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األمانيا ال�صتاء قادم: هل يمكن لل�صناعة الألمانية التغلب 
على ندرة الغاز التي تلوح في الأفق؟ 

Germany Winter is coming: Can the German 
industry overcome the looming gas scarcity?

ملخ�ص موجز

�أكبر  وتعد  �لأوروبي،  �لتحاد  في  �صناعي  قطاع  �أكبر  �ألمانيا  تمتلك 

�أكبر  بعيد  �إلى حد  �أوروبا. وهي  في  �ل�صناعي  �لقطاع  في  للغاز  م�صتهلك 

م�صتورد �أوروبي للغاز �لرو�صي، وقد �أجبر �نقطاع �ل�صحنات �لرو�صية �ألمانيا 

على مر�جعة توقعاتها للعر�ض و�لطلب. وبالنظر �إلى �أن �لأ�صر و�لم�صتهلكين 

�ل�صغار �لآخرين محميون بموجب �لتنظيم �لأوروبي و�لألماني، فمن �لمرجح 

�أن يتحمل �لعمالء �ل�صناعيون �لعبء �لأكبر من نق�ض و�صيك في �لغاز �لذي 

يلوح في �لأفق هذ� �ل�صتاء. تبحث �لورقة في و�صع �ل�صناعة �لألمانية مع 

بد�ية �صتاء 2023/2022. وتناق�ض دور �لغاز في �لقطاع �ل�صناعي �لألماني. 

كما تقدم نظرة عامة على و�صع �إمد�د�ت �لغاز ل�صتاء 2023/2022، وعلى 

�لإطار �لقانوني و�لموؤ�ص�صي �لحالي �لذي يحكم خطة �لطو�رئ للغاز.

ت�صير �لورقة باأنه على �لرغم من �تخاذ �لكثير من �لإجر�ء�ت �لت�صريعية 

�ذ  �لإ�صافية.  �لتد�بير  من  �لمزيد  �إ�صد�ر  يتم  �أن  �لمرجح  من  �لآن،  حتى 

بالرغم من �أنه تم تحديد �لإطار �لقانوني و�لم�صوؤوليات في خطة �لطو�رئ 

�لفيدر�لية، لكن هذه �لخطة ل تز�ل غام�صة للغاية. وفي �لوقت �لحا�صر، ل 

توجد خطط �أو قو�عد دقيقة تتعلق باإغالق �لقطاعات �ل�صناعية �لفردية. 

ما  هناك  كان  لو  حتى  حرج،  �صتاء  ف�صل  �ل�صناعة  تو�جه  قد  و�أخيًر�، 

يكفي من �لغاز في �لنظام، حيث �أن �لأ�صعار بعيدة كل �لبعد عن �لم�صتوى 

�لذي يبقي قطاعات �ل�صناعة �لألمانية كثيفة �ل�صتهالك للطاقة قادرة على 

�لمناف�صة مع مناف�صيها في �ل�صين �أو دول �أخرى.  

�لمقال �صدر في �لموقع �لإلكتروني لمعهد �أك�صفورد لدر��صات �لطاقة وقد تم ترجمته �إلى �للغة �لعربية باإذن من �لمعهد

الدرا�سة من اعداد:

�لدكتور �ندريا�ض �صيليجر  

الرتجمة والتلخي�ص:

�لدكتور �صفيان �أوجيدة

على  الدرا�سة  هذه  ت�سمل 

الأق�سام التالية:

1- مقدمة 
تو�زن  عن  �صــريعة  ملحة   -2

�لغاز �لأملاين

بد�ية  يف  �لطلب  حالة   -3
�صتاء 2023/2022

ب�صكل  �ل�صناعي  �لطلب   -4
مف�صل

ل�صتــــــاء  �لتوقــــــعـــــات   -5
2023/2022

6- خطة طو�رئ �لغاز 
7- �ل�صتنتاجات 
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1- مقدمة
فقد  �لرو�صية،  و�رد�تها  ��صتبد�ل  في  ف�صلت  فاإذ�  �لأوروبي،  �لتحاد  في  �صناعي  قطاع  �أكبر  �ألمانيا  لدى 

تحدث تخفي�صات في �لإنتاج �ل�صناعي، �لأمر �لذي �صيوؤدي بدوره �إلى م�صاكل �أ�صا�صية للناتج �لمحلي �لإجمالي 

�لألماني، وبالنظر �إلى مكانة �ألمانيا �لقوية في �ل�صوق �لأوروبية، فاإنها �صتوؤثر �أي�ًصا على دول �أوروبية �أخرى. 

وقد يكون عدم �ل�صتقر�ر في �أ�صو�ق �لطاقة �لأوروبية م�صدر قلق للدول �لمجاورة، وبالنظر �إلى �لدور �لهام 

ل�صناعة �لت�صدير �لألمانية، فاإنه يوؤثر على �لإمد�د�ت �لعالمية من �لمو�د �لكيميائية و�لآلت و�ل�صيار�ت و�ل�صلع 

�لأ�صا�صية مثل �لأ�صمنت و�ل�صلب.

تهدف �لورقة �إلى: )�أ( مناق�صة دور �لغاز في �لقطاع �ل�صناعي في �ألمانيا؛ )ب( �إعطاء نظرة م�صتقبلية على 

و�لموؤ�ص�صي  �لقانوني  �لإطار  2023/2022 و )ج( تقديم لمحة عامة عن  �ل�صتاء  �لغاز لف�صل  �إمد�د�ت  حالة 

�لحالي �لذي يحكم خطة �لطو�رئ �لمتعلقة بالغاز.

