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العالم
تقرير النزاع بشأن تصدير الغاز إلى أوروبا ،يقع في صلب االتفاق الذي تحاول أوكرانيا وروسيا التوصل إليه ،قبل
الشتاء .ورغم أن أوروبا تحاول تقليل االعتماد على استهالك الغاز الروسي ،إال أن ذلك ال يمكن أن يسري على
كافة دولها ،كما أنه صعب التحقيق ،وخصوصًا على المدى القريب

هل تتمكن أوروبا من مواجهة «االبتزاز الروسي»؟
نادين شلق
بعد كل اجتماع تعقده روسيا وأوكرانيا
ّ
من أجــل حــل أزمــة الـغــاز ،تكون النتيجة
ّ
أش ـب ــه ب ــال ــ«ع ــود إل ــى بـ ــدء» الـ ــذي ي ـعــزز
مخاوف أوروبية ،ال تلغيها التطمينات
على املستوى الرسمي ،من عدم الحصول
على غاز التدفئة هذا الشتاء.
الـ ـث ــاث ــاء املـ ــاضـ ــي ،ت ـح ــدث ــت امل ـفــوض ـيــة
األوروب ـي ــة عــن تـقــدم مـلـحــوظ ح ــول هــذا
امللف عقب اللقاء الذي عقد ،في بروكسل،
بـ ـ ــن روس ـ ـ ـيـ ـ ــا وأوك ـ ـ ــران ـ ـ ـي ـ ـ ــا واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ول ـك ــن هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق م ـنــوط
بسداد الديون األوكرانية ملوسكو ،التي
َّ
ستقرر مصادرها ،في اجتماع سيعقد
األربعاء املقبل.
إال أن ما يدفع الدول األوروبية إلى أخذ
املــوضــوع بجدية ،هــو تصريحات أدلــى
بها الرئيس الــروســي فالديمير بوتني،
خالل زيارته بلغراد ،حني ربط إمــدادات
الغاز إلى أوروبــا باالتفاق مع أوكرانيا،
ّ
ملمحًا إلــى أن إم ــدادات الـغــاز الروسية
إلى االتحاد األوروبي قد تتأثر ،إذا قررت
كييف اقتطاع قسم مــن الـغــاز الــروســي،
ملواجهة النقص لديها.
وم ــا ي ـع ــزز م ـخ ــاوف ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة،
وخ ـص ــوص ــا ال ـشــرق ـيــة م ـن ـهــا ،الـســابـقــة
ال ــروسـ ـي ــة ف ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،ف ــي عــامــي
 2006و ،2009حـ ــن ق ـط ـع ــت مــوس ـكــو
إمدادات الغاز ،بسبب عدم سداد الديون
األوكرانية واالستخدام األوكراني للغاز
الطبيعي املخصص للدول األوروبية.
ورغـ ــم أن أوروب ـ ــا بـ ــدأت ب ــدع ــم سـيــاســة
الطاقة البديلة ،منذ ضـ ّـم روسـيــا لشبه
جــزيــرة ال ـقــرم ،بــال ـتــوازي مــع الـعـقــوبــات
ال ـتــي فــرضـتـهــا عـلــى روس ـي ــا ،السـتـبــاق
أي حــادثــة مـمــاثـلــة ولـجـعــل أوروبـ ــا أقــل
اع ـت ـم ــادًا ع ـلــى روسـ ـي ــا ،إال أن الحقيقة
الـ ــواض ـ ـحـ ــة لـ ـلـ ـعـ ـي ــان ،ه ـ ــي :ل ـي ـس ــت كــل
دول االت ـحــاد األوروب ـ ــي ق ــادرة عـلــى فـ ّـك
ارت ـبــاط ـهــا بـشــركــة «غـ ــازبـ ــروم» ،عـمــاق
ال ـطــاقــة الـ ــذي تـمـلـكــه ال ــدول ــة الــروس ـيــة.
فأوروبا التي تستورد  %30من حاجتها
م ــن الـ ـغ ــاز م ــن روس ـ ـيـ ــا ،ت ـع ـت ـمــد مـعـظــم
دولـهــا الشرقية على هــذا الـغــاز ،بنسبة
قد تصل إلى .%100
وفي سبيل تخفيف «االبتزاز السياسي
ال ــروس ــي» مــن خ ــال األزم ــة األوكــران ـيــة،
وق ـعــت شــركــة «أو ام ف ــاو» الـنـمـســاويــة،
ف ــي نـيـســان امل ــاض ــي ،م ــذك ــرة تـفــاهــم مع
«غازبروم» إلتمام بناء الجزء النمساوي
من خط أنابيب الغاز «ســاوث ستريم»،
وذل ـ ــك ب ـع ــد أي ـ ــام ع ـل ــى إقـ ـ ـ ــرار ع ـقــوبــات
أمـ ـي ــركـ ـي ــة وأوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـل ــى م ــوس ـك ــو،
م ــا س ـي ـس ـمــح بـ ــإرسـ ــال الـ ـغ ــاز ال ــروس ــي
إل ــى ج ـنــوب أوروب ـ ـ ــا ،ع ـبــر طــريــق تحت
البحر األس ــود ،ولكن هــذا الخط إن كان

