
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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حرب ألمانيا على إمدادات الطاقة الروسية 
تتصاعد بتأميم مصافي روسنفت

أعلنـت حكومـة ألمانيـا يـوم الجمعـة أعلنـت حكومـة ألمانيـا يـوم الجمعـة 1616 سـبتمبر/أيلول  سـبتمبر/أيلول 20222022، وضـع يدها على نشـاطات شـركة ، وضـع يدها على نشـاطات شـركة 
“روسـنفت” الروسـية فـي ألمــانيا )“روسـنفت” الروسـية فـي ألمــانيا )Rosneft GermanyRosneft Germany(، حيـث أفـادت وزارة االقتصـاد األلمانية (، حيـث أفـادت وزارة االقتصـاد األلمانية 
فـي بيـان لهـا أن فـروع شـركة “روسـنفت” فـي ألمــانيا قـد تـم وضعهـا تحـت وصايـة “الوكالـة فـي بيـان لهـا أن فـروع شـركة “روسـنفت” فـي ألمــانيا قـد تـم وضعهـا تحـت وصايـة “الوكالـة 
االتحاديـة” المسـؤولة عـن إدارة شـبكات الطاقـة، ويشـمل قـرار وضـع اليـد ثـاث مصـاف نفـط االتحاديـة” المسـؤولة عـن إدارة شـبكات الطاقـة، ويشـمل قـرار وضـع اليـد ثـاث مصـاف نفـط 
رئيسـية، هـي مصفـاة ” بـي سـي كـي شـويدت” )رئيسـية، هـي مصفـاة ” بـي سـي كـي شـويدت” )PCK SchwedtPCK Schwedt( بالقـرب مـن برليـن، وتبلـغ ( بالقـرب مـن برليـن، وتبلـغ 
طاقتهـا اإلنتاجيـة طاقتهـا اإلنتاجيـة 11.611.6 مليـون طـن سـنويًا، وتملـك “روسـنفت”  مليـون طـن سـنويًا، وتملـك “روسـنفت” %54%54 من أسـهمها، ومصفاتي  من أسـهمها، ومصفاتي 

“ميـرو” )“ميـرو” )MiRoMiRo( و”بايـرن أويـل” )( و”بايـرن أويـل” )BayernoilBayernoil( جنوبـي ألمــانيا.( جنوبـي ألمــانيا.
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يأتي االستحواذ على أصول شركة “روسنفت” في ألمانيا ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها برلين يأتي االستحواذ على أصول شركة “روسنفت” في ألمانيا ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها برلين 
في أعقاب الغزو الروسي ألوكرانيا، والتي تهدف إلى استبدال جميع واردات الطاقة الروسية في أعقاب الغزو الروسي ألوكرانيا، والتي تهدف إلى استبدال جميع واردات الطاقة الروسية 
“غازبروم  شركة  على  أبريل/نيسان  في  برلين  سيطرت  حيث  “غازبروم   شركة  على  أبريل/نيسان  في  برلين  سيطرت  حيث   ،،20242024 عام  منتصف  عام بحلول  منتصف  بحلول 
“غازبروم”،  الروسي  الغاز  لعماق  األلماني  الفرع  “غازبروم”، (، وهي  الروسي  الغاز  لعماق  األلماني  الفرع  )Gazprom GermaniaGazprom Germania(، وهي  )جيرمانيا”  جيرمانيا” 
كما عدلت ألمانيا في أغسطس/آب قانونًا رئيسيًا للطاقة يسمح للحكومة بوضع الشركات التي كما عدلت ألمانيا في أغسطس/آب قانونًا رئيسيًا للطاقة يسمح للحكومة بوضع الشركات التي 
تساهم في منظومة البنية التحتية الحيوية للطاقة تحت الوصاية المؤقتة، أو حتى مصادراتها. تساهم في منظومة البنية التحتية الحيوية للطاقة تحت الوصاية المؤقتة، أو حتى مصادراتها. 
توفر مصافي التكرير الثاثة التي تديرها شركة “روسنفت” الروسية مًعا حوالي توفر مصافي التكرير الثاثة التي تديرها شركة “روسنفت” الروسية مًعا حوالي ٪12٪12 من  من إجمالي إجمالي 
أكبر  من  واحدة  الروسية  الشركة  يجعل  مما  ألمانيا،  في  التكرير  لمصافي  اإلنتاجية  أكبر الطاقة  من  واحدة  الروسية  الشركة  يجعل  مما  ألمانيا،  في  التكرير  لمصافي  اإلنتاجية  الطاقة 
شركات معالجة النفط في الباد، في الوقت نفسه؛ تسببت العقوبات الغربية المفروضة على شركات معالجة النفط في الباد، في الوقت نفسه؛ تسببت العقوبات الغربية المفروضة على 
التأمين وتكنولوجيا  البنوك وشركات  األساسية من  الخدمات  التأمين وتكنولوجيا روسيا في دفع غالبية مقدمي  البنوك وشركات  األساسية من  الخدمات  روسيا في دفع غالبية مقدمي 
المعلومات، إلى عدم التعامل مع المصافي الثاث التابعة للشركة الروسية، المعلومات، إلى عدم التعامل مع المصافي الثاث التابعة للشركة الروسية، األمر الذي يعرض األمر الذي يعرض 
معظم العمليات التجارية للمصافي للتوقف، ويجعل تواجد “روسنفت” الروسية في ألمانيا معظم العمليات التجارية للمصافي للتوقف، ويجعل تواجد “روسنفت” الروسية في ألمانيا 

