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  "إندبندنت " :املصدر

 أحمد أبو دوح  :بقلم

 فحام  دعبد الحمي :ترجمة 

 

  ؛ بيروت أو باريس أو لندن يتشاركون نفس التخّوف من برد الشتاء القادمالناس الذين يعيشون في  

 للتدفئة أو اإلضاءة في منازلهم إما مفقود أو باهظ الثمن.  هنيستخدمو ألن الغاز الذي 

مقابل و  الطلب  ارتفاع  هو  أسبابها  أحد  يكون  قد  التي  الطاقة  أزمة  السائقين  من  العديد  ُيَفّسر 

التع بسبب  العرض  تداعيات  انخفاض  من  توقع 
ُ
امل من  أقرب  وقت  في  جاء  الذي  االقتصادي  افي 

ر " )كورونا( والتوّجه الجديد املدعوم من الحكومة الصينية إلى مكافحة  19-"كوفيد املناخ هو    تغيُّ

سبب آخر. وبالطبع، هنالك سبب جوهري آخر وهو عقود من الفساد السياس ي وعدم الكفاءة، 

 كما ظهر في كارثة لبنان. 

ز عليه األوروبيون واللبنانيون على َحّدٍّ سواء على أمل الخروج من هذه األزمة:  وهنا
ّ
ك ش يء واحد ُيرك

دبلوماسية خطوط أنابيب الغاز. فيقول املحللون: إن الرئيس الروس ي فالديمير بوتين يرى الفرصة  

 سانحة الستغالل التفاوت بين العرض والطلب وعدم القدرة على التنبؤ الجيوسياس ي. 

لقد أوضحت األزمة، من الناحية العملية، كيف يمكن نشر الغاز الطبيعي كسالح جيوسياس ي، و 

 فّعال، وردي لكن ذلك له خصوصية فريدة بأن يكون غيَر 
 
 ، ئا

 
ِطرا

َ
 يمكن أن يأتي بنتائج عكسية.  وخ

إرفورت:   بجامعة  العامة  للسياسة  هانيل  فرانز  مدير  جولدثاو،  أندرياس  البروفيسور  قال  وقد 

يكون  "ا  حيث  كبير،  بشكل  متكافئة  غير  تجارية  عالقة  في  فقط  يعمل  جيوسياس ي  كسالح  لغاز 

 
 
 أن أحد الطرفين يملك اليد الُعليا ويمكن القول إن هذا لم يكن هو الحال أبدا

 
في عالقات   واضحا

https://www.independent.co.uk/news/world/gas-diplomacy-energy-crisis-b1936815.html
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رات  الغاز بين االتحاد األوروبي وروسيا. فأوروبا زبون رئيس ي، ولم يكن لدى روسيا العديد من الخيا

 للتصدير إلى أي مكان آخر". 

 أن الحل 
ّ

وفي حين أن عقبات الجغرافيا السياسية لم تكن في األصل شرارة لعاصفة الطاقة، إال

 من العواقب الوخيمة للموضع الجيوسياس ي للبلدان. 
 
ر مالذا

ّ
ت قد يوف

ّ
ؤق

ُ
 الدبلوماس ي امل

الغاز الروسية العمالقة غازبروم جميع  مع أوكرانيا، قطعت شركة    2009وخالل نزاع التسعير عام  

اإلمدادات عن أوروبا، مما أضّر دول القاّرة الجنوبية الشرقية وأجزاء أخرى من االتحاد األوروبي.  

أزمة   أعقاب  بضّم    2014وفي  قة 
ّ
تعل

ُ
أخرى    ِشبهامل مرة  الغاز  روسيا جريان  أوقفت  القرم،  جزيرة 

 شركة غازبروم. واتهمت أوكرانيا بالتقاعس عن سداد ديونها ل

لشراء   كوسيلة  والتسعير  الطاقة  إمدادات  استخدام  في  تاريخ  لديها  "روسيا  أن:  جولدثاو  ويؤكد 

َجّزئين في االتحاد األوروبي." وأوضح جولدثاو أنه 
ُ
ُسد" مع العمالء امل

َ
ّرِق ت

َ
األصدقاء ولعب لعبة "ف

فقد أصبح من الصعب للغاية  اآلن بعد أن تم وضع نظام قوي ومشترك لسياسة الطاقة األوروبية،  

 على روسيا استخدام هذا األسلوب. 

