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 غاز غزة بني الواقع واملأمول
 1نصار عبد اهلادي  مدحمأ. و  مقداد  إبراهيم حممد . د أ. 

 
 : مقدمة

 

  ،فلسطني، و مصر، و قبالة قربص  اً الطبيعي يف شرق البحر املتوسط، وحتديدأاثرت اكتشافات الغاز  
و "إسرائيل"و أكرب   ، تركيا،  لنيل  حماولة  يف  جديد،  من  اإلقليمية  والصراعات  التوترات  حّدة  ولبنان، 

و  االقتصادية،  الطبيعية حماوالت  املكاسب  املوارد  املختلفة  السيطرة على هذه  الدول  قبل  وذلك من   ،
همت يف البحث عن  أسالروسية واألوكرانية    رب ولعل احل  .وسط ترّقب دويل ملا سينتهي إليه هذا املشهد

املشكالت العالقة بني دول شرق    وجاءت إحدى هذه البدائل يف حلّ ائل للغاز الروسي ألورواب،  بد
 . ابلسرعة املمكنة   والبدء يف استخراج الغاز والتنقيب عنه ، املتوسط

الطبيعية البحرية والربية واملشرتكة    ثرواهتم  البدء يف التنقيب واستخراجوحىت يتمكن الفلسطينيون من  
من االعرتاف املسبق من قبل   بدّ   ، والتمكن من استغالهلا واالستفادة منها، فالل اجملاورة مع الدو   منها

 
.  1999  سنة   ربيطانيا بجامعة برادفورد  من    هحصل على الدكتورا،  أستاذ دكتور يف االقتصاد  إبراهيم مقداد: أ. د. حممد    1

يعمل حالياً أستاذاً لالقتصاد يف اجلامعة االسالمية بغزة، كما يشغل منصب نقيب االقتصاديني الفلسطينيني، ومستشار  
 صدقاء املريض. أ مستشفىدارة إلوزارة االقتصاد الوطين، ورئيساً جمللس 

نصار:  اهلادي  عبد  حممد  دكتورا  أ.  أولوداغ    هابحث  بورصة  االقتصاد يف جامعة  لدائرة    برتكيا. يف  مديراً  حالياً  يعمل 
 وكاتباً وحملًال اقتصاد�ً مستقًال يف عدد من املواقع اإللكرتونية.، الدراسات واإلحصاءات بوزارة التنمية االجتماعية
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يتمّ   "إسرائيل" وأن  الثروات،  الكاملة على هذه  الفلسطينية  األطراف   ابلسيادة  املستقبلي بني  التعاون 
 املختلفة على أساس احلقوق الوطنية أبنواعها كافة وليس على أساس االحتياج.

احلقوق الفلسطينية مبا فيها احلقوق    نظر�ً   Paris Protocol2االقتصادية    ت اتفاقية ابريسوقد أقر 
الفلسطينية، غري أن   للتصرف يف األراضي  القابلة  تلتزم حىت مبا ورد يف    "إسرائيل"االقتصادية غري  مل 

 موارد الطاقة منها.  خصوصاً و  ،فيما بتعلق ابحلقوق يف املوارد الطبيعيةخصوصاً و  ؛تفاقاال
،  1948يف سنة    على املوارد الطبيعية الفلسطينية من خالل احتالهلا لفلسطني  "إسرائيل"وقد سيطرت  

، مث من خالل قرار 1967واستكماهلا هذا االحتالل يف سنة  
ميّ  والذي  ابختيارالتقسيم  االحتالل  املنتقاة    ز  األراضي 

بشكل كبري،   الطبيعية  ابملوارد  التبعية  واملتميزة  أتكدت  مث 
وحرمان الفلسطينيني من االستفادة من مواردهم   "إسرائيلـ"ل

الطبيعية من خالل اتفاق ابريس االقتصادي امللحق ابتفاق  
، سواء من خالل الربوتوكول نفسه Oslo Accordsو  أوسل 

  ، الذي سلب سيادة السلطة على منطقة ج ومواردها الطبيعية 
من خالل التنفيذ والتطبيق غري العادل التفاق ظامل مبا حيرم   أم

 الفلسطينيني من حقوقهم يف ثرواهتم ويفاقم مشكالهتم املالية.  
االقتصادي   ابريس  مع   ماوإذا كان  العالقة  حيكم  يزال 

البند    بدّ   فال   3"، إسرائيل" تفعيل  االتفاق،  من  يف  الرابع 
 

أرحيا، املوقعة بني "إسرائيل" وممثلني   - غزة  ابتفاقيةهو االسم املتداول للربوتوكول االقتصادي امللحق  1994اتفاقية ابريس  2
  2أوسلو    اتفاقية، مث حتّول الربوتوكول جلزء من  4/1994/ 29عن منظمة التحرير الفلسطينية، وقد وقعت االتفاقية بتاريخ  

للضفة الغربية وقطاع غ  اتفاق( اتفاقية ابريس االقتصادية  انظر:    .28/9/1995و  24زة) الذي وقع يف  املرحلة االنتقالية 
 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا)، يف:  -، موقع مركز املعلومات الوطين الفلسطيين 29/4/1994

  https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3288 
بل   وأن نتنياهو قد أفرغه من حمتواه  ، قد جتاوزت بنوده ومل تعد تعرتف ابلكثري منها  "إسرائيل"القناعة أبن    على الرغم من  3

 وأفشله. 
 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3288
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الفلسطيين أتكيد ما ورد يف مقدمة    ؛ أشهر   اخلاص بضرورة تعديل االتفاق كل ستة و  مبا يضمن للشعب 
متكني   أمهية  من  موارده   الفلسطينيني االتفاق  استغالل  .  م من 

نسان وقرارات األمم  إل مع مبادئ حقوق ا   وأتكيد ما يتفق أيضاً 
املتحدة إبقرار احلقوق االقتصادية الفلسطينية غري القابلة للتصرف،  

ابلفلسطينيني وهدر   االتفاق الذي أضرّ وإال فال داعي لكل هذا  
اإلسرائيلي أبي من حقوق    ، حقوقهم  الطرف  اعرتاف  مع عدم 

  4. الفلسطينيني حىت الواردة يف االتفاق 
بقيَ  النفط  وقد  قطاع  على  مسيطراً  حصل   والغاز  الغموض  حىت  استثماره  وكيفية  الفلسطيين 

على توضيح من سلطات االحتالل  ،  2001يناير   /املوقعة يف كانون اثين  ،اتفاقية طااب  الفلسطينيون يف
معتمداً على منطق االحتالل وركون    ،إال أن العدو مل يلتزم هبذا التفسري أبداً   ،حول هذا امللف الشائك 

