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اكت�ساف الغاز يف �سرق البحر املتو�سط بني النفوذ و“التعاون”

 اكت�صاف الغاز يف �صرق البحر املتو�صط

بني النفوذ و“التعاون”

مقدمة:

�إن �لطلب على �لغاز �حلايل يف منطقة �رشق �لبحر �ملتو�صط يتجاوز �الإمد�د�ت باأكرث 

 �صنوياً، كما و�صتزد�د هذه �لكمية باأكرث من �ل�صعف بحلول �صنة 2025؛ 
3
من 40 مليار م

�حتماالت  �صتكون  �لتقدير�ت  هذه  على  وبناء  �إنرجي.  نوبل  �رشكة  تقدير�ت  بح�صب 

��صتقطاب �لزبائن جيدة، �إال �أن �لتقدم حتى كتابة هذ� �لبحث ما ز�ل بطيئاً يف هذ� �الجتاه. 

�إنرجي  نوبل  �رشكة  من  �لغاز  ل�رش�ء  تفاهم  مذكرة  �الأردن  وّقعت   2014 �صنة  يف  فمثالً 

لت�صغيل �لطاقة �لكهربائية، �إال �أنها مل تتو�صل �إىل �تفاق تعاقدي ر��صخ. ومرد ذلك وجود 

�ملعار�صة �ل�صعبية �الأردنية �لقائمة على �لكر�هية جتاه “�إ�رش�ئيل”، وبالتايل �أ�صحت تلك 

�لغاز،  �الأردين حول م�صدر  �لعام  �لر�أي  ما، حيث ال يكن خد�ع  �ل�صفقة �صعبة نوعاً 

حقل ليفياثان �الإ�رش�ئيلي. كما �أن م�رش تعدُّ زبوناً حمتمالً �آخر ل�رش�ء غاز ليفياثان؛ �إال 

��صتخد�مها  “�إ�رش�ئيل”، حيث يتم  �الإمد�د�ت يف  �أكرث وفرة من  �ملحلية هي  �إمد�د�تها  �أن 

ي�صاعد  �صوف  �الإ�رش�ئيلي  �لغاز  و��صتري�د  �لبلديات.  م�صتوى  على  �لطاقة  لتوليد 

�ل�صناعة �مل�رشية �لتي غالباً ما تعاين من نق�ص يف �الإمد�د�ت، ب�صبب �حلاجة �ل�صيا�صية 

تنوي �رش�ء  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  كانت  ما  �لعام. ويف مرحلة  �لطلب  للحفاظ على  �الأكب 

غاز ليفياثان ملحطة توليد �لكهرباء �ملقرتحة يف مدينة جنني بال�صفة �لغربية، لكنها �ألغت 

تلك �خلطة. �أما تركيا فلن ت�صبح زبوناً حمتمالً حلقل ليفياثان حتى �النتهاء من �ملرحلة 

�أو   ،2019 �أو�خر �صنة  �لغاز يف  بعد بدء تدفق  �لثانية من تطوير �حلقل و�لتي تبد�أ فعلياً 

�أو�ئل �صنة 2020. ومن وجهة نظر �أنقرة ال يكن ت�صّور وقت �أف�صل من ذلك على �الأقل 

 
1
من �لناحية �القت�صادية.

�لطبيعي،  �لغاز  الكت�صافات  �حلالية  “�إ�رش�ئيل”  توجهات  �لف�صل  هذ�  ويتناول 

م�صتقبل  �أي�صاً  يو�صح  كما  �الإقليمية،  وتد�عياتها  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لطاقة  الأمن  و�لتطرق 

Simon Henderson, Israel’s Leviathan Gas Field: Politics and Reality.  
1
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�لتوجهات  حقيقة  وتو�صيح  �حلالية،  �الكت�صافات  ظّل  يف  للطاقة  �الإ�رش�ئيلي  �لنفوذ 

�الإقليمية لهذه �الكت�صافات ب�صقيها: �لتوجهات �لعربية �ملتمثلة يف لبنان وم�رش وفل�صطني، 

و�صوالً للتوجهات غري �لعربية �ملتمثلة يف تركيا وقب�ص و�ليونان.

 املبحث الأول: التوجهات الإ�سرائيلية احلالية لكت�ساف 

                            الغاز الطبيعي:

�أن  �إال  �لطاقة،  �كت�صافات  يف  �الآن  حتى  هائالً  تطور�ً  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  ي�صهد  مل 

حجم �حتياطياته قد يكون هائالً، و�صيكون لديه �لقدرة على تغيري �أمن �لطاقة وتوقعات 

�لتجارة ملختلف �لبلد�ن يف �ملنطقة. ففي �صنة 2015 حققت �رشكة �إيني �لعمالقة �الإيطالية 

حقل  باكت�صاف  متثل  �مل�رشية،  �ملياه  يف  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  للغاز  �كت�صاف  �أكب 

ُظهر �لعمالق؛ ويحوي �حلقل �حتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من �لغاز، 

�الأخرى فح�صب،  �لنفطية  �ل�رشكات  �إيني وغريها من  ُيغري ح�صابات  �الكت�صاف مل  هذ� 

كما  �ل�صام،  بالد  يف  جري�نها  �إىل  باالإ�صافة  مل�رش  �جليو�صيا�صي  �مل�صهد  �أي�صاً  غرّيت  بل 

�لطلب ما يز�ل ينمو ب�رشعة يف بلد�ن   تعد �الكت�صافات و�لتنمية يف �ملنطقة حا�صمة، الأن 

�رشق �لبحر �ملتو�صط، ويتجاوز �لطلب على �لغاز �لطبيعي �ملعرو�ص بنحو 1.4 تريليون 

قدم مكعب وفقاً ل�رشكة نوبل �إنرجي، مما يبز �حلاجة �مللحة �إىل �إمد�د�ت جديدة، وهذ� 

2
�لعجز قد يت�صاعف بحلول �صنة 2025.

املطلب الأول: اأمن الطاقة يف “اإ�سرائيل”: الآثار الإقليمية:

�لدولية،  �ملعايري  �الأو�صط ح�صب  �ل�رشق  �الأكرث تطور�ً يف  �الإ�رش�ئيلي  ُيعّد �القت�صاد 

�ملعي�صة  م�صتوى  على  للحفاظ  �لطاقة  من  و�آمنة  متو��صلة  �إمد�د�ت  �إىل  يحتاج  وبالتايل 

�ملرتفع ن�صبياً، كما و�إن �لتعاون يف جمال �لطاقة يكن �أن يعزز �لتعاون �ال�صرت�تيجي لها 

3
مع دول �جلو�ر �الإقليمي.

 Nick Cunningham, The Race for Gas Accelerates in The Eastern Mediterranean, site of The  
2

Fuse, 5/1/2017, p.1, http://energyfuse.org/race-gas-eastern-mediterranean-accelerates/

Gawdat Bahgat, ”Israel’s Energy Security: Regional Implications,“ p. 1.  
3
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لرو��صب  �الأخرية  �الكت�صافات  باآثار  وجري�نها  “�إ�رش�ئيل”  تنعم  �أن  �ملرجح  ومن 

�لكبري  �لبالد  �عتماد  �صينتهي  حيث  �ملتو�صط.  �لبحر  �رشق  يف  �ل�صخمة  �لطبيعي  �لغاز 

منذ عقود على �إمد�د�ت �لطاقة �الأجنبية، و�صيتح�صن �أمن �لطاقة ب�صكل كبري. و�صي�صهم 

�مليز�ن  وحت�صني  �مل�صتد�مة،  �القت�صادية  �لتنمية  حتقيق  يف  �ملحلية  �لغاز  �إمد�د�ت  تو�فر 

 �لتجاري يف “�إ�رش�ئيل”، و�صيوؤدي �لتحول من �لفحم و�لنفط �إىل �لغاز �لطبيعي للحد من

4
�لتلوث.

اأولً: اأمن الطاقة يف “اإ�رسائيل”:

�إن �الإم�صاك بزمام مو�رد �لغاز �لطبيعي، و�أنابيبه وممر�ته، �أ�صحى جزء�ً �أ�صيالً من 

معايري �لقوة �جليو�صيا�صية يف عاملنا �ملعا�رش، وتك�صف �آليات �ل�رش�ع �لدويل �حلايل �أن 

�القت�صادية،  �لقوة  منظومات  على  تقوم  �صريورة  وفق  يت�صكل  �جلديد  �لعاملي  �لنظام 

ب�صكل  �لطبيعي  �لغاز  وعلى  عام،  ب�صكل  �لطاقة  على  ترتكز  �لتي  �لع�صكرية  و�لهيمنة 

خا�ص. ومن هنا يكن فهم �آليات �لتناف�ص و�ل�رش�ع بني �ملحورين �لرو�صي و�الأمريكي 

�إىل نظام  �لو�حد  �لقطب  �لعاملي من هيمنة  �لنظام  �لتي تنذر باقرت�ب تبّدل  و�صريورتها 

�ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  منطقة  ت�صهدها  �لتي  �لوقائع  تدل  وكذلك  �الأقطاب.  متعدد  �آخر 

على �أن هذ� �الإقليم �صي�صّكل ل�صنو�ت قادمة م�رشحاً لل�رش�ع و�لتجاذب �جليو�صيا�صي 

�لعاملي، و�أن دول �ملنطقة تدور يف حلقة من �لعنف و�الهتز�ز�ت و�ل�رش�ع و�لتعاون يف 

5
�لوقت نف�صه، وخ�صو�صاً تلك �لدول �لتي حتوي �إمكانات هائلة من �لغاز.

