
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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أزمة أوكرانيا.. هل يعوض الغاز 
القطري أوروبا عن الغاز الروسي؟

أعلـن البيـت األبيـض أن الرئيـس األمريكـي “جـو بايـدن” سيسـتضيف أميـر قطـر الشـيخ “تميـم أعلـن البيـت األبيـض أن الرئيـس األمريكـي “جـو بايـدن” سيسـتضيف أميـر قطـر الشـيخ “تميـم 
بـن حمـد آل ثانـي”، يـوم اإلثنيـن بـن حمـد آل ثانـي”، يـوم اإلثنيـن 3131 يناير/كانـون ثانـي. وأكـد البيـت األبيـض أن تأميـن اسـتقرار  يناير/كانـون ثانـي. وأكـد البيـت األبيـض أن تأميـن اسـتقرار 
إمـدادات الطاقـة العالميـة سـيكون مـن بيـن األمـور التـي سـيتم مناقشـتها فـي االجتمـاع. كمـا إمـدادات الطاقـة العالميـة سـيكون مـن بيـن األمـور التـي سـيتم مناقشـتها فـي االجتمـاع. كمـا 
أكـد رئيـس المجلـس األوروبـي “شـارل ميشـيل”، خـال اتصـال هاتفـي مـع أميـر قطـر، الجمعـة أكـد رئيـس المجلـس األوروبـي “شـارل ميشـيل”، خـال اتصـال هاتفـي مـع أميـر قطـر، الجمعـة 
2828 يناير/كانـون ثانـي، أن “الشـراكة بيـن االتحـاد األوروبـي وقطـر متعـددة األوجـه وتزدهـر”،  يناير/كانـون ثانـي، أن “الشـراكة بيـن االتحـاد األوروبـي وقطـر متعـددة األوجـه وتزدهـر”، 
مشـيدا بموثوقيـة قطـر كمـزود للطاقـة وأهميتهـا ألمـن الطاقـة فـي االتحـاد األوروبـي. وفي مشـيدا بموثوقيـة قطـر كمـزود للطاقـة وأهميتهـا ألمـن الطاقـة فـي االتحـاد األوروبـي. وفي 
وقـت سـابق، ناقـش وزيـر الخارجيـة األمريكـي “أنتونـي بلينكـن” فـي اتصـال هاتفـي مـع نظيـره وقـت سـابق، ناقـش وزيـر الخارجيـة األمريكـي “أنتونـي بلينكـن” فـي اتصـال هاتفـي مـع نظيـره 
القطـري الشـيخ “محمـد بـن عبـد الرحمـن آل ثانـي”، إمـدادات الغـاز العالمية في ظـل التوتر بين القطـري الشـيخ “محمـد بـن عبـد الرحمـن آل ثانـي”، إمـدادات الغـاز العالمية في ظـل التوتر بين 

روسـيا وأوكرانيـا. روسـيا وأوكرانيـا. 

