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 املقدمة 

 
 

عمل ومداخالت حلقة النقاش يسر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات أن ينشر ملخصات أوراق  
يوم الثالاثء  "، اليت نظمها مركز الزيتونة  غاز شرق املتوسط وأتثريه على املشهد اجليوسرتاتيجي يف املنطقة"

وشارك يف احللقة خنبة خمتارة من اخلرباء واملختصني يف شؤون السياسة  ،  2022كانون األول/ ديسمرب    13
ثمار الغاز على املشهد اجليوسرتاتيجي يف منطقة شرق املتوسط،  واالقتصاد والطاقة، ملناقشة أتثري است

 .والتداعيات املرتقبة لذلك على املستوى الدويل واإلقليمي وعلى العالقات البينية بني دول املنطقة
القرار   الباحثني وصّناع  لتداول  مادة مفيدة وغنية  املداخالت  أن تكون هذه  الزيتونة  ويتمّىن مركز 

 واملختصني.
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 أوًال: أوراق الـــعــمــل 
 

 الورقة األوىل: 
 

 غاز شرق املتوسط وأتثريه على املشهد اجليوسرتاتيجي يف املنطقة 

 1غاز لبنان منوذجاً 

 2د. عبد احلليم فضل هللا 

  :ملقدمةا
 

واجليو  االقتصادية  القيمة  من  املتوسط  غاز  اكتشاف  سيزيد  هو كم  املركزي  سياسية  – السؤال 
أخذ�   فإذا  الغرب.  مع  الروسية  املواجهة  ظّل  يف  وذلك  لبنان؟  فيها  مبا  املتوسط  شرق  ملنطقة 
عن   نتحدث  فإننا  لبنان؛  فيها  مبا  املتوسط  شرق  خيتز�ا  اليت  الغاز  املتفائلة كّميات  ابلتقديرات 

ات حمتملة، ال ميكن  خمزو�ت من بضعة تريليو�ت من أمتار الغاز املكّعبة، وهذه بطبيعة احلال تقدير 
% من املخزون العاملي، إال أ�ا  2التثبت منها قبل احلفر. ومع أن هذه الكّميات املقّدرة ال تتجاوز  

الغاز ما   تكتسب أمهية خاصة يف االسرتاتيجية األمريكية؛ لقطع الصلة االقتصادية على مستوى 
 بني أورواب وروسيا.  

 

 أوًال: يف الوقائع واألرقام: 
 

 سيزيد اكتشاف غاز املتوسط من القيمة االقتصادية للمنطقة يف االقتصاد وما تداعيات ذلك.كم 

 
مها مركز  اليت نظَّ ،  املتوسط وأتثريه على املشهد اجليوسرتاتيجي يف املنطقةلقة نقاش: غاز شرق  حلاملقدَّمة  ورقة  ملخص ال  1

 . 13/12/2022، بريوت –الزيتونة للدراسات واالستشارات  
رئيس املركز االستشاري للدراسات    يف الشأن االقتصادي يف املنطقة ويف الشأن اللبناين.  وخبري  دكتوراه يف االقتصاد وابحث  2

، ونشرت له  2010والتوثيق، وهو أستاذ حماضر يف كلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال يف اجلامعة اللبنانية منذ سنة  
 . والعوملة  العديد من الكتب واألحباث يف قضا� التنمية والفقر واإلصالح االقتصادي 
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 :  صعيد شرق املتوسط. على 1
 

ال يوجد حىت اآلن تقديرات موثوقة لالحتياطيات اإلمجالية يف شرق املتوسط، ولكن جيري احلديث 
% من  1.9مليار مرت مكعب متّثل تقريباً    3,570تريليون قدم مكعب، أي ما يقارب    130- 120عن  

نطقة من % من االحتياطات الروسية. وتتوزع احتياطيات امل 9.55االحتياطات العاملّية املؤكدة، وحنو  
تريليون قدم مكعب    2.1تريليون قدم مكّعب للكيان الصهيوين يف فلسطني احملتلة، و  0.6الغاز ما بني  

 يف مصر، أي ما يزيد عن نصف االحتياطيّات. 
وميثل غاز منطقة شرق املتوسط ومشال إفريقيا فرصة مواتية ألورواب للتعويض عن الغاز الروسي، ولكنه  

على النحو اآليت:   2020غري كاف. وتوّزعت مصادر الغاز ألورواب عرب األ�بيب أو الغاز املسال سنة  
% من  4.3% من أمريكا، و6.3% من اجلزائر، و11.6% من النرويج، و 20.5% من روسيا، و 46

% من ترينيداد. وتصل ربع 0.8% من ليبيا، و 1% من نيجري�، و 3.1% من بريطانيا، و3.7قطر، و
 الكميات عرب البحر (الغاز املسال) والباقي ابأل�بيب.

مليار مرت مكعب    337ويبلغ جمموع حاجات أورواب من الغاز املستورد من داخل القارة وخارجها حنو  
ر مرت مكعب منها، ويتطلب التعويض عن هذه الكمّيات الوصول إىل  مليا  155كانت روسيا تؤمن  

 مصادر جديدة. 
مليارات،    6.13مليارات، وليبيا   10.3ملياراً، واجلزائر   15ومن املصادر املتاحة ابألمتار املكّعبة: النرويج 

ملياراً، ومصر    30ملياراً، ونيجري�    27.8ملياراً، والوال�ت املتحدة األمريكية    11ملياراً، وقطر    25وأذربيجان  
 ملياراً، إضافة إىل كّميات إضافّية ممكنة من إيران والعراق.    16

إن هذا يُغطِّي من الناحية النظريّة كامل الكميات املستوردة من روسيا، ويف وجه حتقيق ذلك عقبات 
 ولة، ومنها: عدة ال يُتوقع ختطيها بسه

 أ. ز�دة االستهالك الداخلي يف هذه الدول واألزمات السياسية يف بعضها. 
واخلالفات  ب.   الدول،  هذه  بعض  مع  آجلة  عقود  لديها  اليت  اآلسيوية  الدول  مع  املنافسة 

 احلدودية. 
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القدرة على  االستثمارات الكبرية املطلوبة يف جمال مّد شبكات جديدة من األ�بيب؛ لز�دة  ج.  
 التصدير. 

ومن الناحية التقنّية، يرتاوح عدد السنوات الالزمة للتعويض عن الغاز الروسي؛ ما بني سنة واحدة  
مليار مرت مكّعب، يضاف إليها    18سنوات وأكثر، فما ميكن أتمينه خالل سنة ال يزيد عن    7و 

مليار مرت مكّعب تعادل    62,8يف سبع سنوات، أي ما جمموعه    27.8ملياراً يف أربع سنوات و   17
% من جمموع الكّميات الروسية، وهذا يعين أن أورواب ستبقى حباجة للغاز الروسي إىل أمد  40.5
  بعيد. 

 نستخلص مما تقّدم اآليت:  
من الناحية   ما زالت بدائل الغاز الروسي ألورواب غري متوفرة من الناحية العملّية حىت لو بدت ممكنة

النظريّة، فلو استطاعت الوال�ت املتحدة والدول الغربية أن تقنع كل الدول اليت لديها فوائض من إنتاج 
الغاز، كنيجري�، واجلزائر، والنرويج، وفنزويال، وغريها من الدول، ملا أمكن من اآلن وحىت سبع سنوات  

تغطية جزئية، وهذا يعطي للمنطقة أمهية استثنائية يف صراع الطاقة احلاضر، إذ إبمكا�ا، نظر�ً    إال
أيضاً، إجياد موطئ قدم اثبت هلا يف أسواق الغاز؛ من خالل ضّخ كّميات إضافية قد تصل إىل  

 مليار مرت مكعب.   20
على الطاقة سيستمر لفرتة  هذه األمهّية تتناسب مع الفرضية اليت ننطلق منها، وهي أن الصراع  

زمنية طويلة، وهو ليس مرهو�ً ابحلرب األوكرانية. وقد نرى مع مرور الوقت متايزاً أوروبياً مدفوعاً  
 مبصاحلها اخلاصة املرتبطة ابجلوار املتوسطي واألوراسي.  

 

 . على الصعيد اللبناين: 2
  

الرُقع   سّيما يف  وال  واعدة  إمكانيات  لبنان  السيناريوهات ميلك  بعض  وتقّدر  الكميات   3اجلنوبية، 
 املتوقع استخراجها واليت سنعرضها على الشكل اآليت، من األقل إىل األكثر تفاؤًال:

 
3 (Lebanese Citizen The Lebanese Gas, Exploration and Exploitation  i,drien Sémon, reviewed by A. BifanA

Foundation, Kornrad ADENAUER Stilftung, (2022).                                                                                                         
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، تزداد الكمّية تدرجيياً لتصل الذروة  2026واحد سنة    3السيناريو األول: البدء ابستخراج مليار م  . أ 
. أما  2039مليارات مرت مكّعب، مث تنحدر إىل  مليار مرت مكّعب واحد سنة    3،  2031سنة  

حمّققة الذروة قبل أن تبدأ    2029مليار مرت مكّعب سنة    1.94الكميات املصّدرة منها فتقّدر بـ  
 . 2033ابلرتاجع بعدها، ويضطر لبنان إىل االسترياد بعد سنة  

  2037مليارات مرت مكّعب سنة   5مليار مرت مكّعب ليصل إىل    1.5السيناريو الثاين: يبدأ االستخراج   . ب 
. فيما يبدأ التصدير من نصف مليار مرت مكّعب  2040مليار مرت مكّعب سنة    3.5نزوًال إىل  

مليار مرت    1.18، ّمث  2029مليار مرت مكّعب سنة    3.94وصوًال إىل الذروة    2025تقريباً سنة  
 . 2039مكّعب سنة  

الثالث:   .ج سنة    3السيناريو  مكّعب  مرت  سنة    10؛  2025مليارات  مكّعب  مرت  .  2040مليارات 
 . 2040مليار مرت مكّعب سنة    7.1،  2029سنة     8.94،  2025مليار مرت مكّعب سنة    2.02التصدير  

. التصدير  2040-2028    مليار مرت مكّعب  16؛  2025مليارات مرت مكّعب سنة    4السيناريو الرابع:   .د
مليار مرت مكّعب    13.94،  2027مرت مكّعب سنة    10.98  - 2025مليار مرت مكّعب سنة    3.02
 . 2040مليار مرت مكّعب سنة    12.1،  2029سنة  

 وهذا يعين أن لبنان:  .ه
 % من جمموع الغاز الروسي. 2.5% و 0.3ميكنه بعد ثالث سنوات أن يسهم يف تعويض ما بني  •
سيزيد تدرجيياً خالل سنواٍت من االعتماد على الغاز يف إنتاج الطاقة الكهرابئّية، فيحّسن التغذية  •

 4وحيّقق أرابحاً لشركة كهرابء لبنان. 
، ترتاوح تقديرات الصادرات من الغاز ما بني نصف  2025يف األفق املنظور، أي ابتداًء من سنة   •

مليار    6مليار مرت مكّعب ومخسة مليارات مرت مكّعب، وهذا يدّر عوائد إمجالية سنوية تقارب  

 
مليار مرت مكّعب    89.2، و 2025مليار مرت مكّعب سنة    98.0كاآليت:   إنتاج الكهرابءيقّدر االستهالك احمللي للغاز يف   4

إنتاج ألف  2040سنة   الغاز من  السنوي على  ، ما حيّقق أرابح  ميغاواطآالف    3إىل    ميغاواط، حبيث يرتفع االعتماد 
 والر أمريكي يف آخر سنة). مليون د 184(  2040-2025مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  2,093لكهرابء لبنان بقيمة 
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دوالر أمريكي؛ نصفها للدولة تقريباً، ومع ذلك ميكن النظر إىل هذه التقديرات بوصفها متفائلة  
 وال ميكن التحّقق من إمكانية حدوثها. 

 

 سياسية:–اثنياً: يف التداعيات اجليو 
 

لو ذهبنا إىل السيناريو املتفائل، وقلنا أن لبنان سيستطيع تصدير مليارات عدة من الغاز، وكميات  
سياسية، ما يضعه أمام –كبرية إىل اخلارج، فما هي سبل التصدير؟ هنا سيقع لبنان أمام العقبة اجليو

 أربعة خيارات:  
. أن يستوعب اجلزء األكرب من هذا الغاز إلنتاج الكهرابء ولتغذية الصناعة مبصادر الطاقة، كما ذُكر 1

أعاله، وعلى أمهّية هذا اخليار يف مراحل االستقرار والتعايف، فإنه يتناقض مع املصاحل الفورية للبنان؛  
 ه البنكّية.  اليت تستوجب حصوله على تدفقات نقدية وافرة للتعويض عن جزء من خسائر 

املتوسط  .  2 البحر  املتاح هو خط أ�بيب شرق  الكميات عرب األ�بيب. واخليار  أن يصّدر هذه 
ابجتاه جنوب أورواب، وهذا ما زال مشروعاً غري واضح املعامل، وحتول دون املضي به عقبات عّدة،  

مارات املطلوبة له واليت  فباإلضافة إىل تراجع اهتمام املمّولني احملتملني به، وارتفاع حجم االستث 
مليار دوالر أمريكي، فإن عقبات سياسية تقف يف طريقه وتتمثل ابخلالفات    14و   7ترتاوح ما بني  

على حدود املناطق البحرية بني الدول؛ بني الكيان الصهيوين وقربص، وإىل حدٍّ ما بني لبنان  
قاطعاً. وابلتأكيد لن    وقربص، وبني لبنان وسورية، ابإلضافة إىل حتدي التطبيع املرفوض  رفضاً 

، الذي  East Mediterranean Gas Forumيكون لبنان جزءاً من منتدى غاز شرق املتوسط  
 يضم بني دوله السبعة الكيان الصهيوين إىل جانب دول عربية وإيطاليا واليو�ن وقربص.  

