز الروسي من دون انقطاع. كما يزاد على هذا السيناريو 
مسألة تقسيم أوكرانيا إىل شرقية وغربية؛ إلبقاء الوضع من دون املساس مبلف الطاقة، وما يتبعها من 
أخطار؛ وألسباب ابتت ال تقبل التهاون أو صرف النظر العتبارات عدم وجود البدائل اآلنية لسد 

احلاجة األوروبية من الغاز الروسي يف حالة االنقطاع التام.
س( ماذا خيبئ املستقبل ألوكرانيا؟!

من املمكن أيضاً تزداد صعوبة التنبؤ مبا خيبئه املستقبل ألوكرانيا، إذ يرى مثل هذا السيناريو 
أنَّ البالد قد أصبحت منقسمة فعاًل على أسس عرقية، ما بي دولة غربية عرقية أوكرانية موالية حللف 
الناتو عاصمتها مدينة »لفيف« )Levive( بداًل من كييف ودولة شرقية أكثر توجُّهاً حنو روسيا 

تضم جنوب وشرق أوكرانيا اليوم.
وبطبيعة احلال ميكن أن تكون اهلياكل االقتصادية للدولتي خمتلفة من حيث البنية االقتصادية 
واخلدمي ما بي الشرق األوكراين الذي يهيمن على اإلنتاج الزراعي، إذ تُعد مدينة كييف العاصمة 
أكرب منتج لزيت عباد الشمس يف العامل ومصدر رئيس ملنتجات زراعية أخرى مثل القمح واحلبوب 
يتم كثري من هذا اإلنتاج. ترتكَّز عديد من  إذ  الغريب من أوكرانيا،  والسكر، مع توافرها يف اجلزء 
 Naftogaz( مثل  الطاقة  وشركات  الطريان-  تصميم  كشركات   - البالد  يف  اخلدمات  أكرب 
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يزيد  ما  على  أوكرانيا  غرب  استحوذ  إِذ  )EnergoRynok( يف كييف،  أو   )Ukraine
عن )%42( من إمجايل الصادرات يف فقط يف عام 2013، مع تسجيل أكثر من نصف هذه 

الصادرات للشركات يف كييف وحدها.
ويف هذا السيناريو ميكن أن يتحقَّق شيء من التوافق بي أطراف الصراع على اعتبار أنَّ 
روسيا ميكن أن حتصل على أمن سيادي ودفاعي عن طريق ظهور مجهورايت منفصلة ذات أغلبية 
روسية يف شرق أوكرانيا ميكن أن تشكِّل يف املستقبل مع روسيا احتاداً كونفدرالياً يزاد عليه مجهورية 
بيالروسيا، ابملقابل يصبح الغرب األوكراين أكثر استعداداً يف االنضمام إىل حلف الناتو، وعندئٍذ 
يكون ما بي شرق أوكرانيا وغربا ما مياثل جدار برلي. بعد احلرب العاملية الثانية. ورمبا هذا املشهد 
قد جينِّب القارة األوروبية والعامل آاثر حرب مدمرة ويف الوقت نفسه سوف ال يتأثر سوق الطاقة 

العاملي بعد ن تزول احلواجز اليت أحدثها الغزو الروسي.  
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