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الحادث الغريب لتوربينات الغاز نورد �ستريم
The Curious Incident of the Nord Stream 
Gas Turbine 

1- مقدمة 
في حين اأن تدفقات الغاز الرو�سي اإلى اأوروبا عبر اأوكرانيا وبيالرو�سيا 

اآخذة في االنخفا�ض والتقلب منذ �سبتمبر 2021، ظلت التدفقات عبر 

�ستريم«  »ترك   Turk Stream و  �ستريم«  »نورد   Nord Stream
م�ستقرة، مع ت�سغيل »نورد �ستريم« بكامل طاقته البالغة 167 مليون متر 

مكعب/يوم. وقد تغير الو�سع في 14 يونيو 2022 عندما اأعلنت �سركة 

مليون   167 التدفقات من  لمعدل  غازبروم )Gazprom( عن خف�سها 

متر  مليون   67 واإلى  مكعب/يوم،  متر  مليون   100 اإلى  مكعب/يوم  متر 

مكعب/يوم في 16 يونيو، مبررة اتخاذها لهذه الخطوات بم�ساكل تقنية 

في محطة ال�سغط العمالقة »بورتوفايا« )Portovaya( التي تزود »نورد 

�ستريم« بالغاز.

اأكثر من  اإلى انخفا�ض  اأدى  الذي   ،Gazprom اإعالن �سركة  ت�سبب 

ن�سف تدفقات »نورد �ستريم« في غ�سون اأيام قليلة، اإلى �سدمة في �سوق 

الغاز االأوروبي، حيث كان من المفتر�ض اأن ي�ساعد »نورد �ستريم« االتحاد 

االأوروبي على تحقيق اأهدافه الخا�سة بتعبئة مخزون الغاز وتفادي تقنين/

تحديد ح�س�ض الغاز في �ستاء 2023/2022. 

»نورد  النازحة من  التدفقات  لم تحول   Gazprom اأن  اإلى  وبالنظر 

بع�ض  عليه  تتوفر  الذي   – اآخر(  طريق  اأي  )اأو  اأوكرانيا  اإلى  �ستريم« 

القدرات بموجب اتفاقية العبور لعام 2019 )ولكن لي�ض بالكمية الكافية 

المقال �سدر في الموقع االإلكتروني لمعهد اأك�سفورد لدرا�سات الطاقة وقد تم ترجمته اإلى اللغة العربية باإذن من المعهد

الدرا�سة من اعداد:

ال�سيد مايك فولوود، 

الدكتور جاك �ساربلز، 

الربوفي�سور جوناثان �سترين 

والدكتورة كاتيا يافيمافا  

الرتجمة والتلخي�ص:

الدكتور �سفيان اأوجيدة

ا�ستملت الدرا�سة على املحاور 

الرئي�سية التالية:  

1- مقدمة.  
2- توربني )توربينات( 

نورد �سرتمي: تقع حتت 

طائلة العقوبات. 

3- التحليل التقني.
4- التحليل القانوين.

5- اال�ستنتاج.
6- امللحق. 
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للح�سول على التعوي�ض الكامل( – واأن العديد من الم�سترين االأوروبيين اأفادوا باأن تدفقاتهم اأدنى من الكميات 

المعتادة، وقد اأدى ذلك اإلى اتهامات جديدة باأن رو�سيا ت�ستخدم »�سالح الغاز« �سد اأوروبا. وت�ساءلت عما اإذا 

كانت الم�ساكل التقنية التي تواجهها »بورتوفايا« خطيرة بما يكفي لتبرير هذا االنخفا�ض الكبير في التدفقات؟

ا�ستمر »نورد �ستريم« في تو�سيل الغاز عند م�ستوى منخف�ض بلغ 67 مليون متر مكعب/يوم حتى 11 يوليو – 

تاريخ بداية فترة ال�سيانة ال�سنوية المجدولة – عندما توقفت التدفقات، كما هو مخطط لها، تماًما.

البروفي�سور جوناثان  �ساربلز،  الدكتور جاك  ال�سيد مايك فولوود،  الباحثون –  ي�ستعر�ض  التعليق،  في هذا 

التدفقات، من خالل  اإلى الحد من  اأدت  التي  الت�سل�سل الزمني لالأحداث   – �ستيرن والدكتورة كاتيا يافيمافا 

تحليل الم�ساكل التقنية في »بورتوفايا«، ف�ْساًل عن الق�سايا القانونية واإعالن Gazprom لحالة القوة القاهرة 

.)Force Majeure(

ال�سكل )1(

تدفقات الغاز اليومية من رو�سيا اإلى اأوروبا عبر خط االأنابيب 

)مليون متر مكعب/يوم(

. ENTSOG Transparency الم�سدر: من�سة

2- توربين )توربينات( نورد �ستريم: تقع تحت طائلة العقوبات 
تبلغ طاقتهما االإجمالية  الغاز »نورد �ستريم« )Nord Stream( من خطين متوازيين،  اأنابيب  يتكون خط 

165 مليون متر مكعب/يوم. ويبلغ طول خط اأنابيب الغاز 1224 كلم. بداأ النقل بوا�سطة الخط 1 في نوفمبر 
2011 ومع الخط 2 في اأكتوبر 2012. يتم �سخ الغاز في كال الخطين من محطة ال�سغط »بورتوفايا«. تحتوي 
»بورتوفايا« على محطة عداد غاز ووحدة معالجة الغاز وبنايتين كل منهما تحتوي على اأربعة �سواغط. �ستة 