سيساعد على تـجــاوز أوكــرانـيــا كدولة
ّ
عـ ـب ــور ،إال أنـ ــه ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ،ي ـعــزز
القبضة الروسية في مجال الطاقة ،في
ذلك الجزء من أوروبا.

تطمينات أوروبية
فــي  16مــن الشهر الـحــالــي ،أكــد املفوض
األوروبـ ــي للطاقة غــونـتــر أوتـيـنـغــر ،ردًا
عـلــى ت ـهــديــدات بــوتــن ،أن «األوروب ـي ــن
لــن يموتوا مــن الـبــرد هــذا الشتاء ،حتى
عندما يقطع الروس إمدادات الغاز» .فقد
أع ــد األوروبـ ـي ــون ،فــي حــزيــران املــاضــي،
دراسـ ـ ــة ت ـس ـت ـنــد إل ـ ــى األزمـ ـ ــة ال ــروس ـي ــة
_ األوك ــران ـي ــة .وأشـ ــار أوتـيـنـغــر إل ــى أن
ّ
«هــذه الــدراســة تــدل على أنــه ليس هناك
مـ ــن م ـع ـن ــى السـ ـتـ ـخ ــدام ال ـ ـغـ ــاز ك ـســاح
س ـي ــاس ــي» .وب ـح ـســب ت ـع ـب ـيــره ،أظ ـهــرت
ن ـت ــائ ــج «اخـ ـتـ ـب ــار اإلج ـ ـهـ ــاد» أنـ ــه يـمـكــن
االستغناء عن الغاز الروسي ،ملدة شهر،
ش ــرط ت ـع ــاون ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة ف ــي ما
بـيـنـهــا ،ولـكـنــه ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه ،تـحــدث
عن أنه ال ّبد ألوروبــا من استغالل كافة
أســال ـيــب الـتــدفـئــة لـلـتـعــويــض عــن حظر
استيراد الغاز الروسي ،إن كان باللجوء
إل ــى ال ـطــاقــة ال ـبــدي ـلــة ،أو ب ــزي ــادة إنـتــاج
الغاز النرويجي أو حتى باستيراد الغاز
املسال ،إضافة إلى توفير الطاقة وغيرها
من البدائل التي سعى إلى الترويج لها.
بموازاة ذلك ،سعت املفوضية األوروبية
إلـ ـ ــى طـ ـم ــأن ــة ك ــاف ــة ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـ ـ ــ 24ال ـت ــي