تسـتخدم روسـيا الغـاز الطبيعـي كأداة سياسـية تسـتخدم روسـيا الغـاز الطبيعـي كأداة سياسـية ووسـيلة فعالـة لتمـدد نفوذهـا داخـل أوروبـا ووسـيلة فعالـة لتمـدد نفوذهـا داخـل أوروبـا 
منـذ عقـود، حيـث تمثـل واردات الغـاز الروسـي مـا يزيـد عن منـذ عقـود، حيـث تمثـل واردات الغـاز الروسـي مـا يزيـد عن %40%40 مـن إجمالي احتياجـات أوروبا  مـن إجمالي احتياجـات أوروبا 
مـن الغـاز.مـن الغـاز. ال تتوقـف روسـيا عـن اسـتخدام صادراتهـا مـن الغـاز الطبيعـي ألوروبـا كورقـة ضغط  ال تتوقـف روسـيا عـن اسـتخدام صادراتهـا مـن الغـاز الطبيعـي ألوروبـا كورقـة ضغط 
لتحقيـق مصالحهـا داخـل أوروبـا، بدايـة مـن التهديـد بقطـع إمـدادات الغـاز خـال أزمـات روسـيا لتحقيـق مصالحهـا داخـل أوروبـا، بدايـة مـن التهديـد بقطـع إمـدادات الغـاز خـال أزمـات روسـيا 
المتكـررة مـع أوكرانيـا فـي العقديـن الماضييـن وانتهـاء بأزمـة الغـاز الحاليـة التـي تعانـي منهـا المتكـررة مـع أوكرانيـا فـي العقديـن الماضييـن وانتهـاء بأزمـة الغـاز الحاليـة التـي تعانـي منهـا 
أوروبـا فـي ظـل شـتاء قـارس. حيـث سـاهمت روسـيا فـي مفاقمـة األزمـة بعـد أن خفضـت مـن أوروبـا فـي ظـل شـتاء قـارس. حيـث سـاهمت روسـيا فـي مفاقمـة األزمـة بعـد أن خفضـت مـن 
صادراتهـا ألوروبـا بنسـبة صادراتهـا ألوروبـا بنسـبة %25%25 فـي الربـع الرابـع مـن عـام  فـي الربـع الرابـع مـن عـام 20212021 مقارنـة بعـام  مقارنـة بعـام 20202020، وهو األمر ، وهو األمر 
الـذي كانـت تسـتهدف روسـيا مـن خالـه الضغـط علـى ألمانيـا للموافقـة علـى بـدء تشـغيل خـط الـذي كانـت تسـتهدف روسـيا مـن خالـه الضغـط علـى ألمانيـا للموافقـة علـى بـدء تشـغيل خـط 

نـورد سـتريم نـورد سـتريم 22. . 
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ص 02 بأمـن  تتعلـق  المحتمـل  الروسـي ألوكرانيـا  للغـزو  الرئيسـية  التداعيـات  أحـد  أن  واشـنطن  بأمـن تـدرك  تتعلـق  المحتمـل  الروسـي ألوكرانيـا  للغـزو  الرئيسـية  التداعيـات  أحـد  أن  واشـنطن  تـدرك 
الطاقـة األوروبـي، حيـث سـتؤدي حزمـة العقوبـات االقتصاديـة القاسـية التـي سـتفرضها كل مـن الطاقـة األوروبـي، حيـث سـتؤدي حزمـة العقوبـات االقتصاديـة القاسـية التـي سـتفرضها كل مـن 
مـن أمريـكا وأوروبـا علـى روسـيا إلـى دفـع األخيـرة لتقليـص أو قطـع امـدادات الغـاز عـن أوروبـا كـرد مـن أمريـكا وأوروبـا علـى روسـيا إلـى دفـع األخيـرة لتقليـص أو قطـع امـدادات الغـاز عـن أوروبـا كـرد 
فعـل عقابـي علـى العقوبـات المفروضـة عليهـا، أو أن هـذه العقوبـات أصـا سـتعمل علـى تقييـد فعـل عقابـي علـى العقوبـات المفروضـة عليهـا، أو أن هـذه العقوبـات أصـا سـتعمل علـى تقييـد 
التعامـل مـع روسـيا كمصـدر للغاز. فالعقوبات المتوقعة ستشـمل على األرجـح قطاع النفط والغاز التعامـل مـع روسـيا كمصـدر للغاز. فالعقوبات المتوقعة ستشـمل على األرجـح قطاع النفط والغاز 
وقـدرات التصديـر الروسـية، باإلضافـة إلـى فـرض عقوبـات علـى خـط غـاز “نـورد سـتريم وقـدرات التصديـر الروسـية، باإلضافـة إلـى فـرض عقوبـات علـى خـط غـاز “نـورد سـتريم 22” والـذي ” والـذي 
كان مـن المفتـرض أن يضـخ الغـاز الروسـي إلـى ألمانيـا مباشـرة عبـر بحـر البلطيـق، وهـذا يعنـي أن كان مـن المفتـرض أن يضـخ الغـاز الروسـي إلـى ألمانيـا مباشـرة عبـر بحـر البلطيـق، وهـذا يعنـي أن 
قـدرات روسـيا التصديريـة للغـاز الطبيعـي سـتتأثر بشـكل حـاد، ممـا سـينعكس بالتأكيـد علـى نقـص قـدرات روسـيا التصديريـة للغـاز الطبيعـي سـتتأثر بشـكل حـاد، ممـا سـينعكس بالتأكيـد علـى نقـص 