. نقل الغاز عرب الداخل العريب؛ ستكون سورية املمر اإلجباري سواء أرد� املضي حنو األردن أم تركيا  3
أم مصر أم العراق. فيما يستدعي هذا اخليار تطوير بنية حتتية لشبكات الغاز تشمل جمموعة من 

ات اليت تقف يف  الدول؛ لبنان وسورية والعراق وإيران وتركيا مع إمكانية ضّم األردن ومصر. العقب 
وجه هذا اخليار تتمثل كما هو معروف يف: قانون قيصر، والعقوابت على سورية، والتدخل األمريكي 
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الكبري يف العالقات بني هذه الدول واحملاوالت الدؤوبة للتحكم مبستو�هتا وتوقيتاهتا، وقد برز ذلك  
ذ أكثر من عام. ورأيناه أيضاً يف  بوضوح يف حماولة استجرار الغاز املصري عرب سورية، اجملّمدة من

الرقابة األمريكية على التعاون بني لبنان والعراق يف جمال الطاقة، مع أن العراق قدَّم ما ميكن تقدميه 
من مساعدة للبنان. ويضاف إىل العراقيل العقوابت املفروضة على إيران، واستمرار احلرب يف سورية  

 وعليها.
ييل الغاز وتصديره عرب البحر. لكن حتقيق ذلك يتطلب وجود استثمارات  . حتويل لبنان إىل مركز لتس 4

كافية تقدمها بعض الدول؛ مثل قطر اليت شاركت قبل األزمة يف مناقصات إنشاء حمطات تغويز  
على الشاطئ اللبناين، أو حىت الصني اليت رمبا يزداد اهتمامها ابملنطقة بعد اشتداد الصراع بينها وبني  

تحدة األمريكية. مع أ�ا حتاذر حىت اآلن يف الدخول مبنافسات مفتوحة يف املنطقة، بل  الوال�ت امل
إ�ا يف اخلليج تستفيد من االستثمارات األمريكية اهلائلة يف جمال األمن لتسيري عالقاهتا مع الدول 

 اخلليجّية وتطويرها.
االستفادة من الغاز إىل أبعد    سياسية اليت متنعه من–ولكي يستطيع لبنان اخلروج من املصيدة اجليو

على   احلصول  حماولة  أو  الغاز  تسييل  إما  مها:  خياران  لديه  الداخلي،  االستهالك  عن  عدا  احلدود 
 استثناءات، أو انتظار انتهاء العقوابت، أو خرق العقوابت املفروضة أمريكياً. 
من هذه الثروة ومن هذه    ويبقى اخليار املتاح، والذي ال بّد من البدء به، هو االستفادة ما أمكن

 املوارد لتغذية اإلنتاج احمللي على مستوى الطاقة وعلى املستوى الصناعي.  
 

 اثلثاً: التطبيع بوصفه عامالً مؤثِّراً على مستقبل التعاون اإلقليمي يف جمال الطاقة وغريه:
 

الكيان   وبني  وأمريكا،  لبنان  بني  الذي حصل  االتفاق  هي  مهمة،  نقطة  على  السياق  يف  أُعرّج 
الصهيوين وأمريكا، بشأن ترسيم احلدود البحرية. قام هذا االتفاق على تبادل الثروة، وميزان الردع الذي  

اضّية، ولكن إجياد كّرسته  املقاومة مل يكن هدفه دعم اإلتفاق على خط حمّدد من اخلطوط السّتة االفرت 
بيئة اسرتاتيجية حتّتم على األطراف املعادية رفع املوانع اليت حتول دون متّكن لبنان من االستفادة من  
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ثروته. لقد جنحت املقاومة يف تطوير معادلة الردع وتوسيع نطاقها، وهذا قد يسلب الكيان الصهيوين  
فّتاكاً يف حروبه؛ هو استهداف البىن التحتيّ  ة املدنّية، ما دام أن الرد سيطال أصوله ومنشآته  سالحاً 

 البرتولية الثمينة. 
ال شّك أن التعاون يف جمال الطاقة يتقاطع أو يتعارض مع التطبيع يف املنطقة، اليت تشهد حتّوًال. 
فبعد أن كان يقف يف السابق عند حّد التبادل التجاري بني الكيان الصهيوين والدول املطبِّعة، صار  

رتبطاً أكثر ابملشاريع الكربى؛ كمشروع الغاز بني الكيان الصهيوين ومصر، ومنتدى غاز شرق  اآلن م
 املتوسط. 

ويف العموم، فإّن اكتشاف الغاز يف لبنان والبحث عن سبل تصديره، سيغّري املصاحل اإلقليمّية للبنان،  
 يف ظّل وجود ثالث جمموعات من الدول العربّية يف هذه املسألة: 

مصلحة يف التطبيع ألسباب جيوسياسية وجيو اقتصادية؛ خصوصاً الدول العربّية اليت اخنرطت  دول هلا   .1
 . Abraham Accordsيف اتفاقات أبراهام 

دول مع التطبيع مع أنه يلحق مبصاحلها االقتصادية الضرر. وهنا نتحدث بصورة خاصة عن مصر  .2
روحة تلحق الضرر ابألصول االسرتاتيجّية هلذه  وإىل حدٍّ ما األردن، فاملشاريع التطبيعّية الكربى املط

 الدول؛ مثل قناة السويس وميناء العقبة. 

دول ألسباب جوهريّة خارج التطبيع وضّده: لبنان، وسورية، والعراق، ولكنها تواجه صعوابت يف   .3
 ب.التواصل ألسباب شىت؛ مثل العقوابت األمريكية وال سّيما قانون قيصر والتوترات األمنية واحلرو 

سياسياً  – سريى لبنان مع مرور الوقت أن مصاحله ستنتقل من كو�ا مرتبطة اقتصاد�ً وإىل حّد ما جيو 
جديد يرى    من أن تكون مع دول اخلليج ذات الرها�ت املعروفة، لتكون متموضعة داخل حمور اقتصادي 

نفسه خارج التطبيع ومتضرراً منه. مبعىن آخر، فإن استثمار لبنان إلمكا�ته يف املوارد الغازية والنفطية  
 سيكون على أفضل وجه، إذا متوضع بصورة اجملال اجليو سياسي/اقتصادي الرافض للتطبيع.

 
 
 



 
          مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات                   10 

  :اخلالصة
 

إن اخليارات املفتوحة أمام لبنان يف جمال الغاز إن اكُتشف، هي إما االستهالك الذايت، و/ أو االتفاق  
يف كونسورتيوم   للدخول  وتركيا  والعراق  سورية  رفع   consortiumمع  يتطلب  وهذا  جديد،  مشرقي 

 رات خارجّية. العقوابت عن سورية أو احلصول على استثناء، و/أو الغاز املسال الذي يستوجب استثما

ويف مجيع احلاالت سنشهد حتّوالً يف مصاحل لبنان، يف ظّل: صعود الغاز على حساب النفط بوصفه  
ويف  اخلليجية،  واالستثمارات  املال  على  االعتماد  وتراجع  جغرافية،  لقيود  وخاضعة  اسرتاتيجية  سلعة 

لبناين، وتوثيق صلة لبنان بدول  املقابل سيتسبب التطبيع يف اعتماد خليجي أقل على الرأمسال البشري ال
اجلوار واملشرق العريب. وهذا يعطيه الفرصة لتأدية أدوار متنوعة، ال تقتصر على أن يكون مركزاً آخر  
للتسييل على الشاطئ الشرقي للمتوسط، بل يؤدي أيضاً دوراً على صعيد اخلدمات واملساندة اللوجيستية  

 ذلك من أدوار إقليمّية مماثلة.  يف جمال خدمات النقل البحري والسفن، وغري
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 الورقة الثانية:  

 5غاز قطاع غزة وإمكا�ت استغالله

 6أ. د. حممد إبراهيم مقداد 
 

  ،فلسطني، و مصر، و قبالة قربص اً اكتشافات الغاز الطبيعي يف شرق البحر املتوّسط، وحتديد ظهرت 
يظهر االهتمام احمللي والدويل هبا إال بعد احلرب  ، ولكن مل  2000قبل سنة  ولبنان    ، تركيا، و "إسرائيل"و

 الروسية األوكرانية ونقص الغاز على االحتاد األورويب.
وحىت يتمكن الفلسطينيون من  وقد ظهر الغاز أيضاً يف فلسطني وعلى شواطئ املتوسط وقبالة غزة أيضاً.  

  بدّ   تمكن من استغالهلا واالستفادة منها، فال السيطرة على الثروات الطبيعية البحرية والربية واملشرتكة منها، وال 
ابلسيادة الفلسطينية الكاملة على هذه الثروات، وأن يتم التعاون املستقبلي    " إسرائيل " من االعرتاف من قبل  

، وهو ما يتفق  بني األطراف املختلفة على أساس احلقوق الوطنية أبنواعها كافة وليس على أساس االحتياج 
، وقد حلقوق االقتصادية غري القابلة للتصرفاب   فيما يتعلق نظر�ً   Paris Protocol  اتفاقية ابريسمع  

اتفاقية طااب يف سنة   أيضاً  لنا كفلسطينيني احلق وفق  2001أكدت هذه احلقوق  . وعليه، فنجد أن 
 الفلسطينية.االتفاقيات الدولية وتلك املوقعة مع االحتالل يف التنقيب عن البرتول والغاز يف األراضي 

وهتدف الورقة إىل التعرف على األبعاد االقتصادية لالتفاق الفلسطيين املصري للتنقيب عن غاز غزة، 
، وكذلك تقدمي توصيات من شأ�ا اإلسهام  واستعراض املواقف املختلفة لذوي العالقة من الفلسطينيني

 و التنمية وخصوصاً يف قطاع غزة. يف تعزيز الشراكة الفلسطينية، وتوجيه منافع الغاز الفلسطيين حن

 
مها مركز  اليت نظَّ ،  لقة نقاش: غاز شرق املتوسط وأتثريه على املشهد اجليوسرتاتيجي يف املنطقةحلاملقدَّمة  ورقة  ملخص ال  5

 . 13/12/2022، بريوت –الزيتونة للدراسات واالستشارات  
. يعمل حالياً أستاذاً لالقتصاد  1999أستاذ دكتور يف االقتصاد، حصل على الدكتوراه من جامعة برادفورد بربيطانيا سنة    6

سالمية بغزة، كما يشغل منصب نقيب االقتصاديني الفلسطينيني، ومستشار لوزارة االقتصاد الوطين، ورئيساً  يف اجلامعة اإل
 جمللس إدارة مستشفى أصدقاء املريض. 
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يبلغ    " إسرائيل"  الذي تتحكَّم به أن احتياطي فلسطني التارخيية من الغاز الطبيعي    إىل  تشري األرقامو 
ون قدم مكعب من الغاز، ويكفي هذا االحتياطي لتلبية احتياجات السوق اإلسرائيلي  يتريل   27.7حنو  

 7من االحتياطي العاملي.  %4.0لعقود من الزمن، وميثل حنو 
 

 حقول الغاز على شاطئ غزة: أوًال: 
 

قليمية  إل أول حقل للغاز يف املياه ا   British Gas (BG)اكتشفت شركة بريتش غاز (يب جي)  
احلقل،    دّ ويُع ،  1999  سنة  تطوير  املسؤولة عن  الوطنية  اجلهة  الفلسطيين  االستثمار  وقد  صندوق 

   : على النحو التايل اكتشاف عدد من حقول النفط    على تطويره. وبعد ذلك متّ   " إسرائيل " اعرتضت  

تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي    1.2  ويقّدر االحتياطي يف احلقل بـ:  حقل "غزة مارين"
  مليار مرت مكعب. 36

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

منذ لديها  ابلكامل يف 2004  سنة   الطاقة  تسببت يف جتفيفه  أن  إىل  قالت 2010  سنة   ،  وآنذاك،   ،
استنفاد كميات الغاز الطبيعي املوجود يف احلقل واملقّدرة   اإلسرائيلية إنه متّ   Haaretz  صحيفة هآرتس

 تريليون قدم مكعب.  1.5بنحو 

وقطاع غزة يف بنيته اجليولوجية    " إسرائيل"، وتشرتك  1999  سنة   اكتشافه يف  متّ :  أو نوح  " حقل "نوا
تريليو�ت قدم   3، ويُقدر خمزون الغاز فيه بنحو  2011  سنةوميتد إىل أعماق حدود القطاع البحرية، يف  

 . مكعب

فلسطينيون، وفق دراسة أولية، وجود  ح خرباء وسياسيون  رجّ   2014سنة  يف  حقل "املنطقة الوسطى":  
 بعد مئات األمتار عن شاطئ حبر املنطقة الوسطى لغزة.حقل للغاز يُ 

 
، آذار/  1، العدد  سياسات عربيةزهري حامدي، "اآلاثر اجليوسياسية الكتشافات الغاز اإلسرائيلية يف شرق املتوسط،" جملة    7

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



 13          ت                   مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارا              

  8ليون قدم مكعب ي تر  5.4  حنو على    (وفق مفهوم الدولتني)  من خالل ما سبق جند أن "إسرائيل" استولت 
 مليار دوالر ابألسعار احلالية.   20  حنو من الغاز، مما يعين أ�ا سرقت  

 

 حقل مارين غزة واالتفاق املصري الفلسطيين: اثنياً: 
 

من   وجمموعة  الفلسطيين  االستثمار  لصندوق  احلصري  احلق  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  منحت 
)  British Gas Group-BG(  الشركاء يف التنقيب عن الغاز قرابة شواطئ غزة، وتضم اجملموعة شركَيت 

املقاولني   احتاد  مع Consolidated Contractors Company (CCC)وشركة  االتفاق  ومبوجب   ،
الفلسطيين   من املشروع ومتلك    %،17.5إىل    فعت مؤخراً رُ   %، 10السلطة ميلك صندوق االستثمار 

 9%. 30، يف حني متلك شركة احتاد املقاولني ما نسبته % 60شركة بريتش غاز ما نسبته  

"  EGASس  ع صندوق االستثمار الفلسطيين واحتاد املقاولني مع "إجيا، وقّ 2021فرباير    / شباطيف  
احتياجات   لتوفري  الالزمة،  التحتية  والبنية  غزة  غاز  حقل  تطوير  مساعي  يف  للتعاون  اتفاقية  املصرية 

طيين فلسطني من الغاز الطبيعي، ويدور احلديث غري الرمسي على أن حصة صندوق االستثمار الفلس 
املقاولني احلصة27.5تبلغ   البالغة  27.5  نفسها  % من احلقل، وشركة احتاد  املتبقية  بينما احلصة   ،%

 ستكون للشركة املشغلة. % 45
ظافر ملحم ووفق آخر تصرحيات أدىل هبا رئيس سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية يف رام هللا  

 10فقد ورد يف تصرحيه النقاط التالية:  ،حول آلية االستخراج وتوزيع النسب

 
مرت مكعب   26.28دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتعادل    75.4دوالر، والسعر    168.0متوسط سعر املرت املكعب    8

 اليت كانت مستقرة.   2021قدم مكعب). وفق أسعار    998( 
، وحاولت أ� والفريق احلصول على 2000شاراً لوزارة التخطيط والتعاون الدويل خلطة جتسيد الدولة يف سنة  عملت مست  9

 أّي معلومات عن االتفاق واملوارد املالية املتوقَّعة إلدراجها يف موازنة اخلطة، ومل حنصل على معلومات يف حينه. 
؛ وفيكتور قطان، "حقول الغاز قبالة  72حممد مصطفى، "البرتول والغاز الطبيعي يف فلسطني: اإلمكا�ت واملعوقات،" ص    

 ، انظر:2، ص 2012شبكة السياسات الفلسطينية، نيسان/ أبريل   -غزة: نعمة أم نقمة؟،" موقع الشبكة 
  https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2012/04/Kattan_PolicyBrief_Arabic_April-2012.pdf 
 ، انظر:22/10/2022، احلدثملحم: توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية مع مصر لتطوير حفل غاز غزة، موقع صحيفة  10
    https://www.alhadath.ps/article/160018 
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والعمل يف احلقل دون   منح املوافقات للحفرالدور الوحيد لإلسرائيليني يف ملف غاز غزة سيكون   .1
 أي تعطيل.