خ�صو�صاً  �ل�صاحة،  على  نف�صها  �جليو�صيا�صية  و�لتغري�ت  �لتحوالت  وفر�صت 

�الآثار  بني  قائماً  �لف�صل  يعد  مل  وبالتايل  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  حو�ص  منطقة  يف 

�القت�صادية الكت�صافات �لغاز من جانب، وبني �الآثار �ل�صيا�صية من جانب �آخر، وهو ما 

جعل �لق�صية �أكرث تعقيد�ً وت�صابكاً، مما �أفرز حزمًة من �ل�رش�عات �الإقليمية و�لدولية. 

يف  �كت�صافه  مّت  �لذي  �لطبيعي  �لغاز  من  �الأكب  �لكم  �إ�رش�ئيل”  “دولة  �متالك   و�إن 

�رشق �لبحر �ملتو�صط جعلها تنفرد بن�صيب �الأ�صد، وعملت على �لتنقيب بُحرية يف ظّل 

Ibid, p. 7.  
4

�إيهاب علي �لنو�ب، حرب �لطاقة: عهد ما بعد �حلرب �لباردة، موقع �صبكة �لنباأ �ملعلوماتية، 2017/4/5، �نظر:   
5

https://annabaa.org/arabic/energy/10493
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�الآبار  من  عدد�ً  بذلك  مكت�صفة  و“�إ�رش�ئيل”،  م�رش  بني  �لبحرية  �حلدود  و�صوح  عدم 

6
�لتي حتتوي على �أكب �حتياطيات غاز يف �ملنطقة.

وبناء على ذلك تعي�ص “�إ�رش�ئيل” يف مرحلة )يف �أثناء كتابة هذ� �لبحث( يكن ت�صميتها 

“�لطور �النتقايلّ” تنتقل مبوجبها من كيان يعتمد بالكامل على م�صادر �لطاقة �خلارجية 
طبيعية  ثروة  يحوز  كياٍن  �إىل  لتاأمينها،  و�الأمنية  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  قدر�ته  م�صخر�ً 

كبرية، بل ويخطط ال�صتخد�م هذه �لرثوة من �أجل حتقيق �أهد�فه يف �لتو�صع �جليو�صيا�صي 

و�لع�صكري، وبالتايل �لطاقة مل تعد هدفاً فح�صب، بل �أ�صبحت �أد�ة من �أدو�ت فر�ص �لقّوة 

�أمن  �أجل  “�إ�رش�ئيل” جاهدة ال�صتخد�م كل �لو�صائل و�لطرق من  و�لنفوذ. لذلك ت�صعى 

7
�لطاقة خدمة مل�صاحلها.

وهنا ال بّد من �ل�رشح و�لتحليل الأ�صكال �الأمن يف جمال �لطاقة لدى “�إ�رش�ئيل” على 

�لنحو �لتايل:

1. الأمن القت�شادي:

غريه  دون  تامار  حقل  على  �العتماد  ب�صبب  �صعيفاً  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لطاقة  �أمن  ُيعّد 

�الإير�د�ت  �إىل  بحاجة  �لبالد  �أن  معلالً  �صتاينتز،  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  ير�ه  ما  ح�صب 

�آمالً يف جذب ما يقارب 20 مليار دوالر  �لهائلة �لكامنة يف بدء �الإنتاج من حقل ليفياثان، 

من �ال�صتثمار�ت �الأجنبية �الإ�صافية �إىل “�إ�رش�ئيل” ملو�جهة �لتباطوؤ �القت�صادي، حيث �إن 

�لتاأخري يف تطوير قطاع �لغاز يف “�إ�رش�ئيل” بقي ما يقارب �لعام تز�مناً مع �نهيار �أ�صعار 

�لنفط �لعاملية و�نخفا�ص �أ�صعار �لغاز �لطبيعي. ويف تلك �لفرتة �أكدت �رشكة نوبل �إنرجي 

�صهمها  �صعر  �نخفا�ص  من  بالرغم  “�إ�رش�ئيل”  يف  با�صتثمار�تها  ملتزمة  باأنها  �الأمريكية 

 من 60 دوالر �إىل 36 دوالر�ً، مما تطلب ذلك من �ل�رشكة مر�جعة حمفظتها �ال�صتثمارية يف 

جميع �أنحاء �لعامل، حيث ترتب على هذه �ملر�جعة �للجوء �إىل �لتحكيم �لتجاري ال�صرتد�د 

�الإطار،  �تفاق  باإبر�م  “�إ�رش�ئيل”  تلتزم  مل  حال  يف  ��صتثمرتها  �لتي  �لدوالر�ت  مليار�ت 

وباالإ�صافة �إىل �الأرباح �ملتوقع حتقيقها من حقل ليفياثان ح�صب بع�ص �لتقارير بهذ� �ل�صاأن. 

�لرو�بط  مركز  �ملتو�صط،  غاز  على  �الإقليمي  لل�رش�ع  �لر�هنة  �لتحوالت  �لطاقة:  ت�صيي�ص  �لبا�صو�صي،  �أحمد   
6

http://rawabetcenter.com/archives/11432 :للبحوث و�لدر��صات �ال�صرت�تيجية، عّمان، 2015/8/24، �نظر

ر�مي خري�ص، ثروة �لغاز.. �خليبة �الإ�رش�ئيلية �لثقيلة، موقع �ل�صفري �لعربي، 2016/2/11، �نظر:  
7

 http://arabi.assafir.com/Article/25/3527
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�لتي  �إنرجي  نوبل  �رشكة  متنح  �أن  �ملمكن  من  �أنه  �ل�صناعة  هذه  يف  �ملخت�صون  يقدر 

�إذ� ما �صدر  16 مليار دوالر  40% يف حقل ليفياثان �لبحري مبلغ مقد�ره  متتلك ح�صة 

وخيمة  عو�قب  �لنتيجة  هذه  ملثل  و�صتكون  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  �صدَّ  ل�صاحلها  حكم 

ومنوها  �لغاز  من  مو�ردها  وتطوير  �الأجنبي،  لال�صتثمار  “�إ�رش�ئيل”  جاذبية  على 

�لطاقة  �ملو�صوع مع وزير  �صتاينتز هذ�  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  �القت�صادي. وناق�ص وزير 

يجب  لذلك  �الأو�صع،  �لطاقة  حو�ر  من  كجزء   Ernest Moniz مونيز  �إرن�صت  �الأمريكي 

�إىل  �الأطر�ف  جميع  ت�صَع  مل  ما  بحكمة  للتو�صط  جيد�ً  م�صتعدة  تكون  �أن  و��صنطن  على 

8
�تخاذ قر�ر �إيجابي يف وقت مبكر، فيما يتعلق باالتفاق �الإطاري حول مو�صوع �لغاز.

�إىل  “�إ�رش�ئيل”  عليها  ت�صيطر  �لتي  �لطبيعي  للغاز  �الحتياطيات  �إجمايل  و�صل  كما 

 �حتياطيات 
3
 �حتياطيات موؤكدة، ونحو 150 مليار م

3
، منها 800 مليار م

3
1,480 مليار م

�أبيب تل  بجامعة  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  �أبحاث  ملعهد  در��صة  ح�صب  موؤكدة   �صبه 

)The Institute for National Security Studies )INSS ، كما وتعتمد �ال�صرت�تيجيات 

على و�ل�صيطرة  �الحتفاظ  يتم  �أن  على  �لطبيعي  بالغاز  يتعلق  فيما   �الإ�رش�ئيلية 

بكامل  �حتفظت  حال  ويف  عاماً،   25 ملدة  “�إ�رش�ئيل”  �حتياجات  لتوفري   
3
م مليار   500

�الحتياطيات من �لغاز دون قيامها بت�صديره فاإن هذه �لكميات تكفي �حتياجاتها ل�صنة 

باالإ�صافة  ت�صديره،  حال  يف  �لغاز  ت�صدير  من  �ل�صيا�صية  �ملكا�صب  عن  ناهيك   .2060

�إىل �لو�صع �القت�صادي �لذي �صتفر�صه �رشور�ت زيادة �الإير�د�ت من �صادر�ت �لغاز 

�لعو�ئد  ال�صتثمار  �صيادي  �صندوق  �إن�صاء  ب�رشورة  �لدر��صة  تو�صي  لذلك  �لطبيعي. 

9
�ملنتظرة من �صادر�ت �لغاز �لطبيعي.