امـدادات الغـاز الروسـي ألوروبـا. امـدادات الغـاز الروسـي ألوروبـا. 
والمحصلـة النهائيـة سـتكون إصابـة أمـن الطاقـة األوروبـي بأضـرار حقيقية، ال سـيما مع أزمة والمحصلـة النهائيـة سـتكون إصابـة أمـن الطاقـة األوروبـي بأضـرار حقيقية، ال سـيما مع أزمة 
الغـاز الحاليـة فـي أوروبـا.الغـاز الحاليـة فـي أوروبـا. وبينمـا تأخـذ الواليـات المتحـدة األمريكيـة توقعـات التدخـل العسـكري  وبينمـا تأخـذ الواليـات المتحـدة األمريكيـة توقعـات التدخـل العسـكري 
الروسـي فـي أوكرانيـا علـى محمـل الجـد، تسـعى إدارة “بايـدن” إلـى إيجـاد بدائـل تسـاهم في سـد الروسـي فـي أوكرانيـا علـى محمـل الجـد، تسـعى إدارة “بايـدن” إلـى إيجـاد بدائـل تسـاهم في سـد 
احتياجـات أوروبـا مـن الغـاز الطبيعـي خـال فصـل الشـتاء الحالي وحتـى منتصف العـام الجاري على احتياجـات أوروبـا مـن الغـاز الطبيعـي خـال فصـل الشـتاء الحالي وحتـى منتصف العـام الجاري على 

أقـل تقدير. أقـل تقدير. 
لذلـك، يمكـن فهـم اللقـاء الـذي سـيجمع أول زعيـم خليجـي مـع “بايـدن” منـذ وصـول األخيـر لذلـك، يمكـن فهـم اللقـاء الـذي سـيجمع أول زعيـم خليجـي مـع “بايـدن” منـذ وصـول األخيـر 
نقـص  تعويـض  لضمـان  شـركائها  مـع  الجـادة  األمريكيـة  الخطـوات  سـياق  فـي  األبيـض،  نقـص للبيـت  تعويـض  لضمـان  شـركائها  مـع  الجـادة  األمريكيـة  الخطـوات  سـياق  فـي  األبيـض،  للبيـت 
امـدادات الغـاز الروسـية ألوروبـا جـراء غـزو روسـيا المحتمـل ألوكرانيا.امـدادات الغـاز الروسـية ألوروبـا جـراء غـزو روسـيا المحتمـل ألوكرانيا. تمتلـك قطر مـا يؤهلها للعب  تمتلـك قطر مـا يؤهلها للعب 
دورا حيويـا فـي حـل أزمـة الغـاز األوروبيـة، حيـث تعد قطر أكبـر مصدري الغاز المسـال عالميا )تمثل دورا حيويـا فـي حـل أزمـة الغـاز األوروبيـة، حيـث تعد قطر أكبـر مصدري الغاز المسـال عالميا )تمثل 
الصـادرات القطريـة خمـس تجـارة الغـاز المسـال العالميـة(، باإلضافـة إلـى توقعـات بزيـادة قدراتهـا الصـادرات القطريـة خمـس تجـارة الغـاز المسـال العالميـة(، باإلضافـة إلـى توقعـات بزيـادة قدراتهـا 
التصديريـة خـال السـنوات القادمـة نتيجـة المشـاريع التوسـعية التـي تقـوم بها في الوقـت الحالي. التصديريـة خـال السـنوات القادمـة نتيجـة المشـاريع التوسـعية التـي تقـوم بها في الوقـت الحالي. 
ومـع ذلـك هنـاك، مجموعـة مـن التحديـات التـي سـتواجه قطـر خـال مسـاهمتها فـي توفيـر ومـع ذلـك هنـاك، مجموعـة مـن التحديـات التـي سـتواجه قطـر خـال مسـاهمتها فـي توفيـر 
بدائـل عـن الغـاز الروسـي. حيـث إن سـهولة وسـرعة نقـل الغـاز الطبيعـي تعـد أحـد المعاييـر الهامـة بدائـل عـن الغـاز الروسـي. حيـث إن سـهولة وسـرعة نقـل الغـاز الطبيعـي تعـد أحـد المعاييـر الهامـة 
التـي ال تـزال ترجـح كفـة الغـاز الروسـي الـذي ال يحتـاج إلـى عمليات التسـييل والشـحن البحـري، ولكن التـي ال تـزال ترجـح كفـة الغـاز الروسـي الـذي ال يحتـاج إلـى عمليات التسـييل والشـحن البحـري، ولكن 
يتـم نقلـه فقـط عبـر خطـوط األنابيـب، وهـو مـا يجعلـه أرخـص مقارنـة بالغـاز المسـال القطـري يتـم نقلـه فقـط عبـر خطـوط األنابيـب، وهـو مـا يجعلـه أرخـص مقارنـة بالغـاز المسـال القطـري 
واألمريكـي أيضـا. وفـي نفـس الوقـت فـإن صـادرات الغـاز القطريـة مقيـدة بعقـود توريـد طويلـة واألمريكـي أيضـا. وفـي نفـس الوقـت فـإن صـادرات الغـاز القطريـة مقيـدة بعقـود توريـد طويلـة 
األجـل، يتدفـق الجـزء األكبـر منهـا إلـى شـرق آسـيا )ثلثـي صـادرات قطـر من الغـاز المسـال في األجـل، يتدفـق الجـزء األكبـر منهـا إلـى شـرق آسـيا )ثلثـي صـادرات قطـر من الغـاز المسـال في 20202020  
توجهـت إلـى شـرق آسـيا(، وهـو مـا يحـد مـن قدرة قطـر على اسـتدعاء كميـات إضافية كبيـرة خارج توجهـت إلـى شـرق آسـيا(، وهـو مـا يحـد مـن قدرة قطـر على اسـتدعاء كميـات إضافية كبيـرة خارج 