من هذه ال�سواغط الثمانية هي عبارة عن وحدات من 52 ميغاواط )MW - Megawatt( »ت�ستخدم ت�سع 
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توربينات �سيمن�ض )SGT-A65 (Siemens التي �سنعت في كندا« واثنتان بقدرة 27 ميغاواط »با�ستخدام 

 .»)Aberdeen( في اأبردين Siemens  تم اإنتاجها وتجديدها بوا�سطة من�ساأة SGT-A35 ثالث توربينات

تم ت�سنيع ال�سواغط الم�ستخدمة في »بورتوفايا« بوا�سطة �سركة »رولز روي�ض« )Rolls-Royce(. ا�ستحوذت 

�سركة �سيمن�ض للطاقة )Siemens Energy( على وحدة اأعمال التوربينات ل�سركة Rolls-Royce  في عام 

2014 )انظر التحليل التقني(.
عندما اأعلنت �سركة Gazprom عن تخفي�ض تدفقات »نورد �ستريم« في 14 يونيو  2022، بررت فعلها 

بعدم القدرة التقنية لـ »بورتوفايا« على �سخ المزيد من الغاز ب�سورة منتظمة، م�سيرة اإلى اأنه يمكن »ا�ستخدام 

ثالث توربينات فقط تم تركيبها بالمحطة في الوقت الحالي« ب�سبب »عدم قدرة« �سركة Siemens االألمانية 

على اإعادة التوربين »في الوقت المنا�سب بعد اإ�سالحه«، »انتهاء الوقت بين االإ�سالحات« المخطط للتوربينات 

و»اكت�ساف االأعطال في المحركات«، انظر ال�سكل )1(.  وفي اليوم نف�سه، اأ�سدرت �سركة Siemens   بيانا 

اأكدت فيه اأن التوربينات الغازية »غير قادرة حاليا« على العودة من ال�سيانة في كندا ب�سبب العقوبات، م�سيفة 

اأن الحكومتين الكندية واالألمانية »تم اإبالغهما« و»تعمالن على حل قابل للتطبيق« كان من المفتر�ض اأي�سا �سيانة 

توربين اآخر في عام 2022 ولكن لم يكن من الممكن اإر�ساله من رو�سيا اإلى الخارج. وفي اليوم التالي، اأعلنت 

�سركة Gazprom اأنها تخف�ض تدفقات »نورد �ستريم« اإلى 67 مليون متر مكعب/يوم، مع اإيقاف ت�سغيل توربين 

اإ�سافي، بحيث تم ت�سغيل اثنين فقط من التوربينات.

وحظر  االأ�سول  »تجميد   ،2022 مار�ض   17 في  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  الكندي،  العقوبات  قانون  فر�ض 

اأي  اأنه يحظر على  الت�سريع  ين�ض   .Gazprom ذلك  بما في  المعينين،  الرو�ض  االأ�سخا�ض  التعامالت« على 

�سخ�ض في كندا واأي كندي خارج كندا القيام بما يلي: 

- »التعامل في اأي ممتلكات، اأينما كانت، مملوكة من قبل اأو نيابة عن« هذا ال�سخ�ض المحدد؛ 

- »الدخول في اأو ت�سهيل، ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر، اأي معاملة تتعلق بمثل هذا التعامل«؛

-  »تقديم اأي خدمات مالية اأو غيرها من الخدمات ذات ال�سلة فيما يتعلق بمثل هذا التعامل؛

- اإتاحة اأي �سلع، اأينما وجدت«، لمثل هذا ال�سخ�ض؛

- »تقديم اأي خدمة مالية اأو خدمة ذات �سلة اإلى، اأو لمنفعة« هذا ال�سخ�ض. 

يبدو اأن هذه ال�سياغة ت�سير اإلى اأن جلب التوربينات اإلى كندا، واإ�سالحها في كندا، واإخراجها من كندا كان 

�سيعتبر انتهاًكا للعقوبات المفرو�سة. تم تعليق جدول �سيانة التوربينات، اإلى الحد الذي يتطلب اإ�سالحات في 

 Gazprom كندا وال يمكن اإجراوؤها في رو�سيا، ب�سكل فعال ب�سبب نظام العقوبات. ونتيجة لذلك، تمكنت �سركة

من االدعاء باأن العقوبات اأعاقت قدرتها على تدفق الغاز عبر »نورد �ستريم«، عندما توقفت التوربينات االأخرى 

التي  الت�سريع مت�سًقا مع ت�سريعات الدول االأخرى  باإغالقها. كان هذا   Gazprom اأن قامت  عن العمل بعد 
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غير  �سلبية  عواقب  له  كان  اأنه  حقيقة  من  الرغم  وعلى  الأوكرانيا،  الرو�سي  الغزو  على  بناًء  عقوبات،  تفر�ض 

مق�سودة على اأمن الغاز االأوروبي.

عقد الم�ست�سار االألماني Scholz ورئي�ض الوزراء الكندي Trudeau  اجتماًعا ثنائًيا في »مجموعة الـ7« 

)G7( في 27 يونيو 2022، ودعا وزير الطاقة واالقت�ساد االألماني Habeck  كندا علًنا الإعادة التوربينات 

التي تم اإ�سالحها في 7 يوليو 2022. وبعد م�ساورات مكثفة مع المفو�سية االأوروبية واأوكرانيا وباقي الممثلين 

االآخرين، اأ�سدر وزير الموارد الطبيعية الكندي، Wilkinson، بياًنا في 10 يوليو يوؤكد موافقة كندا على منح 

�سلحت اإلى األمانيا.
ُ
»ت�سريًحا محدوًدا زمنًيا وقابل لالإلغاء« لل�سماح باإعادة توربينات »نورد �ستريم« التي اأ

