
 
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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اتفاق الغاز الثالثي يضع “إسرائيل” ومصر 
في معادلة أمن الطاقة األوروبية

20222022، مذكـرة ، مذكـرة  1515 يونيو/حزيـران  يونيو/حزيـران  األربعـاء  يـوم  األوروبـي و”إسـرائيل”  األربعـاء وقعـت مصـر واالتحـاد  يـوم  األوروبـي و”إسـرائيل”  وقعـت مصـر واالتحـاد 
تفاهـم لزيـادة صـادرات الغـاز الطبيعـي المسـال إلـى االتحـاد األوروبـي، بموجـب االتفاقيـة التـي تفاهـم لزيـادة صـادرات الغـاز الطبيعـي المسـال إلـى االتحـاد األوروبـي، بموجـب االتفاقيـة التـي 
لثـاث سـنوات يمكـن تمديدهـا لمرتيـن آخريـن، حيـث سترسـل  القاهـرة، وتسـتمر  لثـاث سـنوات يمكـن تمديدهـا لمرتيـن آخريـن، حيـث سترسـل وقعـت فـي  القاهـرة، وتسـتمر  وقعـت فـي 
الغـاز المصريـة، إدكـو ودميـاط، ومـن ثـم  إلـى محطـات تسـييل  الغـاز  الغـاز المصريـة، إدكـو ودميـاط، ومـن ثـم “إسـرائيل” المزيـد مـن  إلـى محطـات تسـييل  الغـاز  “إسـرائيل” المزيـد مـن 
تصديـره إلـى األسـواق األوروبيـة، وفـي المقابـل، سيشـجع االتحـاد األوروبـي شـركات الطاقـة تصديـره إلـى األسـواق األوروبيـة، وفـي المقابـل، سيشـجع االتحـاد األوروبـي شـركات الطاقـة 
األوروبيـة علـى مزيـد مـن االسـتثمارات فـي التنقيـب علـى الغـاز والبنيـة التحتيـة الازمـة لإلنتـاج األوروبيـة علـى مزيـد مـن االسـتثمارات فـي التنقيـب علـى الغـاز والبنيـة التحتيـة الازمـة لإلنتـاج 

والتصديـر فـي مصـر و”إسـرائيل”.والتصديـر فـي مصـر و”إسـرائيل”.
وقعـت مصـر ودولـة االحتـال اتفاقيـة اسـتراتيجية فـي فبراير/شـباط وقعـت مصـر ودولـة االحتـال اتفاقيـة اسـتراتيجية فـي فبراير/شـباط 20182018 لتصديـر الغـاز إلـى  لتصديـر الغـاز إلـى 
مصـر بقيمـة مصـر بقيمـة 19.519.5 مليـار دوالر، وبـدأت مصـر فـي اسـتقبال واردات الغـاز اإلسـرائيلي فـي مطلـع  مليـار دوالر، وبـدأت مصـر فـي اسـتقبال واردات الغـاز اإلسـرائيلي فـي مطلـع 
عـام عـام 20202020 عبـر خـط أنابيـب “العريش-عسـقان” البحـري، وبلغ متوسـط إمدادات الغـاز القادمة  عبـر خـط أنابيـب “العريش-عسـقان” البحـري، وبلغ متوسـط إمدادات الغـاز القادمة 
مـن إسـرائيل حوالـي   مـن إسـرائيل حوالـي   430430 مليـون قـدم مكعـب يوميـا خـال النصـف الثانـي مـن عـام  مليـون قـدم مكعـب يوميـا خـال النصـف الثانـي مـن عـام 20212021، في ، في 
بدايـة شـهر مـارس/آذار الماضـي، رفعـت حكومـة االحتـال صادراتهـا مـن الغـاز إلـى مصـر عبـر بدايـة شـهر مـارس/آذار الماضـي، رفعـت حكومـة االحتـال صادراتهـا مـن الغـاز إلـى مصـر عبـر 
اسـتخدام خـط أنابيـب “الغـاز العربـي” البـري ألول مـرة، ليصـل حجـم الغـاز المتدفـق إلـى مصـر اسـتخدام خـط أنابيـب “الغـاز العربـي” البـري ألول مـرة، ليصـل حجـم الغـاز المتدفـق إلـى مصـر 

فـي نهايـة مـارس/آذار الماضـي، حوالـي فـي نهايـة مـارس/آذار الماضـي، حوالـي 720720 مليـون قـدم مكعـب يوميـا. مليـون قـدم مكعـب يوميـا.

