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مقدمة
بيــن عشــيٍة وضحاهــا، ارتفعــت أســعار الطاقــة مــن النفــط والغــاز 
لمســتوياٍت كبيــرة، بعــد غــزو روســيا ألوكرانيــا فــي 24 فبرايــر 
2022م، واضطربــت كلُّ األســواق فــي العالــم، ســواًء أســواق 
الطاقــة أو األســواق الماليــة، وحتــى أســواق الغــذاء الرئيســية. 
ر أغلــب االقتصــادات العالميــة مــن ارتفــاع  وعلــى الرغــم مــن تضــرُّ
أســعار الطاقــة، إالَّ أنــه علــى الطــرف المقابــل هنــاك بعــض الدول 

ســوف تســتفيد مــن هــذه األزمــة. 
ــع أن يكــون الرتفــاع أســعار الطاقة  علــى الصعيــد السياســي، ُيتوقَّ
ــات الدوليــة، وقــد يلعــب دوًرا  العديــد مــن التداعيــات علــى التكتُّ
مؤثــًرا فــي إعــادة تشــكيل التحالفــات والتوازنــات، فــي العديــد 

مــن دول العالــم. 
أواًل: تأثير الحرب الروسية-األوكرانية على أسعار الطاقة 

لــة بالحــرب  بت االضطرابــات الجيوسياســية األخيــرة المتمثِّ تســبَّ
الروســية-األوكرانية، في تحليق أســعار النفط والغاز لمســتوياٍت 
مرتفعــة، كمــا كانــت قبــل أكثــر مــن عشــر ســنوات، عِقــب ثــورات 
مــا ُيعــَرف بـ»الربيــع العربــي«، التــي بــدأت مطلــع عــام 2011م. 

بعــد أيــام مــن انــدالع الحــرب الروســية-األوكرانية، فــاَق ســعر 
مــارس  فــي  للبرميــل  120دوالًرا  برنــت  خــام  أو  النفــط  برميــل 
ــر 2021م. أمــا  ــر مــن 50 % عــن ســعر نوفمب ــادة أكث ــي، بزي الحال
الغــاز الطبيعــي، فقــد شــهدت أســعاره تقلبــات حــادة طــوال عــام 
2021م، وال تــزال مرتفعــة؛ نظــًرا ألهميــة ومكانــة الغــاز الروســي 
ــل اإلمــدادات بفعــل  ــى تعطُّ ــر الحــرب عل بالنســبة ألوروبــا، وتأثي
قرارات سياســية، بعدما تم بالفعل وقف العمل على اســتكمال 

إنشــاء خــط غــاٍز روســي -نــورد ســتريم 2- إلــى أوروبــا.   
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شكل )1(: أسعار النفط في الفترة من 2011- مارس 2022م

Source: Financial Time Charts

شكل )2(: أسعار الغاز في الفترة من 2010- مارس 2022م

Source: Financial Time Charts
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ري الطاقة  ثانًيا: فرص ومكاسب لمصدِّ
ال شــكَّ فــي أثــر ارتفــاع أســعار الطاقــة اإليجابــي علــى منتجــي 
ل جانًبــا كبيــًرا من إيراداتهــم المالية  النفــط والغــاز؛ نظــًرا ألنــه يشــكِّ
والموازنــة العامــة للدولــة، بعــد ســنوات مــن تدنــي أســعار برميــل 
النفــط. تشــغل منظمــة األوبــك أكبــر وأهــم تكتــل لمنتجــي النفــط 
ومكثفــات الغــاز فــي العالــم، وتضــم كًا مــن: الســعودية، الجزائــر، 
العــراق، إيــران، فنزويــا، الكويت، ليبيا، اإلمــارات، نيجيريا، الجابون، 
أنغــوال، الكونغــو، وغينيــا االســتوائية. عاوًة علــى تحالف إضافي 
هــو »أوبــك بلــس«، ويضــم عــدة دول، أبرزهــا: روســيا وأذربيجــان 

وكازاخســتان والبحريــن وماليزيــا وُعمــان. 
ســاعَد ارتفــاع أســعار النفــط حالًيــا فــي صياغــة موقــف سياســي 
واقتصــادي موحــد لمنتجــي النفــط تجــاه الغــرب، بعدمــا التــزم 
رفــض بموجبــه -حتــى  بلــس« موقًفــا موحــًدا  تحالــف »أوبــك 
ــض األســعار  اآلن- ضــخ كميــات كبيــرة وســريعة مــن النفــط تخفِّ
ــل االلتــزام بخطــط زيــادات إنتــاج تدريجيــة تــم االتفــاق  كثيــًرا، وفضَّ
عليهــا مــن العــام الماضــي، وفــق أهــداف تحالــف »أوبــك بلــس«، 