تعتمد معظم دول
القارة الشرقية على
الغاز الروسي بنسبة
قد تصل إلى %100

تـ ـسـ ـت ــورد ال ـ ـغـ ــاز مـ ــن روس ـ ـي ـ ــا ،وح ـت ــى
ال ـس ــت م ـن ـهــا ،ال ـت ــي تـعـتـمــد ع ـلــى ال ـغــاز
ال ــروس ــي بنسبة  ،%100إل ــى أن ــه يمكن
االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن ه ــذه امل ـ ـ ــادة ،وبــال ـتــالــي
ً
«منع االبتزاز الروسي ألوروبــا» .فمثال،
يمكن لألستونيني والفنلنديني الذين
ُيـ ـع ــدون األكـ ـث ــر ه ـش ــاش ـ ّـة ،ال ـل ـج ــوء إلــى
الطاقة البديلة ،التي تتمثل في األخشاب
املتوافرة بكثرة في فنلندا.
كما أن خــط الــدفــاع األول بالنسبة إلى
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،هـ ــو ب ــاالح ـت ـف ــاظ
باحتياطي غاز أعلى مما كان عليه في
ع ــام  .2009فـمـعـظــم الـ ــدول كــانــت تعمل
ع ـلــى ت ـخــزيــن ال ـغ ــاز م ـنــذ ال ــرب ـي ــع ،حتى
أصبحت خزاناتها مليئة بنسبة ،%93
م ــا يـعـطـيـهــا س ـن ـدًا أو دف ـعــا إل ــى األم ــام

تقاعس كييف يؤخر االتفاق
تحصل أوروبا على نصف حصتها من الغاز الروسي عبر أوكرانيا ،التي
جرى إيقاف توريد الغاز الروسي إليها ،في حزيران املاضي ،بسبب النقاش
حول األسعار ،كما أن موسكو ّ
تشدد الخناق على كييف عن طريق منع دول
االتحاد األوروبي من إعادة تصدير الغاز الروسي إليها من خالل «تدفقات
عكسية».
وفي اجتماع عقد في  21من الشهر الحالي ،فشلت روسيا وأوكرانيا واالتحاد
األوروبــي مجددًا في إبــرام اتفاقية مؤقتة بشأن توريد الغاز الروسي إلى
أوكرانيا ،مع انعدام وجود مصادر مالية لدى كييف لسداد االستحقاقات
الروسيةّ ،
وتقرر عقد اللقاء األربعاء املقبل ،إال أنه جرى االتفاق مبدئيًا على
سعر الغاز لفترة االتفاقية املؤقتة حتى آذار  ،2015بواقع  385دوالرًا لكل
ألف متر مكعب.
وصرح املفوض األوروبــي للطاقة غونتر أوتينغر ،في ختام االجتماع ،بأن
العقبة الرئيسية أمــام إبــرام اتفاقية غــاز مؤقتة ،تكمن في تقاعس كييف
منذ سبعة أشهر عن سداد قيمة الغاز الذي استلمته من روسيا .ولم ّ
تحدد
املفوضية األوروبـيــة بعد مصادر التمويل لسداد ديــون أوكــرانـيــا ،على أن
تبحث في مجلس أوروبا قضية تخصيص قرض لكييف بهذا الشأن.

ْربط الرئيس الروسي إمدادات الغاز إلى أوروبا باالتفاق مع أوكرانيا دفع الدول األوروبية إلى أخذ الموضوع بجدية (أ ف ب)

ألس ــاب ـي ــع ،إذا ف ـك ــرت روسـ ـي ــا ف ــي قطع
إمــدادات ـهــا .وحـتــى امل ـجــر ،الـتــي تـعــد من
أبـ ــرز امل ـت ـضــرريــن م ــن األزم ـ ــة ال ـســاب ـقــة،
ّ
وس ـع ــت م ــراف ــق الـتـخــزيــن تـحــت األرض
ل ـت ـســع ن ـحــو  6.2م ـل ـي ــارات م ـتــر مكعب
لتلبية االستهالك السنوي ،الــذي يصل
إلــى  10.2مليارات متر مكعب ،فوصلت
إل ـ ــى ق ـ ـ ــدرة ت ـخ ــزي ـن ـي ــة ت ـب ـل ــغ ن ـح ــو 4.2
مليارات متر مكعب.
كــذلــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة إل ــى الـجـمـهــوريــة
التشيكية ،التي خزنت نحو  3.3مليارات
متر مكعب من حاجتها من الغاز ،التي
تصل إلى  7.5مليارات متر مكعب.

