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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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حىت مع مساع دوي إطالق النار يف العاصمة األوكرانية، استمر تدفق الغاز الطبيعي بنحٍو 
والعقوابت  الغزو  ولكن  أورواب.  إىل  روسيا  من  الرئيسة  األانبيب  اجلمعة عرب خطوط  يوم  طبيعي 
املصاحبة له تلقي بظالهلا على روابط الطاقة طويلة األمد، سواء على مدى األسابيع املقبلة أو على 

األمد الطويل.

يواجه العامل ابلفعل ارتفاعاً يف أسعار الطاقة وأزمًة يف اإلمدادات أصابت املستهلكني بفواتري 
فائدة عالية. كان اهلجوم الروسي على أوكرانيا سبباً يف زعزعة أسواق الطاقة، ألسباب ليس أقّلها أنَّ 
أورواب تعتمد على اإلمدادات الروسية من الغاز الطبيعي. كما أنَّ روسيا تُعدُّ منتجاً رئيسياً للنفط.

فيما يلي أشياء أساسية جيب معرفتها حول أتثري الغزو على الطاقة:

ما هو وضع أسعار النفط والغاز؟

اخلميس 24 شباط  يوم  األمريكي متجاوزاً 100 دوالر  القياسي  اخلام  النفط  برميل  قفز 
2022 بعد غزو روسيا ألوكرانيا. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبرياً، حىت حينما يقول 

املشغلون إنَّ خطوط األانبيب تعمل كاملعتاد.

واخنفضت أسعار النفط اخلام والغاز الطبيعي بعد أن قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إنَّ 
العقوابت املفروضة على روسيا لن تقطع إمدادات الطاقة أو املدفوعات من خالل البنوك لشحنات 

النفط والغاز.

ومع ذلك، أاثرت املخاوف من انقطاع اإلمدادات قلق الناس واألسواق. وقال متحدث 
حكومي إنَّ بولندا لديها الكثري من احتياطات الوقود، إال أنَّ حمطات البنزين يف بولندا شهدت 

طوابري من الناس يسعون مللء خزاانهتم خوفاً من القتال القائم يف أوكرانيا اجملاورة هلم.

َصدِّر ألكثر من 30% من الغاز يف أورواب اليت تستخدمه يف التدفئة املنزلية 
ُ
تُعدُّ روسيا امل

 ما هي آثار الغزو الروسي ألوكرانيا على أسعار الطاقة؟

ديفيد ماكهوج*

* كاتب يف جمال االقتصاد األورويب لصحيفة )أسوشيتد برس(.
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لسد  بنحٍو كاٍف  مستعدة  ليست  األخرى  احملتملة  التوريد  ومصادر  الكهرابء،  وتوليد  والصناعة 
الفجوة إذا مت تقليص الغاز الروسي، على وفق ما صرّح به حمّللو الشركة املستقلة ألحباث الطاقة 

.»Rystad Energy«

وقالوا: »من املستبعد التوقف الكامل لصادرات الغاز من روسيا، إاّل أنَّ الغاز الذي مير عرب 
أوكرانيا  - والذي ميثل 8% من اإلمدادات األوروبية- يف خطر كبري«.

الوالايت  من  السفن  طريق  عن  نقلها  يتم  اليت  املسال  الطبيعي  الغاز  إمدادات  ساعدت 
املتحدة يف ختفيف بعض النقص يف واردات الغاز يف أورواب هذا الشتاء، إاّل أنه مكلف.

ويف الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي يف الوالايت املتحدة بنسبة 60% تقريباً عما 
.»Rystad Energy« كانت عليه قبل عام، على وفق شركة

ماذا يعين ذلك للمستهلكني؟

ويزيد الصراع من ارتفاع أسعار الطاقة الذي تعاين منه أورواب والوالايت املتحدة، مما حيدُّ 
من إنفاق املستهلكني ويعرقل النمو االقتصادي.وهبذا الصدد يقول حمللون يف بنك برينربج إنه إذا 
ارتفعت أسعار النفط إىل 120 دوالراً للربميل وظلت أسعار الغاز مرتفعة، فإن التضخم سريتفع 

ويبطئ النمو االقتصادي هذا العام.