الحدث

Asbab.com

تعاني “إسرائيل” منذ اكتشاف حقلي “ليفايثان” و”تمار” قبل عقد من الزمان من تحديات تعوق تعاني “إسرائيل” منذ اكتشاف حقلي “ليفايثان” و”تمار” قبل عقد من الزمان من تحديات تعوق 
زيادة صادراتها للخارج، حيث ظل الهاجس األمني هو العائق الرئيسي أمام تطوير بنية تحتية زيادة صادراتها للخارج، حيث ظل الهاجس األمني هو العائق الرئيسي أمام تطوير بنية تحتية 
قادرة على تصدير الغاز إلى الخارج، لكّن عوامل مثل تطور عاقات دولة االحتال بجيرانها، ثم قادرة على تصدير الغاز إلى الخارج، لكّن عوامل مثل تطور عاقات دولة االحتال بجيرانها، ثم 
الحرب في أوكرانيا الحرب في أوكرانيا ساهمت في تعزيز فرص “إسرائيل” لزيادة صادراتها من الغاز إلى الخارج، ساهمت في تعزيز فرص “إسرائيل” لزيادة صادراتها من الغاز إلى الخارج، 
البحث عن مسارات  أوروبا، وحتى  الطاقة في  أزمة  استفادة من  أكبر  نحو تحقيق  البحث عن مسارات والتوجه  أوروبا، وحتى  الطاقة في  أزمة  استفادة من  أكبر  نحو تحقيق  والتوجه 

جديدة باإلضافة للمسار المصري الوحيد حاليا. جديدة باإلضافة للمسار المصري الوحيد حاليا. 

التحليل: “إسرائيل” تجنى مكاسب اقتصادية وجيوسياسية
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وفي حين تعطلت مساعي إطاق مشروع خط أنابيب “إيست ميد”، وفي حين تعطلت مساعي إطاق مشروع خط أنابيب “إيست ميد”، تنظر حكومة االحتالل تنظر حكومة االحتالل 
إلى عدة بدائل أخرى لتصدير الغاز إلى أوروبا، تشمل مقترحات بمد خط أنابيب إلى إلى عدة بدائل أخرى لتصدير الغاز إلى أوروبا، تشمل مقترحات بمد خط أنابيب إلى تركياتركيا، أو إنشاء ، أو إنشاء 
محطة تسييل عائمة أمام السواحل اإلسرائيلية،محطة تسييل عائمة أمام السواحل اإلسرائيلية، في نفس الوقت، تتجه “إسرائيل” إلى توسيع  في نفس الوقت، تتجه “إسرائيل” إلى توسيع 
صادرات الغاز إلى مصر من خال مقترحات بمد خط بري من صحراء النقب إلى سيناء، أو خط بحري صادرات الغاز إلى مصر من خال مقترحات بمد خط بري من صحراء النقب إلى سيناء، أو خط بحري 
إلى  الطبيعي  الغاز  استمرار صادراتها من  إلى  باإلضافة  إدكو،  إلى محطة  “ليفايثان”  إلى من حقل  الطبيعي  الغاز  استمرار صادراتها من  إلى  باإلضافة  إدكو،  إلى محطة  “ليفايثان”  من حقل 