ة  E3Gوقالت ماريا باستوخوفا، كبيرة مستشاري السياسة في  
ّ
ر ، وهي مؤسسة فكرية ُمستقل يُّ

َ
  لتغ

 
 
 بشكل كبير".   املناخ: "إذا كانت روسيا تستخدم صادراتها من الغاز كسالح سياس ي، فهذا ليس فّعاال

تحاد األوروبي الحزمة الثالثة من حزم إصالح سوق الطاقة، والتي تهدف  ، اقترح اال2007ففي عام  

زإلى تحسين أداء سوق الطاقة الداخلية لالتحاد األوروبي. السياسة، التي دخلت   التنفيذ في عام    حّيِ

في  2009 موسكو  فيه  تشددت  الذي  العام  نفس  وهو  مها، 
ُّ
تلك   تحك استهدفت  الطاقة،  بسوق 

 لطاقة في االتحاد األوروبي لتعزيز املنافسة. السياسة تكامل سوق ا 

بين   الخالفات  حلحلة  عن  حديث  أي  الروس ي  الغاز  بشأن  التوترات  جعلت  الحين،  ذلك  ومنذ 

 الجانبين غير وارد.
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إضافية   تدابير  األوروبي  االتحاد  قّدم  حيث  األوروبي،  واالتحاد  روسيا  بين  التباعد  تفاقم  "وقد 

ل بشكل  لتشديد لوائح وقوانين سوق الغ
ّ
قل

ُ
از، واعتماد رؤية الصفقة الخضراء التي من شأنها أن ت

بنسبة   الغاز  قبلة وأكثر من    40فّعال واردات 
ُ
امل العشر  السنوات  املائة على مدى  املائة    90في  في 

 ". 2050بحلول عام 

في    90لكن هذا سيحتاج إلى بعض الوقت للحصول على نتائج فعلية. فاآلن ال تزال أوروبا تستورد  

 في املائة من إجمالي إمداداتها. 40املائة من غازها. وتقوم روسيا بتزويدها بحوالي 

الرتفاع   نتيجة  الطاقة  شركات  من  العديد  انهار  حيث  املتحدة،  اململكة  في  نفسه،  الوقت  وفي 

لوكالة "رويترز"، فإن سعة    ً  في املائة من املنازل باستخدام الغاز. ووفقا  80األسعار، يتم تدفئة  

 الت
 
ي   خزين في اململكة املتحدة تعادل حاليا

َ
أربعة إلى خمسة أيام من الطلب على الغاز في فصل   حوال

  15الشتاء، منخفضة عن الفترة السابقة والتي كانت  
 
 من الطلب.  يوما

وفي األسبوع املاض ي، أعلن بوتين أن موسكو مستعدة لزيادة إمداداتها إلى أوروبا وتعويض األزمة.  

  لكن قرار غاز 
 
بروم ضخ الغاز في الخزانات االحتياطية الوطنية لروسيا ربما يكون قد أظهر شعورا

 بأن بوتين يقوم بالتالعب بمشاعر القادة األوروبيين.