2- لمحة �سريعة عن توازن الغاز الألماني
بلغ  �لعالم. حيث  للغاز في  �أكبر م�صتهلك  ثامن  �لأوروبي وهي  �لتحاد  للغاز د�خل  �صوق  �أكبر  �ألمانيا  لدى 

�إجمالي  من  �لمائة  في   27 يمثل  ما   ،2021 عام  في  مكعب  متر  مليار   93 حو�لي  �لألماني  �لغاز  ��صتهالك 

�لطاقة  للطاقة في مزيج  �أهم م�صدر  ثاني  �لغاز  �لأوروبي. ويعد  27 في �لتحاد  �لـ  �لأع�صاء  ��صتهالك دول 

�لألماني م�صكاًل ن�صبة 32 في �لمائة. وكما هو �لحال في معظم �لبلد�ن �لأخرى في �أوروبا، تعاظم دور �لغاز في 

�ألمانيا خالل �لثالثين عاًما �لما�صية.

في عام 1990، �صكل �لغاز ن�صبة 15 في �لمائة من مزيج �لطاقة �لألماني وتجاوزه �لنفط و�لليغنيت و�لفحم 

�ل�صلب. وتعتمد �ألمانيا ب�صكل كبير على و�رد�ت �لغاز حيث �أن �لمو�رد �لمحلية �لقابلة لال�صتخر�ج ل تكاد تذكر. 

كما يمثل �لإنتاج �لمحلي حو�لي 5 في �لمائة فقط من �إجمالي �ل�صتهالك، ويتم ��صتير�د �أكثر من 50 في �لمائة 

من �لغاز من رو�صيا، وحو�لي 30 في �لمائة من �لنرويج، و�لباقي من هولند� وبع�ض �لموردين �لآخرين بح�ص�ض 

�صئيلة.
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الجدول 1: توازن الغاز الألماني لعام 2021 )مليار متر مكعب(

154.9الواردات )بما في ذلك العبور( 
71.2الصادرات )بما في ذلك العبور( -
83.7صافي الواردات  =
4.6  اإلنتاج المحلي  +
5.6رصيد التخزين  +
1.6الفرق اإلحصائي  -
92.5إجمالي استهالك الغاز=

34.3الصناعة منها
28.7األسر المعيشية 

11.2محطات توليد الطاقة 
6.6تدفئة المناطق

12.1قطاعات أخرى )تجارية، نقل، إلخ.(
�لم�صدر: ح�صابات �لموؤلف بناًء على

 

يتمتع ��صتهالك �لغاز �لألماني ببع�ض �لخ�صائ�ض �لمحددة، فعلى عك�ض �لدول �لأوروبية �لأخرى، مثل �إيطاليا 

�لطاقة  محطات  ذلك  في  )بما  بالغاز  تعمل  �لتي  �لطاقة  محطات  دور  فاإن  �لمتحدة،  �لمملكة  �أو  هولند�  �أو 

�لحر�رية لتدفئة �لمناطق( منخف�ض ن�صبًيا )حو�لي 15 بالمائة فقط من توليد �لكهرباء في عام 2021(. ومن 

ناحية �أخرى، فاإن �لطلب �ل�صناعي �لألماني هو �لأكبر في �أوروبا. كما هو مبين في الجدول 1، ويمثل �ل�صتهالك 

�ل�صتثنائي  �لدور  يت�صح  �أي�ًصا،  �لأوروبي  �ل�صياق  وفي  �لغاز.  ��صتهالك  �إجمالي  �لمائة من  37 في  �ل�صناعي 

لل�صناعة �لألمانية: وفًقا لـ Eurostat، تمثل �ألمانيا �أكثر من 26 بالمائة من �لطلب على �لغاز �ل�صناعي في 

دول �لتحاد �لأوروبي �لـ27، تليها فرن�صا بن�صبة 13 بالمائة. ول عجب �أن �لغاز هو �أهم وقود لل�صناعة �لألمانية 

)32 في �لمائة من �إجمالي ��صتهالك �لطاقة �ل�صناعية، تليها �لكهرباء بن�صبة 30 في �لمائة(.

وو�صل ��صتهالك �لغاز �لألماني �إلى �أعلى م�صتوى له على �لإطالق في عام 2021. في حين �أن �تجاه �لطلب 

�لمطلق هذ� لي�ض بالأمر غير �لمعتاد بالن�صبة للعديد من �لبلد�ن )حيث �أن �لغاز هو �أحد �لم�صادر �لمف�صلة 

ل�صتبد�ل �لنفط و�لفحم(. ومن �لمالحظ �أنه في جميع دول �لتحاد �لأوروبي �لأخرى تقريًبا، كان قطاع �لطاقة 

هو �لمحرك �لرئي�صي للطلب على �لغاز خالل �لعقدين �لأخيرين، و�نخف�ض �ل�صتهالك �ل�صناعي. ووفًقا لـوكالة 

 Agency for the Cooperation of Energy ،لتحـــــاد �لأوروبــــي لتعاون منظــــمي �لطاقة�

Regulators ، �رتفع ��صتهالك �لغاز لتوليـــد �لكهـــرباء في �لتحــــاد �لأوروبي بنــ�صـــبة 15 فـــي �لمائة منذ 
عام 2000، في حين �نخف�صت �لحتياجات �ل�صناعية بن�صبة 20 في �لمائة. وبعد عام 2010، لم يكن من 
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�لممكن مالحظة زيادة �أخرى في �لغاز )في �لو�قع، في معظم �ل�صنو�ت، كان ��صتخد�م �لغاز في �لطاقة �أقل من 

عام 2010( ويرجع ذلك �إلى حد كبير �إلى �لتطور �ل�صريع لم�صادر �لطاقة �لمتجددة. وفي �لمقابل، ظل �لطلب 

على �لغاز �ل�صناعي ثابًتا طو�ل �لعقدين �لما�صيين.