الــذي يضــم روســيا. 
ري الغــاز  أمــا ارتفــاع أســعار الغــاز، فيصــب فــي صالــح كبــار مصــدِّ
ره إلــى  الحالييــن فــي العالــم، مثــل روســيا -التــي مــا زالــت تصــدِّ
أوروبــا وغيرهــا مــن الــدول- وقطــر والواليــات المتحــدة والجزائــر، 
باإلضافــة إلــى زيــادة جاذبيتــه لــدى الــدول التــي اكتشــفت كميات 
المتوســط،  البحــر  بحــوض  وتركيــا  كمصــر  مؤخــًرا،  منــه  كبيــرة 
ــه دول الخليــج الســتغال االحتياطــات الضخمــة منــه  كذلــك توجُّ

مســتقبًا. 
إيــران أيًضــا مــن بيــن المســتفيدين مــن ارتفــاع أســعار الطاقــة، 
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مــن عــدة نــواٍح. تعانــي إيــران مــن شــح إيراداتهــا الماليــة ألكثــر 
مــن ثــاث ســنوات، إذ تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى صــادرات النفــط. 
لكــن بســبب العقوبــات التجاريــة والنفطيــة المفروضــة عليهــا مــن 
ِقَبــل الواليــات المتحــدة، تراجعــت صادرات النفــط ألكثر من %60 
مــن حجمهــا قبــل العقوبــات، واقتصــرت علــى دول معينــة، أبرزهــا 
الصيــن. لــذا فــإن ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز ســُيفيد إيــران مــن 

عــدة نواحــي، وهــي كالتالــي:
اء ارتفــاع األســعار: ســعر . 	 انتعــاش اإليــرادات الماليــة مــن جــرَّ

برميــل النفــط فــي حــدود 120 دوالًرا، ويقارب ضعف الســعر 
المقبــل  المالــي  للعــام  اإليرانيــة  الموازنــة  توقعتــه  الــذي 
1401 ه.ش )60 دوالًرا للبرميــل بالموازنــة(. علــى الرغــم مــن 
أن إيــران صاغــت الميزانيــة علــى أســاس اســتمرار العقوبــات 
ــر تلــك  ــر كميــات متواضعــة، إال أنهــا بــدأت فــي تغيي وتصدي
التقديــرات بزيــادة المتوقــع تصديــره مــن النفــط بعــد الحــرب 

ــع. الروســية-األوكرانية، وكذلــك رفعــت الســعر الُمتوقَّ
ــش الســوق العالمــي للنفــط: بزيــادة . 	 االســتفادة مــن تعطُّ

للخــارج، حتــى فــي ظــل اســتمرار  ر  الُمصــدَّ النفــط  كميــات 
ل إغــراًء لكثيــر  العقوبــات، بتقديــم خصومــات ســعرية تشــكِّ
الحائــط  لضــرب  الحكومــات  بعــض  وحتــى  الشــركات،  مــن 
بالعقوبــات األمريكيــة، فــي مقابــل ضمــان إمــدادات ثابتــة 
وأقــل مــن ســعر الســوق، خاصــًة مــن ِقَبــل الــدول كثيفــة 

للطاقــة.  االســتهاك 
ال تنطبــق نفــس المنافــع بالنســبة للغــاز: رغــم امتــاك إيــران . 	

احتياطــات ضخمــة منــه، لكنهــا تصــدره بكميــات محــدودة 
للغايــة حالًيــا للعــراق، بــل حتــى تســتورده -مــن تركمانســتان- 
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لســد العجــز فــي بعــض أقاليمهــا الشــمالية؛ بســبب كثافــة 
اســتهاكها المحلــي مــن الغــاز، وافتقارهــا للُبنيــة التحتيــة 
واالســتثمارات الازمــة للتصديــر، لكــن علــى المــدى البعيــد 
ــر اإلســتراتيجيات األوروبيــة تجــاه  قــد يتغيــر األمــر، مــع تغيُّ

روســيا. 
ورقــة فــي صالــح إيــران فــي مفاوضــات االتفــاق النــووي: إذ . 	

إن رفــع حظــر النفــط عــن إيــران يزيــد مــن الكميــات العالميــة، 
ــض األســعار المرتفعــة نســبًيا؛ نظــًرا ألن الفجــوة فيمــا  ويخفِّ
رت بـ 900 ألف برميل  بيــن اإلنتــاج واالســتهاك العالمــي ُقدِّ
يومًيــا، وفًقــا لوكالــة الطاقــة الدوليــة فــي ينايــر الماضــي، 
ــع أنَّ رفــَع الحظــر النفطــي عــن إيــران ســوف يزيــد  وُمتوقَّ
الصــادرات اإليرانيــة بقرابــة مليــون برميــل يومًيــا علــى األقــل. 