ابر ومن مث سيتم نقلها إىل حمطة معاجلة العريش يف مصر لتصريف الغاز ومعاجلته،  اآلسيتم حفر   .2
 دة من األرابح. سيكون للسلطة الفلسطينية نسبة حمدو 

مل حيدد النسب اليت ستحصل عليها السلطة الفلسطينية أو بقية األطراف من تطوير حقل غاز غزة،  .3
فيما سيتوقف الرقم النهائي على السعر   ،ي دوالرإذ إن املبالغ من املمكن أن ترتاوح بني مليار ومليارَ 

 الذي سيتم به بيع الغاز. 

أبن احلكومة الفلسطينية يف رام هللا تغطي أمثان    :وجود غزة يف االتفاق أو مشاورهتا قال  ومبا خيصّ  .4
مليون دوالر)    11.3  إسرائيلي (حنو  مليون شيكل  40الكهرابء اخلاصة ابلقطاع بواقع إمجايل يبلغ  

 لضريبية بدالً من فاتورة الكهرابء. من العائدات ا

وحسب ملحم فاملشروع يسهم يف ز�دة عدد ساعات الوصل أو حتويل حمطة الطاقة يف غزة للعمل   .5
 ابلغاز الطبيعي. 

على   11/2022/ 1يف   اشتية  الفلسطيين حممد  الوزراء  رئيس  شّكلها  اليت  الوزارية  اللجنة  صادقت 
ع املصري كشريك يف ائتالف التطوير، وعناصر اخلطة الفنية  لتجمّ طار املبادئ الرئيسية لدخول اإتفاقية  ا

لتطوير   األولية  مارينواملالية  عابر    حّق غزة  واملصرية كمشروع  الفلسطينية  الشركات  ائتالف  قبل  من 
هبدف استخراج الغاز من احلقل الواقع يف   ؛للحدود بني دولة فلسطني ومجهورية مصر العربية الشقيقة

 .املياه الفلسطينية ونقلة ومعاجلته يف منطقة سيناء يف مجهورية مصر

وتوفري   مبا يضمن حتقيق اجلدوى االقتصاديةتج شراء الغاز املن استعدادها جياس إشركة  كما أعلنت
اتفاقيات مع شركات توليد الكهرابء  يف  ابلدخول  نفسه  والقيام يف الوقت    ،التمويل الالزم لتطوير املشروع

 د ابلغاز الطبيعي.  الفلسطينية يف الضفة الغربية وغزة للتزوّ 
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 االقتصاد الفلسطيين:  ىالعوائد االقتصادية حلقل مارين غزة علاثلثاً: 
 

االستثمار املتعطل يف حقول غاز غزة كان من املفرتض أن حيقق �ضة حقيقية يف كافة مناحي احلياة  .  1
قطاع غزة، من خالل حتقيق عوائد مالية ضخمة تسهم يف    خصوصاً الفلسطينية و   مناطق السلطةيف  
األزمات املالية اليت تتعرض هلا السلطة الوطنية الفلسطينية والتخلص من االبتزاز املايل اإلسرائيلي   حلّ 

 املستمر والتحرر من اهليمنة اإلسرائيلية على مصادر الطاقة يف قطاع غزة والضفة الغربية.

الفلسطينية مبا فيها  .  2 غاز غزة من أجل  سعت "إسرائيل" وبكافة الطرق للسيطرة على كافة املوارد 
الفلسطينيني إىل مشاريع تنموية   الفلسطينية وعدم وصول  القرارات  فرض سيطرهتا وهيمنتها على 

من    %95، األمر الذي جعلهم يستوردون ما نسبته  "إسرائيللـ"حتررهم من التبعية االقتصادية واملالية  
 .مليار دوالر 1.4وية تتجاوز  ، مبتوسط فاتورة سن"إسرائيل"من  ،كهرابء ووقود وغاز منزيل  ؛الطاقة

أكثر   ؛ يف مصادر الطاقة، يتجلى أثر ذلك ابنقطاع التيار الكهرابئي يعاين قطاع غزة من نقص حادٍّ . 3
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 
 اإلسرائيلية، مما جيعل املواطنني الفلسطينيني عرضة البتزاز الشركة اإلسرائيلية. 

واسعة النطاق يف العديد من اجملاالت يشري التقرير السنوي لصندوق االستثمار الفلسطيين إىل فوائد  .  4
  مليون دوالر سنو�ً   560  حنوالرئيسة من تسييل �جح ملشروع غاز غزة، وتقدر الوفورات أبكثر من  

تقارب   مباشرة  وعائدات  الفلسطينية،  للسلطة  الطاقة  فاتورة  عمر    2يف  مدى  على  دوالر  مليار 
جانب توقع فرص استثمار ضخمة يف قطاع  للحقل، إىل    اً عام  20املشروع الذي يصل إىل أكثر من  

لدورمها يف تعزيز    اً الطاقة لشركات توليد الطاقة املستقلة. حيث تتضاعف أمهية هذين البندين نظر 
Fاملساعي الرامية إىل االنفكاك االقتصادي عن االحتالل.

11 

 
 ، 8/2022/ 9، موقع املرصد املصري، “غاز غزة”.. هل ُيصلح الغاز ما أفسده االحتالل يف فلسطني؟ ،أمحد سلطان 11
 https://marsad.ecss.com.eg/72146 انظر:    
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تشمل الكمية    ؛عواملالقيمة النقدية املتوقعة الحتياط الغاز الطبيعي الفلسطيين تعتمد على عدة  .  5
القابلة لالستخراج، وحجم االستثمار يف املشروع، وكلفة استخراجه ونقله، واألسعار العاملية للغاز،  

رقام هبذا اخلصوص هي أرقام تقديرية ومن الصعب أواإلطار الزمين لعمر املشروع. وبذلك فإن أي  
املشرو  اعتماد خطط وبرامج تطوير  املرحلة قبل  اتفاقيات طويلة  حتديدها يف هذه  ع والدخول يف 

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

 

 : واقفرابعاً: تساؤالت حول امل
 

ال متلك الصالحية اليت    االتفاق والشركات اليت وّقعت  دولة فلسطني  أبن    12مؤسسة احلق ترى  
على   احلصول  دون  الطبيعية  ومواردها  أبرضها  يتعلق  فيما  غزة  قطاع  بشأن  اتفاقيات  إبرام  ختّوهلا 

القطاع والتشاور معها  املعنية يف  املتحدة  حيث  .  موافقة اجملتمعات احمللية  يشرتط إعالن األمم 

يف أي مسائل قد تؤثر فيهم، مع    حقوق الشعوب األصلية التشاور مع الشعوب األصلية بشأن  
ينبغي أن تسعى إىل احلصول على   الغاية املتوخاة من هذه املشاورات  موافقتهم احلرة  " مراعاة أن 

 .  " واملسبقة واملستنرية 
املواد   أن  ابلذكر  اجلدير  و 7ومن  و 8،  الرابعة   47،  جنيف  اتفاقية   Fourth Geneva  من 

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

االنتفاع من قاع البحر لتمديد خطوط األ�بيب   قّ إنسانية، وح مبا فيها العقاب اجلماعي، واملعاملة الال
ميلك السكان القابعون حتت االحتالل حقوق   اً يق مكاسب اقتصادية، وذلك ابعتباره موردألغراض حتق

 السيادة الدائمة عليه. 
 

    ال ألوسلو اثنية: مؤسسة احلق تدين اتفاقية الغاز اليت أبرمتها السلطة الفلسطينية، واليت تعّرض أجياالً  - يف دائرة الضوء  12
 ، انظر:  2021/ 24/6من الفلسطينيني يف قطاع غزة هليمنة الشركات واإلغالق الدائم، موقع مؤسسة احلق،  

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18108.html        

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18108.html
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 لذلك سنقوم ابلتساؤل حول املواقف لألطراف الفلسطينية املختلفة، وهي كما يلي:

وتتبىن سياسة لعب    ،املقاومةهل ستتبع منوذج احلكومة اللبنانية يف التوافق مع    :احلكومة الفلسطينية.  1
من   استفادة  أقصى  إىل  للوصول  غزةآاألدوار  يف  الفلسطينية  الغاز  مع اآلابر  أو    ،ابر  املشرتكة 

وهل ستقوم ابلتنسيق مع اللجنة   حتتكر القرار وتتفرد به وال تنشر املعلومات.  ، أم ستظلّ "إسرائيل"
احلكومية يف قطاع غزة، أم تسري ابلتفرد وسياسة اإلمهال مبا ال يضمن مبادئ الشفافية والنزاهة وال 

 التوافق مع مبادئ حقوق اإلنسان.  

وتتوافق   "إسرائيل"هل تريد أن تتبع النموذج اللبناين يف ترسيم احلدود مع    اللجنة احلكومية يف غزة:.  2
  وهل ستكون  ،مع سياسة حزب هللا أم أ�ا ال تقبل ذلك، وإذا كانت ال تقبل ذلك فما هي اخلطة

وهل ستقوم بتنسيق املواقف مع احلكومة   .تصرفات مبنية على خطة مسبقةردات فعل أم    تصرفاهتا
 نجد االنقسام يتفاقم ويُلقي بظالله على املواقف الفلسطينية.يف رام هللا أم س

�قش اجمللس التشريعي يف قطاع غزة تقرير اللجنة االقتصادية حول "الغاز الطبيعي    اجمللس التشريعي:.  3
، وقد قُِبل التقرير وأقّر توصيات اللجنة االقتصادية، وقد ورد  2021/ 3/ 3يف حبر غزة" يف جلسته يف  

العدد   يف  نوفمرب    102ذلك  الثاين/  تشرين  يف  الصادرة  الفلسطينية  الوقائع  ويف  2021من   ،
إىل "إطالق محلة لدعم حق    دعا فيها  يف ميناء غزة،جلسة    اجمللس التشريعيعقد    21/9/2022

البحري   املائي  املمر  وتدشني  الغاز  الطبيعية وحقول  ثرواهتم  اسرتداد حقوقهم يف  الفلسطينيني يف 
  13عن تفعيل اجلهود لكسر حصار غزة".  اآلمن، فضالً 

ز ولكن هل هذا العمل الذي قام به اجمللس التشريعي كافياً للحفاظ على احلقوق الفلسطينية يف الغا     
 الطبيعي، أم أن اجمللس قام بدوره. 

وخ  .4 الفلسطينية  غزة  صوصاً املقاومة  تريد:  يف  وماذا  موقفها  اجلانب ما  مع  ستتعامل  وكيف  ؟ 
 اإلسرائيلي أو مع احلكومة الفلسطينية فيما يتعلق ابملوضوع. 

 
 https://www.aa.com.tr/ar  ، انظر: 2022/ 9/ 21غزة.. مطالبة حبق الفلسطينيني ابلغاز و"املمر املائي"، وكالة األ�ضول،   13

https://www.aa.com.tr/ar
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وما الدور املطلوب منها، وكيف ميكنها  ماذا تريد وهل هلا موقف  :  واألحزاب الفلسطينية  الفصائل.  5
الفلسطينية يف حبر  تنسيق املواقف لتحقيق أقصى مصلحة فلسطينية لالستفادة من موارد الطاقة 

 .غزة
 وهنا نستعرض بعض التصرحيات الصحفية:

البحر وثرواته  حنذر االحتالل من العبث أبي شكل يف خريات  "السيد سهيل اهلندي يصرح:   •
 . "وعلى رأسه الغاز

السيد حممد أبو عساكر يصرح أن من حق غزة أن تنطلق للعامل وتكسر احلصار، وأن غزة لن   •
تسمح بسرقة الغاز الفلسطيين، وأن املقاومة ستكون هلا رسالتها الواضحة السرتداد الغاز املسروق،  

 وسنستخدم كل الوسائل حلماية املمر املائي وكسر احلصار.

السيد حازم قاسم يصرح بتمسك حركته وفصائل العمل الوطين حبق شعبنا يف ثرواته الطبيعية اليت   •
 ثروة الغاز الطبيعي يف حبر غزة. خصوصاً يسرقها االحتالل و 

أمحد حبر   • "السيد  إبرام  يصرح  برام هللا، يف  الفلسطينية  السلطة  تستفرد  أن  ال جيوز أبي حال 
 . "عن الشعب الفلسطيين ومؤسساته الشرعيةاالتفاقيات الدولية، نيابة 

ليون  ي تر    4.5حنو  قد استنفذت  " إسرائيل أن " د جن التصرحيات أبن غزة لن تسمح،   من  وابلرغم ومع ذلك 
  " إسرائيل " والذي بدأت    ا وحقل نوح أو نو   ، ليون ي تر   1.5قدم مكعب من حقل ماري ب والذي احتوى على  

،  مليار دوالر ابألسعار احلالية   20  حنو ليون قدم مكعب،  ي تر   3  ة بقيم   ه وقدر خمزون   2012  سنة نتاج الغاز منه  إ 
 ّمت حرمان الفلسطينيني منها. 