كأحد مصادر التهديد الرئيسية إلمدادات الطاقة األلمانية.كأحد مصادر التهديد الرئيسية إلمدادات الطاقة األلمانية.
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تمتلك “روسنفت” حصة األغلبية في مصفاة “شويدت” التي تؤمن إمدادات العاصمة برلين تمتلك “روسنفت” حصة األغلبية في مصفاة “شويدت” التي تؤمن إمدادات العاصمة برلين 
والمناطق المحيطة بها بالمنتجات النفطية،والمناطق المحيطة بها بالمنتجات النفطية، وستكون الشركة الروسية قادرة على وقف العمل  وستكون الشركة الروسية قادرة على وقف العمل 
األول  ديسمبر/كانون  في  الروسي  النفط  بحظر  األوروبي  االتحاد  قرار  سريان  عند  األول بالمصفاة  ديسمبر/كانون  في  الروسي  النفط  بحظر  األوروبي  االتحاد  قرار  سريان  عند  بالمصفاة 
جاء  لذلك؛  جاء نتيجة  لذلك؛  نتيجة  الروسي،  الخام  غير  آخر  خام  أي  بمعالجة  األرجح  على  تسمح  لن  الروسي، إذ  الخام  غير  آخر  خام  أي  بمعالجة  األرجح  على  تسمح  لن  إذ  القادم؛ القادم؛ 
استحواذ ألمانيا على مصافي “روسنفت” كخطوة ضرورية تستهدف ضمان استمرار عملها عند استحواذ ألمانيا على مصافي “روسنفت” كخطوة ضرورية تستهدف ضمان استمرار عملها عند 

دخول الحظر األوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ.دخول الحظر األوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ.
خال الشهور القليلة القادمة، ستواجه برلين عقبتين رئيسيتين في إطار سعيها لتأمين إمدادات خال الشهور القليلة القادمة، ستواجه برلين عقبتين رئيسيتين في إطار سعيها لتأمين إمدادات 

نفط بديلة عن النفط الروسي لمصفاة “شويدت”: نفط بديلة عن النفط الروسي لمصفاة “شويدت”: 
)DruzhbaDruzhba( وهو ( وهو  بديلة عن خط “دروجبا”  البحث عن مسارات  برلين  )أواًل، سيكون على  بديلة عن خط “دروجبا”  البحث عن مسارات  برلين  أواًل، سيكون على 
الشريان الرئيسي الذي يمد مصفاة “شويدت” بالنفط الروسي،الشريان الرئيسي الذي يمد مصفاة “شويدت” بالنفط الروسي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف،  ومن أجل تحقيق هذا الهدف، 
البحرية عبر  النفط  استقبال شحنات  إلى رفع قدرتها على  الحالي  الوقت  ألمانيا في  البحرية عبر تسعى  النفط  استقبال شحنات  إلى رفع قدرتها على  الحالي  الوقت  ألمانيا في  تسعى 

مينائي “روستوك” شمال شرق ألمانيا و”غدانسك” في بولندا، المطلين على بحر البلطيق.مينائي “روستوك” شمال شرق ألمانيا و”غدانسك” في بولندا، المطلين على بحر البلطيق.
ثانيًاثانيًا، تتمثل العقبة الثانية أمام ألمانيا في أن مصفاة “شويدت” مصممة خصيًصا لتكرير ، تتمثل العقبة الثانية أمام ألمانيا في أن مصفاة “شويدت” مصممة خصيًصا لتكرير 
النفط الروسي، النفط الروسي، ونتيجة لذلك؛ فإن المصفاة إذا لم يتم تحديثها لن يمكنها معالجة أي نفط ونتيجة لذلك؛ فإن المصفاة إذا لم يتم تحديثها لن يمكنها معالجة أي نفط 
آخر غير النفط الروسي، األمر الذي دفع الحكومة األلمانية لإلعالن عن استثمارات تناهز المليار آخر غير النفط الروسي، األمر الذي دفع الحكومة األلمانية لإلعالن عن استثمارات تناهز المليار 