وذلك عندما دخل العدو يف طفرة التنقيب واهليمنة على احلقول النفطية  ،وسكوت السلطة الفلسطينية
فيما يتعلق   ،ينية براً وحبراً. وفيما يلي بعض ما ألزمت به سلطات العدو نفسها يف اتفاقية طااب الفلسط

 5:ابملوارد الطبيعية املوجودة فوق وحتت تراب ومياه فلسطني احملتلة
ستشمل    ]السلطة الفلسطينية [عالن املبادئ فإن والية اجمللس  إمبقتضى    الوالية:أ.    :15البند  

 الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة ابستثناء:
ال1 املستوطنات، .  القدس،  النهائي:  الوضع  مفاوضات  عليها يف  التفاوض  اليت سيتم  قضا� 

 املواقع األمنية احملددة، الالجئني الفلسطينيني، احلدود، العالقات الدولية واإلسرائيليني.
 . ]السلطة الفلسطينية[  اجمللس ىل إل صالحيات ومسؤوليات مل تنق. 2

 
الوقت الذي تنكرت له القيادة نرى أن اتفاق ابريس مل حيقق املصاحل الفلسطينية بل اإلسرائيلية وكان ينبغي التخلص منه يف    4

   اإلسرائيلية.
معهد أحباث السياسات االقتصادية  موقع    "مراجعة الواقع التطبيقي،  :بروتوكول ابريس االقتصادي "هالة الشعييب،  انظر:    

 ، انظر:2013، فلسطني  –  (ماس)، رام هللا
   https://library.palestineeconomy.ps/public/files/server/20151205151601-2.pdf   
   /pdf1623129907https://dftp.gov.ps/uploads. انظر:   موقع الوقائع الفلسطينية، ،  2001يناير/ كانون الثاين    طااب   اتفاقية  5
  

https://library.palestineeconomy.ps/public/files/server/20151205151601-2.pdf
https://dftp.gov.ps/uploads/1623129907.pdf
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فإن    - ب  :17البند   هذا  الفلسطينية] وعلى  األ  [السلطة  تقع ضمن  تضم مجيع  اليت  مور 
 د�ه:أ واليتها اجلغرافية أو الوظيفية أو الشخصية كما هو مبني 

للمجلس ستضم منطقة قطاع غزة ما عدا املستوطنات.  1 القواعد    ،الوالية اجلغرافية  ومنطقة 
اليت سيتم    ، العسكرية القضا�  واليت ابستثناء  "ج"  املنطقة  الغربية ابستثناء  الضفة  ومنطقة 

ىل الوالية الفلسطينية يف  إالتفاوض عليها يف مفاوضات الوضع النهائي، سيتم نقلها تدرجيياً  
لس يف  شهراً من تنصيب اجمل   18ثالث مراحل، أتخذ كل منها فرتة ستة أشهر تكتمل بعد  

غزة ابستثناء القضا� اليت سيتم التفاوض  و الضفة الغربية    يفهذا الوقت ستشمل والية اجمللس  
 عليها يف مفاوضات الوضع النهائي.

 حكام هذه االتفاقية.  أ قليمية، مبوجب إلالوالية اجلغرافية ستشمل األرض، املياه ا . 2

"إن احلدود البحرية    : 82املادة    يف  1982سنة    6البحار نصت اتفاقية األمم املتحدة حول قانون  كما  
ميل   200ميالً حبر�ً من الشاطئ، وأن احلدود االقتصادية اخلالصة متتد إىل  12اإلقليمية ألية دولة هي 

الدولية وتلك املوقعة مع  حبري من الشاطئ" لنا كفلسطينيني احلق وفق االتفاقيات  ، من هنا جند أن 
 االحتالل يف التنقيب عن البرتول والغاز يف األراضي الفلسطينية.  

هي   ؛ولعل أكرب مشكلة تواجه الفلسطينيني فيما يتعلق حبقول غاز غزة
التفاصيل ح كراً على أن هذه االتفاقيات ال يتم اإلفصاح عنها، وتظّل 

ال تعطي أي     األطراف املوقعة عليها، وخصوصاً السلطة الفلسطينية اليت
اهتمام ملشاركة التنظيمات الفلسطينية؛ سواء املنضوية حتت عباءة منظمة  

التحرير الفلسطينية (م.ت.ف)، أم تلك املوجودة خارج املنظمة، أم أي أطراف فلسطينية أخرى. وعلى 
إال أ�ا تتقن لعب األدوار    بينهااخلالف فيما    من  رغمعلى الحزاب اإلسرائيلية  األ اجلانب اآلخر، جند أن  

، وكذلك فعلت التيارات اللبنانية قبل  فيما يتعلق ابلقضا� الوطنية  اإلسرائيلي  مبا حيقق املصلحة للكيان
 توقيع اتفاق حقل كاريش. 

 
 ،" موقع األمم املتحدة، انظر:األمم املتحدة لقانون البحار "اتفاقية 6

   https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf 
  

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf
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ابلوحدة،   املفاوضات  من  اللبناين  املوقف  متيز  وقد 
تنسيق كامل بني الرئيس ميشال عون ورئيس حيث جرى  

جملس النواب نبيه بري، كما أطلق حزب هللا مسريات غري 
"إسرائيل"  قامت  كاريش  حقل  اجتاه  يف  مسلحة 
إبسقاطها، وقد أكدت على وحدة املوقف اللبناين وجّدية  

 8كاريش.للغاز من حقل   7حزب هللا يف هتديده ألي عملية استخراج أحادية من قبل "إسرائيل" 
وهتدف هذه الدراسة إىل التعرف على األبعاد االقتصادية لالتفاق الفلسطيين املصري للتنقيب عن  

، وكذلك تقدمي توصيات من  غاز غزة، واستعراض املواقف املختلفة لذوي العالقة من الفلسطينيني 
و التنمية، وخصوصاً  شأ�ا اإلسهام يف تعزيز الشراكة الفلسطينية وتوجيه منافع الغاز الفلسطيين حن 

واحملافظات   الغربية،  الضفة  الشمالية،  احملافظات  والتنمية بني  والبطالة  الفقر  فجوة  ما حيقق جسر 
 اجلنوبية، قطاع غزة. 

بعنوان   املتعلقة  واملقاالت  الدراسات  مبراجعة  نقوم  سوف  الدراسة  أهداف  حتقيق  أجل  ومن 
املختلفة  املواقف  وحتليل  استعراض  املنهج    الدراسة، وكذلك  استخدام  من خالل  العالقة،  لذوي 

 الوصفي التحليلي. 
 