ال�سكل 1: ا�ستهالك الغاز الألماني ح�سب القطاع

)مليار متر مكعب(

.BMWK و Destatis و BDEW لم�صدر: ح�صابات �لموؤّلف، بناًء على بيانات مختلفة من�                   

 3- حالة الطلب في بداية �ستاء 2023/2022

خالل �لأ�صهر �لخم�صة �لأولى من عام 2022، كان �إجمالي �لطلب على �لغاز مماثاًل للمتو�صط �لذي �صوهد 

�أو  �ل�صيف في حدود  �لغاز في ف�صل  2(. وكان �لطلب على  ال�سكل  �لما�صية )�نظر  �ل�صنو�ت �لخم�ض  خالل 

�أقل بقليل من متو�صط �لخم�ض �صنو�ت. ومع بد�ية مو�صم �لتدفئة، ز�د �لطلب ب�صكل كبير وبلغ متو�صط �لخم�ض 

من  �أقل  �لغاز  ��صتهالك  �ألمانيا، ظل  في  �لتخفي�ض  وتد�بير  �لمعتدل  �لخريف  ف�صل  وبف�صل  تقريًبا.  �صنو�ت 

متو�صط �ل�صنو�ت �ل�صابقة.

وفي بد�ية �صهر دي�صمبر2022، كان ��صتهالك �لغاز �أقل بن�صبة 20 في �لمائة من �لمتو�صط )و25 في �لمائة 

�أقل من عام 2021(. ومع ذلك، تُظهر بيانات �لفترة من يناير �إلى �أكتوبر 2022 �أنه لمدة ت�صعة من �أ�صل ع�صرة 

�أ�صهر، كان �لطلب على �لغاز �أقل من متو�صط �لع�صر �صنو�ت.
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ال�سكل 2: ا�ستهالك الغاز في األمانيا في عام 2022 )المتو�سطات الأ�سبوعية(

)مليون متر مكعب/ اليوم(

�لم�صدر: 

Bundesnetzagentur)https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle_gasversorgung/start.html

وعند �لنظر �إلى �لطلب على �لم�صتوى �لقطاعي، فيالحظ تباعد �لتجاهات، فالطلب على �لغاز �ل�صناعي 

�أقل ب�صكل م�صتمر من �لمتو�صط لعام 2018 �إلى عام 2021، ومن مايو وما بعده �أي�ًصا �أقل من �لحد �لأدنى 

لهذه �لفترة �لمرجعية )ال�سكل 3(. وفي بع�ض �لأ�صابيع، كان �لطلب على �لغاز �ل�صناعي �أقل باأكثر من 30 في 

�لمائة من متو�صط �لطلب.

بالن�صبة لال�صتهالك �لأ�صري و�ل�صركات �لتجارية، ل توجد تقريًبا �أي �آثار تخفي�ض مرئية على مد�ر �لعام 

)�نظر ال�سكل 4(. وقد �نخف�ض �لطلب �إلى ما دون �لمتو�صطات �لتاريخية فقط في بع�ض �لأ�صابيع خالل ف�صل 

�لخريف. ولكن خالل �ل�صيف، كان �لطلب �أعلى من �لمتو�صط في بد�ية دي�صمبر 2022 ثم عاود �لرتفاع مرة 

�أخرى، متجاوز�ً �لحد �لأدنى من عام 2018 �إلى عام 2021.
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ال�سكل 3: ا�ستهالك الغاز في القطاع ال�سناعي الألماني عام 2022 )المتو�سطات الأ�سبوعية(

)مليون متر مكعب/ اليوم(

�لم�صدر: 

Bundesnetzagentur)https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle_gasversorgung/start.html

و�أخيًر�، �نخف�ض �ل�صتهالك في محطات �لطاقة �لتي تعمل بالغاز بنحو 13 في �لمائة مقارنة بعام 2021 

)من يناير �إلى �أكتوبر2022(. وعند �لمقارنة بمتو�صط �لع�صر �صنو�ت، فاإن �أربعة من �أ�صل ع�صرة �أ�صهر في عام 

2022 كانت �أعلى من �لمتو�صط �ل�صهري �لمناظر، مما ي�صير �إلى �أنه لم يكن هناك �صوى �لقليل من �لخف�ض في 
هذ� �لقطاع مقارنة بالبيانات �لخا�صة بفتر�ت �صابقة.

ال�سكل 4: ا�ستهالك الغاز في القطاع ال�سكني والتجاري الألماني عام 2022 )المتو�سط الأ�سبوعي(

)مليون متر مكعب/ اليوم(

�لم�صدر: 

Bundesnetzagentur)https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle_gasversorgung/start.html
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 4- الطلب ال�سناعي 

كما ذكرنا �صابًقا، يعد �لقطاع �ل�صناعي �أكبر م�صتهلك للغاز في �ألمانيا. حيث يتركز ��صتهالك �لغاز في عدد 

قليل من �ل�صناعات. كما هو مو�صح في ال�سكل 5، وتعد �ل�صناعة �لكيميائية �إلى حد بعيد �أكبر م�صتهلك للغاز، 

تليها �ل�صناعات �لغذ�ئية و�لمعدنية.

ال�سكل 5: ح�س�ص القطاعات المختلفة في ا�ستهالك الغاز ال�سناعي في األمانيا )2020(

�لم�صدر: 

Statistisches Bundesamt )2022(، Fakten zur Gasversorgung، Press Release Nr. N 044. https://www.

destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/07/2022/PD22_N43_044.html 

وتعد هذه �ل�صناعات م�صاهم ب�صكل كبير في �إجمالي �لقيمة �لم�صافة لألمانيا )1،774 مليار يورو في عام 

2020(. وتمثل �ل�صناعات �لكيميائية )بما في ذلك �لأدوية و�لمو�د �لتركيبية( حو�لي 15 في �لمائة من �إجمالي 
�لقيمة �لم�صافة، و�صناعة �لمعادن و�لأغذية )بما في ذلك �لم�صروبات و�لتبغ( لكل منها بن�صبة 11 في �لمائة، 

�ل�صناعات  �لمائة. وتمثل  3 في  �إلى حو�لي  �لتكرير  و�لورق وم�صافي  �لزجاج  في حين ي�صل كل من �صناعة 

�لخم�ض �لأكثر ��صتهالكا للغاز معا 46 في �لمائة من �إجمالي �لقيمة �لم�صافة �لألمانية.