 Siemens Energy وو�سائل االإعالم الكندية في وقت الحق اأن الت�سريح �سي�سمح ل�سركة  Politico ذكرت

باإر�سال ما ي�سل اإلى �ستة توربينات اإلى من�ساأتها في مونتريال )Montreal( الإجراء اإ�سالحات و�سيانة منتظمة 

لمدة عامين. وبمنح هذا الت�سريح، يبدو اأن كندا قد اأعادت العمل بالجدول الزمني ل�سيانة التوربينات ومنحت 

�سركة  تقدمها  التي  وال�سيانة  االإ�سالح  والمحدود على خدمة  الموؤقت  الح�سول  اإمكانية   Gazprom �سركة 

Siemens. وعلى الرغم من ا�ست�سارة الحكومة االأوكرانية ب�ساأن قرار كندا، اإال اأنها عار�سته ب�سدة، في حين 
قدم الموؤتمر العالمي االأوكراني، وهو مجموعة من المغتربين االأوكرانيين في كندا، طلبا للمراجعة الق�سائية 

الإلغاء الت�سريح. كما اأيدت الواليات المتحدة قرار كندا بمنح ذلك الت�سريح.

»في  ت�سغيله  مكان  اإلى  التوربين  نقل  في  المتمثل  هدفها   Siemens �سركة  اأكدت   ،2022 يوليو   13 في 

اأ�سرع وقت ممكن«، م�سيفة اأن »قرار �سيا�سة الت�سدير خطوة اأولى �سرورية ومهمة لت�سليم التوربين«، م�سيرة 

ذلك  بما في  واللوج�ستيات«،  االأخرى  الر�سمية  الموافقات  ب�سكل مكثف على جميع  »يعملون  اأن خبرائها  اإلى 

»اإجراءات مراقبة ال�سادرات والواردات المطلوبة قانوًنا«. ومع ذلك، يبدو اأن �سركة Gazprom قد اعتمدت 

مبداأ »ثق ولكن تحقق« كما في اليوم نف�سه، 13 يوليو 2022، اأعلنت اأنه لي�ض لديها تاأكيد موثق لقدرة �سركة 

 Siemens على اإعادة محرك التوربينات الغازية اإلى »بورتوفايا«، وفي 15 يوليو طلب من �سركة Siemens
في  �ستريم«  »نورد  ت�سغيل  على  بحكمها  االحتفاظ  مع  التوربيني،  المحرك  لنقل  الالزمة  الم�ستندات  تقديم 

التوربينات غادرت كندا  اأن  اإعالم رو�سية  يوليو، ذكرت و�سائل   18 الوثائق. وفي  ا�ستالم  اإلى حين  الم�ستقبل 

بالطائرة اإلى األمانيا، قبل نقلها اإلى رو�سيا بالعّبارة وبراً عبر فنلندا. ومن المتوقع اأن ت�سل اإلى »بورتوفايا« في 

24 يوليو 2022. �سوف ي�ستغرق بعد ذلك ثالثة اإلى اأربعة اأيام اأخرى للتركيب والتح�سير لت�سغيل التوربينات. 
وبالتالي لن يتم اإعادة توربينات اإلى الخدمة حتى نهاية يوليو 2022 على اأقرب تقدير، وعلى االأرجح في بداية 

اأغ�سط�ض 2022.

ووفًقا لرويترز )Reuters(، يُعتقد اأن التوربينات غادرت كندا في نف�ض اليوم – 14 يوليو 2022 – حيث 

اأعلنت �سركة Gazprom حالة »القوة القاهرة« على اإمداداتها، بدءاً من 14 يونيو  2022 – وهو التاريخ الذي 
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خف�ست فيه Gazprom الأول مرة عمليات الت�سليم عبر »نورد �ستريم« – اإلى العديد من الم�سترين االأوروبيين، 

بما في ذلك �سركة »يونيبر« )Uniper( االألمانية. وهي واحدة من ال�سركات االأوروبية التي اأبلغت عن تدفقات 

اأقل من المتوقع نتيجة النخفا�ض تدفقات خط اأنابيب »نورد �ستريم«. وبح�سب ما ورد، باأنها قامت بالطعن في 

ادعاء »القوة القاهرة«.  وقرار Gazprom ب�ساأن اإعالن »القوة القاهرة« ربما كان لحماية موقفها القانوني 

)انظر التحليل القانوني( مع ال�سغط، في الوقت ذاته، على الغرب لتمرير اأعمال ال�سيانة والوقاية حتى تكون 

في ماأمن من العقوبات ومنع اإلغاء الت�سريح الكندي.

3- التحليل التقني
يعد خط اأنابيب »نورد �ستريم« غير عادي الأنه اأثناء الت�سغيل العادي، ت�سل معدالت التدفقات ما يقرب من 

100% من ال�سعة على مدار العام، وهي حالة ت�سغيل مثالية الأي خط اأنابيب.
يذكر اأن ت�سميم واإن�ساء خطوط اأنابيب نقل الغاز البرية يخ�سع لمجموعة �سارمة من القوانين الهند�سية 

الدولية التي ت�سمن ت�سغيل خطوط اأنابيب الغاز باأمان والتخفيف من جميع المخاطر المحتملة. وفي الممار�سة 

العملية، هذا يعني اأن �سغط العمل االأق�سى لخطوط اأنابيب الغاز يتراوح بين 70 و80 باًرا. كما هو الحال مع 

جميع ال�سوائل والغازات، تتعر�ض خطوط اأنابيب الغاز النخفا�ض في ال�سغط على م�سافة معينة ب�سبب احتكاك 

الجدار الداخلي. كلما انخف�ض ال�سغط، انخف�ض حجم الغاز المنقول. لمواجهة هذه الظاهرة، توجد محطات 

تعزيز ال�سغط على طول خط االأنابيب. عادًة ما يكون ال�سغط عند نقطة الدخول حوالي 30 باًرا ويتم زيادة 

�سغط الغاز حتى ي�سل اإلى 80 باًرا. بالن�سبة لخطوط االأنابيب عالية التدفق، يتم ت�سغيل ال�سواغط بوا�سطة 

توربينات غازية، على غرار المحركات النفاثة ولكن يتم تغذيتها بالغاز الطبيعي.