 : أوًال: التنقيب عن الغاز يف فلسطني
 

التارخيية سنة   فلسطني  والغاز يف  البرتول  عن  التنقيب  النفط    1947بدأ  تطوير  مبساعدة شركة 
الفلسطينية املتفرعة من شركة نفط العراق، وتوقفت بسبب االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني ما بني  

 
فاق الفلسطيين يف حال وجود التفامهات بني احلكومة واملعارضة  ميكن االستفادة من سياسة تبادل األدوار هذه ضمن االت  7

 واملقاومة مبا خيدم احلق الفلسطيين.
اتفاق ترسيم احلدود البحرية بني لبنان وإسرائيل: دالالت التوقيت وحتد�ت التنفيذ،" وحدة الدراسات    "تقدير موقف:  8

 ، انظر:  3، ص  19/10/2022حة،  السياسية، املركز العريب لألحباث ودراسات السياسات، الدو 
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/maritime-border-agreement-
between-lebanon-and-israel.pdf 
    

https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/maritime-border-agreement-between-lebanon-and-israel.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/maritime-border-agreement-between-lebanon-and-israel.pdf
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�فطا 1949و   1948  سنَيت  استأنفت شركة  مث   ،  Naphtha Israel Petroleum Corporation  
   9. 1955  اإلسرائيلية التنقيب سنة 

الستين   " إسرائيل " وقد أجنزت   النفط والغاز يف  تنقيب عن  من    والسبعينيات ات  ي عدة عمليات 
من دون التوصل الكتشاف احتياطيات كبرية حجماً    ، يف أراضي فلسطني التارخيية   عشرين القرن ال 

النقب   شرق  تسوك يف  برتول  وحقل  زوهر  غاز  حقل  اكتشف  حيث  اقتصادي،  مغزى  ذات  أو 
يف السهل الساحلي جنوب    للبرتول   مليفات برير   حقل كما اكتشفت  جنوب غرب البحر امليت،  

 . غزة 
رة  إىل دولة تتطلع ألن تكون دولة مصدّ   " إسرائيل " انتقلت  ،  2010و   1999  السنوات وما بني  

السواحل   قبالة  الغاز  الحتياطيات  املهمة  االكتشافات  من  سلسلة  بعد  العاملية،  لألسواق  للغاز 
 " ب  ماري " و  "نوا "ي  وبدأت ابكتشاف حقلَ   . الفلسطينية الشمالية واجلنوبية يف البحر األبيض املتوسط 

وحقل   2009يناير  كانون الثاين/  ، مث حقل اتمار يف  1999مارس  آذار/  قرب شواطئ عسقالن يف  
وكالمها قرب سواحل حيفا، وتشري األرقام األولية أن احتياطي هذا   2010يونيو  حزيران/  لفيااتن يف  

  10 قدم مكعب من الغاز.  تريليون  17احلقل  

 
، آذار/ 1، العدد  سياسات عربية" جملة  اآلاثر اجليوسياسية الكتشافات الغاز اإلسرائيلية يف شرق املتوسط،"زهري حامدي،    9

 ، انظر:111ص   ، العريب لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة، موقع 2013مارس 
  https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue001/Pages/Siyassat01-2013_Hamdi.pdf    

 ، انظر: 2، ص  2014مشوئيل إيفن وعوديد عريان، "ثورة الغاز الطبيعي يف إسرائيل،" موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية،    10
  https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/Natural%20gas%20in%20Israel.pdf   
 

https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue001/Pages/Siyassat01-2013_Hamdi.pdf
https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/Natural%20gas%20in%20Israel.pdf
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تريلون قدم    27.7"  إسرائيل"تشري األرقام أن احتياطي فلسطني التارخيية من الغاز الطبيعي لدى  و 
مكعب من الغاز، ويكفي هذا االحتياطي لتلبية احتياجات السوق اإلسرائيلي لعقود من الزمن، وميثل 

  11% من االحتياطي العاملي. 4.0حنو 
  1947سنة  على السيطرة على مواقع املوارد الطبيعية واملياه من خالل قرار التقسيم  "  إسرائيل"حرصت  

، حيث سيطر االحتالل على مياه البحر امليت، وعلى أماكن وجود "إسرائيل"والذي جاء فيه قيام دولة  
امليت، ومشال شرق النقب والسهل الساحلي اجلنويب،    البرتول والغاز الطبيعي يف جنوب غرب البحر

وسلو أوبذلك حرم الفلسطينيني من االستفادة من معظم ثروات أرض فلسطني التارخيية. ولكن اتفاق  
ومن بعده ابريس االقتصادي أكد يف بنوده حق الفلسطينيني يف االستفادة الكاملة من مواردهم الطبيعية  

 12.املنتظرةيف حدود دولتهم 
 

 : حقول الغاز على شاطئ غزةاثنياً: 
 

شركة جي)    اكتشفت  (يب  غاز   Britishبريتش 

Gas (BG) سنة قليمية يف إلأول حقل للغاز يف املياه ا 
اجلهة  عّد  ويُ ،  1999 الفلسطيين  االستثمار  صندوق 

احلقل،   تطوير  عن  املسؤولة  اعرتضت الوطنية  وقد 
اكتشاف عدد   وبعد ذلك متّ   13على تطويره.  "إسرائيل"

 اليت سنوردها فيما يلي:  الغازمن حقول 

 
 . 114" ص اآلاثر اجليوسياسية الكتشافات الغاز اإلسرائيلية يف شرق املتوسط،"زهري حامدي،  11
 "إسرائيل"مل يطبق ومل ميكن الفلسطينيون من االستفادة من حقهم يف املوارد الطبيعية وقد أعاقت    بفي هذا احلق نظر�ً   12

 .هذا احلق متاماً 
الطبيعي يف فلسطني: اإلمكا�ت واملعوقات،"    13 "البرتول والغاز  الفلسطينيةحممد مصطفى،  الدراسات  ، مؤسسة  جملة 

 ، انظر:77–71ص   ، 2015، ربيع 102الدراسات الفلسطينية، العدد 
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/071-077.pdf        

 

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/071-077.pdf
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مليار دوالر،    1.2  حنو ، وتبلغ تكلفة تطويره  1999  سنة : اكتشفته شركة بريتش غاز  " غزة مارين " حقل   •
   14مليار مرت مكعب.   36تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي    2.1  بـ  ويقّدر االحتياطي يف احلقل 

والبحرية الشمالية لقطاع    "إسرائيللـ"حقل مشرتك بني احلدود البحرية اجلنوبية    :"ماري ب"حقل   •
هذا احلقل يف توفري إمدادات الغاز حملطات   "إسرائيل"، استغلت  2000  سنة  غزة، وجرى اكتشافه يف

