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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، إدارية 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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ستغري حرب روسيا ضد أوكرانيا بشكل جذري مشهَد الطاقة يف العامل واجلغرافيا السياسية، 
وقد بدأت هذه التغيريات ابلفعل.

إنَّ روسيا، بصفتها أكرب مصدِّر مشرتك للنفط والغاز يف العامل، تتمتع بعالقات مباشرة يف 
جمال الطاقة مع أكثر من عشرين دولة أوروبية، ابإلضافة إىل الصني والياابن وكوراي اجلنوبية وفيتنام 
وغريها. وإذا ما أضفنا صادرات الفحم، فإنَّ اثنيت عْشرة دولة أخرى، مبا يف ذلك اهلند، ستكون 
ذات صلة بروسيا، وقد استخدمت روسيا هذه الصادرات للضغط السياسي منذ احلقبة السوفيتية.
لكنَّ غزَو أوكرانيا يف انتهاٍك للقانون الدويل جعل روسيا منبوذة. وال يهتم عمالؤها يف جمال 
الطاقة ابلعقوابت فقط؛ إذ يعيد معظمهم التفكري يف االعتماد على موسكو نفسها. إهنم يرون أنَّ 
شركاٍت كربى مثل BP و Shell و Equinor و ExxonMobil خترج من روسيا ، ومن 

احملتمل أْن تتخلى عن مليارات الدوالرات من األصول ، بعد عقود من االستثمار.
شراكة  يف  موسكو  فقد  دخلت   ، أيضاً  ورطة  يف  األخرى  الروسية  العالقات  تكون  قد 
مع أوبك منذ عام 2016 للسيطرة على إمدادات النفط العاملية وأسعاره والتنافس مع الوالايت 
املتحدة، وقد حققت هذه الشراكة، املسماة أوبك بلس، جناحاً.  واآلن ، نظراً للعقوابت املالية 

العازلة اليت تفرضها روسيا ، فإنَّ مستقبَل موسكو غرُي مؤكَّد.
القضية األكثر أمهية اآلن هي أورواب، السوق الرئيس لروسيا. فمن الواضح أنَّ الرئيس الروسي 
فالدميري بوتني يعتقد أنَّ صادرات بالده مهمة للغاية حبيث ال ميكن فرض عقوابت عليها وهذه 

الصادرات جتعل قطاع الطاقة الروسي ذا قيمة ال ميكن مهامجتها.
مع مغادرة شركات الطاقة األجنبية روسيا، سُتحرم روسيا من رأس املال واخلربة اليت تشتدُّ 
احلاجة إليها. ويف هذا السياق مّجدت إيطاليا قرضاً حملطة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي يف القطب 
الشمايل الروسي. وعلى املدى الطويل ، دفعت حرب أوكرانيا إىل انتقال أورواب بعيداً عن الوقود 

األحفوري - وخاصة النفط والغاز الروسي.
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استبدال الطاقة الروسية
على املدى القصري ، سيكون من الصعب على العمالء األوروبيني استبدال النفط الروسي. 

لكنَّ اخليارات موجودة. وابلنسبة للنفط، تربز يف ثالث نقاط.
سيسمح إحياء االتفاق النووي إليران إبضافة 1.2 إىل 1.5 مليون برميل من النفط يومياً - 

إىل السوق العاملية هذا العام. وتوقعاً لذلك ، تقوم إيران بتحميل انقالت النفط. وعلى الرغم من 
عدم وصول كلِّ هذا النفط إىل أورواب ، فأنَّ نصفه ميكن أْن حيلَّ حملَّ 30٪ من واردات النفط من 

روسيا.
زايدة إنتاج وتصدير النفط األمريكي. حُيدث هذا ابلفعل رّداً على األسعار اليت تزيد عن - 

90 دوالراً للربميل. لكن الشركات حتركت حبذر، يف حماولة لتجنب اإلنتاج املفرط الذي قد يؤدي 
إىل اهنيار األسعار ورمبا اإلفالس. حيث ميكن أن يرتفع إنتاج الوالايت املتحدة مبقدار مليون إىل 
1.2 مليون برميل يومياً خالل األشهر الـ 12 املقبلة. واعتماداً على الكمية اليت تذهب إىل أورواب 