وبالن�سبة لخطوط االأنابيب المغمورة في البحر، يتم تحديد الحد االأق�سى ل�سغط االأنابيب وفًقا لخ�سائ�ض 

بال�سكان.  الماأهولة  المناطق  من  بالقرب  المتعلقة  المحتملة  ال�سالمة  م�سكالت  من  اأكثر  االأنابيب  مادة خط 

بالن�سبة لخط اأنابيب الغاز »نورد �ستريم«، فاإن الحد االأق�سى لل�سغط هو 220 باًرا. بف�سل هذا ال�سغط العالي، 

يمكن للغاز اأن ينتقل لم�سافات اأطول بكثير قبل اال�سطرار اإلى اإعادة �سغطه، وفي هذه الحالة اأكثر من 1200 

كلم. وتعتبر محطات ال�سغط �سرورية لت�سغيل خط االأنابيب: اإذا تعطلت الأي �سبب من االأ�سباب، يتوقف خط 

اأنابيب الغاز عن العمل.

وكما ذكر اأعاله، تقع محطة �سغط الغاز الطبيعي قبل الجزء المغمور تحت الماء من خط اأنابيب الغاز »نورد 

�ستريم« في »بورتوفايا«، غرب رو�سيا، وتبلغ �سعتها 366 ميغاواط. وال يمكن من خالل المعلومات المن�سورة 

اأن يتم تحديد تكوين المحطة، على �سبيل المثال، عدد توربينات ال�سغط الالزمة للت�سغيل العادي. ومع ذلك، 

ال�سغط  توربينات  ت�سغيل  المعدات. و�سيتم  ال�سغط في حالة تعطل  توربينات  يتوفر عدد معين من  اأن  يجب 
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بالتتابع بحيث يتم ا�ستخدامها جميعا لفترة زمنية معينة وال تظل المعدات االحتياطية غير م�ستخدمة حتى يتم 

ا�ستعمالها في حالة الطوارئ. 

وعندما تم اإيقاف ت�سغيل خم�سة من توربينات ال�سغط الثمانية، كان اأحد التف�سيرات المحتملة هو اأن واحًدا 

اأي  الت�سغيل،  لتوربينات قيد  ا�ستخدامها كدعم احتياطي  لم تكن تعمل بطريقة يمكن  التوربينات  اأكثر من  اأو 

التوربينات تعمل بكامل طاقتها ولكن يتطلب تكوين الت�سغيل االآمن توفر واحًدا اأو اأكثر من التوربينات االحتياطية. 

وفي حين اأن البع�ض قد يرى اإلى ذلك على اأنه حذر مفرط، اإال اأنه يمكن تبريره الأ�سباب تتعلق بال�سالمة.  

ومن غير المعتاد اإزالة التوربينات الغازية من موقع محطة ال�سغط الإجراء ال�سيانة الروتينية؛ عادة ما يتم 

ت�سميم االأنظمة بحيث يمكن القيام بالعمل الالزم في الموقع. ومع ذلك، فاإن �سبب اإر�سال التوربينات الغازية 

اإلى  اأنها بحاجة  اإ�سالحات كبيرة و/اأو  اإلى  اأنها بحاجة  الممكن ت�سنيعها، قد تكون  اإلى كندا، حيث كان من 

اإجراء مراجعة �ساملة. من غير المعروف ما اإذا كان يجب اإر�سال المزيد من التوربينات اإلى كندا الإجراء اأي 

ت�سليحات اأو لعملية اإ�سالح كبيرة، لكن حقيقة اأن خم�سة من التوربينات قد تم اإيقاف ت�سغيلها ت�سير اإلى اأن 

�سركة Gazprom تعتزم اإر�سال بع�سها على االأقل اإلى كندا. 

 Gazprom االحتمال االآخر الذي تمت مناق�ســته هو اإمكــانية ا�ستخدام توربينات غازية اأخرى من �سبكة

ال�ستبـــدال توربيــنات Siemens التي ال ت�ســتغـــــل. توجـــد �سواغـــــــط »نــــورد �ستـــــريـــــم 2« فــــي محطــــــة 

»�سالفيان�سكايا« )Slavyanskaya( والتي تتكون من 11 وحدات ل�سخ الغاز ب�سعة اإجمالية تبلغ 352 ميغاواط. 

هذه التوربينات الغازية هي وحدات الدوغا )Ladoga( رو�سية ال�سنع بقدرة 32 ميغاواط. على الرغم من اأنه 

 Gazprom من الممكن نظريا تركيب توربينات غازية مختلفة، اإال اأن هذا قد يتطلب عمال كبيرا وقد ال تكون

على ا�ستعداد للقيام بها.