، وآنذاك، قالت صحيفة  2010سنة    جتفيفه ابلكامل يف  وقد متّ   200415،  سنة   الطاقة لديها منذ
واملقّدرة بنحو  ،استنفاد كميات الغاز الطبيعي املوجود يف احلقل متّ  إنهاإلسرائيلية  Haaretz هآرتس

 16.تريليون قدم مكعب 5.1

  "إسرائيل"، وتشرتك  1999سنة  اكتشافه يف    متّ :  نوح  حقل "نوا" •
وميتد إىل أعماق حدود القطاع   ،وقطاع غزة يف بنيته اجليولوجية

يف   الغاز 2011  سنةالبحرية،  إمدادات  تقليص  أعقاب  ويف   ،
شركات  جمموعة  عملت  احمللي،  السوق  إىل  املورَّد  اإلسرائيلي 

  Noble Energyللحفر ونوبل إنرجي    Delek Groupديليك  
فلسطني  تتقامسه  الذي  احلدودي  الغاز  حقل  استنزاف  على 

غياب اتفاقيات التعاون اليت تشرتطها    يف ظلّ ، وذلك  "إسرائيل"و
ر خمزون الغاز فيه  ويُقدّ ،  اتفاقيات أوسلو والقانون الدويل العريف

   17.تريليو�ت قدم مكعب 3بنحو 

 
 املرجع نفسه.  14
، مؤسسة  جملة الدراسات الفلسطينية وليد خدوري، "الغاز الطبيعي يف إسرائيل: تطور االكتشافات وجماالت التصدير،"    15

 ، انظر:87–78ص   ، 2015، ربيع 102الدراسات الفلسطينية، العدد 
     https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/078-087.pdf 

   https://www.aa.com.tr/ar  ، انظر:14/9/2022،  وكالة األ�ضول  ،ملف "غاز غزة" يطفو جمددا يف وجه إسرائيل (إطار)  16
الغاز  17 العريب لألحباث    "اآلاثر اجليوسياسية الكتشافات  السياسات، املركز  املتوسط،" وحدة حتليل  اإلسرائيلية يف شرق 

 ، انظر:2012ودراسات السياسات، الدوحة، أيلول/ سبتمرب 
     https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_F86B467F.pdf 
 

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/078-087.pdf
https://www.aa.com.tr/ar
https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_F86B467F.pdf
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ح خرباء وسياسيون فلسطينيون، وفق دراسة أولية،  رجّ   2014سنة  يف    18: حقل "املنطقة الوسطى" •
وجود حقل للغاز يبعد مئات األمتار عن شاطئ حبر املنطقة الوسطى لغزة، حيث اكتشف احلقل  

 املنطقة. بواسطة جمموعة من الصيادين الحظوا خروج فقاعات يف 

من الغاز، مما   19مكعبليون قدم يتر  5.4قرابة استولت على " إسرائيل"جند أن  ،من خالل ما سبق •
   مليار دوالر ابألسعار احلالية. 20 قرابةيعين أ�ا سرقت 

 
 : حقل مارين غزة واالتفاق املصري الفلسطييناثلثاً: 

 

منحت السلطة الوطنية الفلسطينية احلق احلصري لصندوق االستثمار الفلسطيين وجمموعة من الشركاء   •
غزة، وتضم اجملموعة شركَيت  يف التنقيب عن الغاز قرابة شواطئ  

 )British Gas Group-BG احتاد وشركة    املقاولني   ) 
Consolidated Contractors Company (CCC)  ،

االستثمار   صندوق  ميلك  السلطة  مع  االتفاق  ومبوجب 
 

 . 14/9/2022، وكالة األ�ضول ، سرائيل (إطار)ملف "غاز غزة" يطفو جمددا يف وجه إ 18
مرت    26.28دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وتعادل    75.4دوالر، والسعر    168.0متوسط سعر املرت املكعب    19

وهذه القرصنة اإلسرائيلية ال بّد أن تواجه بتنسيق   اليت كانت مستقرة.  2021. وفق أسعار  )قدم مكعب  998(  مكعب
 داخلي فلسطيين بني كل األطراف املعنية وذات العالقة واملؤثرة.
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%،  60ما نسبته    شركة بريتش غاز من املشروع ومتلك    ، % 17.5إىل    رفعت مؤخراً ،  % 10الفلسطيين  
  20%. 30يف حني متلك شركة احتاد املقاولني ما نسبته  

األ�بيب اخلاصة بنقل الغاز، وكذلك   مدّ   منعتخطط اإلنتاج يف احلقل حيث    "إسرائيل"  عرقلت •
يف خطة للسيطرة على    نقله من خالل أ�بيبها  واشرتطتبناء البنية التحتية إليصال الغاز للمحطة؛  

أن ينقل الغاز من احلقل إىل حمطة تسييل الغاز يف عسقالن، ليوزع    "إسرائيل"اشرتطت    حيث  احلقل،
 21. من هناك إىل غزة والضفة، أو أي مكان آخر، إال أن الشركة رفضت اخلضوع للشروط اإلسرائيلية

اإلحبار   "إسرائيل"أعاقت   • مساحة  حتدد  احلقل، كو�ا  من  الغاز  الستخراج  حماولة  أو  تطوير  أي 
اخلطوة    ه، وأتيت هذتقريباً   ميالً   23أميال حبرية فقط، فيما يقع احلقل على مسافة    6  بـ  للفلسطينيني
يعطي احلق للدول ابالستثمار يف مياهها اإلقليمية    اً أن قانون البحار املعتمد دولي  من  رغمابلاإلسرائيلية  

 ميل حبري. 200اليت حددت بـ 
رو�ل داتش   ، استحوذت شركة  2016  سنةيف   •

حصة    Royal Dutch Shell  شل على 
غزة  حقل  يف  الربيطانية  غاز  بريتش  جمموعة 

 22.مارين

"   EGASواحتاد املقاولني مع "إجياس ع صندوق االستثمار الفلسطيين  ، وقّ 2021  فرباير  / يف شباط •
املصرية اتفاقية للتعاون يف مساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية الالزمة، لتوفري احتياجات  
فلسطني من الغاز الطبيعي، ويدور احلديث غري الرمسي على أن حصة صندوق االستثمار الفلسطيين  

 
؛ وفيكتور قطان، "حقول الغاز  72حممد مصطفى، "البرتول والغاز الطبيعي يف فلسطني: اإلمكا�ت واملعوقات،" ص    20