األردن، وكذلك احتمالية وصول الغاز اإلسرائيلي إلى لبنان من خال اتفاق بين األخيرة ومصر.األردن، وكذلك احتمالية وصول الغاز اإلسرائيلي إلى لبنان من خال اتفاق بين األخيرة ومصر.
المكاسب االقتصادية الكبيرة التي ستعود على “إسرائيل” من توسيع قاعدة تصديرها للغاز المكاسب االقتصادية الكبيرة التي ستعود على “إسرائيل” من توسيع قاعدة تصديرها للغاز 
ستكون هي األوضح، باإلضافة إلى ذلك؛ فإن المكاسب الجيوسياسية على المستويين اإلقليمي ستكون هي األوضح، باإلضافة إلى ذلك؛ فإن المكاسب الجيوسياسية على المستويين اإلقليمي 
والدولي ال يجب إغفالها؛ والدولي ال يجب إغفالها؛ إذ إن مساهمة دولة االحتالل في أمن الطاقة األوروبي يزيد من تأثيرها إذ إن مساهمة دولة االحتالل في أمن الطاقة األوروبي يزيد من تأثيرها 
السياسي داخل االتحاد األوروبي، السياسي داخل االتحاد األوروبي، مع التأكيد على أنه سيظل تأثيرا محدودا بعد أن أظهر االتحاد مع التأكيد على أنه سيظل تأثيرا محدودا بعد أن أظهر االتحاد 
موقفا حازما تجاه الخضوع لروسيا، موقفا حازما تجاه الخضوع لروسيا، كما أن صادرات “إسرائيل” من الغاز لمصر واألردن، وربما لبنان كما أن صادرات “إسرائيل” من الغاز لمصر واألردن، وربما لبنان 
الحقا، يمنح حكومة االحتالل أداة تمدد في المحيط العربي، من خالل تعزيز المصالح المشتركة الحقا، يمنح حكومة االحتالل أداة تمدد في المحيط العربي، من خالل تعزيز المصالح المشتركة 

مع تلك الدول.  مع تلك الدول.  
الغاز في  لتصدير  لمركز  بالتحول  االتفاقية مستهدفا مصريا  الغاز في تحقق هذه  لتصدير  لمركز  بالتحول  االتفاقية مستهدفا مصريا  تحقق هذه  اآلخر،  الجانب  اآلخر، في  الجانب  في 
المنطقة، خاصة وأن تعاقدها مع حكومة االحتالل طويل نسبيا )حتى عام المنطقة، خاصة وأن تعاقدها مع حكومة االحتالل طويل نسبيا )حتى عام 20352035(،(، لكّن هذه  لكّن هذه 
االستفادة تظل محدودة في ظل قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي ستتراجع بسبب زيادة االستفادة تظل محدودة في ظل قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي ستتراجع بسبب زيادة 
االستهاك المحلي، مع ماحظة تناقص إنتاج الغاز من الحقول المصرية في الربع األول من العام االستهاك المحلي، مع ماحظة تناقص إنتاج الغاز من الحقول المصرية في الربع األول من العام 
الجاري بمقدار الجاري بمقدار %4%4 مقارنة بالعام الماضي، مقارنة بالعام الماضي، كما تقود معادلة االستهالك واإلنتاج إلى تحول مصر  كما تقود معادلة االستهالك واإلنتاج إلى تحول مصر 

إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي في األعوام المقبلة.إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي في األعوام المقبلة.
بناء على ذلك؛ فإن الغاز القادم من “إسرائيل” سيمثل غالبية صادرات محطات التسييل المصرية بناء على ذلك؛ فإن الغاز القادم من “إسرائيل” سيمثل غالبية صادرات محطات التسييل المصرية 
إلى الخارج، باإلضافة إلى دخول جزء من “الغاز اإلسرائيلي” إلى السوق المحلية المصرية، وهذا إلى الخارج، باإلضافة إلى دخول جزء من “الغاز اإلسرائيلي” إلى السوق المحلية المصرية، وهذا 
يعني أن يعني أن زيادة صادرات الغاز اإلسرائيلية إلى مصر ستحقق مكاسب اقتصادية محدودة للقاهرة زيادة صادرات الغاز اإلسرائيلية إلى مصر ستحقق مكاسب اقتصادية محدودة للقاهرة 
على المدى المتوسط، من خالل فارق شراء وبيع الغاز اإلسرائيلي ورسوم تسييله، بينما سيتعزز على المدى المتوسط، من خالل فارق شراء وبيع الغاز اإلسرائيلي ورسوم تسييله، بينما سيتعزز 