		
الواقع معاكس
للتطمينات الكالمية
ول ـكــن ه ــذه الـتـطـمـيـنــات ع ـلــى املـسـتــوى
الرسمي ال تلغي املخاوف من واقع يمكن
أن يفرضه قطع إمــدادات الغاز الروسي.
فــاألرقــام تـتـحــدث فــي هــذا اإلط ــار ،وهــي
أكبر دليل على االعتماد األوروبــي على
الغاز الروسي ،مع ارتفاع استيراد هذه
املــادة من روسيا إلى  16في املئة ،خالل
العام املاضي.
ولتثبيت هذه النظرية ،فقد ّقدر «معهد
أوكسفورد لدراسات الطاقة» بأن أوروبا
س ـت ـظ ــل بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـغـ ــاز ال ــروس ــي
الطبيعي بمقدار  100مليار متر مكعب
س ـنــويــا حـتــى ع ــام  ،2030أي إل ــى نحو
 60في املئة من الغاز املستورد في عام
 .2013وقال الباحث في املعهد جوناثان
ستيرن إنه بحلول عام  ،2020ستتحول
م ـع ـظــم الـ ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة ال ـت ــي تعتمد
على نحو كبير على الغاز الروسي ،إلى
اس ـت ـيــراد ال ـغــاز امل ـس ــال ،وإل ــى االعـتـمــاد
عـلــى املــزيــد مــن خ ـطــوط األنــاب ـيــب الـتــي
ّ
بموردين آخرين ،ولكن ستيرن
تصلها
تساءل في الوقت ذاته «أي دول ستدفع
الكلفة في مقابل ذلك؟».
وردًا على ذلــك ،أشــار إلــى أن احتياطات
الـ ـغ ــاز الـ ـت ــي ي ـم ـكــن ال ـل ـج ــوء إل ـي ـه ــا مــن
ال ـن ــروي ــج وبــري ـطــان ـيــا ت ـش ـهــد ن ـضــوبــا،
فيما ال يمكن االعـتـمــاد عـلــى صناعات
ّ
ال ـ ـغـ ــاز الـ ـصـ ـخ ــري امل ـ ـحـ ــلـ ــي .ك ــذل ــك ف ــإن
استيراد الغاز من شمال أفريقيا وشرق
امل ـ ـتـ ــوسـ ــط وآسـ ـ ـي ـ ــا الـ ــوس ـ ـطـ ــى وإيـ ـ ـ ــران
والعراق سيحتاج إلى وقت لتحقيقه ،لذا
يبقى الـحــل األفـضــل فــي اسـتـيــراد الغاز
الطبيعي املسال ،ولكنه األعلى كلفة.
أم ــا الـحــل اآلخ ــر ،وه ــو تــولـيــد الـكـهــربــاء
م ــن ال ـف ـح ــم ،ف ـق ــد يـ ـج ــري ال ـل ـج ــوء إل ـيــه
عـلــى حـســاب ه ــدف أه ــم ،وه ــو ال ـحـ ّـد من
انبعاثات الغازات الدفيئة.
غــريـغــوريــز بيتيل الـبــاحــث فــي «معهد
سوبيسكي» في بولندا ،قــال لصحيفة
«فــاي ـنــان ـشــال تــاي ـمــز» ال ـبــري ـطــان ـيــة ،إن
«ال ـ ــدول تــؤكــد أن ـهــا تــريــد االب ـت ـعــاد عن
الغاز الروسي ،ولكن هذا األمــر ال ّ
يمت
إل ــى الـحـقـيـقــة ب ـص ـل ــة» ،ف ـه ــذا الـتـغـيـيــر
سيحتاج إلى إنهاء عقود طويلة األمد
مــع «غ ــازب ــروم» ،الـتــي ستبقي األسـعــار
الجذابة ،على األقل خالل العقد املقبل.
ووف ـ ـ ــق ب ـي ـت ـي ــل ،ف ــإن ــه «مـ ـ ــع األخ ـ ـ ــذ فــي
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار االخ ـ ـتـ ــافـ ــات بـ ــن امل ـن ــاط ــق
األوروبـ ـي ــة ،إال أن وس ــط أوروبـ ــا يبقى
ع ـم ـل ـي ــا م ــرت ـب ـط ــا بـ ــروس ـ ـيـ ــا» ،مـضـيـفــا
أن «م ـع ـظــم أوروبـ ـ ــا س ـي ـكــون كــذلــك في
املستقبل املنظور».
مــا تـقــدم يظهر أن املفوضية األوروب ـيــة
اهـتـمـ ّـت بــالـجــانــب الـكـ ّـمــي لالحتياجات
م ـت ـجــن ـبــة ال ـت ـط ــرق إلـ ــى الـ ـع ــواق ــب عـلــى