 

  :اخلالصة
 

تغنيهم   بحرية سيدر عليهم أمواالً التدرك أبن استغالل الفلسطينيني للموارد الطبيعية    "إسرائيل"  نّ إ
عن التزود ابلطاقة منها، وكذلك تغنيهم عن التمويل اخلارجي مبا حيقق استقاللية يف االقتصاد والقرار 
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ة من خالل العوائق اليت تضعها أمام تنمية االقتصاد  وحتاربه بشدّ  "إسرائيل"السياسي، وهو ما ال تريده  
 الفلسطيين. 

الفلسطينيون   يستسلم  متبادلة  أم    ، اإلسرائيلية  للرغبةفهل  وأدوار  متكاتفة  الفرصة جبهود  يستغلون 
اليت هي    ؛ بيةو ظروف االحتالل وظروف اجملتمع الدويل والقارة األور   يف ظلّ   ، لتحقيق أقصى فائدة ممكنة 

 حرما�ا من الغاز الروسي. حباجة للغاز املتوسطي يف ظلّ 
 

 التوصيات:  
 

االستثمار الفلسطيين واحتاد املقاولني مع "إجياس" املصرية  نشر بنود االتفاق الذي جرى بني صندوق   •
لية للرقابة احلقيقية على استخراج الغاز وتسعريه وتوزيع  آ، ووضع  حول استخراج الغاز من حقل غزة

 عوائده مبا يعظم املصلحة الفلسطينية.  

سطينيني عن استثمار  ومطالبة "إسرائيل" بتعويضات عن تعطيل الفل  ةالتقدم بشكوى يف احملاكم الدولي •
 لغاز على حدود غزة.ل تنزافهمغازهم، وكذلك اس

احملافل  • الطبيعية يف  التصرف يف مواردهم  الفلسطينيني يف  بتفعيل قضية حّق  التشريعي  اجمللس  قيام 
 الدولية ويف التكتالت الربملانية اليت ينتمي إليها اجمللس. 

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

ابر الغاز ضمن  آمبا يسهم يف قدرة الفلسطينيني على االستفادة من    ،تعزيز التوافق والوحدة الفلسطينية •
عرب خطة واقعية تكاملية مع تبادل األدوار لدى   مبا يضمن تعظيم الفوائد احملققة  ،يةمياههم اإلقليم

 . األطراف الفلسطينية املنقسمة، وتفعيل دور املقاومة لتعظيم العوائد الفلسطينية

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

؛ أل�ا املدخل احلقيقي إل�اء حلة الفلسطينيةاتعزيز التعاون مع اجلانب املصري مبا يضمن حتقيق املص  •
 االنقسام والشراكة احلقيقية.
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 الورقة الثالثة:  
 

 14!حتوالت املشهد اجليوسرتاتيجي: وقائع بداية  2022غاز شرق املتوسط يف سنة 

 15د. وسيم قلعجية
 

ـــياســــــــــــــي ولكنهـا الرغـبة يف ترك وـقائع التطورات  ليس حمـاوـلة ابتعـاد عن كـتاـبة نص يف التحلـيل الســــــــــــ
حتوَّلت إىل حدث اترخيي، تتحدث عن نفســها وما ختبئه  و   املوضــوعية ظروفها الســياســية، اليت نضــجت

مثيل هلا أن يشــهده شــرق البحر املتوســط يف عام واحد، على وقع من تفاصــيل وأحداث وتطورات قّل 
، وألن داخلهاب  شـــــــيئاً   نضـــــــع عندما  إال تســـــــتقيم  ال  كاحلقائب  الوقائع  صـــــــدام عســـــــكري داخل أورواب.

يتم  عندما فقطلن تتحدث عن نفســــــها من تلقاء نفســــــها، لكنها ســــــتتحدث   2022الوقائع يف ســــــنة  
فإن الوقائع التالية تشكل بداية حتوالت املشهد اجليوسرتاتيجي   ،سياق  أي يفو   ترتيب  أبياستدعائها و

ــدم  ــرق البحر املتوســــط، وتصــ ــية، التحالفات  متس  جذرية بتغيريات   املتابعيف شــ ــياســ ــياغة تعيدو   الســ   صــ
 .الطاقة جبغرافيا يُعرف ما وفق سرتاتيجيةاال السياسات 

القربصـي سـعى إىل إدخال مصـر ضـمن التفاهم االقتصـادي وإىل  –اليو�ين   –. التحالف اإلسـرائيلي 1
  غاز  خطإنشـاء "منتدى غاز شـرق املتوسـط" ومقره القاهرة، والذي يقوم أسـاسـاً على فكرة إنشـاء "

  حيث  لنقل الغاز الطبيعي من شــرق املتوســط إىل أورواب،  مشــرتك مشــروع هو" الذي املتوســط شــرق
  شــرق منطقة أن يف  ا املنتدىهذ  أمهية  تكمن .مصــريةو   قربصــيةو   يو�نيةو   إســرائيلية  غاز حقول توجد

ــاركة هي   ســــــــواحل عليها تطل اليت  املتوســــــــط  رويقدّ ،  الطبيعي  ابلغاز الغنية  املناطق منالدول املشــــــ
 برمـيل  ملـيار  3.4  كـذـلك   مكعـب  ـقدم تريليون  345 وجود  األمريكـية اجليولوجـية املســــــــــــــح هليـئة تقرير
 .املتوسط شرق منطقة يف النفط من

 
مها مركز  اليت نظَّ ،  املشهد اجليوسرتاتيجي يف املنطقةلقة نقاش: غاز شرق املتوسط وأتثريه على  حلاملقدَّمة  ورقة  ملخص ال  14

 . 13/12/2022 ، بريوت –الزيتونة للدراسات واالستشارات  
، وخبري يف الشؤون الروسية، وله عدة أحباث حول هذا املوضوع.  غاز شرق املتوسط ويف   يف الشؤون االسرتاتيجية  ابحث  15

 وهو حاصل على دكتوراه دولة يف أمراض املناعة واحلساسية.  
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بني رؤســـــــاء الدول   املتوســـــــط  شـــــــرق  منالغاز   أ�بيب  خط  إلنشـــــــاء. جرى توقيع االتفاق التمهيدي  2
  املياه  عرب يســـــــــــــرائيل الســـــــــــــاحل اإل من اخلط  ســـــــــــــيمتديف أثينا.    2/1/2020يوم اجلمعة   يف الثالث 

 كريت  جزيرة  إىل  هناك منو   ،القربصــيVassiliko Port   فاســيليكوس  ميناء إىل  القربصــية اإلقليمية
 عرب  األوروبية الغاز  أ�بيب  لشــــبكة وصــــوالً كم)،   1,872( الرئيســــي  اليو�ين  الرب إىلمنها  و   ،اليو�نية
  أورواب  اعتماد  تركيا وتقليل  هتميش  هو اهلدف الرئيســــي من مســــار هذا اخلط كم).  2,000(  إيطاليا

 .الطاقة جمال يف روسيالغاز ال على
ت تكلف  قّدرت   حيث   "، إســرائيل " و   وقربص   اليو�ن   بني  املشــروع   يف  األســاســية   املفاوضــات   تدور كانت       

مليار   112مليون يورو (حنو   100مليار دوالر)، و  11يورو (حنو   مليارات   10  مببلغ يتجاوز  إنشـــائه
 عمق إىل ينخفضلكل كيلومرت). -مليار دوالر 5.6حنو  -مليون يورو  5دوالر) للصـــــــــيانة ســـــــــنو�ً (

 مرت  ملـيارات   10ـله   املـبدئـيةالضــــــــــــــخ   ةطـاـق  تبلغ أن  املتوقع  من، و األمـاكن  ببعض  البحر  يف  كم  3.3
البحر   مياه على مدى مخســــــة أعوام. املشــــــروع يســــــتلزم أن  كما  .ســــــنو�ً الطبيعي  الغاز من  مكعب
ألف مرت.   15بني كريت واليو�ن، أعمق مناطق البحر املتوسط، يصل عمقها إىل   العميقة  املتوسط

 .وقربص واليو�ن تركيا بني عليها متنازع مياه يفخط األ�بيب  رمي سوفوال ُحمال، 
يف أُرســــــــــــــلت إىل وزارة اخلارجية    note verbaleغري رمسية   مذكرةيف ،  10/1/2022 اإلثنني . يف يوم3

سـحب الدعم مبوجب هذه املذكرة،   ،األمريكيةبلغت احلكومة  أ  ،وتركيا  "إسـرائيل"ومن اليو�ن   كلّ 
كي و"التوقف عن دعم مشـــــروع خط غاز شـــــرق املتوســـــط"، وأن واشـــــنطن ترى أن مشـــــروع ياألمر 

أنه  و   ،للتوتر" اً رئيســـــي اً مصـــــدر ســـــيكون "  Eastern Mediterranean (EastMed) "إيســـــت ميد"
ــ" ــرق املتوســــــطســــ ــتقرار شــــ ــع تركيا ودول املنطقة يف خالفات   "يزعزع اســــ ــية    من خالل وضــــ ــياســــ ســــ

"إيســـــــــت ميد" مقرتن بعدم قابليته للحياة من خط الغاز  كما أن مشـــــــــروع    ومواجهات عســـــــــكرية.
 الناحية االقتصادية. 

،  Victoria Nulandفكتور� نوالند األمريكية صــــــــاغتها مســــــــاعدة وزير اخلارجية  األمريكية  الربقية      
 مساعد وزير اخلارجية األمريكي  هو بال شكّ " عن املشروع فكييمهندس سحب الدعم األمر أما "
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 Amos  يناتشـــــــــــعاموس هوك الدولية الطاقة  شـــــــــــؤونل  اخلاصاألمريكي   املبعوث لشـــــــــــؤون الطاقة و 

Hochstein،   بكثري من ألنه سـُيكلف أكثر ذي جدوى اقتصـادية أن هذا املشـروع غري    يرىالذي
إضـــافة إىل واالقتصـــادي،   توقع، وأن اجلانب الســـياســـي للمشـــروع يطغى على جانبه املايلامل مردوده

ــرار البيئيةضــــرورة   ــنة  عمل "إيســــت ميد" حىت  ، إذ إن  ختفيف األضــ ــيؤدي إىل حدوث   2050ســ ســ
 .سنو�ً  هائلةانبعااثت كربونية 

من   Recep Tayyip Erdoganأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان   ،26/1/2022  األربعاء مســاء.  4
  بز�رة ســـــيقوم  Isaac Herzog  هرتســـــوغ  إســـــحق اإلســـــرائيلي نظريهالعاصـــــمة األوكرانية كييف، أن  

 الغاز شـحن  خطة"قريباً. اختصـر الرئيس الرتكي موضـوع الز�رة على الشـكل التايل:   لــــــــــــــــرتكيا  رمسية
 ."تركيا بدون تنجح أن ميكن ال أورواب إىل اإلسرائيلي

 مــالكوماألمريكيــة    اليهوديــة  املنظمــات   رئيس  �ئــب  . مع تتــابع األحــداث ظهرت مبــادرة ومســــــــــــــعى5
دوائر صــــناعة القرار يف  يف واســــعة عالقات   بشــــبكة  يتمتع  الذي  ،Malcolm Hoenlein هونالين
 .كيةياألمر  املتحدة الوال�ت 

 Michael هرتسـوغ مايكل واشـنطن  لدى اإلسـرائيلي  السـفري، التقى 3/2/2022ومسـاء اخلميس       

Herzog  )مرجان  مراد  حســـن  الرتكي  لســـفرياب )هرتســـوغ  إســـحق احلايل اإلســـرائيلي الرئيس شـــقيق،  
  الســــــــــــــفري   أقــامهــا  عشــــــــــــــــاء  مــأدبــة  هــامش  على  ،أردوغــان  طيــب  رجــب  الرتكي  الرئيس  من  املقّرب 

 خزار إبراهيم، وحبضور مالكوم هونالين.  األذربيجاين يف واشنطن
، اتصــــــل الرئيس اإلســــــرائيلي ابلرئيس  6/2/2022، مســــــاء األحد  عشــــــاءال  مأدبةبعد عدة أ�م من        

الرتكي ليتمىن له الصـــــحة والســـــالمة بعد إصـــــابته بفريوس كورو� خالل ز�رته ألوكرانيا، وّمت التأكيد  
. بعد هذه الز�رة كتب 9/3/2022على قبول الرئيس اإلســـــــرائيلي الدعوة لز�رة تركيا، اليت زارها يف 

  تركيا"  بعنوان  مقال  Hasan Murat Mercan مرجان مراد حســــــــــنالرتكي يف واشــــــــــنطن   الســــــــــفري
  تركي"  جملةيف   2022أبريل   /نيســـــــانشـــــــهر   عدد يف  ُنشـــــــر، و "التفاؤل يســـــــود أن جيب: وإســـــــرائيل
 Moshe فريقياإو  األوســــط  الشــــرق لدراســــات   د�ن  موشــــيه معهد  يصــــدرها اليت  الدورية" ســــكوب 
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Dayan Center for Middle Eastern and African Studies (MDC) ،   جلامعة   التابع 
 . اإلسرائيلية   أبيب   تل 

 . تزامنت هذه التطورات مع تفعيل النقاش يف ملف مفاوضات ترسيم احلدود اللبنانية.6
عاموس هوكشتاين رئيس اجلمهورية اللبناين العماد  األمريكي ، زار املوفد  9/2/2022صباح األربعاء       

 احلدود ترســــــيم  حول  للبحثاقرتاحات ونقاط   بالده تقدميميشــــــال عون يف قصــــــر بعبدا معلناً عن 
  إرادة  من  انطالقاً   دراسـتهاأنه سـيكون من املفيد  و "،  إسـرائيل" معللبنان   االقتصـادية اخلالصـة البحرية

 االزدهار لتحقيق  إليها  احلاجة تشـــــــتد فرصـــــــة  يُوِجد أن  ميكنه الذي  امللف  هلذا  حلول إىل الوصـــــــول
 .لبنان ملستقبل