وفي عام 2022، نفذت �ل�صناعة �لألمانية عدًد� من �لإجر�ء�ت �لتي �أدت �إلى خف�ض �لطلب مقارنة بال�صنو�ت 

�ل�صابقة. ولكن من غير �لمرجح �أن تكون �ل�صناعة �لألمانية قادرة على �إدخال تخفي�صات �إ�صافية خالل �لأ�صابيع 

يوليو  تم في  للر�أي  ��صتطالع  نتائج  وبينت  �لإنتاج.  كبيرة في  �إجر�ء تخفي�صات  �لقادمة دون  �لقليلة  و�لأ�صهر 

2022 من قبل �تحاد �ل�صناعات �لألمانية �حتمالية خف�ض بن�صبة 8.5 في �لمائة فقط لهذ� من �لطلب �ل�صتاء 
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و�لتي تبلغ حو�لي 3 مليار متر مكعب فقط عند ��صتخد�م �ل�صتهالك �ل�صناعي لعام 2021 كمعيار. 

ويمكن تحقيق معظم هذه �لتخفي�صات من خالل �لتحول �إلى �لمنتجات �لنفطية، حيث يمكن ��صتبد�ل جزء 

محدود جد�ً من �لطلب على �لغاز بالكهرباء )ويف�صل �أن تكون من �لطاقات �لخ�صر�ء( )�نظر ال�سكل 6(.

ال�سكل 6: خيارات ال�ستبدال ق�سيرة الأجل للغاز في القطاع ال�سناعي الألماني

و�إن كان �لو�صع في بع�ض �ل�صناعات قد يبدو �أف�صل �إلَ �أنه يبدو من �لإن�صاف �لقول باأن �لطلب �ل�صناعي لن 

ينخف�ض �أكثر من ذلك بكثير. فيما يتعلق بالبيانات �لمقدمة في ال�سكل 3، يمكن �لفتر��ض �أن معظم �إمكانات 

�لتخفي�ض �لم�صار �إليها في ��صتق�صاء �صيف 2022 قد تحققت بالفعل و�أن �لمزيد من �لتخفي�صات في ��صتخد�م 

�لغاز يمكن �أن يكون لها تاأثير�ت كبيرة على �لإنتاج �ل�صناعي.

2023/2022 5- التوقعات ل�ستاء 
�نخف�صت و�رد�ت �لغاز �لرو�صي ب�صدة بعد بد�ية �لحرب في �أوكر�نيا في فبر�ير 2022 وتعطلت تماًما بحلول 

نهاية �أغ�صط�ض. ونظًر� لعدم وجود محطة لإعادة تحويل �لغاز �لطبيعي �لم�صال )LNG( في �ألمانيا قيد �لت�صغيل 

قبل دي�صمبر 2022، كان ل بد من ��صتير�د و�رد�ت �إ�صافية عن طريق خطوط �لأنابيب خالل معظم �لعام. 

ونظًر� لمحدودية �لطاقة �لإنتاجية �لفائ�صة في �لنرويج وهولند�، ف�صال عن ندرة خيار�ت �لحجز لمحطات 

�لغاز �لطبيعي �لم�صال في �لبلد�ن �لمجاورة، �نخف�صت �لو�رد�ت ب�صكل كبير. كما �نخف�ض �إجمالي �لو�رد�ت من 

حو�لي 400 �إلى 500 مليون متر مكعب/يوم في �لن�صف �لأول من �لعام �إلى �أقل من 250 مليون متر مكعب/

يوم في يوليو 2022. ومع توقف عمليات �لت�صليم �لرو�صية عبر خط نورد �صتريم )كانت هناك بع�ض عمليات 
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�لت�صليم �لطفيفة �لتي يمكن مالحظتها عبر نقطة �لحدود �لت�صيكية خالل �صهر �صبتمبر 2022(، وبحلول �أو�ئل 

دي�صمبر 2022 لم تبلغ �صوى حو�لي 300 مليون متر مكعب في �ليوم )�نظر �ل�صكل 7(. 

ومن �لمحتمل جًد� �أل ت�صل و�رد�ت �لغاز �لرو�صي �إلى �ألمانيا مبا�صرة هذ� �ل�صتاء. وبالنظر �إلى �أن �لطلب 

على �لغاز في ف�صل �ل�صتاء �أعلى بنحو �أربعة �أ�صعاف من م�صتويات �ل�صيف، فاإن م�صتويات ��صتير�د �لغاز �لتي 

�صوهدت في بد�ية ف�صل �ل�صتاء لن تكون كافية لتغطية �لطلب �لمو�صمي. 

ومن �لممكن �صحب بع�ض �لكميات �لمفقودة من مو�قع �لتخزين، و�لتي تم ملوؤها بالكامل بحلول �صهر نوفمبر 

2022. يعد هذ� نجاًحا ملحوًظا ل�صناعة �لغاز �لألمانية، حيث و�صلت م�صتويات �لتخزين �إلى م�صتوى منخف�ض 
تاريخيًّا بنهاية �صتاء 2022/2021.