4- التحليل القانوني
االإطار القانوني المحيط بـمحطة ال�سغط »بورتوفايا« و »نورد �ستريم« معقد للغاية. تتم اإدارة وت�سغيل محطة 

من  منف�سل.  كيان  هو   - الناقل   - �ستريم«  »نورد  بينما خط   .Gazprom �سركة  قبل  من  »بورتوفايا«  ال�سغط 

المحتمل اأن تكون �سركة غازبروم للت�سدير )Gazprom Export( هي ال�ساحن في »نورد �ستريم« وهي اأي�ًسا بائع 

الغاز للم�سترين االأوروبيين. �ستغطي اتفاقية نقل الغاز االإجراءات القانونية لتقليل التدفقات على »نورد �ستريم«.

يذكر اأن التفا�سيل الدقيقة غير متاحة للجمهور، ولكن عادًة ما تت�سمن االتفاقية اأحكاًما لل�سيانة. �ستكون 

ال�سيانة المجدولة الأق�سى عدد من االأيام في ال�سنة التعاقدية، ويبدو اأنها تتعلق بانتظام بالفترة من 11 اإلى 

اإلى ال�ساحنين ب�ساأن مدة ال�سيانة  اإ�سعارا  21 يوليو 2022. وبموجب االتفاقية، كانت »نورد �ستريم« �ستر�سل 
المجدولة وتوقيتها.
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باالإ�سافة اإلى ال�سيانة المجدولة، هناك على االأرجح اأحكام خا�سة بال�سيانة اال�ستثنائية، والتي يمكن اأن تتم 

في اأي وقت من ال�سنة، ولكن فقط بعد االإخطار ولعدد اأق�سى من االأيام لكل �سنة تعاقدية. باالإ�سافة اإلى ذلك، 

قد يكون هناك اأي�ًسا بند لل�سيانة اال�ستثنائية، والذي يبداأ اإذا كانت فترة ال�سيانة المجدولة بحاجة اإلى التمديد 

محدودة  اأي�ًسا  �ستكون  والتي  ال�سيانة،  لهذه  م�سبق  اإ�سعار  تقديم  يجب  اأخرى،  مرة  االأ�سباب.  من  �سبب  الأي 

زمنيا. ال يبدو اأن التخفي�ض في ال�سعة والتدفقات على »نورد �ستريم« في يونيو مرتبط باأي �سيانة. وال�سبب 

االآخر الوحيد الذي يمكن اأن يحد من القدرة والتدفقات هو حالة الطوارئ، عندما يوؤدي حدث كبير اإلى تعطيل 

التدفقات. ومع ذلك، عادة ما تكون حالة الطوارئ محدودة في الوقت المنا�سب. اإذا كان هذا ا�سطراًبا كبيًرا، 

.)Force Majeure( فمن المحتمل اأن ي�ستدعي خط االأنابيب تفعيل حالة القوة القاهرة

اإذا اعتبرت �سركة Gazprom عدم توفر توربينات الغاز لل�سواغط حالة من حاالت القوة القاهرة، فاإن 

�سركة غازبروم  الم�ساهمة العامة )Gazprom Public Joint Stock Company(، ب�سفتها م�سغل محطة 

ال�سغط »بورتوفايا«، �ست�سطر اإلى اإ�سدار اإ�سعار بالقوة القاهرة اإلى »نورد �ستريم«. وفي المقابل، �ست�سدر �سركة 

»بورتوفايا«  اإ�سعار  اإلى  )ا�ستنادا  Gazprom Export  وهذا  ل�سركة  القاهرة  بالقوة  اإخطارا  »نورد �ستريم« 

اإ�سعار القوة  اإلى  بالقوة القاهرة( وت�سدر Gazprom اإخطارا بالقوة القاهرة لم�ستريها االأوروبيين )ا�ستنادا 

القاهرة من �سركة »نورد �ستريم«(، تن�ض على اأنه من المرجح اأن تقت�سر التعيينات على م�ستوى معين – ن�سبة 

.)DCQ - “Daily Contract Quantity“( مئوية من الحد االأق�سى لكمية العقد اليومية

كما تم ذكره �سابًقا، يبدو اأن Gazprom قد اأعلنت عن القوة القاهرة في 14 يوليو 2022، باأثر رجعي 

اعتباًرا من 14 يونيو 2022. يبدو هذا بعد وقت طويل من حدث القوة القاهرة، لكن فترة االإخطار/االإ�سعار 

�ستكون م�سمولة في العقود.

ومع ذلك، يمكن للم�سترين الطعن في اإ�سعار »القوة القاهرة«، ثم يخ�سعون لعملية حل المنازعات في العقد. 

و�سيظل تقلي�ض التدفقات قائما خالل هذه العملية. والجدير بالذكر اأن �سركة »يونيبر« االألمانية قد رف�ست 

بالفعل اإ�سعار القوة القاهرة.

اإلى الم�سترين، ف�سيكون للم�سترين  بـ »القوة القاهرة«  اإ�سعاًرا   Gazprom Export اإذا لم ت�سدر �سركة 

 Gazprom �سركة  االأ�سرار من  بالتعوي�ض عن  تقديم مطالبة  ويمكنهم  االأداء  بالتعــــوي�ض عن عدم  مطالبة 

Export. يعتمد مدى هذه االأ�سرار على ال�سروط التعاقدية - قد يكون هذا خ�سارة مبا�سرة اأو �سكاًل من اأ�سكال 
التعوي�سات المقطوعة، ولكن قد يكون هناك حد اأق�سى للم�سوؤولية في العقد. وفي نهاية المطاف، اإذا ا�ستمر 

عدم االأداء، فيمكن للم�سترين اإنهاء العقود.