ــبـاح يوم اجلمعـة       ــتكمـال  إىلاألمريكيـة    املتحـدة  الوال�ت   دعوة  لبنـان  رقرَّ   ،18/3/2022  صــــــــــــ   اســــــــــــ
 موسعااألمريكي   الوســـــــيط امهقدَّ  ات اليتقرتحامل درس بعدما البحرية احلدود  ترســـــــيم مفاوضـــــــات 
،  2022/ 13/6 اإلثنني. بعدها، تتالت عملية ز�رات عاموس هوكشــــتاين إىل بريوت يف هوكشــــتاين
على   2022/ 27/10، ليتم التوقيع صباح اخلميس  9/9/2022، ويف اجلمعة  1/8/2022ويف اإلثنني  

 .للتفاهماألمريكية    الضما�ت   كتاب   بعد تسليم  اجلنوبية  البحرية  احلدود  لرتسيم  الرمسي  االتفاق  َنص
، مسع  2022/ 7/ 2يف الســـــــــبت  العرب  اخلارجية   لوزراء   التشـــــــــاوري   االجتماع   بريوت   اســـــــــتضـــــــــافة خالل  .  7

�ئب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية القطري الشيخ حممد بن عبد الرمحن  املسؤولون اللبنانيون نصيحة من  
الفت ال  خوهلا قطر ود دور  يف موضـــــــوع الرتســـــــيم البحري. األمريكي جبدية التعاطي مع املقرتح    آل اثين 

، فاهتمام دولة قطر يف غاز شــرق املتوســط أتى بعدما من فراغ ملف غاز شــرق املتوســط مل �تِ  يف
على احلدودي، وذلك مبلف الرتســـــــيم "  تكون قطر الطرف العريب املعين"عملت واشـــــــنطن على أن  

وهي مقبولة من اجلانب اإليراين   ،قابلة للحلالنزاعات تذليل الاملشــاركة يف  تســتطيعاعتبار أن قطر 
ــبـاقـة يفواألورويب و  ــرائيلي. ولوحظ أن دولـة قطر كـانـت الســــــــــــ رتحيـب ابلتقـدم اإلجيـايب يف ال  اإلســــــــــــ

التوصــل إىل  يف القطري الدور عن"  تلميحات "بـــــــــــــــــاألمريكية   الوال�ت املتحدةالوســاطة اليت قادهتا  
  .ترسيم املنطقة االقتصادية اخلالصة للبناناتفاق 
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 : ملف غاز شرق املتوسط له نواٍح متعددةالدخول القطري على  .8
، مسع الرئيس حممود عباس من أمري قطر 30/10/2021صـــــباح اإلثنني إىل الدوحة خالل الز�رة   أ.  

 .رغبة قطرية يف التنقيب عن الغاز يف حبر غزةالشيخ متيم بن محد عن وجود 
 وجودها يف شرق املتوسط، من خالل حتالف يضم إكسون موبيلزت شركة قطر للطاقة من عزَّ ب. 

ExxonMobil،    لالســتكشــاف والتنقيب 10/12/2021 يفوتوقيع اتفاقية مع حكومة قربص ،
 اثين منطقة الصـفقة،هذه تعد  .اجلزيرة يالواقعة جنوب شـرق  5واملشـاركة ابإلنتاج يف املنطقة رقم 

 ُوقِّعت اتفاقية لالسـتكشـاف والتنقيب واملشـاركة ابإلنتاجاسـتكشـاف لقطر للطاقة يف قربص؛ إذ 
 .للتحالف نفسه 10يف املنطقة رقم  2017 سنة

ــتـاين    ج.  الرئيس التنفيـذيوافق  ،  9/9/2022  يفبعـد التمين األمريكي الـذي محلـه عـاموس هوكشــــــــــــ
ــد الكعيب ــعـ ــة ســــــــــــ ــاقـ ــد    لقطر للطـ ــك   2022/ 30/10األحـ ــاتيـ ــة نوفـ ــركـ ــان شــــــــــــ  على احللول مكـ

NOVATEK  وبشــــراكة مع تواتل إنريجيز  30حبصــــة  الروســــية ،%Total Energies  35  ،%
 اإليطالية. Eni% لشركة إيين 35و

ــر وتركيـا خالل املونـد�ل يف قطر؛ مصـــــــــــــــافحـة علنيـة   د. تقريـب التفـاهم ووجهـات النظر بني مصــــــــــــ
ــيم احلدود البحرية بني تركيا وليبيا،   ــري! أحد أهم بنود االجتماع كانت عملية ترســــــ واجتماع ســــــ
 وتبيان املصلحة املصرية يف تبين خرائط الرتسيم الرتكي وليس الرتسيم اليو�ين كما حصل سابقاً. 

 طريق عن أم مباشـــــــر،بشـــــــكل  ســـــــواءأمريكي  متويل على راهنتُ  وقربص  واليو�ن" إســـــــرائيل. كانت "9
ــاء   عن واشـــــــــنطن  ختلي مع ولكن  ،أمريكية  طاقة شـــــــــركات    ،املتوســـــــــط   شـــــــــرق غاز  خطدعم إنشـــــــ
 إضـــافة  أســـاســـياً  عائقاً  أصـــبحت  التمويل  مســـألة  فإن  ،األوروبية  التمويل احتماالت   حول والغموض

 .الرتكي  للرفض
  بكمية   ترتبط   ، إذ االقتصــــــادية   الناحية  من   جدوى املشــــــروع   البحث والتوصــــــل إىل إظهار   الصــــــعب   من       

  إىل   9 ينقل   أن   املقرر  من كان  "  ميد   إيســت "  مشــروع إن    . بناؤه   املزمع  املشــروع  هذا   ســيضــخها   اليت  الغاز 
  ومن  ، القربصـــــي  فاســـــيليكوس   ميناء  إىل " إســـــرائيل "   من   ســـــنو�ً   الطبيعي  الغاز   من   مكعب   مرت  مليار   12
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كمية الغاز الذي    أن  الدراســــــــات  بعض   ر تُقدِّ   حيث  األرقام  تتضــــــــارب   . واليو�ن  كريت   جزيرة   إىل   هناك 
  يليب  لن و   ، % 3  بنســــبة   إال   األورويب  االحتاد   حاجة   ســــدّ  إىل   يؤدي   لن ســــيجري ضــــخَّه يف هذا األنبوب 

اخلرباء اإليطاليون يف شــــركة إيين للطاقة يصــــرون    . األورويب   لالحتاد   الطبيعي   الغاز  احتياجات   من   % 10
إذ    االحتاد األورويب.  احتياجات   من %  10  توفري أبداً  يســتطيع لن    أنه و  ، الرقم  هذا   إىل  أبداً   يصــل   لن أنه  
  تزـيد   أن  املتوقع  من   ، ســــــــــــــنو�ً   الـغاز  من   مكـعب   مرت  ملـيار   560  تســــــــــــــتهـلك  اليت   ، أورواب  احتـياـجات إن  
 . 2040  سنة   يف   % 40

 يفكــاريش  و   متــارو   ليفيــااثن  ولحق  يف  الغــاز  من  املقــدار  اهــذ  مثــل  يوجــد  ال  أنــهالــدراســـــــــــــــات    تظهر     
ــرائيل" ــافة إىل كل ذلك، فإن دول اليو�نية  قربص جنويبأخواهتا   أفروديت حقليف  و   "،إســـــــــــ . إضـــــــــــ

ــ  غري االحتاد األورويب  بســـــــببو   الفنية،لكثرة العوائق   املتوســـــــط  شـــــــرق غاز  خط ملشـــــــروع  ةمتحمســـــ
 .تركيا مع الوثيقة التجاريةو  السياسية عالقاهتا

ــاد  جدوى األكثر الطريقة.  10 ــال �ً اقتصـ ــرائيلي الغاز  إليصـ ــتو .  تركيا  عرب هي  أورواب إىل اإلسـ  خفضنسـ
  بنــاء  متّ   حــال  يف  يورو  مليــار  2.5  حنو  إىل  يورو  مليــارات   10  منخط أ�بيــب الغــاز    متــديــد  ُكلفــة

  قربص  من  التمديد  متّ  إذا أكثرمتديد األنبوب   قيمة تنخفض قدو   تركيا، إىل"  إسـرائيل"  من  األ�بيب
  حمور  إىل  تركـيا حتوـيل.  تركـيا  يف  أورواب  إىل  املتوجهـة  ابأل�بـيب ربطـه يتم  حـيث الرتكي؛  الرب  إىل  الرتكـية
ــيمكنها من ا  Energy Hub للطاقة  شــــرق من متر اليت الطبيعي الغاز  إمدادات  معظم يف لتحكمســ

 ،األورويب  اجلانب  يقلقحتديداً   اخليار هذا.  أورواب إىل(شــاه دينيز)   القوقاز ومنطقة  وروســيا  املتوســط
ــاً  ــيا الطاقوية  تبعيته  من  للتخلص  احلثيثة حماوالته مع  خصـــــوصـــ  من لكنو  ،مصـــــادره  تنويع  عرب  لروســـ

  مما  ،تركيا هي  وحيدة دولة يف  الغاز أ�بيب  معظم  مرور أي  ؛نفســـــها  املعضـــــلة يف جمدداً  الوقوع  دون
 .أنقرة مع خالف حدوث  حال يف األورويب الطاقة أمن يهدد

مصــــر ال متتلك كثرياً من  إذ إّن    خط غاز شــــرق املتوســــط ليس يف صــــاحل أهداف القاهرة االقتصــــادية.   .11
تريليون قــدم    38حبــدود    2022حىت    قــدر جممــل جمموع املخزون املكتشـــــــــــــف حيــث يُ احتيــاطــات الغــاز 

لكن ما   وقربص. "  إسرائيل بــــــ" مقارنة  يف حقول ظهر وأتول واتورس ونورس،  مكعب من الغاز الطبيعي،  
عرب املنشــآت املوجودة   خصــوصــاً تســييل ونقل الغاز    منشــآت قدرات اســتثنائية يف   منمتتلكه مصــر 
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  بنية ملا متلكه من  هبا  اخلاصة  املعادلة  قلب من  نهامكّ   يف مشال شرق دلتا �ر النيل،(دمياط وإدكو) 
 إىل حتتاج لن القاهرة أن يعين فهذا  ،املتوســــــــطالبحر  ســــــــاحلعلى  التصــــــــدير ألعمال جاهزة  حتتية

ل أن تكون  . لذلك فإن القاهرة تفضّــــ اخلارجية األســــواق إىل الغاز  فائض  لنقل  ضــــخمة  اســــتثمارات 
فإن خط غاز شـرق املتوسـط هو منافس هلذا الدور الذي تراه    ،ومن هنا  .مركزاً لتسـييل وتوزيع الغاز

 (خط سوميد من العني السخنة إىل سيدي كرير على املتوسط). مصر لنفسها

القاهرة أقل اســتفادة من ترســيم احلدود البحرية مع اليو�ن، من اســتفادهتا إذا فعلت ذلك كما أن   .12
سيم احلدود البحرية بني القاهرة وأثينا الذي اعرتضت مع تركيا، وهذا ما يظهر يف االتفاق األخري لرت 

  التفاقويصّب ا  مل يصدق الربملان املصري على اتفاق ترسيم احلدود مع اليو�ن.و   .عليه أنقرة بشدة
من احلدود البحرية    األكرب احلصـــــــة  �حية من  مصـــــــر مصـــــــلحة يفالليبية  الوفاق  حكومة مع الرتكي

  اتفاقها أن  أي  ،اليو�ن قبل من عليها  حصــلت اليت النســبة مع  مقارنةألف كم مربع إضــايف)،    26(
 .االقتصادية الناحية من الرتكي االتفاق مثرة يفقدها ال اليو�ن مع

  قبل   أي   ، 1999  ســـنة   يف   وذلك   ، املنطقة   يف   الغاز   من   مواردهم   وا اكتشـــف   من   أول   الفلســـطينيون   كان   رمبا .  13
  اســتغالل   من   منعهم   اإلســرائيلي   االحتالل   أن   إال   القربصــية،   أو   اإلســرائيلية   االكتشــافات   من   طويلة   أعوام 

  مل   الداخلي،   والتشـرذم   القوى   ميزان   يف   اخللل   وبسـبب   واقتصـادية،   سـياسـية   ألسـباب   كامل   بشـكل   ثرواهتم 
ــتطاعة   يكن  ــطينيني   ابسـ ــاد   حاجة . و الواقع   هذا   لتغيري   الكثري   فعل   الفلسـ ــطيين   االقتصـ   غاز   لعائدات   الفلسـ
ــادرة   االحتياطات   مؤشــــــرات   حبســــــب   عتقد يُ   حيث   ، نكارها إ   ميكن   ال   غزة    اإلنتاج   أن   غزة   حقل   من   الصــــ

ــيكون   املتوقع  ــوأ   يف   الذايت   االكتفاء   لتحقيق   ويهدف   ، كبرياً   ســــ ــتفادة   مع   األحوال   أســــ ــرائيل "   اســــ   من "  إســــ
  إنتاج   حبجم من الغاز    مكعب   قدم ليون  ي تر   على   حيتوي   مارين   غزة   فحقل   . اإلنتاج   من   عليها   يتفق   نســــــــبة 
فَ   فيما   . ) مكعب   قدم   مليار   57  حنو (   �ً ســـــــــــنو   مكعب   مرت   مليار   1.6  بنحو   يقدر    أبنه   الغاز   هذا   ُوصـــــــــــِ
 . التكاليف   أبقل   استخراجه   عملية   يسهل   مما   الشاطئ،   من   وقريب   ، بيعه   يسهل   مما   نقي، 

ــاً   عنها،  التخلي من  بنوع  تشـــعر  قربص.  14 ــافات  على أعوام 10 على يزيد ما  مرور مع خصـــوصـ  اكتشـ
 عمليات  يف  والبدء الغاز، هذا  اســــــــــتثمار  من  اآلن حىت  تتمكن مل  ذلك  ومع  مياهها،  ضــــــــــمن الغاز
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ــدير ــع  أن  من  خماوف  مثة  كذلك .  التصـــــ ــاء حماولة  تتوســـــ   املتحدة الوال�ت  جانب من  تركيا  اســـــــرتضـــــ
 .الرتكية النظر وجهة تبينو  املنطقة تلك  يف البحرية احلدود ترسيم يف النظر إعادة حدّ  إىلاألمريكية 

بني قربص ومصر واليو�ن    البحرية  احلدود  لرتسيم  شرتكةامل  ات تفاقياال  على  ةرتكيال عرتاضات . كل اال15
ــيم  منهج"  حول الفنتيجـة اخل  هي  نظراً   "،واليو�ن  تركـيا بنياجلرف القـاري و  البحرـية احلـدود ترســــــــــــ