ومن خالل ما تقدم، نرى �أن �كت�صافات �لغاز �لطبيعي �إىل جانب �الكت�صافات �ملرتقبة 

من  جديدة  هيدروكربونية  �كت�صافات  على  �صتعتمد  و�لتي  �لقادمة،  �ل�صنو�ت  خالل 

خالل عمليات �لتنقيب �الأخرية �صترتك بالغ �الأثر يف “�إ�رش�ئيل” ويف منطقة �رشق �لبحر 

�أم وقود الإ�صعال �لتوتر�ت؟  �صايون هندر�صون، �كت�صافات �لطاقة �رشقي �لبحر �ملتو�صط: م�صدر للتعاون   
8

حالة �إ�رش�ئيل، موقع معهد و��صنطن، 2012/6/15، �نظر:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/energy-discoveries-in-the-
eastern-mediterranean-source-for-cooperation-or-f

عبد �حلافظ �ل�صاوي، ماآرب ت�صويق �لغاز �الإ�رش�ئيلي لدول �ملنطقة، موقع �جلزيرة.نت، 2016/10/5، �نظر:  
9

http://www.aljazeera.net/home/print/97bf4c0e-b160-4e00-8a8b-af44be2d88ae/5a2179c7-
0242-4a62-94b8-db88ebeb1e5a
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�ملتو�صط، حيث �صتمّكن هذه �الكت�صافات “�إ�رش�ئيل” من حت�صني �أمن طاقتها �إىل حّد كبري، 

�ملحلي.  للطاقة ولال�صتهالك  �لطبيعّي كم�صدٍر  �لغاز  ��صتعمال  �إىل تو�صيع  كما �صيوؤدي 

ويف حال �أ�صبح �لغاز �لطبيعي �مل�صدر �لرئي�صي للطاقة يف “�إ�رش�ئيل” فاإن ذلك �صيوؤدي 

“�إ�رش�ئيل”  تاأمل  كما  �خلارج،  من  �مل�صتوردة  �لطاقة  م�صادر  على  �عتمادها  لتقلي�ص 

�لطبيعي عو�صاً عن م�صادر  �لغاز  �عتمادها على   �أن ت�صهم تلك �الكت�صافات يف تو�صيع 

�لطاقة �الأخرى. 

2. الأمن الع�شكري حلقول الغاز الإ�رسائيلية:

حلماية   David’s Sling �ل�صاروخي  د�ود  مقالع  نظام  بتطوير  “�إ�رش�ئيل”  تقوم 

حقول �لغاز �لبحرية يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، خ�صو�صاً حقل ليفياثان، �صدَّ �أي خماطر 

Barak 8، وهي جزء من منظومة  �أو   8 بار�ك  حمتملة، كما تعمل على در��صة منظومة 

 Israel Aerospace مقالع د�ود �لذي بنته وطورته �رشكة �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية

كروز  �صو�ريخ  من  �لبحرية  �ل�صفن  حلماية  �لنظام  هذ�  ي�صتخدم  حيث   .Industries
10

Cruise �مل�صادة لل�صفن.

لتعزيز  �لبحرية  قو�تها  على  �الإ�رش�ئيلي  �حلكومي  �الإنفاق  زيادة  �إىل  �أدى  �الأمر  هذ� 

منطقتها  �أمن  و�صمان  �صو�حلها،  قبالة  و�لغاز  �لنفط  خمزون  حماية  على  قدرتها 

�القت�صادية �لبحرية �لو��صعة �ملتاخمة للبنان، وطالبت �لبحرية �الإ�رش�ئيلية �صنة 2013 

زيادة مو�زنتها �لتي تبلغ 700 مليون دوالر لتطوير �أنظمتها، و100 مليون دوالر �صنوياً 

و�لنفط،  �لغاز  �إنتاج  تطوير  عمليات  عن  �لدفاع  ب�رشورة  �لزيادة  و�رتبطت  ل�صيانتها. 

وتاأتي �لزيادة �الأخرية مع بدء قبول “�إ�رش�ئيل” طلبات من �رشكات تريد ��صتك�صاف 24 

منطقة تقع قبالة �ل�صو�طئ �الإ�رش�ئيلية يف �رشق �لبحر �ملتو�صط �ملجاورة حلقل ليفياثان 

من  برميل  مليار  و6.6  �لغاز،  من   
3
م مليار   2,137 وجود  “�إ�رش�ئيل”  وتقدر  �لو��صع. 

�لنفط مل تكت�صف يف هذه �ملناطق، وتاأمل �أن تختار تكتل �رشكات �أو ثالثة ملنحها تر�خي�ص 

�لتنقيب، غري �أن “�إ�رش�ئيل” خا�صت عدد�ً من �ل�رش�عات مع لبنان خالل �خلم�صني عاماً 

�ملا�صية، باالإ�صافة �إىل �صورية �لتي حتدها يف جزء من �حلدود، حيث بات الإير�ن تو�جد 

ع�صكري يف تلك �ملناطق، يعّر�ص من�صات �لطاقة �لبحرية خلطر �أمني حمتمل. 

“لفيتان”.. �أحد �أكب حقول �لغاز باملتو�صط، �جلزيرة.نت، 2016/8/3.   
10
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ومن ثم ت�صعى “�إ�رش�ئيل” ل�رش�ء �صفن وقو�رب دورية و�صفن ذ�تية �لقيادة و�أنظمة 

ر�د�ر ودفاعات �صاروخية لتعزيز �أمنها �لبحري، و“هناك عدد متنوع من �الأنظمة �لتي 

�الإ�رش�ئيلية.  �لبحرية  �ل�صباط يف  �صتمنع �رشب �حلفار�ت” على ح�صب ت�رشيح الأحد 

مقابل  دوالر  ماليني   5.148 نحو  �ليونانية   Energean �إنرجني  �رشكة  ودفعت  كما 

وتخطط  وكاري�ص،  تانني  للغاز  حجماً  �الأ�صغر  �حلقلني  تطوير  حقوق  على  �حل�صول 

�الإ�رش�ئيلية،  �لطاقة  5.1 مليار�ت دوالر يف مو�رد  ��صتثمار ما يقارب  �ليونانية  �ل�رشكة 

ونقل من�صة عائمة لالإنتاج و�لتخزين و�لتحميل �صيتم و�صعها على بعد مئة كيلومرت يف 

عر�ص �لبحر، مما يجعلها هدفاً حمتمالً للهجمات. و�أ�صاف �صابط �لبحرية �الإ�رش�ئيلي: 

مليون   460 بقيمة  �أملانية  طر�د�ت  �أربعة  �لبحرية  �صتت�صلم  �لدفاعات  تعزيز  �إطار  يف  �إنه 

دوالر �صنة 2019 من �أجل حماية وتاأمني حقول �لغاز، كما و�صت�صكل قوة ردع للتهديد�ت 

�هلل  وحزب  �إير�ن  قبل  من  خ�صو�صاً  �لبحرية  �القت�صادية  و�ملن�صاآت  للمو�قع  �ملحتملة 

 Iron �لقبة �حلديدية  �ل�صفن �الإ�رش�ئيلية بن�صخة من منظومة  �إىل جانب تزويد  �للبناين، 

�ملن�صات  �لتي قد ت�صتهدف  �ل�صو�ريخ  �لتي تتيح تفجري  �ل�صاروخية  �لدفاعية   Dome

 .11
�لبحرية

و�صيو�جه �الأمن �لع�صكري حلقول �لغاز بع�ص �لتهديد�ت و�لعقبات، منها:

اأ. التهديدات الأمنية والع�شكرية للمن�شاآت:

�لبحرية  �ملن�صاآت  وتعدُّ  �لع�صكرية،  للهجمات  معر�صة  “�إ�رش�ئيل”  �أنحاء  جميع  تعدُّ 

عر�صة �أي�صاً ملخاطر �لهجمات �لع�صكرية �لتي �صتزد�د مع تز�يد عدد �ملن�صاآت، وبالتايل 

و�ملروحيات  و�لقو�رب  �ل�صفن  �أن  بيد  لها.  �حلماية  توفري  يف  �ملتمثل  �لتحدي  يت�صاعد 

للغاز  �لفعلي  �الإنتاج  �أن  �إال  حمتملة،  �أهد�ف  �الأخرى  هي  �لبحرية  �لعمليات  تدعم  �لتي 

�لطبيعي �آمٌن ن�صبياً يف بع�ص �حلقول كونها �كت�صفت يف مياه �صديدة �لعمق. �إال �أن من�صاأة 

بتكلفة  �أ�صدود،  �صو�حل  قبالة  �صتكون  �الأولية  للمعاجلة  وقاعدته  تامار  حلقل  �الإنتاج 

مليار دوالر، و�رتفاعها 250م، وبالتايل �صتكون هدفاً جذ�باً الأعد�ء “�إ�رش�ئيل” )على حّد 

و�صف �صاحب �ملقال �صايون هندر�صون Simon Henderson؛ مدير برنامج �خلليج 

وجود  �إىل  وباالإ�صافة   .)Washington Institute و��صنطن  معهد  يف  �لطاقة  و�صيا�صة 

�إيهاب علي �لنو�ب، حرب �لطاقة: عهد ما بعد �حلرب �لباردة.  
11
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�حلر��ص على �حلفار�ت وقو�رب �لدوريات يف �ملياه �ملجاورة، ووفقاً لتقارير خا�صة بهذ� 

�ل�صاأن فاإن “�إ�رش�ئيل” تدر�ص تركيب �صو�ريخ م�صادة للطائر�ت على �ملن�صاآت، بالرغم 