وقالت كاتيا يافيمافا، وهي باحثة بارزة في معهد "أكسفورد" لدراسات الطاقة: "بينما صّرحت شركة  

 
 
   غازبروم مرارا

 
أنها كانت بصدد تصدير    -2021مايو وآب/ أغسطس من عام    /أيار  شهَري  في -  وتكرارا

في عام    183 أوروبا  إلى  الغاز  أن    2021مليار متر مكعب من  يبدو  التوقعات،  بهذه  وكانت ملتزمة 

أوروبا توقعت املزيد من روسيا وتفاجأت عندما قررت شركة غازبروم إعطاء األولوية لالحتياطيات  

 من التص
 
 با". و دير إلى أور الوطنية الروسية بدال

الُنّقادُ  يتهم  لرفع    ومع ذلك،  نع 
َ
ُمنخفضة بشكل ُمصط اإلمدادات عند مستويات  بإبقاء  الكرملين 

” املثير  2أسعار الغاز والضغط على املسؤولين األوروبيين واألملان لتشغيل خط أنابيب "نورد ستريم  

 للجدل.
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ِ أن "االنتهاء    وقد صّرح املسؤولون الروس علنا

ّ
َبك

ُ
سيساعد في   «2نورد ستريم  »للمصادقة على    رامل

 "تهدئة الوضع الحالي". 

وقالت باستوكوفا لصحيفة اإلندبندنت: "إن رسائل الكرملين بشأن ضرورة تسريع التصديق على  

أنابيب نورد ستريم   إلى حد ما الستخدام ارتفاع أسعار الغاز    2خط  هي محاولة سيئة التخطيط 

 والكرملين". لصالح شركة غازبروم 

التغير   ذلك  حدث  )إذا  روسيا  تجاه  األوروبي  لالتحاد  العام  املوقف  يغير  "ال  ذلك  أن  والحظت 

 موثوق". كُموّرِد( وال يساعد في الحفاظ على صورة غازبروم أ األسو فسيكون إلى 

اآلخر سيك األوروبي  البديل  فإن  في قطر،  سال 
ُ
امل الطبيعي  الغاز  إلى  باإلضافة  الخبراء:  ون ويقول 

ربها من القارة  
ُ
االكتشافات الضخمة للغاز في شرق البحر املتوسط. لكن املنطقة، على الرغم من ق

 املحاَصرة 
 
دوال وتضّم  التاريخية،  والخالفات  واملنافسة  بالصراعات  مليئة  وإسرائيل   ،  مصر  مثل 

 ولبنان وتركيا. 

 وفي العقد املاض ي، خلقت املنافسة الجيوستراتيجية على اكتشافات ال
 
   غاز نظاما

 
   إقليميا

 
على   مبنيا

ترجمة  من  مصر  تمكنت  حيث  األطراف،  كل  بين  باملثل"  "املعاملة  على  قائمة  متبادلة  استجابة 

إحباطاتها ضد األعمال املثيرة لتركيا في ليبيا إلى تشكيل تحالفات لعرقلة عمليات التنقيب التركية  

 عن الغاز في البحر األبيض املتوسط. 

 للتطبيق بالنسبة العتماد أوروبا املفرط على  هناك عقبات  
 
 قابال

 ّ
أخرى في طريقها إلى أن تصبح حال

ي املرتفع.
ّ
 روسيا، وهي تكلفة الترابط باهظ الثمن، واملخاطر التقنية، والطلب املحل

بشكل أساس ي األسواق   ستستخدمصّرح: "إن إمدادات غاز شرق البحر املتوسط  قد  وكان جولدثاو  

ية في  
ّ
إسرائيل ومصر واملنطقة األوسع. باإلضافة إلى ذلك، فإن تركيا لديها صبر في هذه اللعبة املحل

َعرقل التطوير السريع لحقول الغاز في أراض ي قبرص". 
ُ
حتمل أن ت

ُ
 ومن امل
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الغاز   إمدادات  تناَزعلكن 
ُ
املتوسط    امل البحر  في شرق  للبنان، حيث  قعليها  حياة  تكون شريان  د 

 انقطاع الكهرباء بالكامل وسط أزمة اقتصادية حاّدة. تسببت أزمة الطاقة في

 
 
معا الُقدامى  الخصوم  اللبنانية  الطاقة  أزمة  جمعت  ديناميكيات    وقد  تخلق  أن  يمكن  بطريقة 

 إقليمية جديدة. 