ــيمكمــا أن  .  بينهمــا  ةاملعقــد  العالقــات   واتريخ  للبلــدين  اجلغرافيــة  للطبيعــة  بني  البحريــة  احلــدود  ترســــــــــــ
 اليت  املناطق بعض، يتفرع منه اخلالف حول هلا  راعية نفســـها أنقرة ترى اليت  ،قربص الرتكيةو   اليو�ن
ــادية  املياه من أنقرة هادتعو  الغازحقول   هبا  يتواجد ــة  االقتصــــ   قار�ً  الرتكية وجرفاً   وبقربص  هبا  اخلاصــــ

 .الرتكية ولقربص هلا
ق  الوطن األزر " مفهوم  . و " حبقوقــك   طــالــب   مث   امليــدان   يف   نفســــــــــــــــك   افرض "   تكتيــك   تركيــا   تتبع      

Mavi Vatan  ،" ــان جيم غوردينيز رمضـــــــــــــــــ األدمريال  وحتـــــديـــــداً  أتراك  قوميون  ابتكره    الـــــذي 
Ramazan Cem Gürdeniz    بز�دة مســـــــــاحة املياه  هذا الشـــــــــعار  يقضـــــــــي    ، 2006  ســـــــــنة يف

يف املنطقة    البحرية   مياهها   بتوسـيع   " تركيا   حق عرب "   ، مربع   ألف كم  462  حنو البحرية الرتكية إىل  
 . إجيه   حبر اجلرف القاري يف  و   املتوسط   البحر البحر األسود و   يف االقتصادية اخلالصة  

  مع   البحريـة   احلـدود   لرتســـــــــــــــيم   الليبيـة   الوفـاق   حكومـة   مع   اتفـاقـاً تركيـا    وقَّعـت   ، مطـالبـاهتـا   لتـأكيـد و      
  قبــالــة   على   يقع   إجيــه   حبر   من   لرتكيــا   الغريب   اجلنويب   الســــــــــــــــاحــل   كون ، ل 2019/ 11/ 27يف    ليبيــا 

ــواحل  ــادية   ملنطقة   يؤســــس   إنه  تركيا   تقول و   . الليبية   الســ ــة   اقتصــ ــاحل   من   متتد   خالصــ   اجلنويب   الســ
  جزيرة   وقوع   االعتبار   يف ، ألنه مل �خذ  اليو�ن   أغضـــــــــــب ، وهو ما  ليبيا   شـــــــــــرق   مشال   حىت   لرتكيا 

  شــــــرق   يف   واســــــعة   مياه   يف   مطالباهتا   نقض   هذا االتفاق   ألن ابلتايل  و   ، املنطقة   يف   اليو�نية   كريت 
  املياه   أعلنت و   ليبيا   يف   االضـــــــــطراابت   اليو�ن   اســـــــــتغلت   ، 2014  ســـــــــنة   يف   أنه   يذكر .  املتوســـــــــط 
   .  " يو�نية   إقليمية   مياهاً "   الليبية   اإلقليمية 

  اتفاقية بتوقيع،  أبيب وتل والقاهرة أنقرة بني احلدود ترســيم  حول مباشــر  خالف  يوجد ال ،الواقع يف     
 أن   يف   االتفاقية   هذه   أمهية وتقع  .  2019  سنة   يف   الليبية   الوفاق   حكومة   مع   البحرية   احلدود   ترسيم 
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 أتثري  أي إعطاء"  عدم على  اســتند البلدين  لكال القاري واجلرف  اخلالصــة االقتصــادية  املنطقة  ترســيم 
ــتيلوريزو  جلزيرة  كامل  مع متقابلة  الرتكية كاسو   فتحيةو   مرمريس مدن جيعل ما"، كريت  جلزيرةو   كاســـــــ
ــيم  ابلـتايل ويســــــــــــــمح، الليبـية بردـيةو   طربقو  درـنة  مـدن   خط  مـبدأ  وفق  بينهمـا  القـاري  اجلرف برتســــــــــــ

  لدى إيداعها ومتّ ،  شـــــــرعيتني حكومتني  بني  عةموقَّ   أل�ا  دولية وثيقة  االتفاقية هذه  ابتتو .  الوســـــــط
 .وسياسياً  قانونياً  واقعاً  أمراً  االتفاقية هذه لوتشكِّ . املتحدة  األمم

 
   االستنتاجات:

 

واشــــنطن عن دعم إنشــــاء "خط غاز شــــرق    تختلّ دون أي مســــاس أو أذى ابملصــــاحل اإلســــرائيلية،    .1
نتهى وفقد ســـــــــبب اأن "حلف غاز شـــــــــرق املتوســـــــــط" قد أبداً يعين  القد هذا األمر    املتوســـــــــط".

 أن سياسية عزل تركيا يف شرق املتوسط قد فشلت.  إال أنه يعين بشكل مباشروجوده، 

واشـــــنطن إلجياد خط بديل يتم عرب التوافق مع تركيا عليه.    فقد تســـــعىنتيجة هلذا القرار األمريكي،   .2
ــيتم حلّ  ــية بني تركيا   وإذا كان األمر كذلك، فكيف ســـــــــــ ــيم احلدود البحرية العصـــــــــــ خالفات ترســـــــــــ

وحســـاابت   ،على اســـتغالل الثروات الطبيعية املقابلة حلدودها البحريةكيف ســـتعمل تركيا    واليو�ن؟
احل القوى الكربى واحتماالت تطور التوتر إىل صـدام يف شـرق  ومصـ  ،القوى اإلقليمية يف هذا امللف

 البحر املتوسط.

إذا ما كانت واشـطن قد فقدت ابلفعل "احلماس لفكرة إنـشاء خط أ�بيب يف شـرق املتوسـط" على   .3
الذي اإلطالق، فهو يعين شــكالً من أشــكال االســتســالم حلقيقة اعتماد أورواب على الغاز الروســي 

 مليار مرت مكعب سنو�ً). 220(لغاز املستورد إىل االحتاد األورويب % من ا46يشكل 
 الغاز  ات كميضـّخ   اخنفاض"فرتة"    اسـتغالل تريداألمريكية   املتحدة الوال�ت   أن  من املفيد املالحظة  .4

ــادراهتا حجم لز�دة  ،أورواب إىل  يصـــــــل الذي الروســـــــي ــال الغاز  من  صـــــ ســـــ
ُ
 تريد  ال فهي  وابلتايل ،امل

 .تطلعاهتا ينافس قد مشروع أي بناء تسهيل
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ــاء خط غاز شـــرق املتوســـط، يعين أن دول .  5 ــنطن عن دعم إنشـ ــبة للقاهرة فقد يكون ختلِّي واشـ ابلنسـ
وقربص، ســـتكون مضـــطرة لالعتماد أكثر على احملطات واملراكز "  إســـرائيل"شـــرق املتوســـط، حتديداً 

بعد عكس مســــار ضــــخ الغاز يف    ، املصــــرية يف إدكو ودمياط لتســــييل وتصــــدير الغاز إىل أورواب 
من هذا    كيلومرت من العريش يف ســــــــــــيناء إىل نقطة على ســــــــــــاحل مدينة عســــــــــــقالن.   خط املئة 

لن    ، ففي هـذه احلـالـة   . تـل أبيـب والقـاهرة   بني حول الغـاز  املنطلق ابلتحـديـد ميكن فهم االتفـاق  
وإمنا ســـــــــتســـــــــتخدم البنية التحتية    ، حتتاج تل أبيب إىل بناء منشـــــــــآت تســـــــــييل أو خطوط نقل 

 وبذلك تكون قد وفرت الكثري من االستثمارات كما أ�ا ضمنت شراء مصر لغازها.   ، املصرية 
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 اثنياً: املــداخــالت 
 

 : ) خبري يف الدراسات املستقبلية واالستشرافيةأ. د. وليد عبد احلي ( .  1
 

 مقدمة: 
 

فمنذ القرن   ،"سياسياً -جيو  قليماً "إكثر منه  أ" اً اسرتاتيجي-جيو  قليماً إ"  ل البحر املتوسط اترخيياً كَّ ش
 ) الدراسات    241-264الثالث  وتشري  املتوسط،  البحر  يف  وقرطاج  روما  بني  احلرب  اشتعلت  ق.م) 
ىل البحر  إن النظر أذلك يعين ، مرة 46مواجهات عسكرية كربى   فَ رَ ن البحر املتوسط عَ أىل إالتارخيية 

 .اسرتاتيجي-يم جيوقل إك  ه مهيتأمبقدار  سياسي ليس مهماً -املتوسط كأقليم جيو
متتد سواحله    .مليون نسمة  480دولة عدد سكا�ا    22يشاطئه  و ،  2مليون كم  6.2مساحته  تبلغ  

فهو يطل على احمليط    ؛ورواب أفريقيا و إسيا و آىل موقعه بني  ابإلضافة إلف كيلومرت،  أ  46على مسافة  
سود  ويطل على البحر األ  ،السويسمحر عرب قناة  ويطل على البحر األ  ، طلسي عرب مضيق جبل طارقاأل

طن. وهو ما    100لف سفينة جتارية من ذات احلمولة فوق  أ  220  تعربه سنو�ً   .عرب مضيق البسفور
  من   نأكما  .  % من املساحة البحرية عاملياً 1ل  �ا متثّ أمع    ،% من التجارة البحرية العاملية25يشكل  
مام اشتداد  أ، وهو ما فتح اجملال  2050  سنة % يف البحر املتوسط حىت  300ن يرتفع الشحن  أاملتوقع  

حر املتوسط، وهو ما يتضح يف الربط بني املوانئ والسكك باملوجودة على ال  واملرافئ  املنافسة بني املوانئ
 احلديدية لتسريع النقل.

 

 ؤشرات املشكلة وتفاعالهتا:م
 

  ومصر ،  2009" سنة  سرائيل "إ يف  ؛  بقدر جتاري يف املتوسط   ه يتفاعل موضوع الغاز منذ اكتشاف 
مث توالت االكتشافات والبحث يف مشكلة الغاز بشكل متواصل،    ، 2015  سنة   وقربص   ، 2011  سنة 
كثر  ها األيّ أ، و سلبياً   كثر أتثرياً ي املتغريات هي األأثري متبادل لتحديد  الضروري بناء مصفوفة أت  ومن 
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  لتحديد مستقبل الغاز يف املتوسط.   خرى على املتغريات األثر كل متغّري أمن خالل قياس    جيابياً إ  أتثرياً 
كثر خرى لتحديد األاأل   حد عشر متغرياً من قياس أتثري كل منها على األ  ال بدّ   اً متغري   12وقد وضعنا  

يب من منظور عريب ضعاف السل إجيايب و على تعظيم اإل   العمل، هبدف  جيابياً إ  كثر اتثرياً واأل  سلبياً   اتثرياً 
 وفلسطيين، وتتحدد هذه املتغريات يف اآليت: 

 : مكانة الغاز كمصدر للطاقة يف ظلّ  .1
الفحم %،  23الغاز    ،%31: النفط  )2020(   تزايد مصادر الطاقة املتجددة والنووية: مصادر الطاقة •

 . 2040  سنةحىت  رئيسياً  ن الغاز سيبقى مصدراً أب أ لكن هناك من يتنب ،% 25
 .لعامل من الطاقةايتضاعف استهالك   عاماً  17 كلّ  •
 . 2030  سنةحالل اهليدروجني مكان الغاز إاحتمال  •

تسارع    ) يف ظلّ harbor) واملرافئ (مراكز الوقوف والتخزين  port  (مراكز الشحن  التنافس بني املوانئ .2
ئة للهيمنة على هذا  ىل تنافس وتعاون بني الدول املشاطِ إواتساع التجارة الدولية، وهو ما سيؤدي  

تجارة الداخلية بني دول  لن االعتماد على املتوسط يف اأىل  إشارة هنا  ومن الضروري اإل  .القطاع
 . )13.5(  "سرائيل"إ قل هي بينما األ ،% من جتارة فلسطني)74.8( على لفلسطنياملتوسط هو األ

،  الطرق السريعة ،  دور مشروع احلزام والطريق الصيين: اجلزء اخلاص ابحلزام سيتمثل يف سكك حديدية  .3
وربط هذه    ،وروابأسيا الوسطى وروسيا ومشال شرق  آورواب عرب  ألربط غرب الصني مع    ،�بيبواأل

الصني اجلنوبية   لق البحرية فرتبط سواحما الطر أاملنطقة غرب الصني ابحمليط اهلندي عرب ابكستان،  
ن أذلك يعين  .  ابحمليط اهلندي مث قناة السويس  الشرقية ابلبحر املتوسط عرب حبر الصني اجلنويب مروراً 

ابملشروع) سيلتقيا على شواطئ احمليط    دولة تبدي اهتماماً   48دولة، وهناك    65(يضم    الطريق واحلزام
يعين   ما  وهو  السويس،  قناة  عرب  ابملتوسط  سريتبط  الذي  للبحر أاهلندي  االسرتاتيجية  القيمة  ن 

سيُ  ما  وهو  للصني،  عالية  قيمة  املتوسطية. املتوسط  املنطقة  النزاعات  منافسات  يف  الصني    دخل 
 . ورة الصينية)(مرور قرن على الث )2049 سنة(يفرتض انتهاء املشروع  

قوى من  أن الفرصة املصرية أ، ويبدو HUB احملور األساس  التنافس الرتكي املصري على من يكون .4
 . تريليون قدم مكعب)  75.5(  يف املنطقة ةعلى يف االحتياطيات الغازيالفرصة الرتكية، مصر هي األ
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وروبية  الستمرار االسرتاتيجية األو أتخرها: هل سيؤدي ذلك  أوكرانية  زمة الروسية األسرعة تسوية األ .5
يا  س مكانية االستغناء عن رو إ ر  يين االيطالية تقدّ إ (   2027  سنة للتخلي عن الطاقة الروسية مع  

ىل خالف ذلك، وما مدى قدرة  إ ورويب سيؤدي  ن اخلالف داخل االحتاد األ أ م  أ )،  2025  سنة 
و  أ ن تراجع روسيا  أ كما  .  ورواب خرى على تغطية النصيب الروسي أل البحر املتوسط واملصادر األ 

يف  إ  يُ أ �اكها  قد  سوري وكرانيا  يف  الوضع  وكلّ   ة، ضعف  اللبنانية  املقاومة  التداعيات    وابلتايل 
ول تدخل روسي بعد املرحلة السوفييتية  أ وهو  ،  2015  سنة   ة ىل سوري إ احلضور الروسي  ( خرى.  األ 

 ). لصحراء فريقيا جنوب ا إ يف املنطقة لتغذية بعض القوى يف ليبيا ويف  

 قليمية وانعكاسها على غاز شرق املتوسط: وتشمل: الصراعات اإل  .6

واإل • الرتكي  التوسع  املناطق  حماولة  حساابت  من  جزء  الرتكية  قربص  مجهورية  اعتبار  على  صرار 
يوسّ   وهو  ،االقتصادية اخلالصة البحرية  ما  صبحت دول أىل اجلنوب والغرب. وقد  إع مساحاهتا 

بعد    اخلليج طرفاً  املتوسطية  النزاعات  واليو أيف  الرتكية  العالقات  الغاز  �ن تشنجت  نية خبصوص 
 ). مارايت يو�ينإن اليو�ن، واتفاقية تعاون  مىل السعودية  إ  Patriotرسال جنود وبطار�ت ابترويت  إ(
الصهيوين   • العريب  واجلزائري  خصوصاً الصراع  واللبناين  والفلسطيين  السوري  املوقف  استمرار   مع 

 املقاوم.