من المهم مالحظة اأن حدث حالة القوة القاهرة ال يعني اأنه لن يكون هناك تدفقات على خط االأنابيب، بل 

يعني فقط اأن التدفقات اأقل من ال�سعة المحجوزة من قبل ال�ساحنين. ويعني هذا ب�سكل فعال »ال يمكننا تلبية 

طلبك ولكننا �سنقوم بتو�سيل اأكبر قدر ممكن من الناحية التقنية«.
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5- اال�ستنتاج 
ناق�ض هذا التعليق الم�سائل التقنية في »بورتوفايا«، ف�ساًل عن االآثار القانونية المترتبة على اإعالن �سركة 

Gazprom للقوة القاهرة من اأجل فهم ما اإذا كان قرار �سركة Gazprom بتخفي�ض التدفقات عبر »نورد 
�ستريم« يهدف اإلى فر�ض عقوبات على االإ�سالح و�سيانة توربينات »نورد �ستريم«، والتي �ستحافظ في النهاية 

على تدفقات الغاز الم�ستقبلية اإلى اأوروبا بدالً من تعري�سها للخطر، اأو ما اإذا كانت ذريعة لتقليل تدفقات الغاز 

اإلى اأوروبا بهدف اإجبارها على تقديم تنازالت جيو�سيا�سية ب�ساأن اأوكرانيا. 

بال�سيانة  المتعلقة  �ستريم«،  و»نورد  »بورتوفايا«  ال�سغط  ت�سغيل محطة  في  تقنية حقيقية  تعقيدات  هناك 

ونظام العقوبات، لكن قد تكون هذه، مع ذلك، قد �سمحت لرو�سيا بزيادة ال�سغط على �سوق الغاز االأوروبية وعلى 

االتحاد االأوروبي.

اأحد  »تعليق«  مع   ،2022 يونيو   14 �ستريم«، في  »نورد  الغاز على طول  تدفقات  االنخفا�ض في  بداأ  حيث 

توربينات الغاز في كندا حيث ال يمكن اإعادته بعد �سيانته/اإ�سالحه ب�سبب العقوبات التي فر�ستها كندا، وهذا 

بما يتفق مع مبادرات العقوبات الغربية االأخرى، كما يتم اإيقاف ت�سغيل الوحدات االأخرى. 

وفي 14 يوليو 2022، ورد اأن �سركة Gazprom اأ�سدرت اإ�سعارات حالة »القوة القاهرة« لبع�ض الم�سترين 

على االأقل، اعتباًرا من 14 يونيو 2022. االإجراء الدقيق الإ�سدار اإ�سعارات »القوة القاهرة« بموجب العقود غير 

معروف. وفي حين اأن تاأخير اإ�سدار اإ�سعار »القوة القاهرة« لمدة 30 يوًما بعد وقوع الحدث يبدو طويال للغاية، 

اأ�سباب تقنية تف�سر ت�سرفات  اأنه يمكن تغطيته من خالل ال�سروط التعاقدية. لذا، على الرغم من وجود  اإال 

Gazprom، فاإن ال�سغط الذي اأدى اإلى انخفا�ض التدفقات على اأوروبا ربما لم يغب عن ال�سركة اأي�ًسا.
ومن �ساأن االرتفاع الحاد في االأ�سعار اأن يعو�ض اأكثر من اأي انخفا�ض في االإيرادات من انخفا�ض التدفقات 

كما يمكن اأن يعقد اأهداف ملء من�ساآت التخزين االأوروبية.

حقيقة اأن التوربينات تاأخرت في عودتها من كندا لكن ال يبدو اأنه �سبب في حد ذاته لتقليل التدفقات، ولكن 

بمجرد اتخاذها قرار بوقف ت�سغيل المزيد من التوربينات، الأنها كانت ب�سبب اإ�سالح �سامل و/اأو الخدمة، فاإن 

انخفا�ض التدفقات كان حتمًيا.

هذا ال يعني اأن �سواغط التوربينات ال يمكن اأن تعمل، ولكن اإذا ا�ستمرت في العمل، جادلت Gazprom باأن 

ا�ستمرار اأي عملية من �ساأنها اأن يخرق ال�سمان الت�سغيلي. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن وقف ت�سغيل جميع ال�سواغط 

با�ستثناء اثنين على اأ�سا�ض اأن هناك حاجة اإلى توربين ت�سغيلي واحد على االأقل لدعم توربينين ت�سغيليين قد 

يكون له ما يبرره الأ�سباب تتعلق بال�سالمة الت�سغيلية.

Gazprom مفاجاأة كبيرة. و�ست�سمل  القاهرة« من قبل �سركة  اإ�سعارات »القوة  اإ�سدار  اأن يكون  ال ينبغي 

البنود القيا�سية المتعلقة بـ »القوة القاهرة« ك�سبب »عدم توفر المرافق اأو المواد«. والمفاجاأة هي اأن اإ�سدار 
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اإ�سعار »القوة القاهرة« ا�ستغرق 30 يوًما، والذي يعود فعلًيا اإلى 14 يونيو 2022، عندما بداأ خف�ض التدفقات. 

و�ستحدد �سروط العقد اإجراءات اإ�سدار اإ�سعارات »القوة القاهرة« والحد االأق�سى للفترة الزمنية التي يمكن 

اإ�سدارها بعد حدث »القوة القاهرة« المعني، ولكن يبدو اأن 30 يوًما فترة طويلة من الوقت قبل اإ�سدار اإ�سعار 

»القوة القاهرة«.