الدور اإلسرائيلي في تحقيق أمن الطاقة المصري كمورد رئيسي للغاز.الدور اإلسرائيلي في تحقيق أمن الطاقة المصري كمورد رئيسي للغاز.

التحليل: “إسرائيل” تجنى مكاسب اقتصادية وجيوسياسية
يتبع:

ويأتي هذا االتفاق في إطار استراتيجية أمن الطاقة التي اعتمدتها أوروبا في أعقاب الغزو ويأتي هذا االتفاق في إطار استراتيجية أمن الطاقة التي اعتمدتها أوروبا في أعقاب الغزو 
احتياجات  من  احتياجات   من   40%40% يمثل  الذي  الروسي  الغاز  عن  االستغناء  تستهدف  والتي  ألوكرانيا،  يمثل الروسي  الذي  الروسي  الغاز  عن  االستغناء  تستهدف  والتي  ألوكرانيا،  الروسي 
القارة، ويسعى االتحاد األوروبي لتوفير مصادر متنوعة للغاز الطبيعي، لتجنب تفاقم أزمة الطاقة القارة، ويسعى االتحاد األوروبي لتوفير مصادر متنوعة للغاز الطبيعي، لتجنب تفاقم أزمة الطاقة 
الغاز عن بولندا وبلغاريابولندا وبلغاريا وهولندا والدنمارك،  وهولندا والدنمارك،  القادم، بعد أن قطعت روسيا إمدادات  الشتاء  الغاز عن في  القادم، بعد أن قطعت روسيا إمدادات  الشتاء  في 
خفضت  وكذلك  خفضت ،  وكذلك   ،40%40% بنسبة  بنسبة    11 ستريم  نورد  أنابيب  خط  عبر  ألمانيا  إلى  الغاز  إمدادات  ستريم وخفضت  نورد  أنابيب  خط  عبر  ألمانيا  إلى  الغاز  إمدادات  وخفضت 

صادراتها إلى إيطاليا بنسبة صادراتها إلى إيطاليا بنسبة 15%15%..
يواجه االتحاد األوروبي عدةيواجه االتحاد األوروبي عدة تحديات تحديات تجعل من إنهاء اعتماده على الغاز الروسي أمرا غير  تجعل من إنهاء اعتماده على الغاز الروسي أمرا غير ممكن ممكن 
على المدى القصير، حيث على المدى القصير، حيث تحتاج أوروبا إلى تطوير بنيتها التحتية لتكون قادرة على استقبال تحتاج أوروبا إلى تطوير بنيتها التحتية لتكون قادرة على استقبال الغاز الغاز 
المسال،المسال، مثل إنشاء محطات إلعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، باإلضافة إلى ذلك؛ فإن مثل إنشاء محطات إلعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، باإلضافة إلى ذلك؛ فإن  

حدود االعتماد األوروبي على “الغاز اإلسرائيلي”

https://www.asbab.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A/
https://www.asbab.com/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://www.asbab.com/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89/
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القدرات التصديرية الحالية لكبار مصدري الغاز المسال بلغت الحد األقصى، مع التزام بعضهم القدرات التصديرية الحالية لكبار مصدري الغاز المسال بلغت الحد األقصى، مع التزام بعضهم 
بعقود طويلة األجل أغلبها مع األسواق اآلسيوية، مما يجعل كميات الغاز المسال التي يمكن أن بعقود طويلة األجل أغلبها مع األسواق اآلسيوية، مما يجعل كميات الغاز المسال التي يمكن أن 