فنزويــال القابعــة تحــت وطــأة العقوبــات األمريكيــة، هــي األخــرى 
النفــط،  أســعار  ارتفــاع  مــن  كثيــًرا  تســتفيد  ســوف  إيــران  مثــل 
ــة  ــًدا النفطي ــات عنهــا، وتحدي ــة لتخفيــف العقوب ــاك احتمالي وهن
ح  منهــا، بعــد زيــارة وفــد أمريكــي لفنزويــا منــذ أيــام، بعدهــا صــرَّ
زيــادة اإلنتــاج  الفنزويلــي نيكــوالس مــادورو بإمكانيــة  الرئيــس 
النفطــي لبــاده بمليــون برميــل يومًيــا، شــرط االعتــراف األمريكي 
بحكومتــه. وتنتــج فنزويــا حالًيــا مليــون برميــل مــن النفــط، وكانت 
تنتــج مــا يزيــد عــن مليونــي برميــل يومًيــا مــن النفــط، تذهــب نســبة 
كبيــرة منهــا إلــى الواليــات المتحــدة، قبــل قطع العاقــات بينهما 
فــي 2019م. لكــن هنــاك تحديــات حــول ســرعة زيــادة اإلنتــاج 
التحالــف  فــي  تتمثــل  ألمريــكا،  وتصديــره  الفنزويلــي  النفطــي 
والعاقــات الفنزويلية-الروســية مــن ناحيــة، وفــي تدهــور الُبنيــة 
التحتيــة إلنتــاج وتصديــر النفــط فــي فنزويــا مــن ناحية أخــرى، بعد 
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ثــاث ســنوات مــن خــروج االســتثمارات األجنبيــة عقــب القطيعــة 
األمريكية.  

ثالًثا: خسائر وتوقعات متشائمة لمستهلكي الطاقة
فــي الوقــت الحالــي، ســتكون الــدول كثيفــة االســتيراد للطاقــة 
ريــن مــن االرتفــاع الحالــي لألســعار، مثــل كثيــر مــن  هــي أبــرز المتضرِّ
ــر الــدول الصناعيــة  الــدول الصناعيــة والناميــة، وعلــى رأســها أكب
في العالم كالواليات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنســا وبريطانيا 
واليابــان وإيطاليــا وكوريــا الجنوبيــة، باإلضافــة إلــى كلٍّ مــن الهنــد 
الــدول  المصنفيــن ضمــن  آســيا،  شــرق  جنــوب  ودول  والصيــن 

الناميــة، وغيرهــم الكثيــر مــن بلــدان العالــم بنســٍب متفاوتــة. 
وُتَعــّد كلٌّ مــن دول االتحــاد األوروبــي، خاصــًة ألمانيــا، فضــًا عــن 
أكبــر مســتوردي  المتحــدة والصيــن والهنــد واليابــان  الواليــات 
النفــط فــي العالــم، واألكثــر تضــرًرا مــن ارتفــاع أســعاره. وكذلــك 
ســتتأثر عــدة دول عربيــة كثيفــة اســتيراد النفــط، مثــل مصر ولبنان 
وتونس واألردن والمغرب. أما الدول التي ســتتأثر بارتفاع أســعار 
الغــاز، فهــي ألمانيــا واليابــان والصيــن والواليــات المتحــدة، وهــي 

ــف بأكبــر مســتوردي الغــاز بالعالــم. الــدول التــي ُتصنَّ
علــى المــدى القريــب، فــإن االرتفــاع المبالــغ فيــه فــي أســعار 
الطاقــة يضــر بنمــو االقتصــاد العالمــي والمســتوردين، وحتــى 
مصدري النفط أنفسهم في بعض األحيان، إذا ما طال االرتفاع؛ 
ــر فــي أســعار الطاقــة يرفــع مــن تكلفــة  نظــًرا ألن االرتفــاع الكبي
اإلنتــاج ويقلــل الطلــب واالســتهاك العالمــي، مــا قــد يقــود فــي 
النهايــة إلــى ركــود اقتصــادي عالمــي، ينخفــض فيــه الطلــب علــى 
النفــط وتنهــار أســعاره  لمســتويات متدنيــة وتتــأزم الميزانيــات، 
كمــا ســبق أن حــدث فــي عــام 2016م، عندمــا انهــار ســعر البرميل 
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ر األمــر فــي 2020م )انظــر شــكل 1(؛  ألقــل مــن 40 دوالًرا، وتكــرَّ
بســبب الركــود العالمــي الناتــج عــن تفشــي فيــروس كورونــا . لــذا، 
فــإن بعــض كبــار منتجــي النفــط يــرى أن ســعر 100 دوالر ســعٌر 