ال�سكل 7: واردات الغاز الألمانية 2022

)مليون متر مكعب/اليوم(

�لم�صدر:

Bundesnetzagentur  )https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle_gasversorgung/start.html(

ل�صركة  �لإ�صتر�تيجية  �لإجر�ء�ت  �إلى   2022 و   2021 عامي  خالل  �لمنخف�صة  �لم�صتويات  هذه  وترجع 

Gazprom حيث تمتلك �ل�صركة �أكبر مرفق �لتخزين في »ريدن« )Rehden( . وقد �أهملت �صركة غازبروم 
ملء هذ� �لمرفق في �صيف 2021، ومنذ �أبريل 2022 �أ�صبحت �لمن�صاأة تحت �صيطرة �لدولة �لألمانية. ويمكن 

�أن ياأتي �لدعم �لإ�صافي من محطات ��صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صال )LNG(، �لتي كانت قيد �لإن�صاء )بد�ية 

بحلول  لها  �لمخطط  �لأربعة  �لم�صاريع  من  �لأقل  على  �ثنين  ت�صغيل  يبد�أ  �أن  �لمرجح  ومن   .)2022 دي�صمبر 

هاتين  بجانب  منهما.  لكل  مكعب  متر  مليار   8 بمقد�ر  �ل�صتير�د  �صعة  من  يزيد  مما   ،2022 دي�صمبر  نهاية 

 )RWE و Gasunie محطة �لغاز �لطبيعي �لم�صال - لكل( Brunsbüttel لمحطتين، في »برون�صبوتل« �أو�
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في  �لم�صال  �لطبيعي  �لغاز  محطة  فاإن   ،)Uniper )ل�صركة   Wilhelmshaven �أو  »فيلهلم�صهافن«  وفي 

»لوبمين« �أو Lubmin  )�ل�صركة Deutsche ReGas( لديها فر�صة و�قعية لبدء �لتدفق خالل ف�صل �ل�صتاء 

)ربما خالل يناير 2023( و�صتزيد من قدرة �ل�صتير�د بمقد�ر 5 مليار متر مكعب �أخرى. لذلك، في �لمجمل، 

يمكن للغاز �لطبيعي �لم�صال �أن ي�صيف 21 مليار متر مكعب من �صعة �ل�صتير�د، �أي حو�لي 23 في �لمائة من 

��صتهالك �لغاز �لألماني في عام 2021 )ولكن ل يز�ل �أقل من ن�صف تدفقات نورد �صتريم 1(.

�إن غياب �لغاز �لرو�صي ترك فجوة كبيرة ل يمكن �صدها من خالل تد�بير من جانب �لعر�ض فقط. وقد ن�صرت 

�لهيئة �لتنظيمية �لألمانية Bundesnetzagentur تحليل �صيناريو لتو�زن �لعر�ض و�لطلب على �لغاز من يوليو 

2022 �إلى يونيو 2023. وت�صمل �ل�صيناريوهات �فتر��صات حول �لطلب على �لغاز، وتو�فر م�صادر �لإمد�د�ت، 
ودرجات �لحر�رة، وم�صتويات ملء �لتخزين وعو�مل �أخرى. وهناك معيار�ن رئي�صيان وهما معدل نجاح تد�بير 

خف�ض �لطلب ودرجة ��صتخد�م نورد �صتريم 1. وت�صتخدم Bundesnetzagentur �لختالفات في تدفقات 

Nord Stream 1 �لتي تتر�وح بين 40 في �لمائة من متو�صط �لتدفقات �ل�صنوية و0 في �لمائة.
 Bundesnetzagentur الجدول 2: افترا�سات ونتائج مختارة من ح�سابات �سيناريو الغاز بوا�سطة

)مليار متر مكعب(

نق�ص الغاز 

)البداية(

نق�ص الغاز 

)الحجم(

ا�ستيراد ت�سدير الطلب ال�سيناريو

2022/11 34 101 72 87 1

2022/11 30 101 68 87 1.1

2023/01 11 101 47 87 1.1.1

2022/12 21 101 72 73 2.1

2023/01 7 101 58 73 1.2.1

- - 101 47 73 2.2.1

2023/04 1 110 58 73 3.1

- - 114 58 73 1.3.1
  2023 bis Juni 2022 Gasszenarien von Juli ، )2022( Bundesnetzagentur :لم�صدر�

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/
aktuelle_gasvers orgung/start.html، �ل�صفحتان 6 و 9.

تم ن�صر �ل�صيناريوهات في بد�ية �صهر �أغ�صط�ض 2022 ولم تاأخذ في �لعتبار �لإغالق �لكامل لـنورد �صتريم 

"Nord Stream" من قبل Gazprom �لذي حدث في نهاية �صهر �أغ�صط�ض 2022 و�لنفجار�ت �لتي �أدت 
�إلى ت�صريبات هائلة في �صهر �صبتمبر. لذلك، فاإن �لتباين بن�صبة 0 بالمائة هو �لعر�ض �لو�قعي �لوحيد لف�صل 

�ل�صتاء. وبالنظر �إلى ذلك وبافتر��ض خف�ض محدود للطلب فقط )5 في �لمائة(، يمكن �أن ت�صل فجوة �لغاز 
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�إلى 34 مليار متر مكعب )“�ل�صيناريو �لأ�صا�صي”(، مع حدوث �أول نق�ض في �لغاز في �ألمانيا في نوفمبر، حتى 

مع م�صاهمة ق�صوى تبلغ 22 مليار متر مكعب من �لتخزين. و�إذ� ما تم تقلي�ض �لطلب على �لغاز بن�صبة 20 في 

�لمائة، ف�صيظل هناك نق�ض قدره 21 مليار متر مكعب من �صهر دي�صمبر 2022 ف�صاعًد�. 