من �أن ��صتخد�م تلك �الأ�صلحة �صوف تتعار�ص مع معايري �ل�صالمة �ملعمول بها، كون �لغاز 

مادة �رشيعة �ال�صتعال. و�صوف تكون �مل�صكالت �الأمنية �ملرتبطة مبن�صاأة �لغاز �لطبيعي 

“�إ�رش�ئيل”  بني  �لبحرية  �حلدود  من  �لقريب  ليفياثان  حقل  من  بالقرب  �لعائمة  �مل�صال 

و�أن  كما  وقيمتها.  �حلاوية  حجم  من  بكثري  �أكب  تركيا،  بها  تعرتف  ال  �لتي  وقب�ص 

من�صاآت “�إ�رش�ئيل” �لبية هي �أي�صاً عر�صة للمخاطر، المتالك قو�ت حزب �هلل يف لبنان 

�صو�ريخ قادرة على �لو�صول �إىل �أهد�فها جنوباً حتى تل �أبيب تقريباً، �إىل جانب عدد من 

�ل�صمالية، �ملنطقة �ل�صناعية  �ل�صاحلية  �إىل مدينة حيفا  �أن ت�صل  �ل�صو�ريخ �لتي يكنها 

�الأحمر، وهو موقع  �لبحر  �إيالت على  “�إ�رش�ئيل”. ويف �جلنوب يقع ميناء  �لرئي�صية يف 

 وت�صري 
12

حمتمل الإن�صاء حمطة للغاز �لطبيعي �مل�صال، تلبي �حتياجات �ل�صوق �الآ�صيوية،

�لتقدير�ت �ال�صتخبارية �الإ�رش�ئيلية �أن حزب �هلل �للبناين قد ح�صل على �صو�ريخ ذ�ت 

دقة عالية وباأعد�د كبرية.

و�حلفر  �ال�صتك�صاف  عمليات  “�إ�رش�ئيل”  و��صلت  فقد  �لتهديد�ت  تلك  من  وبالرغم 

يف �حلقلني �ملتنازع عليهما، كما ن�رشت طائر�ت بدون طيار حلماية من�صاآت �حلفر، كما 

ن�صوبها  �ملحتمل  �لع�صكرية  للمو�جهات  �لتح�صري  يف  �ملو�رد  من  كبري�ً  قدر�ً  ��صتثمرت 

�لواليات  من  �صخي  بتمويل  م�صتعينة  �الأمر،  بادئ  يف  جلاأت  حيث  �ملنطقة،  يف  م�صتقبالً 

و�لذي  �حلديدية  �لقبة  با�صم  �ملعروف  �ل�صو�ريخ  �صدَّ  �لدفاع  نظام  تطوير  �إىل  �ملتحدة، 

من�صاآت  ت�صتهدف  �لتي  �ل�صو�ريخ  �عرت��ص  على  قادر�ً  يكون  �أن  ت�صميمه  يف  ُروعي 

لتكون  �ل�صو�ريخ  �صدَّ  �لدفاع  بنظام  �لبحرية  �لقو�ت  و��صتعانت  �الإ�رش�ئيلية.  �لطاقة 

قادرة على �لت�صدي للمخاطر �لتي تهدد من�صاآت �لطاقة �لبحرية وردعها. و�أخري�ً �صنّت 

“�إ�رش�ئيل” يف �صنة 2011 عدة غار�ت د�خل �صورية، كان �لهدف منها بح�صب �مل�صوؤولني 
�الأمريكيني، منع �إمد�د حزب �هلل باأي �صو�ريخ متطورة من �لطر�ز �مل�صاد للطائر�ت، �أو 

�لت�صلّح بال�صو�ريخ  �أر�ص-بحر، وبالرغم من ذلك، و��صل حزب �هلل  �أو  �أر�ص-�أر�ص، 

13
�لقادرة على تدمري �ملن�صاآت �الإ�رش�ئيلية �ملتعلقة بالغاز �لطبيعي.

Simon Henderson, Israel’s Leviathan Gas Field: Politics and Reality.  
12

Michael Schwartz, The Often Overlooked Role of Natural Gas in the Israel-Palestine Conflict.  
13
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�أما قبالة �ل�صو�حل �جلنوبية فهناك من�صاأتان للغاز وباإمكان �ملقاومة �رشب كلتيهما 

بال�صو�ريخ من قطاع غزة. و�ملن�صاأة �لرئي�صية هي تلك �لتي تنتج �لغاز من حقل تامار 

“�إ�رش�ئيل”، باالإ�صافة �إىل من�صاأة قبالة  �لذي يحتوي على �أكب �حتياطي للغاز �ملنتج يف 

ثم  ومن  �لغريبة.  �ملو�د  من  �الأولية  ت�صفيته  �أجل  من  �لبالد  جنوب  يف  ع�صقالن  مدينة 

يتم �صّخ �لغاز �إىل �ل�صاطئ ملزيد من �ملعاجلة يف من�صاأة خا�صة يف �أ�صدود قبل دخوله يف 

�صبكة خطوط �لغاز ليكون �صاحلاً لال�صتعمال. وعلى بعد ميل و�حد )نحو 1.6 كم( من 

من�صاأة  تقع  قدم،   800 نحو  قدرها  مماثل  عمق  �إىل  ت�صل  مياه  ويف  تامار،  �إنتاج  من�صاأة 

ماري بي �لتي قدمت خدمة مماثلة حلقلي �لغاز. ومن غري �لو��صح �أي من هذه �ملن�صاآت 

هذه  �رشب  مّت  قد  كان  �إذ�  ما  حتى  �أو  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  �صو�ريخ  ت�صتهدفها  كانت 

14
�ل�صو�ريخ على �الإطالق.

ويف �لوقت نف�صه، تنتاب كثري من �لدو�ئر �الأمنية �الإ�رش�ئيلية هو�ج�ص وخماوف من 

“�إرهابية” )عمليات ن�صالية مقاومة( م�صلحة من �صيناء �مل�رشية  �إمكانية �صّن هجمات 

�لبحر  �رشق  منطقة  يف  حديثاً  �ملكت�صفة  �لطبيعي  �لغاز  حقول  �صدَّ  �لفل�صطينية  غزة  �أو 

�ملتو�صط. كما تخ�صى هذه �لدو�ئر �أي�صاً من هجمات �ل�صو�ريخ �لبحرية �لتي قد تكون 

قر�ر  ور�ء  �لهو�ج�ص  هذه  تكون  ورمبا  غزة.  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  من  عدد  بحوزة 

يف  �لغاز  عن  �لتنقيب  وعمليات  �لغاز  حقول  حماية  مهمة  باإ�صناد  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

�لبحرية، وذلك يف �صابقة هي �الأوىل من نوعها  13 يف �صالح  �إىل �لوحدة  �لبحر �ملتو�صط 

15
حلماية من�صاآت ��صتخر�ج �لغاز يف �لبحر �ملتو�صط �صدَّ �أي هجمات حمتملة.

�مل�صادة  �ملنظومات  توفري  ور�ء  من  جاهدة  �صعت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  نرى  �صبق،  ومما 

لل�صو�ريخ، لتحقيق نوع من �الأمن و�حلماية �صدَّ هذه �الأنو�ع و�الأ�صكال من �لتهديد�ت 

�لتي من �ملمكن �أن توؤثر وب�صكل كبري على تنفيذ خططها �ملتعلقة بال�صيطرة و�ال�صتغالل؛ 

تلك  وجر�ء  و�لنفط.  �لغاز  وخ�صو�صاً  للمنطقة  �لطبيعية  �ملو�رد  على  و�لهيمنة  بل 

وم�صاريعها  مو�ردها  على  �حلفاظ  �أجل  من  �أنه  “�إ�رش�ئيل”  ترى  �خلطرية،  �لتهديد�ت 

�ال�صتثمارية �ل�صخمة يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، فاإن ��صرت�تيجية �لردع �لتي ت�صتخدمها 

تاأتي من قدرتها على ��صتخد�م �لقوة �ملفرطة ملو�جهة �أي تهديد تتعر�ص له من�صاآت �لطاقة 

�الإ�رش�ئيلية �لبحرية و�لبية.

Simon Henderson, Israel’s Leviathan Gas Field: Politics and Reality.  
14

Ibid.  
15
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ب. العقبات الأمنية اإ�رسائيلية اأمام ت�شدير الغاز الطبيعي:

فالطريقة  �ل�صهاريج،  يف  ونقله  �لطبيعي  �لغاز  تخزين  يف  �صعوبات  هناك  �لو�قع  يف 

�الأكرث كفاءة لتوريده هي بو��صطة �صبكة �أنابيب لنقل �لغاز. هذ� �الأمر يتطلب ��صتثمار�ت 

كبرية تزد�د كلما طالت �مل�صافة �لفا�صلة بني مر�فق �لغاز و�مل�صتهلكني. ويف غياب �لبنية 

خطوط  عب  منقول  طبيعي  بغاز  �الإ�رش�ئيلي  �القت�صاد  مّد  يجري  �ملالئمة،  �لتحتية 

حماية  جمال  يف  جديد�ً  حتدياً  �لغاز  من�صاآت  ت�صكل  ذلك  ومع  و�آمنة،  �مل�صافة  ق�صرية 

16
�ملر�فق �حليوية �لبعيدة عن �ل�صاطئ.