 ، انظر:2ص ،  2012شبكة السياسات الفلسطينية، نيسان/ أبريل  - قبالة غزة: نعمة أم نقمة؟،" موقع الشبكة 
    https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2012/04/Kattan_PolicyBrief_Arabic_April-2012.pdf 
  انظر: ، 2021/ 23/2  ،21عريب ، موقع كل ما تريد معرفته عن حقل الغاز يف غزة وعراقيل االحتالل  21

https://arabi21.com/story/1338049    /   
الرسالة.نت،    22 الغاز ومحاية موارده، موقع  الفلسطيين يف  الشعب  القانونية حول حق  اللجنة  تقرير  يقر  التشريعي  انظر: 

 https://alresalah.ps/post/268375، يف: 21/9/2022
 

https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2012/04/Kattan_PolicyBrief_Arabic_April-2012.pdf
https://arabi21.com/story/1338049%20%20%20%20/
https://alresalah.ps/post/268375
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%، بينما احلصة املتبقية  27.5  نفسها،  احلصة  CCC% من احلقل، وشركة احتاد املقاولني  27.5تبلغ  
 23.% ستكون للشركة املشغلة45البالغة 

رئيس سلطة الطاقة    ظافر ملحم، ووفق آخر تصرحيات أدىل هبا   •
هللا  رام  يف  الفلسطينية  الطبيعية  االستخراج  ،  واملوارد  آلية  حول 

Fفقد ورد يف تصرحيه النقاط التالية:   ، وتوزيع النسب 

24 

o   منح سيكون  غزة  غاز  ملف  يف  لإلسرائيليني  الوحيد  الدور 
دون أي تعطيل خالل    ، يف احلقل   25املوافقات للحفر والعمل 

 اليت ستبدأ بعد انتهاء كافة اإلجراءات. و   ، فرتة حفر اآلابر والنقل 

o    سيتم حفر آابر يف قاع البحر ومن مث سيتم نقلها إىل حمطة معاجلة العريش يف مصر لتصريف
 الغاز ومعاجلته، يف الوقت ذاته سيكون للسلطة الفلسطينية نسبة حمددة من األرابح.

o   اليت ستحصل عليها السلطة الفلسطينية أو بقية األطراف من تطوير حقل غاز غزة،    بالغدد املحتمل
فيما سيتوقف الرقم النهائي على   ،ي دوالرملبالغ من املمكن أن ترتاوح بني مليار ومليارَ إذ إن ا

 السعر الذي سيتم به بيع الغاز.

o  ن احلكومة الفلسطينية يف رام هللا تغطي أمثان  إقال  ؛وجود غزة يف االتفاق أو مشاورهتا  مبا خيصّ و
  مليون دوالر)  11.3(حنو    مليون شيكل إسرائيلي  40بواقع إمجايل يبلغ    ،الكهرابء اخلاصة ابلقطاع

 F26. من العائدات الضريبية بدالً من فاتورة الكهرابء

 
  ، .نتموقع اجلزيرة،   فلسطينية وترقب إسرائيلي.. ما آخر مستجدات مفاوضات حقل "غزة مارين"عوائد مصرية ومصاحل   23

   /https://www.aljazeera.net ، انظر:19/10/2022
 ، انظر: 2022/ 22/10،  احلدث صحيفة  ، موقع  ملحم: توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية مع مصر لتطوير حفل غاز غزة  24

https://www.alhadath.ps/article/160018   
   أ�ا تستغل أي نقطة قانونية متكنها من عرقلة احلق الفلسطيين مبا يضمن هلا عدم حتقيق أي تنمية فلسطينية.   " إسرائيل " مع    التجربة   25
الطبيعية  26 املوارد  يتعلق ابستغالل  فيما  الوطن  الفجوة بني    ،التعامل الصحيح مع حمافظات  بناء موازنة تكفل جسر  هو 

الت قطاع غزة فيما يتعلق ابلبطالة والفقر وضعف البنية التحتية من عالج مشك  حمافظات الوطن. ونشري هنا أنه ال بدّ 
 حبيث يكون دور إيراد املوارد الطبيعية يسهم يف حتقيق هذا اهلدف.

 . 3.539، والبالغ  2022/ 22/10السعر يف ئيلي وفق اسر اإلمت اعتماد سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل     

 ظافر ملحم

https://www.aljazeera.net/
https://www.alhadath.ps/article/160018/
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o الطاقة يف غزة   ،وحسب ملحم الوصل أو حتويل حمطة  فاملشروع يسهم يف ز�دة عدد ساعات 
 للعمل ابلغاز الطبيعي.

صادقت اللجنة الوزارية اليت شّكلها رئيس    2022/ 11/ 1يف   •
ا  على  اشتية  الفلسطيين حممد  املبادئ    إطار تفاقية  الوزراء 

ائتالف   يف  املصري كشريك  التجمع  لدخول  الرئيسية 
  ل حق التطوير، وعناصر اخلطة الفنية واملالية األولية لتطوير  

من قبل ائتالف الشركات الفلسطينية واملصرية    غزة مارين 
كمشروع عابر للحدود بني دولة فلسطني ومجهورية مصر  

الواقع يف   ، العربية  الغاز من احلقل  املياه  هبدف استخراج   
ونقل  سيناء يف مجهورية    ه الفلسطينية  منطقة  يف  ومعاجلته 

 27. مصر 

أعلنت • مبا  استعدادها  جياس  إشركة    كما  املنتج  الغاز  شراء 
الالزم  التمويل  وتوفري  االقتصادية  اجلدوى  حتقيق  يضمن 

ابلدخول ابتفاقيات نفسه والقيام يف الوقت  ، لتطوير املشروع
الكهرابء الفلسطينية يف الضفة الغربية وغزة  مع شركات توليد  

التزام  اإلطار على  اتفاقية  تؤكد  الطبيعي. كما  ابلغاز  للتزود 
  وعلى قيام حكومَيت   ،ائتالف التطوير بدفع العوائد املستحقة لدولة فلسطني مبوجب اتفاقية الرخصة

التطوير وتنسيق اجلوانب التنظيمية    لتسهيل عملية  ؛البلدين إبجناز اتفاقية ثنائية بني الدولتني الشقيقتني
 28. والضريبية

 
 

  وكالة وفا، ،  "ائتالف الشركات" يرحب مبصادقة احلكومة الفلسطينية على اتفاقية اإلطار اخلاصة حبقل غاز "غزة مارين"  27
   https://www.wafa.ps/Pages/Details/58421 ، انظر:1/11/2022

 املرجع نفسه.  28
 

 حممد اشتية

https://www.wafa.ps/Pages/Details/58421
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 : االقتصاد الفلسطيين ىالعوائد االقتصادية حلقل مارين غزة عل: رابعاً 
 