البنزين العادي قد يرتفع إىل 4 دوالرات للغالون يف املتوسط   يف  يعتقد بعض احملللني أنَّ 
الوالايت املتحدة يف األشهر املقبلة.

قال مارك وولف، رئيس مجعية مديري مساعدة الطاقة الوطنية: »سُيخلق هذا القلُق الكبري 
لدى املستهلكني، ومل تتوصل حكومتنا إىل حلٍّ ملساعدة العائالت مع ارتفاع أسعار البنزين«.

وأضاف إنَّ األسر ذات الدخل املنخفض هي األكثر تضرراً من ارتفاع أسعار البنزين، ألن 
غالبيتهم يقودون عجالهتم للوصول إىل أماكن عملهم. كيف سيخطط األمريكيون العاديون ملواجهة 

ذلك؟ ميزانياهتم ضيقة ابلفعل.

ومواجهة هلذا الظرف ، قدمت احلكومات يف أورواب إعاانٍت نقديًة للمستهلكني املتضررين 
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األمسدة-  منتجي  للغاز -مثل  بكثرة  املستخدمني  بعض  قام  العامة.  اخلدمات  فواتري  ارتفاع  من 
إبيقاف اإلنتاج، وبدورها أصبحت األمسدُة أكثَر تكلفًة.

شهد املزارعون ارتفاعاً يف تكاليف تزويد معداهتم ابلوقود، وستظهر هذه التكاليف أيضاً يف 
أسعار املواد الغذائية. تعرض بعض األشخاص الذين توجهوا حنو مزودي اخلدمات أبسعار منافسة 
- الذين يعتمدون على الطاقة من أسواق البيع ابجلملة - للصدمة بسبب ارتفاع الفواتري بنحٍو حاد 

أو مت إلغاء عقودهم.

تعاين العديد من األسر األمريكية أيضاً من ارتفاع فواتري التدفئة املنزلية، إذ تنفق أكثر من 
40% على زيت التدفئة املنزلية والغاز الطبيعي مقارنة ابلفرتة نفسها من العام املاضي.

ملاذا مل تستهدف العقوابت النفط والغاز من روسيا؟

بذل املسؤولون األمريكيون قصارى جهدهم ليقولوا إهنم ال يسعون إىل منع شحنات الطاقة 
الروسية على الرغم من كوهنا الدعامة األساسية مليزانية روسيا، وابلتايل فهي ُمَصدِّر رئيس لتمويل 

اجليش الروسي الذي يهاجم أوكرانيا.

إىل  الروسي  النفط  قطع  األسعار. سيؤدي  وارتفاُع  العاملية  الطاقة  إمدادات  السبب: شحُّ 
بينما ستكافح أورواب  املتحدة وأورواب،  الوالايت  الذي تعاين منه  التضخم  ارتفاع األسعار وتفاقم 

إلجياد بديل للغاز الروسي.

هل ميكن قطع إمدادات الغاز متامًا؟

أورواب هي أكرب عميل لشركة غاز بروم الروسية العمالقة اململوكة للدولة، إذ حصلت على 
83% من مبيعاهتا يف عام 2020.

سعت شركة غاز بروم إىل التنويع من خالل البيع للصني. إاّل أنَّ خطوط األانبيب تربط 
الكثري من غازها أبورواب، وليس لدى روسيا سوى عدد قليل من حمطات الغاز املسال اليت من 
شأهنا أن تسمح هلا إبرسال الغاز إىل أي وجهة هبا حمطة استرياد. إذ إنَّ الروابط اجلديدة مع الصني 

تفصلنا عنها سنوات.
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بنك  يف  اهلادئ  واحمليط  آسيا  ملنطقة  االقتصاديني  هرييرو، كبرية  جارسيا  أليسيا  وقالت 
انتيكسيس: »قدرُة روسيا على حتويل تدفقات الغاز إىل الصني حمدودٌة للغاية اآلن وحبلول الوقت 

الذي تنمو فيه، سيكون لدى االحتاد األورويب خيارات أخرى«.