عــادٌل للبرميــل.
بالنســبة ألوروبــا، فــإن الضــرر مــزدوج، فهــي تســتورد بكثافــة كاًّ 
مــن النفــط والغــاز مــن الخــارج، فتعانــي مــن ارتفــاع أســعارهما 
ف مــن قطــع اإلمــدادات عنهــا مــن روســيا  مــن ناحيــة، وتتخــوَّ
هــا األخيــرة بكميــات هائلــة مــن الغــاز، ال  مــن ناحيــة أخــرى. وتمدُّ
تســتطيع تعويضهــا مــن أي طــرف آخــر وفــي وقــت قريــب. ومــا 
ال يقــل مــن 40% مــن إجمالــي واردات أوروبــا مــن الغــاز تأتــي مــن 
األنابيــب الروســية عبــر أوكرانيــا، أي أنهــا نقطــة ضعــف قويــة ضــد 

أوروبــا.
الصناعيــة  االقتصــادات  أكبــر  مــن  وبريطانيــا  وفرنســا  ألمانيــا 
فــي أوروبــا وأكثرهــا تضــرًرا مــن ارتفــاع أســعار الطاقــة، ســيتأثر 
المنتجيــن  لــدى  الطاقــة  فاتــورة  وســترتفع  الصناعــي،  إنتاجهــا 
والمســتهلكين علــى حــٍد ســواء، فــي وقــت لــم تتعافــى فيــه تلــك 
االقتصــادات مــن الركــود االقتصــادي أو التضخــم مــن األســاس 
بعــد إغاقــات جائحــة كورونــا. علــى ســبيل المثــال، تشــير تقديــرات 
صحيفــة »اإلندبندنــت« إلــى أن اأُلســر البريطانيــة ســتواجه زيــادًة 
بمــا يقــارب 50 مليــار دوالر فــي فواتيــر الطاقــة المنزليــة، مــن 
اء ارتفــاع أســعار الطاقــة، وســوف تضطــر الحكومــات األوربيــة  جــرَّ

إلــى تقديــم أنــواع مــن الدعــم لألســر. 
ض لصدمــة حــادة، إذا  لــذا، فــإن نمــو القتصــاد العالمــي معــرَّ
مــا اســتمر ارتفــاع أســعار الطاقــة لمســتويات كبيــرة، أو اســتمرت 
االقتصــادات  فغالبيــة  مشــتعلة.  الروســية-األوكرانية  الحــرب 
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عانــت مــن ركــود طــوال عامــي 2019 و2020م، وبــدأت فــي 
ًعــا أن يســتمر  التعافــي المحــدود فــي عــام 2021م، وكان ُمتوقَّ
التعافــي فــي 2022م، لكــن الحــرب وأســعار الطاقــة المرتفعــة 
ســتؤثر كثيــًرا علــى تلــك التوقعــات، وربمــا يدخــل العالــم في ركود 
مجــدًدا ينخفــض فيــه اإلنتــاج والطلــب العالمــي. واألســوأ مــن 
الركــود االقتصــادي، هــو الدخــول فــي حالــة الركــود التضخمــي، 
ارتفــاٌع فــي األســعار، وبالفعــل يعيــش  الركــود  حيــث يصاحــب 
العالــم اليــوم ارتفاًعــا حاًدا في أســعار الســلع الصناعيــة والغذائية 
والخدمــات، لــم يشــهده بعــض المجتمعــات الصناعيــة منذ عقود 
كالواليــات المتحــدة وأوروبــا، بينمــا يتضاعــف األثــر التضخمــي 

علــى المجتمعــات الناميــة 
الحــرب وأســعار  عــن  تنفصــل  ال  الغــذاء  أســعار  ارتفــاع  أزمــة 
الطاقــة، فهــي تتأثــر بعــدة عومــل، منهــا أســعار مدخــات اإلنتــاج، 
وأســعار الطاقــة المســتخدمة فــي اإلنتــاج والحصــاد والتصنيــع 
الزراعــي، عــاوًة علــى أثــر أكبــر للحــرب الروســية-األوكرانية علــى 
صــادرات الحبــوب األساســية مــن روســيا وأوكرانيــا، وهما مًعا من 
أهــم دول العالــم فــي إنتاجهــا كالقمــح والشــعير والــذرة وزيــوت 