، ميكن أْن حيلَّ هذا حمل 30٪ أخرى من النفط الروسي يف أورواب.
الضغط على السعودية لرفع اإلنتاج. ومع أنَّ هذا مل ينجح حىت اآلن، إاّل أنَّ احلرب يف - 

أوكرانيا قد تغري األمور.وجدير ابلذكر هنا أنَّ التقديرات تشري إىل أن أوبك ، بقيادة السعوديني ، 
لديها ما بني 3.7 مليون و 5 ماليني برميل يومياً من طاقة إنتاج النفط الفائضة املتاحة. وقد يؤدي 

ارتفاع 1.5 مليون برميل يومياً إىل تعويض 40٪ أخرى من اعتماد أورواب على روسيا.
خيارات الغاز الطبيعي

النفط، وللمساعدة يف  الغاز الطبيعي الروسي أكثر من اعتمادها على  تعتمد أورواب على 
التخفيف من حدة األزمة، قامت الشركات األمريكية بشحن 60 شحنة من الغاز الطبيعي املسال 
عرب احمليط األطلسي.  وبذلك ، قد يتمكن بعض مصدري الكهرابء من توجيه الكهرابء إىل الدول 

اجملاورة اليت تعتمد بشكل كبري على الغاز الروسي.
أّما ابلنسبة لعقود الغاز الطبيعي يف آسيا، فإنَّ الوالايت املتحدة ال متلك ذروة قدرة تصدير 
القصوى  السعة  ترتفع  أْن  املقرر  فمن  قادم:  املزيد  لكن  الروسية.  اإلمدادات  حمل  لتحل  كافية 
للوالايت املتحدة إىل 13.9 مليار قدم مكعب يومياً يف عام 2022 و 16.3 مليار قدم مكعب 
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يومياً حبلول عام 2024.كذلك هتدف قطر إىل زايدة طاقتها اإلنتاجية بشكل كبري حبلول عام 
2027. وستضمن احتياطيات الغاز املوسعة حديثاً يف شرق إفريقيا-غينيا وشرق البحر املتوسط 

حمطاٍت جديدًة لتصدير الغاز الطبيعي املسال.
ال يعدُّ أيٌّ من هذا خرباً ساراً ابلنسبة لروسيا ، اليت تصدر 70 يف املِائة من غازها إىل دول 

االحتاد األورويب.
األمن على املدى الطويل من خالل إزالة الكربون

أّدت احلرب يف أوكرانيا إىل حشد الدعم لتسريع الصفقة األوروبية اخلضراء اخلاصة ابالحتاد 
األورويب. ويهدف هذا املشروع الضخم إىل جعل القارة حمايدة مناخياً حبلول عام 2050 من خالل 

وضع املخاوف املناخية يف قلب سياسة الطاقة.
وقد متت املوافقة على هذا املشروع  يف عام 2020 ، وهو يتضمن حزمًة من التدابري املعروفة 
ابسم »الطاقة النظيفة جلميع األوروبيني« ، املصممة للدول األعضاء لتبّنيها القانون. تغطي اخلطة 
كلَّ جماٍل رئيٍس الستخدام الطاقة، من املباين والكفاءة إىل أسواق الكهرابء، مع الرتكيز على التحول 

إىل مصادر خالية من الكربون ومنخفضة الكربون.
أّدت االعرتاضات حول خيارات الطاقة الوطنية إىل إبطاء التقدم حىت اآلن. ارتفعت أصوات 
بعض املراقبني يف عام 2021 عندما وافق االحتاد األورويب على تصنيف الطاقة النووية على أهنا 
»طاقة نظيفة منخفضة الكربون«. ويف غضون ذلك ، أعلنت فرنسا مؤخراً عن خطٍط لبناء 6 إىل 

14 مفاعاًل متقدماً جديداً لتحسني أمن طاقتها واحلفاظ على حالة انبعااثهتا املنخفضة.
وأخرياً حيتاج االحتاد األورويب إىل املضي قدماً بقوة أكرب مع املصادر غري الكربونية، مبا يف 

ذلك الطاقة املتجددة والطاقة النووية واهليدروجني األخضر. 
املصدر: آسيا اتميز 
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