صّرحت شركة »Rystad Energy«: »تدرُّ صادرات الغاز الروسية أكثر من 300 
مليون دوالر على الكرملني كل يوم –وهي عائدات ال ميكنهم حتمل خسارهتا«.

هلذا السبب يعّد احملللون قطًعاً كلياً للغاز من قبل أورواب أو روسيا أمراً غري مرجح. إذ حيتاج 
اجلانبان بعضهما البعض.

يضاف إىل ذلك أنَّ روسيا تُعدُّ موّرِداً رئيساً للنفط اخلام إىل أورواب أيضاً، إذ تزود أكثر من 
مليوين برميل يومياً ليتم تكريرها إىل البنزين ووقود الديزل الذي تستخدمه الشركات الصناعية.

يقول حمللون إنَّ النفط الروسي ميكن أن يعوَّض بسهولة أكرب من الغاز. فإذا كانت هناك 
النفط  إنتاج  زايدة  النظرية،  الناحية  من  األمريكية،  للشركات  ميكن  اإلمدادات،  يف  اضطراابت 
وتصدير املزيد منه إىل أورواب، يف حني إنَّ النفط الروسي اخلاضع للعقوابت قد ينتهي به األمر يف 

الصني.

ماذا يعين ذلك على املدى الطويل؟

زادت احلرب من حدة التساؤالت حول اعتماد أورواب على الغاز الروسي. وتعبرياً عن ذلك 
قال رئيس الوزراء اإليطايل ماريو دراجي يف الربملان يوم اجلمعة: »ُتظهر أحداث األايم املاضية اخلطأ 

الذي وقعنا فيه لعدم تنويع مصادر الطاقة لدينا واجلهات املزّودة يف العقود األخرية«.

يرجع نقص احتياطيات الغاز يف أورواب هذا الشتاء جزئياً إىل أن شركة غاز بروم مل تَِبْع غازاً 
إضافياً يتجاوز الكميات املتفق عليها يف عقودها طويلة األجل. أّدى ذلك إىل خماوف من أنَّ روسيا 

مستعدة الستخدام الغاز كوسيلة ضغط.

اختذت احلكومة األملانية خطوة كبرية بعد الغزو من خالل جتميد عملية املوافقة على خط 
أانبيب نورد سرتمي 2، الذي عارضته الوالايت املتحدة لزايدة اعتماد أورواب على روسيا.
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تزال  عديدة. وال  طاقة جديدة سيستغرق سنوات  إمدادات  على  العثور  فإن  ذلك،  ومع 
مصادر  إجياد  يتم  حىت  هبا  اخلاصة  الكهرابء  حمطات  لتشغيل  الطبيعي  الغاز  إىل  حباجة  أورواب 
الطاقة املتجددة بنحٍو كاٍف لتعويض اخنفاض اإلنتاج احمللي. يقول احملللون يف إنريجي إنتليجنس 
مرتفعة حىت  األسعار  يبقي  أن  املرجح  املعروض من  نقص  إنَّ   )Energy Intelligence(

منتصف عشرينيات القرن احلايل.

قالت كلوداي كيمفرت، خبرية الطاقة يف املعهد األملاين لألحباث االقتصادية يف برلني، إنَّ 
اجلواب على املدى البعيد هو مضاعفة جهود تطوير الطاقة املتجددة ملكافحة تغري املناخ.

الفصل بني  الروسي ألوكرانيا هو نقطة  الغزو  قالت كيمفرت: حنن يف عصر جديد، وإن 
عصرين«. أسعار الطاقات األحفورية آخذة يف االرتفاع، وحنن ندفع مثن أتخر انتقال الطاقة.

إن أفضل رد على حروب الوقود األحفوري هو التحول السريع حنو الطاقة املتجددة. وذلك 
سيجلب السالم للجميع.

املصدر: 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-europe-
environment-and-nature-germany-83aadd6f23b35a7963d5f
64618fb8cd9