وقد  العقود  �سروط  على  ذلك  �سيعتمد  �سائب، حيث  اأمر  بال�سرورة  القاهرة«  »القوة  اإ�سدار  يعني  ال  كما 

طعن م�ستر اأوروبي واحد على االأقل في »القوة القاهرة«. اإذا اأ�سبح هذا مو�سوع التقا�سي، فقد ي�ستغرق االأمر 

�سنوات لحله. وفي غ�سون ذلك، يمكن اأن ي�ستمر تاأثير حالة »القوة القاهرة« المزعومة على التدفقات. وفي هذا 

ال�سدد، طرح محرري هذا المقال �سوؤال اإ�سافي وهو: »ما اإذا كان باإمكان �سركة Gazprom اتخاذ المزيد من 

الخطوات للتخفيف من انخفا�ض التدفقات«.

تزال(  اأفعالها كانت )وال  اأن  اإثبات   Gazprom �سيتعين على �سركة  القاهرة«،  بـ»القوة  التذرع  ومن خالل 

القوة  لت�سحيح حالة  وال�سرورية  المعقولة  الخطوات  وقت ممكن عمليا، جميع  اأقرب  »في  اتخاذ  مع  مت�سقة 

القاهرة«. وفي الواقع، قد ال تكون “القوة القاهرة« �سالحة اإذا اأمكن اإثبات اأن �سركة Gazprom كان يجب اأن 

يكون لديها اأي قطع غيار ومعدات ذات �سلة في الموقع، تعمل كـ »ُم�سغل معقول وحكيم«. 

قد تكون اإحدى الخطوات المحتملة هي جلب اأي توربينات احتياطية قد تكون لدى Gazprom في مكان 

اآخر على نظام خطوط االأنابيب الخا�ض بها.

ومن بين االأ�سئلة التي خل�ض اليها محرري هذا المقال اأي�سا هي: من الوا�سح اأنه ال يتم ا�ستخدام محطة 

ال�سغط لـ »Nord Stream 2« في »�سالفيان�سكايا« )Slavyanskaya(؛ هل يمكن نقل التوربينات من محطة 

ال�سغط هذه اإلى »بورتوفايا« لتحل محلها، ولو موؤقًتا، التوربينات غير الت�سغيلية في »بورتوفايا«؟

يبدو اأن التوربينات ذات حجم مماثل وقد يكون من الممكن ل�سركة Gazprom نقلها اإلى »بورتوفايا« والقيام 

باأي اأعمال هند�سية مطلوبة. وقد يعتبر ذلك خطوة معقولة و�سرورية لت�سحيح »القوة القاهرة«. ومع ذلك، من 

المرجح اأن تعر�ض Gazprom نقل الغاز النازح عبر »Nord Stream 2«، لكن فر�ض قبول ذلك �سيا�سًيا 

الألمانيا ولالتحاد االأوروبي تبدو معدومة.

واأثناء اإعداد هذا التعليق، من غير المعروف ما اإذا كان »نورد �ستريم« �سيعيد بدء التدفقات وباأي م�ستوى 

بمجرد االنتهاء من �سيانته ال�سنوية في 21 يوليو 2022. ومن المرجح اأن التدفقات قد تعود اإلى م�ستوياتها قبل 

ال�سيانة في 11 يوليو 2022، على افترا�ض اأن وحدتي ال�سغط ال تزاالن تعمالن، ولكن ربما لن يكون ذلك على 

الفور. من الممكن اأن تقرر �سركة Gazprom االنتظار حتى ي�سل التوربين الذي تم اإ�سالحه من كندا ويتم 

تركيبه، من دون تدفقات حتى يتم ت�سغيله في مرحلة ما خالل االأ�سبوعين المقبلين. كما ال ينبغي اأن يُنظر اإلى 

اإ�سعارات »القوة القاهرة« ال�سادرة عن �سركة Gazprom على اأنها اإ�سارة اأن لن تكون هناك تدفقات على »نورد 
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�ستريم« بمجرد انتهاء ال�سيانة – حيث يمكن اإ�سدار »القوة القاهرة« لخف�ض التدفقات ولي�ض فقط لالنقطاع 

الكامل. في حين اأنه ال يمكن ا�ستبعاد اأنه لن تكون هناك تدفقات على »نورد �ستريم« بعد 21 يوليو، اإال اأن هذا 

ال�سيناريو يبدو غير مرجح.

وفي التعليقات التي اأدلى بها لل�سحافيين في 20 يوليو 2022، قال الرئي�ض الرو�سي بوتين اإنه في حين اأن 

توربينتين »نورد �ستريم« تعمالن حالًيا، يجب تفكيك واأخذ اأحدهما لالإ�سالح قبل نهاية يوليو. ولذلك يتوقع اأنه 

اإذا لم يتم ا�ستالم التوربينتين من كندا في الوقت المنا�سب الإعادة ت�سغيل »نورد �ستريم«، فاإن معدالت التدفق 

�ستنخف�ض اإلى 30 مليون متر مكعب/يوم. وذكر اأي�ًسا اأنه ال يكفي اإعادة التوربينات من كندا، بل من ال�سروري 

اأي�ًسا اأن تكون م�سحوبة بوثائق قانونية تثبت اأن التوربين – والتوربينات االأخرى التي قد يتم ا�ستالمها من كندا 

– ال تخ�سع بالتاأكيد للعقوبات. ولم ت�سير ت�سريحات بوتين اإلى اإمكانية ا�ستبدال التوربينات من م�سدر اآخر.
وفيما يتعلق بالتوربينات الخم�سة الكبيرة االأخرى التي كانت خارج الخدمة، )بعد ت�سغيل اثنين منها وواحدة 

كاحتياطية، باالإ�سافة اإلى واحدة في كندا(، اإذا كانت ب�سبب ال�سيانة الطفيفة فقط التي يمكن اإجراوؤها في 

اإيقاف  قبل  المعدالت  فوق  التدفقات  من  يزيد  قد  مما  يوليو،   21 في  الت�سغيل  اإلى  اإعادتها  فيمكن  رو�سيا، 

ال�سيانة، ولكن لي�ض العودة اإلى كامل طاقتها.