الطعــام وغيرهــا. 
ــا فــي أســعار  ــة والزراعــة )الفــاو( ارتفاًع توقعــت منظمــة األغذي
التالــي  الجــدول  ــن  ويبيِّ  ،%20 إلــى  يصــل  قــد  عامــًة،  الغــذاء 
)جــدول 1( التغيــرات الســنوية، التــي طالــت أهــم الســلع الغذائيــة 
كبيــرة،  ارتفاعــات  بعضهــا  الدوليــة مؤخــًرا، وشــهد  والصناعيــة 
كالقمــح بـــ 66%، والــذرة بـــ 37%، والماشــية بـــ 16%، واألخشــاب 
بـــ 60%، والقطــن بـــ 60%، وغيرهــا الكثيــر مــن الســلع الحيويــة 

والتجاريــة.  
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جدول )1(: قائمة بالتغيرات السعرية ألبرز السلع التجارية

Source: Financial Time Charts
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ــه،  ــم كل ــي ســتطال العال ــذا، فــإن أزمــة اضطــراب األمــن الغذائ ل
وبدرجــة أكبــر الــدول المكنشــفة غذائًيــا علــى الخــارج فيمــا يتعلــق 
باســتيراد الغــذاء وخاصــًة الحبــوب واللحــوم، مثــل غالبيــة الــدول 
فــي الشــرق األوســط، وغيرهــا الكثيــر حــول العالــم؛ مــا قــد يســفر 
عــن اضطرابــات اجتماعيــة فــي بعــض البلــدان.  بينمــا نجــد أن كثيــًرا 
لــت مــن انكشــافها الغذائــي علــى  مــن البلــدان الصناعيــة قــد قلَّ
الخــارج، كالواليــات المتحــدة وفرنســا والصيــن، خاصــًة مــن الســلع 
األساســية كالحبــوب، لــذا ســيكون تأثيــر الغــاء أقــل وطــأًة علــى 
شــعوبها، لكــن فــي مقابــِل معانــاٍة اقتصاديــة مــن نــوٍع آخــر نتيجــة 
ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاسها في ارتفاع أسعار غالبية السلع 
ــر، هــي ضعــف االســتهاك  ــى أزمــة أكب المصنعــة، ربمــا تقــود إل

وتراجــع اإلنتــاج والدخــول فــي ركــود اقتصــادي جديــد. 
رابًعا: التداعيات السياسية المحتملة الرتفاع أسعار 

الطاقة
ال شــكَّ أن ورقة النفط منذ اللحظة األولى للحرب، كانت إحدى 
ــب  األوراق التــي ظنــت روســيا أنهــا مــن خالهــا يمكــن أن تتجنَّ
التصعيــد مــن جهــة الواليــات المتحــدة والغــرب، لكــن مــع وصــول 
الطاقــة  لصــادرات  ومطاولتهــا  مســبوق  غيــر  لحــٍد  العقوبــات 
الروســية، فــإن رهــان الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن يبــدو قــد 
فشــل، لكــن ال تــزال هــذه الورقــة مهمــة ومؤثــرة فــي يــد الــروس، 
حيــث أن ارتفــاع األســعار الهائــل فــي ســوق الطاقــة، قــد حــدث 

بينمــا ال تــزال روســيا لــم تخــرج مــن الســوق بصــورة كليــة. 
وربمــا ال يــزال هــذا الســاح أحــد رهانــات بوتيــن المهمــة فــي 
مواجهــة الغــرب، وربمــا تفتــح العقوبــات المجــال أمام روســيا، من 
أجــل االتجــاه نحــو الصيــن الذيــن تربطهمــا رغبــة تعديليــة واحــدة 
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تجــاه الهيمنــة األمريكيــة علــى النظــام الدولــي، ولن تتــواَن الصين 
ــات  عــن فعــل مــا هــو ممكــن؛ حتــى ال تنهــار روســيا أمــام الوالي
المتحــدة والغــرب، وذلــك علــى الرغــم مــن التهديــدات األمريكيــة 
وإفشــال  روســيا  مســاعدة  لعــدم  عليهــا  والضغــط  للصيــن، 

الضغــوط والعقوبــات الغربيــة.
إن أزمــة الطاقــة تضــع روســيا والصيــن فــي خنــدق واحــد، كمــا 
وضعتهمــا المنافســة السياســية علــى الســاحة الدوليــة، وبينمــا 
تتجــه الواليــات المتحــدة لتطويــق الصيــن فــي بحرهــا الجنوبــي، 
وتعمــل علــى تعزيــز قــوة المعســكر الغربــي، فــإن تحالــف روســيا 