املنطقة • دول  بني  اخلالفات  بسبب  املنطقة  يف  السياسي  االستقرار  املغرب   درجات    ، (اجلزائر 
  ، النزاعات الرتكية اليو�نية  ، سرائيليةالسورية اإل  ،سرائيليةالعالقات اللبنانية اإل  ،االضطراب يف ليبيا
 ، النزاع السوري الرتكي، الوضع يف لبنان). النزاع داخل قربص

جل أطرح مشروع االحتاد من    متّ   قليمية الفرعية يف املتوسط: سابقاً و فشل التكتالت اإلأاستمرار   .7
  ودول عربية   ، يطاليا)إهي اليو�ن وقربص و (وروبية  أدول  ؛  مث ظهور منتدى شرق املتوسط  ، املتوسط

مراقبان. مث    "سرائيل"إمث    ،ردن ومصر)(األ املتحدة  والوال�ت  فرنسا  وفيها  الفلسطينية،  والسلطة 
مع الوال�ت املتحدة) اليت عملت الوال�ت املتحدة   "سرائيل"إيعين قربص واليو�ن و(   1+3جمموعة  

 ). 2021سنة  نشاؤه إ(صندوق الدعم االقتصادي الذي اكتمل  على تدعيمها
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عايل البحار واملناطق االقتصادية  أقليمية و ت املياه اإلشكاال إاملشكالت التطبيقية يف موضوع حلّ  .8
منها، بداية القياس للجرف القاري، املناطق اليت حيدث فيها تداخل    اخلالصة: حدود السيادة يف كلّ 
 . overlapping يف املنطقة االقتصادية اخلالصة

ع  فمن وقّ   ،من دول شرق املتوسط  1982مم املتحدة)  (األ  مشكلة االلتزام بقانون البحار الدويل  .9
القانون هم: مصر ولبنان واليو�ن وقربص  املوقِّ أ  ،على  ،  ةوتركيا وسوري  "سرائيل"إعني هم:  ما غري 

ن املنطقة اخلالصة  أت أور   ،وعليه اعرتضت تركيا على عمليات التنقيب جبوار مجهورية قربص الرتكية 
ن الوجود الرتكي يف أكما    كلة مع قربص الرتكية.املش   ىل حني حلّ إ  كيلومرت  12لقربص واليو�ن هي  

 . دواهتا الضاغطة يف املنطقة يف موضوع الغازأليبيا قد يقود ملزيد من 
طول اخلطوط    ، ويصل�بيب الناقلة للغاز حتت البحرعمال التخريبية يف خطوط األاحتماالت األ .10

 . رخصأ�بيب ن نقل الغاز ابأل أ، لكن املغري هو كيلومرت  2,475لنقل الغاز عرب املتوسط  
 :  بل متذبذبة تنافس والتعاون قد ال تكون مستقرةلجوانب ا .11

مث بريتش    ، الفرنسية   Totalتليها تواتل    ، يطالية يين اإل إ قوى لشركة  احلضور األ   تنافس الشركات:  •
متتلك إيين اإليطالية أكرب حصص يف املنطقة،    ، إذ الربيطانية   British Petroleum  برتوليوم 

انضمت   ولبنان.  قربص  مجهورية  قبالة  استكشاف  ومناطق  مصر  يف  ضخمة  ممتلكات  مع 
وتواتل    ، اململكة املتحدة   British Gas (BG)بريتش غاز    شركات غربية أخرى مبا يف ذلك 

املتحدة)   ، (كور�)   KOGASوكوجاس    ، (فرنسا)  (الوال�ت  موبيل  يف    ، وإكسون  إيين  إىل 
استحواذ  إ قربص،   احلقول أ وقربص    " سرائيل "إ يف    Chevron  شيفرون شركة  ىل جانب    ، كرب 

يب يب (اململكة املتحدة) حصص  ولشركة  احلقل الوحيد يف فلسطني.  بريتش غاز  بينما متتلك  
يف فلسطني  كبرية يف مصر، بينما متتلك نوبل (الوال�ت املتحدة) وشركات إسرائيلية حقوًال  

أخرياً احملتلة  روسنفت .  متتلك   ،  Rosneft   ونوفاتك  Novatec   ًيف مصر    الروسيتان حصصا
 ولبنان على التوايل. 

 . رهون مبدى االستقرار السياسي يف ليبيايطايل يف جمال الغاز اللييب مالتعاون الرتكي اإل •
 . عمال التنقيب يف مشال قربصأمطالبة تركيا يف املشاركة يف   •
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 نتاج يف الغاز على املوازين الدولية، فروسيا تتمتع مبيزات هي:ثري حجم االحتياطي واإلأت .12

 . ضعافأ 3 بنحوول ومبعدل يفوق الوال�ت املتحدة ن الفائض بني حاجتها واستهالكها هو األأ •
 .مريكيضعاف االحتياطي األأ 3قريب من  يضاً أن حجم االحتياطي املؤكد الروسي هو أ •

 

 : خالد فؤاد (ابحث خمتص يف شؤون الطاقة والعالقات الدولية). 2
 

إن العقوابت على الغاز الروسي وحماولة أورواب إجياد بديل للمصدر الروسي زاد من أمهية غاز شرق  •
املتوسط، إال أن هناك مبالغة يف تقدير إمكانية تغطية غاز شرق املتوسط للحاجة األوروبية. فاملتحكم  

لبنية التحتية وحمطات  الرئيسي ابلكمية اليت من املمكن أن تستفيد أورواب من غاز املتوسط منها هو ا
التسييل املتوفرة، ابإلضافة إال أنه ال يوجد أي مسار من خطوط األ�بيب ألورواب، وهذه اخلطوط  

سياسية. وهذا يعين أن ما ميكن تغطيته من غاز املتوسط هو  -مكلفة جداً وختضع اللتزامات جيو
كان يغطيه الغاز الروسي.  % مما  7% من جممل احتياجات أورواب من الغاز، أو حبدود  3يف حدود  

ألن  الضئيلة،  النسبة  هذه  جراء  األورويب  االحتاد  أمام  تتضاءل  لن  املتوسط  الشرق  أمهية  ولكن 
االسرتاتيجية األوروبية هي احلرص على تنويع املصادر، وابلتايل عدم الوقوع يف اخلطأ السابق ابالعتماد  

ضّخ استثمارات للشرق املتوسط لرفع  على مصدر واحد فقط هو املصدر الروسي، ابإلضافة إىل  
% إىل نسبة أكرب من خالل استثمارات يف البىن التحتية، واالستكشاف واستخراج  3النسبة من  

 الغاز.

"إسرائيل" من الناحية النظرية هي أكثر املستفيدين من هذا الوضع اجلديد (الغزو الروسي ألوكرانيا،   •
أخرى للغاز)، حيث لديها احتياطات ضخمة من الغاز (أغلبه غاز  والتدافع األورويب إلجياد مصادر  

فلسطيين)، ولديها هدف يف استغالل واستهداف واستثمار الوضع احلايل يف تعظيم اإلنتاج، وتعظيم  
الصادرات. وحتاول "إسرائيل" جراء السياسات األمريكية واألوروبية اليت تدفع حنو التحّول من الغاز  

الطاقة املتجددة، أن تسابق الزمن الستثمار ما لديها من احتياطات للغاز، قبل الطبيعي إىل مصادر  
 أن تصبح هذه االحتياطات دون جدوى. 
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سياسية؛  -"إسرائيل" ختطط لز�دة اإلنتاج والتصدير، ولكن اخلطورة تكمن يف أن هلا مكاسب جيو •
ات ضخمة، ويصبح  حيث يتمدد نفوذها يف شرق املتوسط ليصبح لديها مصاحل مشرتكة مع شرك

 أي هتديد حمتمل لـ"إسرائيل" هو هتديد ألصحاب هذه الشركات.

 
 : )خبري يف القانون الدويلأنيس القاسم (د. .  3

 

فيما يتعلق ابالتفاق اإلسرائيلي األمريكي اللبناين املتعلق ابحلدود البحرية، جيب أن ننتبه إىل أّن لبنان   •
اتفاقية   أو  معاهدة  يوّقع  إىل مل  تنقسم  البحرية  فاحلدود  يتعلق ابحلدود.  فيما  "إسرائيل"  مع  دولية 

قسمني؛ حدود البحر اإلقليمي وهو جزء ال يتجزأ من السيادة الوطنية، وحدود املنطقة االقتصادية، 
وهذه يتم فيها الرتتيب واالتفاق واالختالف حسب الرتكيبة الطبيعية المتداد اجلرف القاري. وابلتايل  

املائية. هناك إشكالية مسافة اخلمسة ما حصل   اتفاق على ترسيم احلدود اإلقليمية  لبنان هو  يف 
كيلومرت اليت تتمسك فيها "إسرائيل" واليت رمستها يف جنوب صيدا؛ هذا جانب إشكايل يف املناطق،  

 ة اللبنانية. إّمنا االتفاق كما ّمت بني "إسرائيل" وأمريكا ولبنان هو اتفاق موّفق وجيد، وال ميس ابلسياد
املنطقة الغازية يف غزة هي أحد األسباب الرئيسية الرتكاب اجملازر يف غزة بسبب الغاز. ألن البئر  •

اكتشافه سنة   ّمت  الذي  البئر    2006الثاين  يقع جبانب  املتواصل،  "إسرائيل"  اعتداء  تقريباً، وسّبب 
رقة الغاز الفلسطيين وبيعه أو تسييله  الغازي اإلسرائيلي، وابلتايل أعتقد أن السلطة أغفلت إمكانية س

عن طريق حمطة التسييل يف مصر، ولكن حىت هذه اللحظة مل يتم الكشف عن ما ّمت سرقته من غاز، 
وهذا يف غاية األمهية. وحبسب القانون الدويل، إذا َسَرَق االحتالل أي مصادر طبيعية من األراضي  

سال يف سيناء والذي يُباع بعد إسالته؟  احملتلة فيلزمه التعويض. وابلتايل، أين تذهب  
ُ
عائدات الغاز امل

تسرقها  اليت  الغاز  رصدت كمية  هللا،  رام  أم  غزة  حكومة  يف  سواء  فلسطيين،  جهاز  هناك  هل 
 "إسرائيل"؟ من ُيشرف على عملية ضّخ الغاز وتسييله وبيعه؟ 
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 : االسرتاتيجية)أمني حطيط (خبري يف الشؤون العسكرية والدراسات .  4
 

ابلنسبة ملا يتم تداوله عن أن لبنان قام برتسيم احلدود البحرية مع العدو، هذا مفهوم خاطئ، لبنان مل يُرّسم   •
حدود حبرية ومل يوّقع معاهدة دولية مع العدو اإلسرائيلي، بل حصل تفاهم ذو طبيعة سياسية تقنية بتقاسم  

احلدود؛ خصوصاً أن هذا التفاهم مل يستند إىل املرجعيات الرئيسية  الثروة ومل يصل إىل مستوى ترسيم  
القانونية اليت تقضي إىل ترسيم احلدود، مث إنه يف املنطقة األساسية األم، اليت تعد املنطقة الوصل ما بني  

وان  البحر والرب، ّمت تعليق املوضوع وأتجيل البحث فيه، وابلتايل ما جرى يف لبنان هو نقل الصراع من عن 
"رفض "إسرائيل" اإلقرار ابحلق اللبناين" إىل منطقة "عرقلة االستثمار" كما تتوخى "إسرائيل". ولو مل تتدخل  
املقاومة ابلشكل الذي تدّخلت به، ملا استجابت "إسرائيل" لإلقرار ابحلق اللبناين. وخروج لبنان من منطقة  

لتايل دور املقاومة هو دور مركزي، وحالة عدم  عرقلة االستثمار لن يكون إال إذا تدّخلت املقاومة، واب 
 االستقرار اليت ُخيشى منها هي حالة قائمة وال ميكن إمهاهلا. 

اختذت "إسرائيل" من الغاز رافعة ملوقعها االسرتاتيجي، سواء المتالك الثروة أم لالخنراط يف اإلقليم  •
 أم لتحديد أُطر االستثمارات وإنشاء عالقات مع اآلخرين.

منتدى    ما هو • إّن  الغاز.  اكتشافات  االستفادة من  يف  ولبنان خصوصاً  عامة  العربية  الدول  دور 
املتوسط قد يكون مطيَّة بيد "إسرائيل"، إذا هتاون العرب يف استثمار الغاز، وقد يكون ابب إقبال 

 على سعي "إسرائيل" للرافعة االسرتاتيجية إذا أتقّنا االستعمال.

لنا مرحلة االستقرار يف منطقة الشرق األوسط من ابب استثمار الغاز، بل  ال ميكننا القول أننا دخ •
 ميكننا القول أننا دخلنا يف مرحلة تغيري العناوين اليت حتدد حالة عدم االستقرار. 