االستثمار املتعطل يف حقول غاز غزة كان من املفرتض أن حيقق �ضة حقيقية يف كافة مناحي احلياة   •
من خالل حتقيق عوائد مالية ضخمة تسهم يف    ؛قطاع غزةيف    خصوصاً يف األراضي الفلسطينية و 

الفلسطينية  حلّ  الوطنية  السلطة  هلا  تتعرض  اليت  املالية  املايل    ،األزمات  االبتزاز  من  والتخلص 
 والتحرر من اهليمنة اإلسرائيلية على مصادر الطاقة يف قطاع غزة والضفة الغربية.   ،اإلسرائيلي املستمر

من أجل    ، الطرق للسيطرة على كافة املوارد الفلسطينية مبا فيها غاز غزةسعت "إسرائيل" وبكافة   •
وعدم وصول الفلسطينيني إىل مشاريع تنموية    ،فرض سيطرهتا وهيمنتها على القرارات الفلسطينية

% من 95، األمر الذي جعلهم يستوردون ما نسبته  " إسرائيلـ"حتررهم من التبعية االقتصادية واملالية ل
 . مليار دوالر 1.4، مبتوسط فاتورة سنوية تتجاوز  "إسرائيل"من  ،رابء ووقود وغاز منزيلكه  ،الطاقة

يف مصادر الطاقة، يتجلى أثر ذلك ابنقطاع التيار الكهرابئي أكثر    حادٍ   يعاين قطاع غزة من نقصٍ  •
فقط من احتياج املواطنني للكهرابء،    %45يف قطاع غزة، نتيجة توفر أقل من    اً ساعة يومي  14من  

الكهرابء   الكهرابء عن طريق شرائها من شركة  الغربية حتصل على  الضفة  مناطق  أن معظم  كما 
الفلسطينيني عرضة البتزاز الشركة اإلسرائيلية يبلغ متوسط    ؛ اإلسرائيلية، مما جيعل املواطنني  حيث 

  طميجاوا  600، منها قرابة  طألف ميجاوا  1.8حنو    استهالك فلسطني من الطاقة الكهرابئية سنو�ً 
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من الطاقة   % 95أكثر من    قرابةللحصول على    اً حالي  "إسرائيل"لقطاع غزة، تعتمد فلسطني على  
 الكهرابئية، والنسبة املتبقية من األردن ومصادر الطاقة الشمسية.

االستثمار   • لصندوق  السنوي  التقرير  يشري 
النطا واسعة  فوائد  إىل  يف الفلسطيين  ق 

الرئيس  اجملاالت  من  تسييل يالعديد  من  ة 
الوفورات  وتقدر  غزة،  غاز  ملشروع  �جح 

يف    مليون دوالر سنو�ً   560  حنوأبكثر من  
فاتورة الطاقة للسلطة الفلسطينية، وعائدات 

للحقل،   اً عام  20الذي يصل إىل أكثر من    ، مليار دوالر على مدى عمر املشروع  2مباشرة تقارب  
حيث   املستقلة.  الطاقة  توليد  لشركات  الطاقة  قطاع  يف  استثمار ضخمة  فرص  توقع  جانب  إىل 

لدورمها يف تعزيز املساعي الرامية إىل االنفكاك االقتصادي عن   اً تتضاعف أمهية هذين البندين نظر 
 29االحتالل.

تشمل الكمية    ؛تعتمد على عدة عوامل القيمة النقدية املتوقعة الحتياط الغاز الطبيعي الفلسطيين   •
القابلة لالستخراج، وحجم االستثمار يف املشروع، وكلفة استخراجه ونقله، واألسعار العاملية للغاز،  

ومن الصعب   ،رقام هبذا اخلصوص هي أرقام تقديريةأواإلطار الزمين لعمر املشروع. وبذلك فإن أي  
والدخول يف اتفاقيات طويلة    ،مج تطوير املشروعحتديدها يف هذه املرحلة قبل اعتماد خطط وبرا

األجل لبيع الغاز. ومع األخذ بعني االعتبار العوامل املختلفة، وأمهها كمية احتياطي الغاز وعملية  
   30.التطوير، والضرائب املرتتبة على العملية

 

 
 ، انظر:9/8/2022املرصد املصري، ، موقع غاز غزة.. هل يصلح ما أفسده االحتالل يف فلسطنيأمحد سلطان،  29
    https://marsad.ecss.com.eg/72146 
  وكالة وفا، ، "ائتالف الشركات" يرحب مبصادقة احلكومة الفلسطينية على اتفاقية اإلطار اخلاصة حبقل غاز "غزة مارين" 30

1/11/2022 . 
 

https://marsad.ecss.com.eg/72146
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  :واقف: تساؤالت حول املخامساً 
 

احلق،   "مؤسسة  دولة  أبن    31" 2021ترى 
ال متلك    والشركات اليت وقّعت االتفاقفلسطني  

الصالحية اليت ختّوهلا إبرام اتفاقيات بشأن قطاع 
دون    ،غزة فيما يتعلق أبرضها ومواردها الطبيعية

معها.   والتشاور  القطاع  املعنية يف  احمللية  اجملتمعات  موافقة  على  األمم حيث  احلصول  إعالن  يشرتط 
األصلية التشاور مع الشعوب األصلية يف أي مسائل قد تؤثر فيهم، مع املتحدة بشأن حقوق الشعوب  

موافقتهم احلرة واملسبقة "ينبغي أن تسعى إىل احلصول على    ؛مراعاة أن الغاية املتوخاة من هذه املشاورات 
 Fourth Geneva  من اتفاقية جنيف الرابعة   47، و 8، و 7. ومن اجلدير ابلذكر أن املواد  "واملستنرية

Convention  ،العريف الدويل  القانون  مبوجب  ملزِمة  تـَُعّد  للسكان  و ،  السياسيني  املمثلني  على  حتظر 
احملميني الدخول يف اتفاقيات خاصة من شأ�ا تقويض الضما�ت اليت تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة،  

يد خطوط األ�بيب  إنسانية، وحق االنتفاع من قاع البحر لتمد مبا فيها العقاب اجلماعي، واملعاملة الال
ميلك السكان القابعون حتت االحتالل حقوق    اً ألغراض حتقيق مكاسب اقتصادية، وذلك ابعتباره مورد

 السيادة الدائمة عليه. 
 لذلك سنقوم ابستعراض بعض املواقف والتساؤالت وهي كما يلي: 

 توافق على هل  قضية غاز غزة، فمل تعلن اللجنة احلكومية عن موقفها جتاه    اللجنة احلكومية يف غزة:.  1
فما   ،وإذا كانت ال تقبل ذلك   ؟أم أ�ا ال تقبل ذلك   ،النموذج اللبناين وتتوافق مع سياسة حزب هللا