توفرها تلك الدول لالتحاد األوروبي في المدى القريب محدودة.توفرها تلك الدول لالتحاد األوروبي في المدى القريب محدودة.
الطاقة  أوروبا بعامل جوهري، هو  إلى  المسال  الغاز  الطاقة ترتبط صادرات مصر و”إسرائيل” من  أوروبا بعامل جوهري، هو  إلى  المسال  الغاز  ترتبط صادرات مصر و”إسرائيل” من 
اإلنتاجية القصوى لمحطات التسييل المصريةاإلنتاجية القصوى لمحطات التسييل المصرية والذي يبلغ ) والذي يبلغ )12.212.2 مليون طن سنويا(، وقد اقتربت  مليون طن سنويا(، وقد اقتربت 
صادرات محطات التسييل من الحد األقصى لإلنتاج في الشهور الخمس األولى من العام الجاري، صادرات محطات التسييل من الحد األقصى لإلنتاج في الشهور الخمس األولى من العام الجاري، 
حيث بلغت صادرات الغاز المسال حيث بلغت صادرات الغاز المسال 4.74.7 مليار متر مكعب، مليار متر مكعب، وبناء على ذلك، فإن أقصى قدرة تصديرية  وبناء على ذلك، فإن أقصى قدرة تصديرية 
لمصر وإسرائيل من الغاز المسال في الوقت الحالي تقترب من لمصر وإسرائيل من الغاز المسال في الوقت الحالي تقترب من 1111 مليار متر مكعب سنويا، أي  مليار متر مكعب سنويا، أي 7%7%  
من من حجم حجم الغاز الروسي، وهو ما يقدر بنحو الغاز الروسي، وهو ما يقدر بنحو %3%3 من احتياجات أوروبا،  من احتياجات أوروبا، بينما تشير بينما تشير توقعاتتوقعات االتحاد  االتحاد 
األوروبي إلى إمكانية استقبال األوروبي إلى إمكانية استقبال 77 مليار متر مكعب فقط من محطات التسييل المصرية خال العام  مليار متر مكعب فقط من محطات التسييل المصرية خال العام 

الجاري، أي نحو الجاري، أي نحو %2%2 من احتياجات أوروبا. من احتياجات أوروبا.
الغاز  من  الغاز   من  وإسرائيل  مصر  صادرات  ستوفره  الذي  الحجم  محدودية  إلى  األرقام  هذه  وإسرائيلتشير  مصر  صادرات  ستوفره  الذي  الحجم  محدودية  إلى  األرقام  هذه  تشير 
ما  بقدر  كبير  مورد  عن  تبحث  ال  أوروبا  ما فإن  بقدر  كبير  مورد  عن  تبحث  ال  أوروبا  فإن  هذا؛  ومع  الراهن،  الوقت  في  أوروبا  إلى  هذا؛ المسال  ومع  الراهن،  الوقت  في  أوروبا  إلى  المسال 
تستهدف تقسيم وارداتها من الغاز على عدد أوسع من الموردين، وعدم االعتماد على مصدر تستهدف تقسيم وارداتها من الغاز على عدد أوسع من الموردين، وعدم االعتماد على مصدر 
رئيسي لتجنب تكرار الوقوع تحت ضغط سياسي على غرار العالقة مع روسيا،رئيسي لتجنب تكرار الوقوع تحت ضغط سياسي على غرار العالقة مع روسيا، لذلك فإن االتفاق  لذلك فإن االتفاق 

مع “إسرائيل” يتزامن مع محادثات أوسع بين االتحاد األوروبي وقطر والجزائر على سبيل المثال.مع “إسرائيل” يتزامن مع محادثات أوسع بين االتحاد األوروبي وقطر والجزائر على سبيل المثال.

حدود االعتماد األوروبي على “الغاز اإلسرائيلي”
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