إطـار العقـود فـي أي وقـت. إطـار العقـود فـي أي وقـت. 
علـى الرغـم مـن هـذه التحديـات، فـإن قطر يمكنها أن تسـاهم مع حلفاء أمريـكا وأوروبا اآلخرين علـى الرغـم مـن هـذه التحديـات، فـإن قطر يمكنها أن تسـاهم مع حلفاء أمريـكا وأوروبا اآلخرين 
فـي ضمـان احتياجـات أوروبـا مـن الغـاز إذا مـا أقدمـت روسـيا علـى غـزو أوكرانيـا. فـي ضمـان احتياجـات أوروبـا مـن الغـاز إذا مـا أقدمـت روسـيا علـى غـزو أوكرانيـا. وسـتعزز صـادات وسـتعزز صـادات 
الغـاز المسـال القطريـة شـراكة الدوحـة االسـتراتيجية مـع واشـنطن بصـورة خاصة والغـرب بصورة الغـاز المسـال القطريـة شـراكة الدوحـة االسـتراتيجية مـع واشـنطن بصـورة خاصة والغـرب بصورة 
عامـة. وباإلضافـة لالسـتفادة القطريـة المتوقعـة دبلوماسـيا فـي ملفـات إقليميـة ودوليـة، فإن عامـة. وباإلضافـة لالسـتفادة القطريـة المتوقعـة دبلوماسـيا فـي ملفـات إقليميـة ودوليـة، فإن 
هـذه الخطـوة تؤكـد محوريـة دورهـا فـي معادلـة أمـن الطاقـة العالميـة، فـي ظـل تهديـدات هـذه الخطـوة تؤكـد محوريـة دورهـا فـي معادلـة أمـن الطاقـة العالميـة، فـي ظـل تهديـدات 

التغيـر المناخـي وأزمـات الطاقـة المتوقعـة فـي السـنوات القادمـة. التغيـر المناخـي وأزمـات الطاقـة المتوقعـة فـي السـنوات القادمـة. 
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