؟ وهل ستقوم ردات فعل  أم  تصرفات مبنية على خطة مسبقة  تصرفاهتا  وهل ستكون  ،هي اخلطة

 
واليت تعّرض أجياًال  ال ألوسلو اثنية: مؤسسة احلق تدين اتفاقية الغاز اليت أبرمتها السلطة الفلسطينية،  -يف دائرة الضوء  31

الدائم واإلغالق  الشركات  هليمنة  غزة  قطاع  يف  الفلسطينيني  احلق،  من  مؤسسة  موقع  انظر:  24/6/2021،   ،
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18108.html 

 

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18108.html
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هللا، أم سيلقي االنقسام بظالل الفرقة على  بتنسيق املواقف مع املقاومة يف غزة ومع احلكومة يف رام  
 القرارات مبا مينع الشعب الفلسطيين من احلصول على حقوقه؟

هل ستتبع منوذج احلكومة اللبنانية يف  ما زالت تعمل بشكل منفرد، ف  : السلطة الوطنية الفلسطينية. 2
ابر الغاز الفلسطينية آدة من  وتتبىن سياسة لعب األدوار للوصول إىل أقصى استفا  ،التوافق مع املقاومة

؟ وهل ستقوم ، أم ستظل حتتكر القرار وتتفرد به وال تنشر املعلومات "إسرائيل"يف غزة أو املشرتكة مع  
ابلتنسيق مع اللجنة احلكومية يف قطاع غزة أم تسري ابلتفرد وسياسة اإلمهال مبا ال يضمن مبادئ  

 الشفافية والنزاهة؟ 

الفلسطيين: اجمللس  .  3 اجمللس   التشريعي  �قش 
"الغاز  حول  االقتصادية  اللجنة  تقرير  التشريعي 

يوم   ،  3/3/2021الطبيعي يف حبر غزة" يف جلسته 
االقتصادية،   اللجنة  توصيات  وأقر  التقرير  قبل  وقد 

من الوقائع الفلسطينية    102وقد ورد ذلك يف العدد  
نوفمرب   الثاين/  تشرين  يف  ويف  2021الصادرة   .

يف ميناء جلسة   اجمللس التشريعيعقد  21/9/2022
إىل "إطالق محلة لدعم حق الفلسطينيني يف اسرتداد حقوقهم يف ثرواهتم الطبيعية    دعا فيها  غزة،

  32عن تفعيل اجلهود لكسر حصار غزة".  وحقول الغاز وتدشني املمر املائي البحري اآلمن، فضالً 
ولكن هل ما قام به اجمللس التشريعي كافياً للحفاظ على احلقوق الفلسطينية يف الغاز الطبيعي، أم  

 أن اجمللس قام بدوره؟ 

و .  4 الفلسطينية  غزة  خصوصاً املقاومة  تريديف  وماذا  موقفها  ما  اجلانب :  مع  ستتعامل  وكيف  ؟ 
الغاز من  يتعلق ابملوضوع، وهل ستسمح ابستخراج  الفلسطينية فيما  اإلسرائيلي أو مع احلكومة 

 
 . 21/9/2022غزة.. مطالبة حبق الفلسطينيني ابلغاز و"املمر املائي"، وكالة األ�ضول،  32
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حقول النفط؟ أم سيكون هلا رأي آخر؟ وهل ستحمي أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية أو أ�ا  
 ستعرقل هذا االتفاق؟ 

الفلسطينية  الفصائل.  5 تريدواألحزاب  املطلوب منها؟   واضح؟   وهل هلا موقف  ؟: ماذا  وما الدور 
الطاقة  موارد  من  لالستفادة  فلسطينية  مصلحة  أقصى  لتحقيق  املواقف  تنسيق  ميكنها  وكيف 

 الفلسطينية يف حبر غزة؟ وهنا نستعرض بعض التصرحيات الصحفية: 

لعبث "حنذر االحتالل اإلسرائيلي من ا  ، يصرح:عضو املكتب السياسي يف محاس سهيل اهلندي .أ
أبي شكل من األشكال يف خرياتنا ومقدراتنا البحرية وثروات شعبنا الطبيعية وعلى رأسها الغاز  

 33.الطبيعي"

ّن غاز غزة حق للشعب الفلسطيين،  ، قال إالقيادي يف حركة اجلهاد اٍإلسالمي مصعب الربمي .ب 
 34.و"شعبنا من حقه أن ينتزع خرياته أسوة ببقية شعوب العامل"

ماهر مزهرعضو   .ج لتحرير فلسطني  الشعبية  للجبهة  العامة  املركزية  "الفصائل   ، ذكراللجنة  أن 
ستكون أمام خطوات متصاعدة يف ملف الغاز وملف املمر املائي للحصول على هذه احلقوق 

 35.وانتزاع املطالب كاملة وحتقيق احلياة الكرمية للفلسطينيني"
لن تسمح لدولة االحتالل ابستغالل حقول الغاز على وابلرغم من التصرحيات أبن غزة    ،ومع ذلك 

ليون قدم مكعب من حقل ماري ب يتر   4.5  حنوقد استنفذت    "إسرائيلأن " د  جنشاطئ حبر غزة،  
نتاج الغاز إ  "إسرائيل"والذي بدأت    اوحقل نوح أو نو   ،تريليون قدم مكعب  1.5والذي احتوى على  

وقد حرمت الفلسطينيني من حصتهم ليون قدم مكعب،  يتر   3  ة بقيم  هوقدر خمزون  2012  سنة   منه يف
 . مليار دوالر ابألسعار احلالية 20 بنحو من قيمة الغاز واليت تقدر

 
، انظر:  14/10/2022  وكالة يورونيوز، ، موقع  إسرائيلية الستغالل الغاز قبالة سواحل غزة-فلسطينية-مفاوضات مصرية  33

https://arabic.euronews.com/2022/10/14/egyptian-palestinian-israeli-negotiations-exploit-gas-coast-gaza   
 ، انظر:13/9/2022 ، .نتالرسالة، اجلهاد: شعبنا الذي طرد االحتالل من غزة سينتزع حقه يف الغاز 34
    https://alresalah.ps/post/267875   
 ، انظر:13/9/2022 موقع العريب اجلديد،، صائل غزة: سننتزع حقنا يف الغاز واملمر املائي ابلبارود والنارف 35
  https://www.alaraby.co.uk     
 

https://arabic.euronews.com/2022/10/14/egyptian-palestinian-israeli-negotiations-exploit-gas-coast-gaza
https://alresalah.ps/post/267875/
https://www.alaraby.co.uk/
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فأين هي تصرحيات الفصائل واألحزاب الفلسطينية، وما قيمتها على األرض الواقع، وكيف ميكن أن 
 تكون ذات فاعلية دون تنسيق املواقف وحتديد األدوار.  