ــا. والصيــن يبــدو حتمًي
ال يعقــل أن يتجــه الغــرب نحــو هــذه العقوبــات دون حســابات 
الســوق  وعلــى  اإلمــدادات،  علــى  الســلبية  للتأثيــرات  دقيقــة 
العالمــي، وعلــى النمــو االقتصــادي ككل. ومــن هنــا تأتــي أهميــة 
المســارات التــي يتحــرك فيهــا الغــرب، وتحديــًدا الواليات المتحدة 
التــي ُتجــري اتصاالتهــا مــع حلفائهــا مــن منتجــي النفــط، بــل ربمــا 
تتجــه نحــو ترميــم العاقــة مــع بعــض خصومهــا؛ لمواجهــة األزمــة 

الراهنــة.
أكثــر  ليكونــوا  باألوروبييــن  تدفــع  ســوف  األزمــة  أن  شــكَّ  ال 
فاعليــة علــى الســاحة الدوليــة، فاألزمــة تضــرب اســتقرار الــدول 
الواليــات  علــى  االعتمــاد  يكفــي  يُعــد  ولــم  بقــوة،  األوروبيــة 
المتحــدة لمعالجــة األزمــات سياســًيا وعســكرًيا واقتصاًديــا. هــذه 
الفاعليــة األوروبيــة ســتتجه باألســاس إلــى تخومهــا الجغرافيــة 
جنوب وشــرق المتوســط والفضاء األورو-آســيوي؛ لتعزيز النفوذ 
السياســي واالقتصــادي، فــي الوقــت نفســه الــذي تحاَصــُر فيــه 
روســيا، فأوروبــا ســتتطلع أكثــر مــن أي وقــٍت مضــى لانخــراط 
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فــي السياســيات العالميــةـ بــداًل عــن االنكفــاء واالســتناد علــى 
الواليــات المتحــدة.

مــن جهــة ثانيــة، أعــادت األزمــة أهميــة عــدٍد مــن المناطــق كانــت 
قــد تراجعــت فــي أولويــات الواليات المتحدة، كالشــرق األوســط، 
فأزمــة الطاقــة أعــادت ورقــًة مهمــة فــي يــد دول الخليــج، مثلمــا 
حــدث مــع أزمــة الطاقــة فــي ســبعينات القــرن العشــرين. وفــي 
ظــل هــذه الظــروف، يبــدو أن دول الخليــج ترغــب فــي اســتغال 
األزمــة، مــن أجــل إعــادة صياغــة العاقــات مع الواليــات المتحدة، 
وترفــض حتــى اآلن دوُل الخليــج الضغــط، وال ترغــب فــي تعديــل 
سياســاتها النفطيــة، وال شــكَّ أن التطــورات أتاحــت لهــا مســاحًة 
للحركــة بيــن التكتــات الدوليــة الراهنــة، وباألســاس هــذه الــدول 
ظ على اإلســتراتيجية األمريكية في الشــرق األوســط،  لديها تحفُّ
وعلــى االنســحاب الــذي فتــح المجــال لتهديــد األمــن واالســتقرار 
ــران فــي  اإلقليمــي، وربمــا مخــاوف بشــأن فتــح المجــال أمــام إي
المســتقبل لتحقيــق توازنــات متعلقــة بحســابات خاصــة للواليــات 

المتحــدة، دون النظــر لمصالــح حلفائهــا التقليدييــن.
لكــن ال يبــدو أن هنــاك رغبــة مــن جانــب دول الخليــج للتاعــب 
ــه شــرًقا، فلــم يظهــر بعــد أن  بالتوازنــات الدوليــة الراهنــة والتوجُّ
النظــام الدولــي بصــدد تغييــر باتجــاه القوى الصاعدة والمنافســة 
للواليــات المتحــدة، لكــن خلقــت األزمــة ورقــة مســاومة مهمــة، 
تقايــض بهــا دول الخليــج؛ مــن أجــل االحتفــاظ بمكانــة إســتراتيجية 
َق لهــا ذلك من خال  فــي التفاعــات الدوليــة الراهنــة، وربمــا تحقَّ
االرتفــاع  اســتيعاب  بالعمــل علــى  المتكــررة  الغربيــة  المطالــب 
احتمــال  أوروبــا عــن  الكبيــر فــي األســعار، فضــًا عــن تعويــض 
فقــدان إمــدادات النفــط والغــاز الروســيين مــع اســتمرار الغــزو 
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ــا. الروســي ألوكراني
ــزت الــدول المســتوردة  وعلــى المــدى البعيــد، فــإن األزمــة حفَّ
للنفــط للبحــث عــن بدائــل وتبنــي خطــط للتحــول نحــو الطاقــة 
النظيفــة، وربمــا يســهم هــذا فــي فقــدان العديــد مــن الــدول 
ورقــة  هائلــة، وستســقط  اقتصاديــة  لميــزات  للنفــط  دة  المــورِّ
الغــرب  الــدول فــي مواجهــة  يــد بعــض  مســاومة مهمــة مــن 
والواليــات المتحــدة، وهــو ما ســيكون له تداعيــات على مكانتها، 
ز مــن  ت هــي األخــرى ببدائــل اقتصاديــة تعــزِّ فــي حــال مــا اســتعدَّ
خالهــا قوتهــا، فــي حــال خــروج النفــط مــن المعادلــة السياســية 