�أمام  �لعقبات  �أهم  �أحد  ت�صديره  قبل  �لطبيعي  �لغاز  لت�صييل  حمطات  �إن�صاء  ويعد 

فاإن�صاء  �خل�صو�ص،  هذ�  يف  جري�نها  مع  �لتعاون  ل�صعوبة  �الإ�رش�ئيلي،  �لغاز  ت�صدير 

حمطة ت�صييل على �خلط �ل�صاحلي لـ“�إ�رش�ئيل” على �لبحر �ملتو�صط يقف �أمامه خماوف 

�لطبيعي  �لغاز  ناقالت  عبور  يف  �مل�رشية  �ل�صلطات  حتّكم  �إمكانية  من  �إ�رش�ئيلية  �أمنية 

�ل�صحنات  على  �ل�صالمة  �صو�بط  ت�صديد  خالل  من  وذلك  �ل�صوي�ص،  قناة  عب  �مل�صال 

حمطات  �إن�صاء  مبكان  �ل�صعوبة  من  ثانية،  ناحية  ومن  �مل�صال.  �لغاز  من  �الإ�رش�ئيلية 

�ل�صاحل  �زدحام  نتيجة  �الأحمر  �لبحر  على  �إيالت  ميناء  يف  �لطبيعي  �لغاز  لت�صييل 

من  لهجمات  تعر�صها  �إمكانية  �إىل  باالإ�صافة  �ملت�صددة،  �لبيئية  و�لقو�نني  بال�صكان، 

يتعلق  وفيما  و�ل�صعودية.  و�الأردن  م�رش  من  �صاروخية  �أو  �مل�صلحة  �ملعار�صة  قوى 

لبناء  �إمكانية  توجد  �لعاملية،  �الأ�صو�ق  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لغاز  لت�صدير  �أنابيب  خط  ببناء 

17
خط �أنابيب �إىل تركيا عب قب�ص لتلبية �حتياجات �ل�صوق �الأوروبية للغاز �لطبيعي.

ج. العقبات ال�شيا�شية والقت�شادية:

�لناحية  �لطويل. فمن  �ملدى  �لق�صري، وعقبات جتارية يف  �ملدى  حتديات �صيا�صية يف 

�ل�صيا�صية؛ ينح هذ� �خليار قب�ص وتركيا �ل�صيطرة على �صادر�ت �لغاز �الإ�رش�ئيلية، 

تركيا  عالقات  �أن  كما  �لبع�ص،  بع�صهما  مع  جيدة  عالقات  لهما  لي�ص  �لدولتان  وهاتان 

مع “�إ�رش�ئيل” �صيئة. ومن �لناحية �لتجارية؛ حتوم �صكوك وهو�ج�ص حول �لطلب على 

�صموئيل �إيفني وعوديد عري�ن، “ثورة �لغاز �لطبيعي يف �إ�رش�ئيل.”  
16

�أحمد قنديل، بعد �كت�صافات �لغاز يف �رشق �لبحر �ملتو�صط :  هل تدفع �إ�رش�ئيل �إىل �لتعاون ..  �أم ت�صعل �ل�رش�ع   
17

بني دول �ملنطقة  )1(، �صحيفة الأهرام، �لقاهرة، 2013/3/4، �نظر:

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/134691.aspx
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�لغاز يف �أوروبا و�أ�صعاره يف �الأ�صو�ق �الأوروبية، �الأمر �لذي من �صاأنه �أن يقلل من فر�ص 

18
ت�صدير �لغاز �الإ�رش�ئيلي �إىل تركيا و�أوروبا.

كما تعتزم كّل من قب�ص و�ليونان و“�إ�رش�ئيل” و�إيطاليا، مّد خط �أنابيب حتت �ملاء 

لنقل �لغاز من حقل ليفياثان �إىل مدينة برينديزي �الإيطالية. وكتبت �صحيفة كاثيمرييني

يف  �صيجتمعون  �الأربع  �لدول  يف  �لطاقة  وز�ر�ت  مديري  �إن  �لقب�صية:    Kathimerini

�ملاء لنقل  �أنابيب حتت  مبنى �ملفو�صية �الأوروبية يف بروك�صل، ملناق�صة خطة لبناء خط 

�لغاز بطول �ألفي كيلومرت. وبح�صب �ل�صحيفة؛ فاإن خط �الأنابيب �صريبط حقل ليفياثان 

بهدف  و�إيطاليا  �ليونان  بني  �ملنطقة  يف  �الأخرى  �لغاز  وحقول  �لقب�صي،  �أفروديت  مع 

توريد �لغاز �إىل �ل�صوق �الأوروبية، م�صرية �إىل �أنه وفقاً للبحث �لفني �الأويل فاإن �إن�صاء خط 

19
�أنابيب ممكن من �لناحية �لتقنية، وقابل الأن يرى �لنور �قت�صادياً.

ثانياً: الآثار الإقليمية لكت�شافات الغاز على “اإ�رسائيل”:

ُتعد حقول �لغاز �لطبيعي �ملكت�صفة يف �رشق �لبحر �ملتو�صط من �أكرث ملفات �لطاقة تعقيد�ً 

العتبار�ت  ولكن  تقنية  العتبار�ت  لي�ص  و�لبيع،  و�لتوزيع  و�لنقل  �ال�صتخر�ج  حيث  من 

جيو�صيا�صية  عو�مل  فيها  تت�صابك  �ل�صابقة  �ملر�حل  من  فكل  �الأوىل.  بالدرجة  �صيا�صية 

و��صرت�تيجية ب�صّقيها �ل�صيا�صي و�القت�صادي على �ملدى �لبعيد، وذلك من حيث �لفر�ص 

�خلليج،  منطقة  بعد  �ملنطقة  يف  �لنفطية  �الكت�صافات  �أكب  ثاين  ي�صكلها  �لتي  و�ملخاطر 

�إنتاج �رشق �لبحر �ملتو�صط من �لغاز �لطبيعي م�صتويات  باالإ�صافة لتوقعات باأن يفوق 

دول �خلليج، ويقارب �كت�صافات و�حتياطي �لغاز �لرو�صي �الأكب من حيث �الحتياطي 

فاإنه  نف�صه،  �ل�صياق  يف  ولكن  �لقريب.  �مل�صتقبل  يف  �لعامل  م�صتوى  على  و�لبيع  و�الإنتاج 

�لدول  م�صتويات  على  متز�يدة  �صيا�صية  تعقيد�ت  �لكبى  �لنفطية  �لرثوة  هذه   يو�زي 

خالفات  من  �ل�صق  بهذ�  يتعلق  وما  �لبحرية،  حياز�تها  يف  �الكت�صافات  تقع  �لتي  �ملعنية 

�كت�صافات  يف  منهما  كل  ح�صة  وبالتايل،  بلد،  لكل  �لبحرية  �حلدود  حول  وم�صكالت 

تقا�صم  �أ�صا�ص  على  �لقائمة  �لدول  هذه  من  بع�ص  بني  �قت�صادية  تكتالت  وفق  �لغاز 

�ملرجع نف�صه.  
18

�لغاز �الإ�رش�ئيلي يتدفق حتت �ملاء، موقع �صا�صة نيوز، 22/1/2017، �نظر:  
19

https://www.shasha.ps/news/253662.html?fbclid=IwAR2kebNHt_UTFYXXyxEo71 
TynFJoYF1IqHh7Qlwl9ALyyacs1aQdbv1_JxM
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قب�ص  ي�صم  �لذي   Energy Triangle ترينجل  �إنرجي  تكتل  مثل:  �مل�صتخرج،  �لعائد 

عقدت  �لتي  مثل  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  دول  بني  و�التفاقيات  و�ليونان،  و“�إ�رش�ئيل” 

�أو�خر �صنة 2014 و�أو�ئل �صنة 2015 بني م�رش و�ليونان وقب�ص، كذلك مدى �ل�رش�عات 

�ملمكنة و�لتي ت�صكل عامالً مهماً يحول �كت�صافات �لغاز يف هذه �ملنطقة من فر�ص للتعاون 

�إىل �مل�صتوى �لع�صكري. الأن كل  �إىل تهديد ب�رش�عات قد ت�صل  �القت�صادي و�ل�صيا�صي، 

وقب�ص،  وم�رش،  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة  “و�إ�رش�ئيل”،  ولبنان،  و�صورية،  تركيا،  من 

و�ليونان فيما بينها من م�صكالت ي�صعدها �كت�صافات �رشق �لبحر �ملتو�صط.