وتجدر �لإ�صارة �إلى �أن �ل�صيناريو �لأ�صا�صي، وهو ��صتخد�م 90 في �لمائة من محطات �لغاز �لطبيعي �لم�صال 

�لمخطط لها )و�لتي تمثل في �ل�صيناريو حو�لي 12 مليار متر مكعب( قد تم ت�صمينها بالفعل، ومن غير �لموؤكد 

فيه �أن يتم �صر�ء �لو�رد�ت �لالزمة. ويلخ�ض الجدول 2 �لفتر��صات و�لنتائج �لرئي�صية من �ل�صيناريوهات ذ�ت 

�ل�صلة )�أي جميعها بدون نورد �صتريم 1 خالل ف�صل �ل�صتاء(.

هناك  لذلك  �ل�صتاء،  ف�صل  متو�صط  تفتر�ض  هذه  �ل�صيناريو  ح�صابات  كل  �أن  مالحظة  �لمهم  من  و�أخيًر�، 

بالتاأكيد خطر �صعودي لفجوة �لغاز. ولكن حتى لو ظهر �صتاء معتدل، فاإن فجوة �ل�صيناريو �لأ�صا�صي تعادل تقريًبا 

�إجمالي �لطلب على �لغاز �ل�صناعي في �ألمانيا )حو�لي 34 مليار متر مكعب(! ومع ذلك، تم ن�صر �ل�صيناريوهات 

�أ�صا�صي بالو�صع �لغام�ض لإمد�د�ت نورد �صتريم وغيرها من  في �صهر �أغ�صط�ض 2022 وهي مدفوعة ب�صكل 

�لمعايير غير �لو��صحة مثل �لتخزين و�لغاز �لطبيعي �لم�صال وبد�ية مو�صم �لتدفئة.

ومنذ �صهر �أغ�صط�ض 2022، تطورت جميع �لمعايير ب�صكل �أف�صل من �لمتوقع )با�صتثناء نورد �صتريم 1( حيث 

تم ملء �لتخزين ب�صكل �أ�صرع ومع زيادة حجم �لغاز �لعامل، كانت درجات �لحر�رة معتدلة جًد� خالل �لخريف 

ومن �لمحتمل �أن تكون �صعة �لغاز �لطبيعي �لم�صال �لمحققة �أكثر من �لمح�صوبة. كما �أن �لو�رد�ت من م�صادر 

�أخرى قد لبت �لتوقعات و�نخف�صت �ل�صادر�ت. و�لر�صالة �لرئي�صية لهذ� �لموقف �لمحدث هي �أن نق�ض �لغاز 

�ل�صتاء �صديد  يوؤدي ف�صل  �لخ�صو�ض، قد  لي�ض م�صتحياًل. على وجه  �إلى حد ما - ولكنه  �أ�صبح غير مرجح 

�لبرودة �إلى جانب �نخفا�ض �لو�رد�ت �إلى حالة �إمد�د محدودة بحلول نهاية فبر�ير 2023. و�إذ� كانت م�صتويات 

�لتخزين في نهاية �صتاء 2023/2022 منخف�صة نتيجة لذلك، فاإن �لتوقعات ل�صتاء 2024/2023 ي�صبح غير 

�آمن ب�صكل متز�يد.

�إلى جنب مع  �أن�صطة �ل�صوق )جنًبا  �أزمة �لطاقة �لأخيرة دفع بالحكومة �لألمانية للتدخل لتنظيم  �إن طول 

باألمانيا،  �لطاقة  لقطاع  �لقانوني  و�لإطار  �لمخت�صة  بالموؤ�ص�صات  يتعلق  وفيما  �لأوروبي(.  �لتحاد  توجيهات 

يمكن للقارئ بالرجوع �لى �لورقة بالإنجليزية و�لتي تقدم لمحة عامة عن �لموؤ�ص�صات �لمعنية بالقطاع و�لإطار 

�لقانوني له. �لجدير بالذكر �أنه لم يكن لدى �ألمانيا وز�رة طاقة نموذجية. في �لو�قع، ظهرت ت�صمية “�لطاقة”  

لأول مرة با�صم وز�رة في عام 2013 عندما تم تغيير ��صم وز�رة �ل�صوؤون �لقت�صادية و�لتكنولوجيا �إلى وز�رة 

�ل�صوؤون �لقت�صادية و�لطاقة.
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6- خطة طوارئ الغاز  
تم �إ�صد�ر خطة �لطو�رئ �لوطنية في �صبتمبر 2019 وهي بمثابة تنفيذ لالإجر�ء�ت �لتي تتطلبها �لالئحة 

�لأوروبية 1938/2017 �لمتعلقة بتد�بير حماية �أمن �إمد�د�ت �لغاز �عتباًر� من �أكتوبر 2017. وتتكون خطة 

�لطو�رئ من ثالثة م�صتويات:

يوؤدي  �أن  �لمحتمل  من  باأن حدًثا  وموثوقة  ملمو�صة وخطيرة  معلومات  وجود  “في حالة  المبكر:  الإنذار   •
�إلى تدهور كبير في حالة �إمد�د�ت �لغاز قد يحدث ومن �لمحتمل �أن يوؤدي �إلى �لتنبيه �أو بدء م�صتوى 

�لطو�رئ”. تم تفعيل هذ� �لم�صتوى في 30 مار�ض 2022.

• التنبيه: “في حالة حدوث �نقطاع في �إمد�د�ت �لغاز �أو �رتفاع ��صتثنائي في �لطلب على �لغاز مما يوؤدي 
�إلى تدهور كبير في حالة �إمد�د�ت �لغاز ولكن �ل�صوق ل يز�ل قادًر� على �إد�رة هذ� �ل�صطر�ب �أو �لطلب 

دون �لحاجة �إلى �للجوء �إلى تد�بير غير قائمة على �ل�صوق”. تم تفعيل هذ� �لم�صتوى في 23 يونيو 2022 

بعد قطع كبير لالإمد�د�ت �لرو�صية.