م ـس ـت ــوى أسـ ـع ــار الـ ـط ــاق ــة ،األمـ ـ ــر ال ــذي
دفعها ومــا زال يدفعها للعمل مــن أجل
إتـ ـم ــام اتـ ـف ــاق روس ـ ــي أوكـ ــرانـ ــي ،يقيها
االصـطــدام بالواقع .فموسكو ستستمر
ف ــي اداء دور ب ــن بـعــض دول االت ـح ــاد،
وبالتالي ستضعف استجابتها لدعوات
املفوضية للتعاون ولتطميناتها حول
إمكانية االستغناء عن الغاز الروسي.
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◄ وفيات ►
زوج الفقيدة انطوان حنا فرنجية
بناتها :ريتا جورج يونس زوجة
رامز نينو وعائلتها
جـ ــومـ ــانـ ــة زوجـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـنـ ــا م ـق ـنــص
وعائلتهما
هــا زوج ــة الـنــائــب روب ـيــر فاضل
وعائلتها
جان زوجة عادل شناف
شـقـيـقـهــا :آالن (ع ـبــدال ـلــه) قيصر
يــونــس زوجـتــه س ــوزان كيرشوف
وعائلتهما
شقيقتها :عفاف قيصر يونس
وعـمــوم عــائــات يونس وفرنجية
ونينو ومقنص وفاضل وشناف
وانـسـبــاؤهــم فــي الــوطــن واملهجر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن األس ــى
فقيدتهم الغالية املرحومة
عائدة قيصر يونس
املـنـتـقـلــة إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى يــوم
السبت الواقع فيه  25تشرين األول
 2014متممة واجباتها الدينية.
يـحـتـفــل بــال ـصــاة ل ــراح ــة نفسها
الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة والنصف
مـ ــن بـ ـع ــد ظـ ـه ــر يـ ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 27
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري فـ ـ ــي ك ـ ــات ـ ــدرائـ ـ ـي ـ ــة مـ ــار
جرجس املارونية ـ ـ وسط بيروت
ث ــم ي ـن ـقــل ج ـث ـمــان ـهــا إلـ ــى مـسـقــط
رأس ـه ــا شــاتــن ـ ـ ـ ـ ت ـن ــوري ــن ،حيث
توارى الثرى.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ـص ــاة في
ص ــال ــون ال ـكــاتــدرائ ـيــة ابـ ـت ــداء من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ويومي الثالثاء واألربعاء  28و29
الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كــاتــدرائ ـيــة
مـ ــار ج ــرج ــس امل ــارونـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ وســط
بيروت ابتداء من الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة
السادسة مساء.

تصادف غدًا الثالثاء  28ت2014 1
ذكــرى مــرور ثالثة أيــام على وفاة
فقيد الشباب الغالي
غسان خضر ّ
جمال

أش ـ ـقـ ــاؤه :غ ـ ـ ــازي ،ح ـس ــن ،ن ــاص ــر،
املـ ــرحـ ــوم م ـح ـم ــد ،ع ــاط ــف ،أح ـمــد
وعلي
أوالده :خضر ،أيمن ،علي وحسن
وبـهــذه املناسبة تتلى عــن روحــه
ال ـط ــاه ــرة أي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
ومجلس عزاء في حسينية بلدته
جويا الساعة  2بعد الظهر للفقيد
الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس ـفــون :آل جـ ّـمــال ،جشي ،فــواز،
خـ ــاتـ ــون ،خ ـ ـ ــازم ،خ ـل ـي ــل ،رم ـي ـتــي،
سرحان وعموم أهالي بلدة جويا.
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