وبخالف �حلدود �لبحرية و�ل�رش�عات �الإقليمية بني هذه �لدول و�لكيانات، فاإن بع�ص 

�الأطر�ف �الإقليمية و�لدولية على �صلة �صلباً �أو �إيجاباً بهذه �الكت�صافات، �صو�ء من �لناحية 

�لتناف�صية �أم �مل�صاركة �أم �لتوزيع، وما له عالقة مبا�رشة ب�صوق �لطاقة �لعاملي �لذي يعاين 

يف �الأ�صل من تقلبات تغري مو�قف �لقوى �الإقليمية و�لدولية، �صو�ء من ناحية �ال�صتفادة 

��صرت�تيجية  ناحية  فمن  و�لدويل.  �الأوروبي  لل�صوق  �لغاز  بيع  م�صار�ت  من  �ل�رشر  �أم 

ي�صكل غاز �رشق �لبحر �ملتو�صط فر�صة للتقدم �الإقليمي و�حليوي لدول مثل “�إ�رش�ئيل” 

�لتي �صت�صبح دولة م�صدرة للغاز بعدما كانت دولة م�صتوردة، ومن ناحية �أخرى ت�صكل 

فر�ص لال�صتثمار�ت �لدولية، وخ�صو�صاً �لقادمة من �ل�صني ورو�صيا و�إيطاليا ل�صمان 

ظهر،  حقل  يف  حديثاً  �ملكت�صف  �مل�رشي  �لغاز  من  �ل�صنو�ت  لع�رش�ت  م�صتقبلية  ح�صة 

 وهو ما يوؤدي بال�رشورة �إىل �إيجاد فر�ص تعاون وجتاذبات تناف�صية بني كل من �لقاهرة 

من  كل  يخ�ص  فيما  و�رش�عات  تناف�صية  فر�ص  ي�صكل  �أخرى  ناحية  ومن  �أبيب.  وتل 

20
�ليونان وقب�ص وغزة.

وفيما يلي حتليل لالآثار �ملرتتبة على �كت�صافات �لغاز يف �ملنطقة:

1. الآثار ال�شيا�شية وال�شرتاتيجية على املنطقة:

�إّن ثروة �لغاز �صوف حتقق لـ“�إ�رش�ئيل” مد�خيل معتبة يف �لعقود �لقادمة، ومتنحها 

قوة و��صتقاللية مالية مل تتوفر لها منذ ن�صاأتها. ومن �ملرّجح �أن ت�صدير �لغاز �صوف يغرّي 

�لو�صع �ال�صرت�تيجي لـ“�إ�رش�ئيل”، كما جاء يف تقرير �صي�صين�صكي، باالإ�صافة �إىل ذلك فاإن 

�العتماد على �لغاز �ملنتج حملياً �صوف ي�صهم �إيجاباً يف ميز�ن �ملدفوعات، �الأمر �لذي يرتتب 

غاز �رشق �ملتو�صط �إىل و�جهة �ل�رش�عات �الإقليمية جمدد�ً، موقع رّبان �ل�صفينة، 2017/3/14، �نظر:   
20

https://assafinaonline.com/maritime-news/assafina-news/shipping/2017-03-14-14-12-14 
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عليه توفري “�إ�رش�ئيل” ماليني �لدوالر�ت �ملخ�ص�صة �صنوياً ال�صتري�د �لطاقة، خ�صو�صاً 

�إذ� تز�يد �عتماد �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي على �لغاز بدل �لنفط �مل�صتورد. ويف هذ� �الإطار، فاإن 

تطوير �صناعة �لغاز وتقليل �العتماد على �لنفط هما جزء من جمهوٍد ��صرت�تيجي عام، 

ولكن من �ل�ّصعب �لتكهن باحتمال توقف �مل�صاعد�ت �الأمريكية �ملالية �ل�صنوية لـ“�إ�رش�ئيل”، 

ولكن �إن ��صتمرت هذه �مل�صاعد�ت �ملالية، ومن �ملرّجح �أنها �صوف ت�صتمر، حتى لو متتّعت 

“�إ�رش�ئيل” مبد�خيل �إ�صافية بف�صل ت�صدير �لغاز يف �مل�صتقبل، فاإن �مل�صاعد�ت �الأمريكية 
21

لن تكون حيوية بالن�صبة �إىل �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي كما هي حالياً.

فر�صة  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  منطقة  يف  �ملكت�صف  �لطبيعي  �لغاز  �حتياطيات  ومتثل 

ذهبية وثروة ثمينة جلميع دول هذه �ملنطقة ، و�لتي ت�صمل م�رش، و“�إ�رش�ئيل”، وتركيا، 

مو�رد  تطوير  م�صاألة  وتطرح  �لفل�صطينية .  و�ل�صلطة  و�صورية،  ولبنان،  وقب�ص، 

�ل�صيا�صية  �لتحديات  من  جمموعة  وت�صديره،  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  يف  �لطبيعي  �لغاز 

ظّل  يف  �ملنطقة،  دول  جميع  بني  �لتعاون  تعرقل  قد  �لتي  �لكبى  و�القت�صادية  و�الأمنية 

توجهات “�إ�رش�ئيل” �مل�صتندة �أ�صالً �إىل قوتها �لع�صكرية، و�لدعم �الأمريكي لها من �أجل 

�ال�صتحو�ذ على حقوق �الآخرين يف �لغاز �ملكت�صف، �إىل جانب �لتحديات �ل�صيا�صية �لناجمة 

 عن ��صتمر�ر �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي. فما تز�ل حالة �حلرب هي �ل�صائدة يف عالقة 

تل �أبيب مع لبنان و�صورية، كما ال يوجد تر�صيم معرتف به دولياً للحدود �لبحرية بينها 

وبني م�رش، ولبنان، وفل�صطني �ملحتلة. فاإذ� ما �أ�صيف �إىل ذلك �لنز�ع �ملزمن بني تركيا 

�ملهمة  �ال�صرت�تيجية  و�لتد�عيات  �ل�صمالية،  قب�ص  م�صاألة  حول  قب�ص  وجمهورية 

و�ال�صرت�تيجية  �ل�صيا�صية  �لبيئة  تعّقد  مدى  تفهم  يكن  �لعربية،  �ل�صعبية  للحر�كات 

22
لتطوير �لغاز �لطبيعي وت�صديره يف �رشق �لبحر �ملتو�صط.

2. الآثار القت�شادية على دول املنطقة:

ي�صكل �حلو�ص �ل�رشقي للبحر �ملتو�صط �أحد �أغنى مناطق �لعامل غري �ملكت�صفة بالغاز 

على  �لدويل  �لتناف�ص  حدة  �صرتتفع  �صخمة،  باكت�صافات  �لتوقع  �صوء  وعلى  �لطبيعي، 

�شيا�شات  جملة  �ملتو�صط،”  �رشق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لغاز  الكت�صافات  �جليو�صيا�صية  “�الآثار  حامدي،  زهري   
21

120، �نظر:  2013، �ص  �آذ�ر/ مار�ص   ،1 عربية، �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات، �لدوحة، �لعدد 

https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue001/pages/art09.aspx

�أحمد قنديل، بعد �كت�صافات �لغاز يف �رشق �لبحر �ملتو�صط :  هل تدفع �إ�رش�ئيل �إىل �لتعاون ..  �أم ت�صعل �ل�رش�ع   
22

بني دول �ملنطقة  )1(.
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بنحو  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  حو�ص  يف  �لغاز  خمزون  يقدر  حيث  �ملنطقة.  هذه  ثرو�ت 

345 تريليون قدم مكعب. ويحتوي هذ� �حلو�ص على كميات �صخمة من �الحتياطيات 

�لنفطية و�صو�ئل �لغاز�ت، وت�صمل هذه �الحتياطيات 223 تريليون قدم مكعب من �لغاز 

يف حو�ص دلتا �لنيل، �إ�صافة �إىل 9.5 مليار�ت برميل من �لغاز�ت �ل�صائلة، و7.1 مليار�ت 

�لغاز  122 تريليون قدم مكعب من  �لكبري على  �لنفط. كما يحتوي �حلو�ص  برميل من 

وعلى  و�صورية،  ولبنان  قب�ص  �صو�طئ  قبالة  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  حو�ص  منطقة  يف 

“�إ�رش�ئيل”،  بالقرب من  �لطبيعي يف مناطق  �لغاز  36 تريليون قدم مكعب من  �أكرث من 

 �أما �ليونان فتقدر �حتياطيات �لغاز يف بحر �إيجه و�لبحر �الأيوين وجنوب جزيرة كريت 

23
بـ 6.123 تريليونات قدم مكعب.