ملاليين   األمل  تمنح  أن  يمكن  خطة  من  انتهوا  أنهم  املنطقة  في  مسؤولون  أعلن  الشهر،  هذا  ففي 

 ذين يعانون من شّدة األزمة.املواطنين اللبنانيين ال

د،  أمريكيوبحسب الخطة، التي تحظى بدعم   زّوِ
ُ
ات توليد الكهرباء اللبنانية بالغاز    َست

ّ
مصر محط

يمّر   أنابيب  رعبر خط  ر. كما  ةاألردن وسوري  َعب  توليدها بشكل    َسُيَصّدِ يتم  التي  الكهرباء،  األردن 

ستورد من إسرائيل. 
ُ
 أساس ي من الغاز امل

ُيبِرز    لكن مشكلة مما  بالديزل،  تعمل  التي  القديمة  الكهرباء  استخدامه ملحطات  في  تكمن  لبنان 

 النفط أكثر من الغاز الطبيعي.  َوقودحاجته الكبيرة إلى 

كرين،   جيم  لوقال  ِ
ّ
لصحيفة    ُمحل "رايس"،  بجامعة  "بيكر"  معهد  في  األوسط  الشرق  في  الطاقة 

ى عن توليد الطاقة بالديزل وينتقل إلى نظام أكثر  إندبندنت: "ال أحد ُيخّمن ما إذا كان لبنان  
ّ
سيتخل

 
 
  حداثة. فسيكون الغاز تحسنا

 
 ألنه أنظف وأرخص بكثير".  ؛كبيرا

ومنذ شهر أيلول/ سبتمبر، رست ناقلتا نفط إيرانيتان في ميناء بانياس السوري. وتم نقل الوقود  

م من إيران على أنها انتصار كبير  بالشاحنات إلى حدود لبنان، في خطوة صّورها حزب هللا املدعو 

 على العقوبات األمريكية على صادرات النفط اإليرانية. 

وتقديم   ةوتعتمد الواليات املتحدة على الخطة الجديدة إلحباط الهيمنة اإليرانية في لبنان وسوري

 حّل ُيقّره حلفاؤها العرب.
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تز  طريق  عن  إسرائيل  قيام  يشهد  قد  للجدل  ثير 
ُ
امل الترتيب  األردنية  لكن  للمحطات  الغاز  ويدها 

الدموي بشار    ةاللدود حزب هللا وتزويد دكتاتور سوري   عدّوهاوالكهرباء الناتجة عنه بإضاءة مقّر  

 األسد بالخروج من العزلة الدولية. 

ومع ذلك، فإن استخدام إمدادات الغاز "لتفكيك عقود من النفوذ اإليراني في املنطقة" قد ُيثبت  

 إدارة بايدن وهمية. أن خطة 

قال ستيفن رايت، األستاذ املساعد في جامعة حمد بن خليفة في قطر: "لن تضعف قبضة إيران  

   ،وحزب هللا بسبب الغاز
 
  فهي أكثر رسوخا

 
 ولن تتالش ى في أي وقت قريب". وتعقيدا

هيل من وعلى الرغم من موافقته السريعة املزعومة على الخطة، فإن طموحات األسد في إعادة التأ

 
 
  خالل منحه دورا

 
 . أكبر في حل أزمة لبنان قد تتعثر قريبا

هي    ةر املجتمع الدولي. فبعد كل ش يء، كانت سوريظهذه الخطة لن تكون كافية لتخليص األسد في ن

الالعب الرئيس ي في خلق حالة من عدم االستقرار في لبنان في املقام األول من خالل حزب هللا، فهو 

، لكن  ةن. وفي أحسن األحوال، سنرى كيف سيتّم استخدام البراغماتية مع سوري وإيرا  ة وكيل سوري

 
 
 "، كما يؤكد "رايت".  الخالص ليس مطروحا
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