يورو لتطوير مصفاة “شويدت”.يورو لتطوير مصفاة “شويدت”.
لن تتوقف سياسة االستحواذ على ألمانيا فقط، ولكنها ستمتد إلى بعض الدول األوروبية لن تتوقف سياسة االستحواذ على ألمانيا فقط، ولكنها ستمتد إلى بعض الدول األوروبية 
التي تعاني من سيطرة الشركات الروسية على عدد من المصافي الحيوية لديها، التي تعاني من سيطرة الشركات الروسية على عدد من المصافي الحيوية لديها، لذا فإن من لذا فإن من 
المتوقع أن تتخذ الحكومة اإليطالية في األسابيع المقبلة، قرارا باالستحواذ على مصفاة “ايساب” المتوقع أن تتخذ الحكومة اإليطالية في األسابيع المقبلة، قرارا باالستحواذ على مصفاة “ايساب” 
))ISABISAB( التابعة لشركة “لوك أويل” )( التابعة لشركة “لوك أويل” )LukoilLukoil( الروسية، وحمايتها من التوقف عن العمل، األمر الذي ( الروسية، وحمايتها من التوقف عن العمل، األمر الذي 

سيعرض آالف العاملين بالمصفاة للخطر في واحدة من أفقر مناطق إيطاليا.سيعرض آالف العاملين بالمصفاة للخطر في واحدة من أفقر مناطق إيطاليا.
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الستبدال  سريعة  حلوال  الروسية  المصافي  على  لالستحواذ  األلمانية  الخطوة  توفر  الستبدال لن  سريعة  حلوال  الروسية  المصافي  على  لالستحواذ  األلمانية  الخطوة  توفر  لن 
النفط الروسي، النفط الروسي، حيث ستحتاج ألمانيا إلى ضخ استثمارات ضخمة، وكذلك إلى المزيد من الوقت حيث ستحتاج ألمانيا إلى ضخ استثمارات ضخمة، وكذلك إلى المزيد من الوقت 
الخام  غير  أخرى  أنواع  استقبال  على  قادرة  لتصبح  للمصافي  التحتية  البنية  وتحديث  الخام لتطوير  غير  أخرى  أنواع  استقبال  على  قادرة  لتصبح  للمصافي  التحتية  البنية  وتحديث  لتطوير 
الروسي، ومع ذلك؛ فإن من الروسي، ومع ذلك؛ فإن من المرجح أن تواصل ألمانيا خالل األشهر القليلة المقبلة تأميم بعض المرجح أن تواصل ألمانيا خالل األشهر القليلة المقبلة تأميم بعض 
البنى التحتية الحيوية للطاقة من أجل تحقيق االستقاللية وإنهاء االعتماد على النفط والغاز البنى التحتية الحيوية للطاقة من أجل تحقيق االستقاللية وإنهاء االعتماد على النفط والغاز 

الروسي.الروسي.
الطاقة  بأمن  المتعلقة  األوروبية  المفوضية  قررات  وكذلك  األلمانية  الخطوة  الطاقة تكشف  بأمن  المتعلقة  األوروبية  المفوضية  قررات  وكذلك  األلمانية  الخطوة  تكشف 
األوروبي، أن الجهود األوروبية المتعلقة بإنهاء االعتماد على واردات الطاقة الروسية لم تعد األوروبي، أن الجهود األوروبية المتعلقة بإنهاء االعتماد على واردات الطاقة الروسية لم تعد 
مرتبطة بمسار الحرب في أوكرانيا، ولكنها تعبر باألساس عن تحول استراتيجي طويل األمد،مرتبطة بمسار الحرب في أوكرانيا، ولكنها تعبر باألساس عن تحول استراتيجي طويل األمد،  
بنيته  وتطوير  الطاقة  لواردات  متنوعة  إيجاد مصادر  إلى  األوروبي من خاله  االتحاد  بنيته يسعى  وتطوير  الطاقة  لواردات  متنوعة  إيجاد مصادر  إلى  األوروبي من خاله  االتحاد  يسعى 
األوروبي  االتحاد  أمام  الرئيسي  التحدي  يبقى  بينما  األوروبي   االتحاد  أمام  الرئيسي  التحدي  يبقى  بينما  الواردات،  تلك  الازمة الستقبال  الواردات،التحتية  تلك  الازمة الستقبال  التحتية 
حاليا في قدرته على صياغة استراتيجية طاقة مشتركة أكثر تماسكا تحقق الفصل الكامل عن حاليا في قدرته على صياغة استراتيجية طاقة مشتركة أكثر تماسكا تحقق الفصل الكامل عن 

واردات النفط والغاز الروسية في أسرع وقت وبأقل األضرارواردات النفط والغاز الروسية في أسرع وقت وبأقل األضرار

الخالصة 