ــة. ــن القــوى الدولي بي
للنفــط  المنتجــة  الــدول  مــن  عــدًدا  فــإن  علــى صعيــد متصــل، 
كإيــران وفنزويــا، التــي تعانــي مــن ضغــوط أمريكيــة هائلــة، قــد 
فتحــت لهــا أزمــة ارتفــاع أســعار الطاقــة أفًقــا مــن أجــل التخلــص 
مــن العقوبــات، وإعــادة صياغــة عاقاتهــا علــى الســاحة الدوليــة، 
ــن لســوق  ــى دخــول النفــط والغــاز فــي البلدي ــم بحاجــة إل فالعال
الطاقــة، مــن أجــل وقــف الصعــود الهائــل فــي األســعار، الــذي 
ــع أال يتوقــف، ال ســيما مــع فــرض عقوبــات علــى قطــاع  ُيتوقَّ

الطاقــة الروســي.
كبيــرة  عائــدات  تحــوز  تحديــًدا، فإنهــا ســوف  إيــران  مــن جهــة   
اء  ليــس لمعالجــة أوضاعهــا الداخليــة وأزمتهــا االقتصاديــة مــن جــرَّ
العقوبــات؛ وبالتالــي تدعيــم ســلطة »الجنــاح المتشــدد« بقيــادة 
مــن  تدعــم  عائــدات  علــى  ســتتحصل  كذلــك  لكنهــا  المرشــد، 
خالهــا نفوذهــا اإلقليمــي، وإعــادة تأهيــل ميليشــياتها لغــرض 
دعــم نفوذهــا اإلقليمــي. ربمــا يكــون ذلــك ســبًبا فــي إشــعال 
المنافســة بينهــا وبيــن جيرانهــا، تحديــًدا فــي غــرب آســيا، مــع 
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االحتفــاظ بالتحــرك شــرًقا نحــو الصيــن وروســيا ودول وســط آســيا 
والقوقــاز؛ لاحتفــاظ بقــدر مــن التــوازن فــي العاقات مــع الغرب.
وال ُيســَتبعد أن تكون بعض دول القارة األفريقية هدًفا للســوق 
األوروبيــة المســتهلكة للغــاز، إذ أن هنــاك قــدًرا هائــًا من الطاقة 
ــار المنتجيــن يفتقــرون إلــى البنيــة  اإلنتاجيــة فــي القــارة، لكــن كب
تكــون  وســوف  ســريًعا،  ســدها  يمكــن  فجــوة  وهــي  التحتيــة، 
نيجيريــا وأنغــوال وليبيــا والجزائــر ســوًقا مهًمــا علــى صعيــد واردات 
الغــاز الطبيعــي المســال بحكــم قربهــا الجغرافــي. وســيخلق هــذا 
النفــوذ األوروبــي التقليــدي فــي القــارة منافســًة مــع مناطــق 
اإلنتــاج فــي شــرق المتوســط والخليــج، باعتبــار أن جميــع هــذه 

عــة للغــاز الروســي. الــدول بدائــل ُمتوقَّ
الطاقــة ســوف  بأســعار  المرتبطــة  التداعيــات  أن  وال يســتبعد 
العالــم، مــن  العديــد مــن دول  الحــراك االجتماعــي فــي  ــز  تحفِّ
اء التضخــم وارتفــاع األســعار والبطالــة، وعــدم قــدرة بعــض  جــرَّ
الحكومــات علــى الوفــاء بالتزاماتهــا، أو التخفيــف مــن األضــرار 
د  عــن كاهــل مواطنيهــا. هــذه االضطرابــات االجتماعيــة قــد تهــدِّ
اســتقراَر بعــض الــدول، وربمــا لــو اتســعت وتــم ربطهــا باألوضــاع 
السياســية الهشــة، قــد تدفــع ببعــض األنظمــة لانهيــار، وهــو مــا 
قــد ُيعيــد للذاكــرة االنتفاضــات العربيــة فــي عــام 2011م، لكــن 