لدول  مهماً  تاريخياً  منعطفاً  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  يف  �لغاز  �كت�صافات  وت�صكل 

�ملنطقة �لتي تعّد فقرية ن�صبياً يف م�صادر �لطاقة �الأولية، �لبرتول و�لغاز �لطبيعي، فهي 

وبالتايل  �ملحلي،  �مل�صتوى  على  �لطبيعي  �لغاز  ��صتخد�م  بزيادة  لها  ت�صمح  ناحية؛  من 

�أخرى فر�صاً كبى  ناحية  �الكت�صافات من  تقليل و�رد�تها من �خلارج. كما توفر هذه 

يف  �ملكت�صف  �لغاز  �إمد�د�ت  ومتثل  كما  �لعاملية.  �الأ�صو�ق  �إىل  �لغاز  لت�صدير  �لدول   لهذه 

�رشق �لبحر �ملتو�صط �أهمية ملمو�صة، الأنها لن تكون يف مرمى نري�ن قوة بعينها، نظر�ً 

�ل�صوي�ص  قناة  وعب  كله،  �ملتو�صط  �لبحر  حو�ص  د�خل  �الإمد�د�ت  هذه  حركة  ل�صهولة 

�رشقاً، وغرباً، و�صماالً، وجنوباً، وذلك على عك�ص �الإمد�د�ت �لو�ردة من �خلليج �لعربي 

�إىل بقية دول �لعامل و�لتي متر يف معظمها عب م�صيق هرمز، مما ي�صع هذه �الإمد�د�ت 

لذلك  وباالإ�صافة  �آخر.  �إىل  حني  من  �مل�صيق  باإغالق  �الإير�نية  �لتهديد�ت  رحمة  حتت 

تنبع �أهمية �الكت�صافات �لهائلة من �لغاز �لطبيعي يف �رشق �لبحر �ملتو�صط من �لت�صاعد 

لبلد�ن  بالن�صبة  فقط  لي�ص  �لطبيعي  �لغاز  مو�رد  على  �ل�صيطرة  الأهمية   �لدر�ماتيكي 

و�أي�صاً  للغاز بعد رو�صيا؛  �ملنتجة  �لدول  �أكب  تعّد ثاين  �لتي  �الأو�صط، بل لقطر  �ل�رشق 

فالغاز  �لعامل.  يف  ��صتهالكاً  �ملناطق  �أكب  من  ب�صفتهما  و�ل�صني  �الأوروبي  لالحتاد 

�لطبيعي يعّد م�صدر�ً �آمناً ونظيفاً ن�صبياً للطاقة مقارنة بالطاقة �لنووية و�لفحم، وبالتايل 

فهو �لبديل �الأمثل ال�صتبد�ل حمطات توليد �لكهرباء �لعاملة بالطاقة �لنووية، خ�صو�صاً 

و�لدر��صات  للبحوث  �لرو�بط  مركز  يت�صكل،  �رش�ع  مالمح  �ملتو�صط..  �لبحر  �رشق  يف  �لطاقة  وديع،  حممد   
23

�ال�صرت�تيجية، 2015/10/23، �نظر:

 http://rawabetcenter.com/archives/13994?fbclid=IwAR0u_S8q1fLNCmjaRj5i-hk6iuRqy0eE-
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�نبعاث  يف  يت�صبب  �لذي  بالفحم  �لعاملة  وتلك  �ليابانية،  فوكو�صيما  حمطة  كارثة  بعد 

من  بدالً  �لغاز  ال�صتخد�م  �القت�صادية  �لتكلفة  لكون  ونظر�ً  �لكربون.  من  هائلة  كميات 

�أقل بكثري، ينمو �لغاز ب�صكل مت�صارع  �أو �أي م�صدر بديل �آخر للطاقة هي  طاقة �لرياح 

لي�صبح م�صدر �لطاقة �الأهم يف �لعامل. 

�لغاز  �حتياطيات  متثل  �أن  �ملده�ص  من  لي�ص  �لطبيعي،  �لغاز  �أهمية  تنامي  �صوء  ويف 

�لطبيعي يف �رشق �لبحر �ملتو�صط فر�صة ذهبية، وثروة ثمينة جلميع دول �ملنطقة ب�صكل 

قد يدفعها للت�صارع و�لتناف�ص �ل�رش�ص فيما بينها لال�صتحو�ذ على �لن�صيب �الأكب منها، 

يف ظّل غياب �تفاق و��صح حول �حلدود �لبحرية ملناطقها �القت�صادية �خلال�صة. فم�رش 

حتتاج �إىل هذه �لرثوة للتعامل مع �أزمة �لطاقة �مل�صتع�صية، و�لو�صع �القت�صادي �ملتدهور 

�لذي تو�جهه. و“�إ�رش�ئيل” حتتاج �إليها بعد �أن �نقطع مورد �لغاز �مل�رشي �صبه �ملجاين، 

و�صورية  �ل�صالم”.  “عملية  تعرث  نتيجة  و�ل�صيا�صية  �القت�صادية  عزلتها  من  وللفكاك 

حتتاج �إليها �أي�صاً الإعادة بناء �قت�صادها �لذي دمرته �ملحنة �لتي متر بها منذ �صنة 2011. 

�أما تركيا �لتي ال تنتج ال نفطاً وال غاز�ً فاإنها لن ت�صتغني عنه، وذلك الرتباطها مبعاهدة 

�ملنت�رشة يف �حلرب  �لتي وقعتها تركيا مع دول �حللفاء   Treaty of Lausanne لوز�ن 

�ملعاهدة  �نتهاء مدة  بعد  تركيا  باإمكان  ب�صوي�رش�، و�صيكون   1923 �صنة  �الأوىل،  �لعاملية 

�صنة 2023 �لتنقيب عن �لنفط، وبالتايل تن�صم �إىل قائمة �لدول �ملنتجة للنفط، و�صي�صكل 

ذلك م�صدر�ً �إ�صافياً للدخل من جانب، و�صيزيد من �أهميتها يف �ملنطقة كدولة عبور للطاقة 

من جانب �آخر. ولبنان بحاجة �إليها كم�صدر للدخل ي�صاعد على ت�صديد ديونه �خلارجية 

�لتي قاربت 50 مليار دوالر �صنة 2013. وقب�ص بحاجة �إليها لتجنب �لوقوع يف �ملاأزق 

24
�لذي يكاد يخرج �ليونان من �الحتاد �الأوروبي ومن منطقة �ليورو.

من  �لعديد  يو�جه  قد  �الحتياجات  تلك  توفري  باأن  نرى  تقدم،  ما  خالل  ومن 

�صاأنها  من  �لتي  و�الأمنية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  و�لتحديات  و�ل�صعوبات  �لعقبات 

تتفاوت  �لفعل  ردود  فاإن  ذلك  وجر�ء  �ملنطقة،  دول  بني  و�لتفاهم  �لتعاون  تعرقل  �أن 

من  �ل�صخمة  �الكت�صافات  تلك  من  �ال�صتفادة  �أجل  من  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  دول   بني 

�أحمد قنديل، بعد �كت�صافات �لغاز يف �رشق �لبحر �ملتو�صط :  هل تدفع �إ�رش�ئيل �إىل �لتعاون ..  �أم ت�صعل �ل�رش�ع   
24

بني دول �ملنطقة  )1(.

مالحظة: لقد جتاوز �لدَّين �لعام يف لبنان مبلغ 85 مليار دوالر حتى منت�صف �صنة 2019.
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حقول  على  ت�صيطر  يجعلها  �أمريكياً  �ملدعومة  “�إ�رش�ئيل”  هيمنة  ولكن  �لطبيعي.  �لغاز 

�لغاز �ملكت�صف بالقوة �لع�صكرية على ح�صاب دول �ملنطقة.

3. الآثار القانونية لكت�شافات الغاز على دول املنطقة:

�لهيدروكربونية  �ملو�د  خ�صو�صاً  �لطبيعية  �ملو�رد  و��صتغالل  �كت�صاف  م�صاألة  ُتَعُد 

حو�ص  منطقة  يف  �صيما  ال  �لدولية،  �لتفاعالت  يف  و�مل�صتمر  �لد�ئم  للخالف   م�صار�ً 

�رشق �لبحر �ملتو�صط، حيث تتعدد �الأطر �لقانونية �حلاكمة لتلك �لتفاعالت و�لتي ُيكن 

ح�رشها فيما يلي: 

اأ. اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ل�شنة 1982: حيث ت�صمنت �التفاقية تق�صيم 

�لبحار �إىل �أربع مناطق رئي�صية، وهي: �لبحر �الإقليمي 12 ميالً بحرياً )نحو 22 كم( من 

خط �الأ�صا�ص، وللدولة �صيادة كاملة عليها. ثم �ملنطقة �القت�صادية �خلال�صة �لتي حددتها 

�جلرف  منطقة  ثم  �الأ�صا�ص،  خط  من  �أي�صاً  تقا�ص  كم(   370 )نحو  بحري  ميل   200 بـ 

�لقاري، و�أخري�ً فقد ن�صت �التفاقية ب�صكل و��صح على �ملبادئ �لعامة ال�صتغالل �ملو�رد 

�لطبيعية، �صو�ء �حلية �أم غري �حلية �ملوجودة يف �ملياه �أو يف �لقاع، مبا يف ذلك من مو�رد 

هيدروكربونية ونفطية، لكن تظل هذه �التفاقية �إطارية عامة، وال ُتلزم �لدول �إال باالتفاق 

على �اللتز�م بها.

ب. اتفاقية تر�شيم احلدود البحرية امل�رسية - القرب�شية �شنة 2013: بعد �لتوقيع 

عليها ُعينت �ملنطقة �القت�صادية �خلال�صة �خلا�صة بالدولتني وفقاً لقاعدة خط �ملنت�صف، 

و�لذي حددته �التفاقية يف �لبند �لثاين من �ملادة يف ثماين نقاط �إحد�ثية جغر�فية، غري �أن 

�التفاقية قد �ألزمت يف �ملادة �لثالثة �لطرفني عند �لدخول يف �أي م�صاور�ت مع طرف ثالث 

لتعيني �حلدود �لبحرية، �إبالغ �لطرف �الآخر و�لت�صاور معه، وهو ما مل تلتزم به قب�ص 

يف �تفاقيتها لتعيني �حلدود �لبحرية مع “�إ�رش�ئيل”.