اإلى  اإذا كانت هناك حاجة  اأعاله،  اأدلى بها الرئي�ض بوتين  التعليقات االأخيرة التي  اإلى  ومع ذلك، وبالنظر 

اإعادة جميع التوربينات الخم�سة االأكبر حجًما – خارج الخدمة – اإلى كندا )باالإ�سافة اإلى الواحد الذي ي�ستغل(، 

فمن المحتمل اأن ت�ستمر التدفقات عند م�ستوى اأقل حتى يتم ا�ستالم التوربينات التي تم اإ�سالحها وتركيبها 

في »بورتوفايا«. يمكن اأن تزيد التدفقات عبر »نورد �ستريم« مرة اأخرى اإلى ما يقرب من ال�سعة الكاملة بمجرد 

اإر�سال معظم التوربينات االإ�سافية على االأقل اإلى كندا، و�سيانتها واإعادتها.
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6- الملحق
الإطار 1:  تدفقات »نورد �ستريم« و »اأزمة التوربينات«: الجدول الزمني للفترة

14 يونيو 2022 – 18 يوليو 2022

اأعلنت �سركة Gazprom اأنها �ستخف�ض التدفقات عبر »نورد �ستريم« من 167 اإلى 100 مليون 	 14 يونيو:

متر مكعب/يوم مع عدم ت�سغيل خم�ض توربينات من اأ�سل ثمانية. واأدى ذلك اإلى بقاء ثالث وحدات 

التحكم في المولدات قيد الت�سغيل.

اأعلنت �سركة Gazprom اأنها �ستخف�ض التدفقات »عبر نورد �ستريم« اإلى 67 مليون متر مكعب/	 15 يونيو:

يوم، حيث تم اإيقاف ت�سغيل توربين اآخر، ولم يتبق �سوى توربينين في الخدمة.

قال وزير الموارد الطبيعية الكندي Wilkinson اإن »مجموعة الـ 7« اأي G7 �ستناق�ض م�سير 	 22 يونيو: 

التوربينات الغازية.

عقد الم�ست�سار االألماني Scholz  ورئي�ض الوزراء الكندي Trudeau اجتماًعا ثنائًيا لمناق�سة 	 27 يونيو:

.)G7( »7 م�سائل الغاز في اجتماع »مجموعة الـ

دعا وزير الطاقة واالقت�ساد االألماني Habeck  كندا اإلى اإعادة  التوربينات »نورد �ستريم«.  	 7 يوليو:

باإعادة 	 10 يوليو: لل�سماح  لالإلغاء«  وقابل  زمنًيا  محدوًدا  »ت�سريًحا  اأ�سدرت  اأنها  الكندية  الحكومة  اأعلنت 

التوربينات من نظام العقوبات الخا�ض بها.

اأفادت بوليتيكو )Politico( اأن الت�سريح ينطبق على �ستة توربينات.	 11 يوليو:

بداأت »مجموعة من المغتربين االأوكرانيين« في كندا اإجراءات قانونية الإلغاء الت�سريح.	 12 يوليو:

  	 Nord توربينات  باإر�سال   Siemens ل�سركة  ي�سمح  الت�سريح  اأن  الكندية  االإعالم  و�سائل  ذكرت 

Stream اإلى م�سنع Siemens Canada في مونتريال )Montreal( الإجراء عمليات االإ�سالح 
وال�سيانة الدورية.

اأكدت �سركة Siemens اأن توربيًنا واحًدا فقط موجوًدا حالًيا في مونتريال )Montreal( وقد 	 13 يوليو:

خ�سع لل�سيانة واأن هدفها هو نقله/اإعادته مرة اأخرى اإلى رو�سيا “في اأ�سرع وقت ممكن“.

اأعلنت �سركة غازبروم اأنه لي�ض لديها اأي تاأكيد على قدرة Siemens على نقل محرك التوربينات 	  

الغازية اإلى »بورتوفايا« من كندا، وبالتالي فهي غير قادرة على التعليق على الت�سغيل الم�ستقبلي 

لـ»نورد �ستريم«.

المحرك 	 15 يوليو: لنقل  الالزمة  الوثائق  تقديم   Siemens �سركة  من  طلبت  اأنها   Gazprom �سركة  اأعلنت 

التوربيني اإلى »بورتوفايا« والوفاء بالتزاماتها المتعلقة باإ�سالح و�سيانة المحركات التوربينية الغازية.

ذكرت و�سائل االإعالم الرو�سية اأن التوربينات الغازية غادرت كندا بالطائرة اإلى األمانيا، ليتم نقلها 	 18 يوليو:

الحًقا اإلى رو�سيا حيث من المتوقع اأن ت�سل في 24 يوليو.

ذكرت وكالة رويترز )Reuters( اأن �سركة Gazprom اأعلنت باأثر رجعي وجود »القوة القاهرة« 	 

الم�سترين  من  العديد  اإلى  يوليو   14 بتاريخ  خطاب  في  يونيو،   14 من  اعتباًرا  االإمدادات  على 

 Uniper �سركة  اأن  يُزعم   .RWE و   Uniper االألمانيتين  ال�سركتين  ذلك  بما في  االأوروبيين، 

عار�ست اإعالن حالة »القوة القاهرة«.
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