ــر. هــذه المــرة قــد تكــون األوضــاع أســوأ بكثي
خالصة

 يمكــن القــول إنــه ال يمكــن التنبــؤ بمســتقبل أســعار الطاقــة، 
دون محاولــة التنبــؤ بمســتقبل الصــراع مــا بيــن روســيا مــن ناحيــة 
وأوكرانيــا وأوروبــا والواليــات المتحــدة مــن ناحيــة أخــرى؛ نظًرا ألن 
أســعار الطاقــة هنــا ســتكون متغيــًرا تابًعــا، ليــس أســعار الطاقــة 
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ومســتقبل  العالــم،  فــي  األســواق  كلِّ  أســعار  بــل  وحســب، 
االقتصــاد العالمــي كلــه أصبــح متوقًفــا علــى مســارات واتجاهــات 

الحــرب فــي المســتقبل.
فــي حــال اســتمرار وتصاعــد الصــراع، ســوف تســتمر أزمــة الطاقــة 
بــا شــك، وقــد يدخــل العالــم فــي ركــود اقتصــادي خطيــر، أي 
سنشــهد ارتفاًعــا فــي أســعار الطاقــة، ومعهــا ارتفاع فــي تكاليف 
الدوليــة  للتجــارة  ــل  وتعطُّ المنتجــات،  أســعار  وارتفــاع  اإلنتــاج، 
بإغــاق الموانــئ يصحبــه ارتفــاع فــي تكاليــف التأميــن وكذلــك 
النقــل، ناهيــك علــى نقــص فــي تجــارة الغــذاء وارتفــاع أســعاره، 
واالســتهاك؛  الطلــب  فينخفــض  الوظائــف  ماييــن  وفقــدان 
ليــزداد الركــود االقتصــادي حــدًة وخطــورة، خاصــًة إذا مــا صاحبــه 
ارتفاعــات حــادة فــي األســعار، أو مــا ُيعــَرف بالركــود التضخمــي. 
ــر، كمــا  وفــي هــذه الحــال، قــد تنهــار أســعار الطاقــة بشــكل كبي
رو  ر منهــا مصــدِّ حــدث فــي عامــي 2015 و2016م، حينمــا تضــرَّ

النفــط التقليديــون. 
وفــي حــال وضــع حــد للصــراع فــي األجــل القريــب، ســيكون هــذا 
الوضــع هــو األفضــل بالتأكيــد بالنســبة ألســعار الطاقــة، وكذلــك 
ولاقتصــاد  ســواء  حــٍد  علــى  الطاقــة  ومســتهلكي  لمنتجــي 
العالمــي، وإن كان هــذا ال يعنــي بالضــرورة عــودة الوضــع لمــا 
قبــل الغــزو الروســي ألوكرانيــا. بمعنــى أنــه ســوف تســتقر أســعار 
الطاقــة عنــد مســتويات مقبولــة، لكنهــا أعلــى مــن مســتويات 
ــوًذا  ــًدا منب ــرة بل ــة األزمــة، لكــن ســتظل روســيا لفت ــل بداي مــا قب
مــن الغــرب؛ مــا يســتدعي البحــث عــن بدائــل ليــس فقــط للغــاز 
والنفــط الروســي، بــل لكثيــر مــن المــواد الخــام واألغذيــة المهمــة 
الجيوسياســي  الهــدوء  أن  المهــم  لكــن  رة مــن روســيا.  المصــدَّ
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المفقــود حالًيــا ســيضع حًدا لاضطرابــات االقتصادية الموجودة، 
مــن ناحيــة اســتقرار أســعار الطاقــة، بــداًل مــن التقلبــات الحــادة 
ــه هــذا مــن اســتقرار الطلــب علــى الطاقــة  والســريعة، ومــا يتبُع
الــدول الصناعيــة والناميــة، وكذلــك  والنمــو االقتصــادي فــي 
األمــن  واســتتباب  العالميــة،  والتجــارة  المــال  أســواق  اســتقرار 

الغذائــي العالمــي.
وعلــى مســتوى التداعيــات السياســية ألزمة الطاقــة الناجمة عن 
عــة لمعالجــة  الحــرب الروســية-األوكرانية، فــإن الخطــط الُمتوقَّ
أزمــة الطاقــة الراهنــة والحيلولــة دون تكرارهــا مســتقبًا، قــد 
تقــود إلــى إعــادة تشــكيل تحالفــات وتوازنــات فــي العديــد مــن 
ات  الــدول، وربمــا تكــون خطــوط إمــداد الطاقة والغــاز بمثابة ممرَّ
جيوسياســية تبنــي عليهــا هــذه الدول تحالفــات وتكتات جديدة. 
كمــا أن هــذه األزمــة قــد ُتحيــي العديــَد مــن مشــاريع نقــل الطاقــة 
بيــن الــدول، وتدفــع باالقتصــاد ليكــون قاطــرًة مهمــة لتحالفــات 

سياســية أوســع علــى المــدى الطويــل.