 
 : اخلالصة

 

استغالل  "  إسرائيل"أن   • أبن  تدرك 
الطبيعية   للموارد  بحرية  الالفلسطينيني 

أمواال ً  عليهم  التزود  سيدر  عن  تغنيهم 
عن   تغنيهم  وكذلك  منها،  ابلطاقة 
التمويل اخلارجي مبا حيقق استقاللية يف  
ما ال   وهو  السياسي،  والقرار  االقتصاد 

 العوائق اليت تضعها أمام تنمية االقتصاد الفلسطيين. وحتاربه بشدة من خالل  " إسرائيل"تريده 

تتزايد املخاوف من تنامي ظاهرة الفساد السياسي يف األراضي الفلسطينية؛ يف ظّل تعطل املؤسسة  •
التشريعية والعودة حلكم الفرد الواحد، وز�دة تكاليف الفساد الذي يتحمله املواطن الفلسطيين يف 

 األراضي الفلسطينية. 

لفات أخرى، مما جيعلنا غري قادرين  يتنامى اخلوف من استمرار السرية يف ملف الغاز، مثله مثل م •
احلماية  قطاع  مثل  املختلفة؛  القطاعات  تنمية  يف  الغاز  عائدات  من  الفعلية  االستفادة  على 
االجتماعية، والصحة، والتعليم وغريها، وما مينع من حتقيق الشفافية والنزاهة والرقابة على ملف الغاز 

   ومحايته من الفساد املتوقع.
ف الفلسطينية مشتتة وغري موحدة، كما ال يوجد رؤية موحدة حول ملف الغاز، مما ما زالت املواق •

جيعل الفلسطينيني بعيدين عن االستفادة من الغاز، كما يظهر أن الفصائل واملقاومة يف غزة ما زالت 
  يف خانة التهديد واليت لن تكون مفيدة دومنا خطة واقعية لتنفيذ التهديدات، فاإلسرائيليون متكنوا 

عاماً غري   20من استغالل حقَلي غاز على احلدود مع غزة، كما أن الفلسطينيني منذ أكثر من  
 . قادرين على احلصول على حقهم يف غاز غزة
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اإلسرائيلية    للرغبةالفلسطينيون    استسالم  عدم •
متبادلة    واستغالل وأدوار  الفرصة جبهود متكاتفة 

ممكنة فائدة  أقصى  ظلّ   ،لتحقيق  ظروف    يف 
والقارة    ،االحتالل الدويل  اجملتمع  وظروف 

 اليت هي حباجة للغاز املتوسطي يف ظلّ   ،بيةو األور 
 حرما�ا من الغاز الروسي. 

تيارات، وتبادل لألدوار  االستفادة من التجربة اللبنانية واليت أظهرت وحدة يف املوقف بني خمتلف ال •
بني رجال السياسة ورجال املقاومة؛ من أجل الضغط على "إسرائيل" وتوقيع اتفاق مرضي للدولة 

 اللبنانية. 

 

   التوصيات:
 

  ؛املصرية   نشر بنود االتفاق الذي جرى بني صندوق االستثمار الفلسطيين واحتاد املقاولني مع إجياس •
وكذلك التنقيب عن حقول أخرى يف املياه اإلقليمية    ،حول استخراج الغاز من حقل غزة مارين

 ، وتبادل املعلومات بني األحزاب الفلسطينية واملعارضة مبا يضمن الشفافية والقدرة الرقابية.  لغزة

عن استثمار    التقدم بشكوى يف احملاكم الدويل ومطالبة "إسرائيل" بتعويضات عن تعطيل الفلسطينيني •
ر  ي نوا وماري ب، حيث تقدّ لغاز على حدود غزة يف حقلَ ل  تنزاف "إسرائيل"غازهم، وكذلك اس

 مليار دوالر. 20 بنحوني ين احلقلَ هلذَ   التقديرية القيمة االمجالية 

إشراك   الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل احلصول على موافقة السكان احملليني؛ من خالل •
واطالعهم على غاز  الت حول ملف  يف املشاورات اليت متّ   وجلنة العمل احلكوميالفصائل الفلسطينية  

ألن هذا  ،  أي اتفاقيات يتم توقيعها مستقبالً للغاز املكتشف قبالة قطاع غزةالتفاصيل، والدخول يف  
 .القرارات املصريية يف ، مبا يضمن الشفافية والنزاهة وعدم التفردلكل الفلسطينيني الغاز حقّ 
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قيام اجمللس التشريعي بتفعيل قضية حّق الفلسطينيني يف التصرف يف مواردهم الطبيعية يف احملافل   •
 الدولية ويف التكتالت الربملانية اليت ينتمي إليها اجمللس، واالستمرار يف املطالبة هبذا احلق. 

يف الضفة الغربية  عائدات حقل غزة مارين يف استكمال مشروعات التنمية االقتصادية    ضرورة استثمار  •
 .  ، وَجسر الفجوة االقتصادية بني احملافظات اجلنوبية، قطاع غزة، والشمالية، الضفة الغربية وقطاع غزة 

الفلسطينية • التوافق والوحدة  الفلسطينيني على االستفادة من    ؛تعزيز  الغاز  آمبا يسهم يف قدرة  ابر 
 مبا يضمن تعظيم الفوائد احملققة من تطبيق االتفاقات. و  ، ضمن مياههم اإلقليمية

اإلسالمي، والوقوف مع احلكومة تنسيق املواقف العربية املشرتكة عرب اجلامعة العربية ومنظمة العامل   •
 .  الفلسطينية لتحقيق أقصى منفعة من آابر الغاز يف حدودها اإلقليمية

القوى والف • اليت مارستها  تبادل األدوار  الدراسة  الغاز لديهمآيف االستفادة من    يةلبنانصائل    ،ابر 
 جيابية وجتنب السلبية.  إلوتعزيز اجلوانب ا

حتقيق  • يضمن  مبا  املصري  اجلانب  مع  التعاون  تعزيز 
الفلسطينيةااملص إل�اء  حلة  احلقيقي  املدخل  أل�ا  ؛ 

التفرد  عدم  يضمن  ومبا  احلقيقية،  والشراكة  االنقسام 
 لفلسطينية. اإلسرائيلي ابلسلطة ا

ضرورة تشكيل فريق وطين متخصص من قبل القوى الفاعلة الفلسطينية؛ من أجل املراقبة على ملف  •
من   وغريها  اإليرادات،  استخدام  خطط  ووضع  والتوظيف،  االتفاقيات،  وتقييم  ودراسة  الغاز، 

  امللفات.
 