• الطوارئ: “في حالة وجود طلب مرتفع ب�صكل ��صتثنائي على �لغاز، �أو حدوث �نقطاع كبير في �إمد�د�ت 
�لغاز �أو تدهور كبير �آخر في حالة �إمد�د�ت �لغاز، وتم تنفيذ جميع �لتد�بير �لم�صتندة �إلى �ل�صوق ذ�ت 

تد�بير  تقديم  وبالتالي يجب  �لغاز،  �لمتبقي على  �لطلب  لتلبية  كافية  �لغاز غير  �إمد�د�ت  ولكن  �ل�صلة، 

للعمالء �لمحميين”. وحتى بد�ية دي�صمبر  �لغاز  �إمد�د�ت  �ل�صوق بهدف حماية  �إ�صافة غير قائمة على 

2022، لم يكن هذ� �لم�صتوى قد دخل حيز �لتنفيذ. وبخالف �لم�صتويين �لأدنى، حيث يمكن �لإعالن عن 
�لتن�صيط من قبل وزير �ل�صوؤون �لقت�صادية من خالل بيان �صحفي م�صترك، يجب تنفيذ خطة �لطو�رئ 

بمر�صوم �تحادي.

قانونان  ذلك  من  و�لأهم  و�لمر��صيم.  �لقو�نين  من  عدد  في  �لأوروبي  �لتحاد  لو�ئح  متطلبات  نقل  ويتم 

EnSiG( 1975(. يحدد قانون �لطاقة  لعام  �لطاقة  �أمن  �لطاقة )EnWG( وقانون  موجود�ن، وهما قانون 

�خت�صا�صات �لموؤ�ص�صات �لمختلفة ويحدد �أي�ًصا بع�ض �لتد�بير �لم�صتندة �إلى �ل�صوق، و�لتي تتو�فق مع م�صتوى 

�لتاأهب لخطة �لطو�رئ. يتم تعريف �لأدو�ت غير �لقائمة على �ل�صوق في قانون �أمن �لطاقة، وبناًء على هذ� 

�لقانون، يوجد مر�صوم ي�صمى مر�صوم �أمن �لغاز، و�لذي تم تقديم �لن�صخة �لأولى منه في عام 1982.

وعندما تف�صل �لتد�بير �لقائمة على �ل�صوق )مثل �إعادة تخ�صي�ض تدفقات �لغاز، و�ل�صتخد�م �لمو�صع لمو�زنة 

�لقابلة لالنقطاع( في تحقيق �ل�صتقر�ر في �لأ�صو�ق ومن �لمحتمل حدوث نق�ض حاد في  �لعقود  �أو  �لطاقة 

�لإمد�د�ت، يجب تفعيل م�صتوى �لطو�رئ. يت�صمن هذ� �لم�صتوى �لأخير عدًد� من �لإجر�ء�ت غير �لقائمة على 

عمليات  في  بالتدخل   )”Bundeslastverteiler“ با�صم  )�لمعروف  �لمركزي  للمن�صق  ت�صمح  و�لتي  �ل�صوق، 

في  �ل�صلة  ذ�ت  �لفاعلة  �لجهات  ت�صجيع  �أي�ًصا  �لمن�صق  على  يجب  ذلك،  ومع  منا�صًبا.  ذلك  كان  �إذ�  �ل�صوق 

�ل�صوق )مثل م�صغلي �لنقل( على �ل�صتمر�ر في ��صتخد�م �لأدو�ت �لقائمة على �ل�صوق. تم تعيين منظم �لطاقة، 
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�لتي  �لأزمات،  وحدة  تدعمه  مركزي،  كمن�صق  �لغاز  باأمن  �لخا�ض  �لمر�صوم  في   ،Bundesnetzagentur
 Bundesnetzagentur صيكون لها دور ��صت�صاري. ويحدد مر�صوم �صالمة �لغاز �لأدو�ت �لممكنة �لتي يمكن لـ�

�لختيار من بينها: من حيث �لمبد�أ، تخ�صع جميع �أجز�ء �صل�صلة قيمة �لغاز )من �لإنتاج �إلى �ل�صتهالك �لنهائي( 

لتدخل �لدولة �لمحتمل.

7- ال�ستنتاجات 
وخال�صة �لقول، �إن �لكثير من �لإجر�ء�ت �لت�صريعية قد �تخذت حتى �لآن ومن �لمرجح �أن يتم �عتماد تد�بير 

�إ�صافية. ومع ذلك، فاإن بع�ض �لقر�ر�ت تبدو فاترة �إلى حد ما. �إن �لمناق�صات �لحالية وغير �لمفهومة ب�صاأن 

تاأجيل �لتخل�ض �لتدريجي من �لطاقة �لنووية �أو �لم�صاهمة �لتي ل تز�ل عالية جد� للغاز في قطاع �لكهرباء 

لي�صت �صوى مثالين فقط. وفي �لوقت نف�صه، وبف�صل �لدعم �لحكومي، كانت �لمخزونات ممتلئة في بد�ية ف�صل 

�ل�صتاء ول يوجد �نعد�م لالأمن ب�صاأن �صحنات �لغاز �لرو�صي )حيث تم تخفي�صها بالفعل �إلى �ل�صفر وعلى �لأقل 

من وجهة �لنظر هذه، ل يوجد �أي تاأثير �صلبي على �ل�صوق(. 