 
 : مجال عيسى (متخصص يف الدراسات السياسية واالسرتاتيجية). 5

 

إّن إدارة الثروة حتت االحتالل هي حتٍد جديد ويزداد تعقيداً يف ظّل االنقسام، فأّي ثروة سنديرها  •
يف ظّل االنقسام؟ ومن الذي سيتحّكم إبدارة القرار املايل وعائدات الثروة؟ هل السلطة يف رام هللا 
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يف مزيد من االنقسام وليس أم املقاومة احملاصرة يف غزة واليت تقرتب منها اآلابر؟ وابلتايل قد نكون  
 التوافق.

إفقار متعّمد عرب سنوات سواء يف قطاع غزة ولبنان، سعياً   • الثروة؛ حدث  الثروة مقابل  مصطلح 
لتفتيت احلاضنة الشعبية اليت تلتف حول املقاومة. وإذا ّمت تسويق أن هذه الثروة القادمة مع بيع  

هي الوسائل واألدوات اليت متلكها املقاومة للحفاظ   الغاز هي ابجتاه الرفاهية وابجتاه التنمية، فما 
 على حاضنتها، وعدم استغالل موضوع الغاز كعنصر ابتزاز ضّد املقاومة؟

أمامنا فرصة بتوسيع املعركة القانونية، فالكل يقول أن هناك سرقة إسرائيلية واضحة للغاز، وهناك   •
الحقة العدو وفتح معركة قانونية معه يف سرقة  سوابق قانونية عوقب االحتالل عليها، فأمامنا فرصة مل 

 الغاز الفلسطيين.
التكتالت االقتصادية أُقيمت على خلفية سياسية توافقية. هناك حتّوالت وتداخالت جتمع ما بني   •

املصاحل االقتصادية والتناقضات السياسية. قد يكون مدخالً للتسو�ت واملصاحلات وإعادة هندسة 
 أنظمة يف املنطقة. 

 لكيان الصهيوين قد حيقِّق مجلة مصاحل ألنّه ُحيسن إدارة العالقات أكثر من الدول العربية.ا •

 

 : عالء الديك (متخصص يف الدراسات السياسية واالسرتاتيجية). 6
 

سياسي، القضية مرتبطة مبوضوع اقتصادي  -فيما يتعلق بغاز شرق املتوسط وأتثريه على املشهد اجليو
 تعزيز احللفاء يف املنطقة، هذه هي النظرة األمريكية بشأن الغاز. وسياسي هبدف 

 هناك أربع ركائز: 
 تقوية "إسرائيل".  •

 جيب استمرار القتال بني الدول العربية. •

عدم حتقيق االستقرار والسالم والتنمية يف املنطقة العربية، فاألمريكان حباجة ألن تبقى املنطقة العربية   •
 ذلك الستمرار بيع السالح واهليمنة وتعزيز نفوذهم.مشتعلة ابلصراعات، و 
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االجتاه يف منطقة الشرق األوسط حنو املواجهة قريباً؛ أمريكا ال تريد تعزيز االتفاق الصيين العريب،   •
واتفاق احلزام والطريق، وال تريد واقع مستقر يف املنطقة العربية، وال تريد أن تقوم الصني حبل مشاكل  

العربية، بل ستسعى لتعزيز سياستها من أجل ضرب االتفاق العريب الصيين. وأمتىن أن تعزز  املنطقة  
الدول العربية عالقتها مع الصني فهي جدية وقادرة على محاية حقول الغاز يف املنطقة العربية هبدف  

 حتقيق التنمية واالستقرار وحتقيق تطلعات الشعوب العربية يف العيش الكرمي واملشرتك.
 
 : غزة) - دائرة الدراسات واإلحصاءات بوزارة التنمية االجتماعية. حممد نصار (مدير 7

 

ّمت االتفاق أن يتم االستخراج من كاريش، وبدأ االستخراج من كاريش.  • أنه  لبنان  اتفاق  أُثري يف 
واتل،  وابلنسبة لقا� ّمت االتفاق أن يكون هناك نسبة لإلسرائيلي وهذه النسبة ستتم ابالتفاق مع ت

 إذ ُيشرتط االتفاق معها لبدء االستخراج من حقل قا�.
ذهب د. عبد احلليم فضل هللا بطرق نقل الغاز إىل طرق صعبة وبعيدة، غري أّن االتفاق األمريكي  •

مصر يف موضوع    –فلسطني    – اإلسرائيلي حتّدث أبنّه من املمكن أن يتم نقل الغاز عن طريق لبنان  
تصديرها ألورواب. وممكن هلذا املتغّري أن يكون موجوداً، وهناك احتمال يف دخول دول عربية أو  

 للبنان ملنتدى شرق املتوسط.
جيب حماسبة االحتالل على النفط الذي ّمت استخراجه من األراضي الفلسطينية، وجيب الضغط على   •

 . السلطة الفلسطينية ليتحرّكوا هبذا االجتاه
االستقرار مهم وهو يعين أنه جيب أن يكون لدينا هدوء على جانب لبنان من طرف حزب هللا،   •

وهدوء على جانب غزة من طرف محاس، وابلتايل هناك تدخالت قطرية خلف الكواليس هلا عالقة  
ابملصاحل مع هذه التنظيمات (محاس وحزب هللا) لتسهيل حلول بعض اإلشكاليات املوجودة يف  

 ، وهناك توّقع أن تلجأ أمريكا و"إسرائيل" لقطر يف هذا املوضوع لشراء اهلدوء للمنطقة.املنطقة
هل تعتقدون أن روسيا ستسمح أن يكون هناك استقراراً يف الشرق األوسط واستخراج الغاز هبذه   •

 السهولة، حبيث أورواب تستغين عن الغاز الروسي؟
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 : ي)د. أمحد عبد اهلادي (أكادميي و�شط سياس.  8
 

ابلنسبة لغاز غزة؛ مبا أننا حتت االحتالل وما زال الصراع قائماً مع العدو اإلسرائيلي، ومبا أنه ال  •
يوجد تفاهم فلسطيين داخلي حول موضوع الغاز، جراء االنقسام، واملعين هو السلطة الفلسطينية  

وكيفية صرف األموال، وبناء على ذلك،  اليت مل تشارك أحداً يف قرار استخراج أو تسييل أو بيع الغاز  
أعتقد أّن املقاومة يف غزة لديها توّجه يف إدخال موضوع غاز غزة يف الصراع مع االحتالل. وكان  
إمساعيل هنية قد أّكد على أن الغاز هو موضوع مهم وهو "غاز�"، وكان لكلمته دالالهتا، وأعتقد  

، وتصاعد االنتفاضة، والفعل ورّد الفعل، يف ظّل  أن أي مواجهة قادمة يف ظّل التطورات املوجودة
األرجح على اخلط، وابلتايل   الغاز على  احتمال مواجهات بني احلني واآلخر، سيدخل موضوع 

 املقاومة معنية هبذا املوضوع يف ظّل الصراع مع العدو الصهيوين.

وين ولبنان، إال أّن  ابلنسبة للبنان؛ بغض النظر عن صيغة االتفاق الذي حصل بني الكيان الصهي •
أمريكا والكيان اإلسرائيلي يعتمدان على هذا االتفاق يف إفساح حالة من اهلدوء واالستقرار طويل 
الدوالرات،  مبليارات  واستثماره  الغاز  ابستخراج  الشركات  تبدأ  عندما  أنه  قاعدة  على  األجل، 

د للخروج من األزمة اخلانقة اليت جعلت ابإلضافة إىل أن اللبنانيني يرون أّن هذا الغاز هو املنقذ الوحي
لبنان ينهار، هذا سيضغط على املقاومة يف املرحلة القادمة ومينع احتمالية أن يكون هناك توتّر أو  
لبنان ومتنع �وضه، وهذه   الناس ستنقلب على املقاومة ابعتبارها هي اليت تدّمر  مواجهات، ألن 

اومة وحاجة أمريكا والكيان الصهيوين للغاز لتوريده  املسألة حباجة لبحث. كما أنه حتت ضغط املق
إىل أورواب وافقوا على هذا االتفاق، ولكن هناك عدة مؤشرات أ�ما سيمنعان بشكل أو آبخر من 

 أن يستثمر لبنان الغاز، وابلتايل لن يستفيد منه للخروج من أزمته.

املنطقة العت • لتهدئة  اسرتاتيجي  توجه  لديها  أمريكا  أن  أقلها أتمني أعتقد  ليس  بارات كبرية جداً، 
وجود الكيان اإلسرائيلي بعد التهديدات املهمة اليت هّددت وجوده خالل العقود املاضية، واحلرص  
الغاز،  الغاز، ألن أي حرب يف املنطقة ستؤدي إىل هتديد كّل  على أن يستفيد اجلميع من هذا 

قصرية يف املنطقة لكي يستثمر هؤالء واخلوف من خسارة الغاز سيفرض هتدئة خالل فرتة ليست  
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الغاز، ومن خالله يتم تثبيت عالقات مع الكيان الصهيوين ليكون جزءاً أساسياً يف النسيج السياسي  
 واالقتصادي والعسكري واألمين يف املنطقة يف املرحلة القادمة.

 
 :وائل سعد (ابحث يف مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات) .9

 

الشرق األوسط هلا أمهية ابلنسبة لدول العامل وخصوصاً أمريكا، ولذلك أمريكا تبين يف لبنان  منطقة   •
 اثين أكرب سفارة هلا. 

ال ميكن اختصار أمهية الغاز فقط ألورواب، فمنطقة دول املتوسط تعاين من أزمة اقتصادية خانقة،   •
 وقد يشكل وجود هذا الغاز واستثماره نقطة للخروج من األزمات. 

أورواب تبحث عن حلول لتنويع مصادر الطاقة، وال تقتصر عملية نقل الغاز عرب أ�بيب، وهذا ثبت   •
لدى األوروبيني أن هناك صعوابت يف نقل الغاز عرب أ�بيب من شرق املتوسط إىل أورواب، وهناك  

از والكهرابء  توقيع اتفاقيات لتوريد الغاز عرب كابل حبري إىل أورواب. وهناك شبكة متواصلة لنقل الغ
 بني دول االحتاد األورويب.

 الوجود الروسي يف منطقة البحر املتوسط قد يشّكل أزمة لإلدارة األمريكية أو لدول االحتاد األورويب.  •
والديبلوماسية الرتكية تسعى لالستفادة من األزمة الروسية األوكرانية وحاجة أورواب إىل الغاز، وهو ما  

نفوذ تركيا إلجي الرتكي سنة  يوّسع من  الغاز  الغاز إىل أورواب، وقد يدخل  لتصدير    2023اد مركز 
 للمعادلة الدولية يف موضوع الغاز. 

 

 :  هباء الغول (ابحث يف مركز حوار للدراسات). 10
 

إن االستجابة األمريكية السريعة حلل أزمة الغاز بني "إسرائيل" ولبنان وكذلك حملاولة الوصول إىل  •
 السلطة الفلسطينية تدل على أّن الغاز يف املنطقة مهم للغاية ابلرغم من كمياته القليلة. حّل مع 
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إّن طبيعة العقود األوروبية املوقَّعة مبا خيص الغاز والنفط وغريه هي قصرية األجل، وابلتايل فاألوروبيون   •
نا االستفادة منها حىت  ال يفكرون يف االستثمارات الطويلة، وابلتايل لدينا فرصة قصرية األجل ميكن

 جيد األوروبيون البدائل. 

) لن تكفيهم، واتفاق رودس أو  2كم  360يتجه قطاع غزة حنو االنفجار السكاين ومساحة القطاع ( •
) من اتفاق التعايش 2كم  560، كان قد أعطى مساحة أكرب لقطاع غزة (1949اتفاق التهدئة سنة  

قّلص هذه املساحة، فهل ميكن إعادة فتح هذه القضية من غري املسّجل لدى األمم املتحدة الذي  
 جديد؟

طرف  • من  واإلسرائيليني  الفلسطينيني  بني  حقيقي  ارتباط  يوجد  ال  وابلتايل  انتهى،  أوسلو  اتفاق 
تسيطر على   الفلسطينية  والسلطة  األقل،  يعطينا    %18"إسرائيل" على  وهذا  الضفة،  فقط من 

ربية وقطاع غزة، فهل ميكن استثمار ذلك لتحقيق إجناز يف ملف  عناصر انفجار كثرية يف الضفة الغ
 الغاز؟

هل لدى السلطة الفلسطينية القدرة على بلورة حّل مشرتك لالستفادة من الغاز، وهل ذلك سيدفعهم   •
إىل التعاون للوصول حلل سياسي، مع أن سلوك السلطة املتبع خالل السنوات األخرية يدل على  

�ائياً إىل احلل يف داخل السلطة، فكيف ستحل األزمة مع قطاع غزة؟ هل هناك فرصة  أ�ا ال تتوجه  
إلجياد كيان سياسي مشابه لويلز مثالً أو احتاد فدرايل بني الضفة وقطاع غزة حيل ملف الغاز دون 

 أن يفصل قطاع غزة عن الكيان الفلسطيين املشرتك؟ 
 

 : ات االسرتاتيجية، ومتخصص يف الشأن الروسي) علي البغدادي (ابحث سياسي ومهتم ابلدراس   . 11
 

ذت أورواب قراراً خاطئاً بفرض العقوابت االقتصادية على روسيا نظراً العتمادها بنسبة   • % على  40- 30اختَّ
روسيا، ويف املقابل هناك حرجاً روسياً، فالغاز الروسي ُمَعّد للتصدير عرب األ�بيب، فال توجد تقنيات  

مثًال، وابلتايل هناك ضغط أورويب لتحديد سعر الغاز الروسي، ومقابل ذلك حماوالت روسيا إجياد  اإلسالة  
 بدائل عرب التصدير للهند والصني. 
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"إسرائيل" تعرض نفسها أن إبمكا�ا إجياد بدائل لتزويد أورواب جبزء من الغاز الروسي. ولكن حنن   •
مدى هناك مبالغات لكميات الغاز يف الساحل؛   اعتد� من "إسرائيل" على الربوابجاندا، إىل أيّ 

هل فعالً هذه بروابغندا إسرائيلية إلجياد دور وموقع سياسي هلا عند االحتاد األورويب وعند الدول  
املتضررة من موضوع العقوابت على النفط الروسي؟ أم هناك يوجد كميات كبرية وسيكون عندئذ  

 حديثنا له أثر اقتصادي. 
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