و�لحقيقة باأن رو�صيا لن تعود �إلى �صوق �لغاز �لألمانية تترك بالطبع فجوة كبيرة في �لعر�ض، ولكن كما كان 

و��صًحا بالفعل في �ل�صيف، فقد �صمح هذ� لالعبين في �ل�صوق بال�صتعد�د )قدر �لإمكان( لهذ� �لو�صع. ومع 

ذلك، فاإن بر�مج خف�ض �لطلب لي�صت كافية تماًما لتقليل �ل�صتهالك ب�صكل كاٍف. وفي �لو�قع، قد توؤدي �إجر�ء�ت 

مثل �لإعانات �لحكومية لفاتورة �لغاز ل�صهر دي�صمبر �إلى تقوي�ض خطط �لتخفي�ض. وقد يوؤدي ذلك �إلى فجوة 

في �إمد�د�ت �لغاز، و�لتي بدورها يمكن �أن توؤدي �إلى قطع �لعمالء �ل�صناعيين )حتى لو كانت �حتمالية حدوث 

ذلك �أقل من منظور دي�صمبر مما كانت عليه خالل ف�صل �ل�صيف(. وتم تحديد �لإطار �لقانوني و�لم�صوؤوليات 

في خطة �لطو�رئ �لفيدر�لية، لكن هذه �لخطة تظل غام�صة للغاية بالن�صبة للم�صائل �لجوهرية.

وفي �لوقت �لحا�صر، ل توجد خطط �أو قو�عد دقيقة تتعلق باإغالق �لعمالء �أو �لقطاعات �ل�صناعية �لفردية، 

تو�جه  و�أخيًر�، قد  �لقبيل.  من هذ�  قطع”  “�أمر  �أي  لن�صر  نية  توجد  ل   ،Bundesnetzagentur لـ  ووفًقا 

�ل�صناعة على وجه �لخ�صو�ض �صتاًء حرًجا، حتى لو كان هناك ما يكفي من �لغاز في �لنظام، حيث �أن �لأ�صعار 

بعيدة كل �لبعد عن �لم�صتوى �لذي من �صاأنه �أن يبقي قطاعات �ل�صناعة �لألمانية كثيفة �ل�صتهالك للطاقة قادرة 

على �لمناف�صة مع مناف�صيها في �ل�صين �أو �لبلد�ن �لأخرى. 

بدون  حتى   2022 عام  في  عليه  كانت  مما   2024/2023 في  لألمانيا  بكثير  اأف�سل  الغاز  اإمدادات  تبدو 

�سحنات رو�سية.

• �أولً، �صيكون هناك محطتان على �لأقل، وربما �أكثر، لإعادة تحويل �لغاز �لطبيعي �لم�صال �إلى غاز. 	

• ثانًيا، لن تكون هناك قيود �إ�صتر�تيجية على ملء مر�فق �لتخزين كما كان �لحال هذ� �لعام )ملكية غازبروم 	

.)Rehden »لتخزين في »ريدن
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• ثالًثا، ومع مرور �لوقت، �صيتم بناء �لمزيد من محطات �لطاقة �لمتجددة، ويمكن تنفيذ عمليات ��صتبد�ل 	

�لغاز، ويمكن تطوير خطط �أكثر تطور� لخف�ض �لطلب. �لعامل �لآخر يمكن �أن يكون تطور نمو �لناتج �لمحلي 

�لإجمالي، فاإذ� �صهد �لقت�صاد �لألماني حالة ركود، فقد يكون �لنخفا�ض في ��صتهالك �لطاقة هو �لنتيجة.

ولكن �لتوقعات �لأخيرة من �لموؤ�ص�صات و�لبنوك و�لحكومة ل ترى �صوى ركوًد� طفيًفا في �لقت�صاد �لألماني. 

وتقدر �لحكومة �لألمانية �نخفا�ًصا بن�صبة )-0.4%(، بينما ترى �لمفو�صية �لأوروبية �نخفا�ض بمعدل )-%0.6(. 

�لدولي  �لنقد  و�صندوق   )OECD( و�لتنمية  �لقت�صادي  �لتعاون  منظمة  تقدير�ت  مع  �لأرقام  هذه  وتتو�فق 

)IMF( )كالهما -%0.3(.

�ل�صتاء  2023 )لال�صتعد�د لف�صل  لعام  �لمقبل  �ل�صيف  و�نتهاء   2022 �ل�صتاء عام  نهاية ف�صل  ولكن حتى 

�لقادم 2023(، هناك حاجة �إلى بذل جهود كبيرة بما في ذلك �لمزيد من �لإعانات وتد�بير �لم�صاعدة �لأخرى 

من قبل �لحكومة لجلب �أكبر عدد ممكن من �ل�صركات خالل ف�صل �ل�صتاء.

وت�صمل هذه �لحمالت �لجديدة �أو غيرها من �لتد�بير �لتي ت�صتهدف �لأ�صر �لمعي�صية �لخا�صة. على �لرغم 

من �أن �نخفا�ض �لطلب ملحوظ مقارنة بالعام �لما�صي، �إل �أن �لطلب على �لغاز ل يز�ل مرتفعا في هذ� �لقطاع 

– ولم يبد�أ �ختبار �لتحميل �لفعلي بعد ب�صبب درجات حر�رة �لخريف �لمعتدلة. ومع �نخفا�ض درجات �لحر�رة 
�إلى �ل�صفر في بد�ية دي�صمبر2022، �صيتبين لنا �إلى �أي مدى كان خف�ض �لطلب م�صتد�ًما حًقا. وربما يكون 

من �لخطاأ من جانب مجموعات �لعمالء �لمختلفة �لعتقاد باأن �لحكومة �لألمانية �صتفعل كل �صيء لحمايتهم.

وبالطبع، �أظهرت �لحكومة �لعام �لما�صي 2021، �أنها م�صتعدة وقادرة مالًيا على �لقيام بذلك، ولكن يبدو 

�أن �لأمر م�صتبعًد� من �أن تقوم �لحكومة ب�صر�ء غاًز� طبيعًيا م�صاًل باهظ �لثمن من �ل�صوق �لعالمية �أو �أن تنفق 

حزمة بقيمة 200 مليار يورو كل �صتاء.