ج. اتفاقية تر�شيم احلدود البحرية اللبنانية - القرب�شية �شنة 2007: حيث مّت 

�ألزمت  6 �صماالً، حيث  1 جنوباً، و�لنقطة  �لنقطة  لنقطتني موؤقتتني، هما:  �لرت�صيم وفقاً 

�حلدود  لرت�صيم  �آخر  طرف  مع  تفاو�ص  يف  يدخل  طرف  �أي  �لثالثة  مادتها  يف  �التفاقية 

�لبحرية يف �إحد�ثيات �أي نقطة من 1 �أو 6 �لرجوع للطرف �الآخر.

 :2010 �شنة  “الإ�رسائيلية”   - القرب�شية  البحرية  احلدود  تر�شيم  اتفاقية  د. 

حيث هدفت �التفاقية لتحديد �ملنطقة �القت�صادية �خلال�صة �خلا�صة بكل منهما و�لتي مّت 
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حتديدها �أي�صاً وفقاً لقاعدة خّط �ملنت�صف، و�لذي يقع على م�صافة 150 كم �صمال غرب 

حيفا، و�لذي مّت حتديده يف �لبند �لثاين من �ملادة �الأوىل يف 12 نقطة �إحد�ثية جغر�فية.

ويف �صوء كل ذلك، فاإن �كت�صافات �لغاز يف �رشق �لبحر �ملتو�صط �صتقود “�إ�رش�ئيل” 

كافة  �حرت�م  على  “�إ�رش�ئيل”  �إلز�م  من  بّد  ال  لذلك  �ملنطقة.  دول  مع  �ل�رش�ع  من  ملزيد 

لقانون  �ملتحدة  �الأمم  معاهدة  وباالأخ�ص  �الأمر،  بهذ�  �خلا�صة  و�ملعاهد�ت  �لقو�نني 

�لبحار  وعو�ئد  ثرو�ت  و��صتغالل  وتق�صيم  تنظيم  تت�صمن  و�لتي  و�ملحيطات  �لبحار 

25
و�ملحيطات.

 املطلب الثاين: م�ستقبل النفوذ الإ�سرائيلي للطاقة يف 

                                  ظّل الكت�سافات احلالية:

�صّكل �كت�صاف �لغاز يف مياه �رشق �لبحر �ملتو�صط تطور�ً مهماً، وخ�صو�صاً ملا �صيقدمه 

من فر�ص تنموية للدول �مل�رشفة على هذه �ملنطقة، �إال �أنه ي�صاف �إىل عنا�رش �ل�رش�ع يف 

�ملنطقة، الأنه يوفر �لفر�صة لـ“�إ�رش�ئيل” لولوج قطاع �لطاقة �لعربي �لذي ي�صكل �لعماد 

�القت�صادي للدول �لعربية. كما حتاول “�إ�رش�ئيل” مب�صاندة �أمريكية ��صتغالل معاهد�ت 

بالغاز، وهو  �لدول  تلك  لتزويد  �تفاقات  �لتي وّقعتها مع دول عربية يف عقد  “�ل�صالم” 
�أمر �إذ� ما مّت �صريبط هذه �لدول ع�صوياً ولعدة عقود باالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي. كما ي�صكل 

�لبحر  �رشق  على  �ملطلّة  للدول  �خلال�صة  �القت�صادية  �ملناطق  يف  �لغاز  �حتياط  �كت�صاف 

�ملتو�صط فر�صة لـ“�إ�رش�ئيل” �أي�صاً، يف غياب تر�صيم �حلدود �لبحرية بني �لدول �ملعنية، 

يف  جديدة  جبهة  يفتح  رمبا  �لذي  �الأمر  عربية،  طبيعية  ثرو�ت  على  جمدد�ً  �ليد  لو�صع 

�لتكنولوجيا  �أجل تطوير  “�إ�رش�ئيل” جاهدة من  �الإ�رش�ئيلي. وت�صعى  �لعربي  �ل�رش�ع 

�لالزمة ال�صتغالل رو��صبها �لكبرية من �لنفط و�لغاز، وُتعد نتائج �كت�صافات �لغاز هي 

�لتجارية  �مل�صالح  �هتمام  وحمور  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �لطاقة  �صلطة  �صيا�صة  �هتمام  حمور 

للقطاع �خلا�ص لعدد من �ل�صنو�ت �لقادمة.

�أحمد �لبا�صو�صي، ت�صيي�ص �لطاقة: �لتحوالت �لر�هنة لل�رش�ع �الإقليمي على غاز �ملتو�صط.  
25
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اأولً: خمططات “اإ�رسائيل” ل�شتهالك الغاز وت�شديره:

توفر  �صيا�صة  لر�صم  �ل�صمالية  �لبحرية  �الكت�صافات  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  ت�صعى 

�حتياط غاز كافٍ للعقود �ملقبلة، وُيعد هذ� جزء�ً من �صيا�صتها �الأمنية �لتقليدية �ل�صاعية 

فعالً  “�إ�رش�ئيل”  با�رشت  وقد  �خلارج.  على  �العتماد  لتقلي�ص  �لذ�تي  �الكتفاء  لتحقيق 

تاأهيل حمطاتها �لكهربائية من �أجل ��صتعمال �لغاز �لطبيعي بدالً من �لفحم �حلجري، كما 

�لطاقة، وبعد كثري  �إىل ت�صكيل جلنة لدر��صة �حلاجات من  �الإ�رش�ئيلية  بادرت �حلكومة 

من �لنقا�ص و�جلدل �لعلني القرت�حات �للجنة، مّت �إقر�ر ت�صدير نحو 40% من �حتياطي 

�لغاز من حقل معنيَّ دون �حلاجة �إىل �حل�صول على مو�فقة �لكني�صت Knesset لت�صدير 

كافية،  م�صتقبلية  �إمد�د�ت  توفري  هو  �ل�صيا�صة  هذه  من  �لرئي�صي  و�لهدف  �أكرث.  كميات 

وفّك �العتماد على �لغاز �مل�صتورد. 

عار�صت هذ� �لقر�ر �ل�رشكات �لعاملة الأنه يقل�ص هام�ص �أرباحها، الأن معظم �أرباح 

�ل�صوق �ملحلية فقط، نظر�ً  �لت�صدير، ولي�ص من �ملبيعات يف  �ل�رشكات يتحقق من خالل 

�تخاذ  يف  “�إ�رش�ئيل”  وفر�صية  �لعاملية.  باالأ�صعار  مقارنًة  �ملحلية  �الأ�صعار  �نخفا�ص  �إىل 

قر�رها هذ� ينطلق من �أن �حتياط �لغاز �لذي مّت �كت�صافه �صيكون كافياً لتوليد 70% من 

يجري  و%45  فقط،   %35 يولد  �لذي  �حلجري  بالفحم  مقارنًة  �لكهربائية،  �لبلد  طاقة 

�لكهرباء  توليد  عند  فقط  يتوقف  لن  �لغاز  ��صتخد�م  لكن  �لغاز.  ��صتخد�م  عب  توليدها 

�إىل �ملطالبة  400 م�صنع بالغاز، باالإ�صافة  الأن �ل�رشكات �ل�صناعية تطالب بتزويد نحو 

يعني  �لذي  �الأمر  �ملنازل،  �إىل  مبا�رشة  و�إي�صاله  �ملو��صالت  و�صائل  يف  �لغاز  با�صتعمال 

�حلاجة م�صتقبالً �إىل �إمد�د�ت غاز �أكرث. 

�صيادي  �صندوق  تاأ�صي�ص  �إىل  �حلكومية  �جلهات  بع�ص  دعت  فقد  تقدم  عما  وف�صالً 

رفد  وكذلك   ،2037 �صنة  بحلول  دوالر  مليار   75 بـ  وُيقدر  �لغازي،  �لريع  على  يعتمد 

�مليز�نيات �لعامة بنحو 55 مليار دوالر خالل �لفرتة نف�صها. وبالتايل، فاإنه من �لو��صح 

�أن هذه �لطموحات ال تتالءم مع ما مّت تخ�صي�صه للت�صدير من حجم �لغاز �لذي �كتُ�صف 

26
حتى �الآن.

الدرا�شات  جملة  �لت�صدير،”  وجماالت  �الكت�صافات  تطور  �إ�رش�ئيل:  يف  �لطبيعي  “�لغاز  خدوري،  وليد   
26

الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �ملجلد 26، �لعدد 102، 2015، �نظر:

https://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/188406 
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ثانياً: ال�شتهالك الداخلي:

 ،2015 �صنة  يف   
3
م مليار�ت   10 نحو  �لطبيعي  �لغاز  من  “�إ�رش�ئيل”  ��صتهالك  بلغ 

ت�صتهلك  حيث   ،)2019( �لعقد  هذ�  نهاية  يف  تقريباً   
3
م مليار   14 نحو  يبلغ  �أن  وُيتوقع 

ي�صكل  �الآن،  حتى  �حلجري،  �لفحم  يز�ل  وما  منها.  �الأكب  �لكمية  �لكهرباء  حمطات 

للوقود،  �لثاين  �مل�صدر  ي�صكل  �لذي  �ملازوت  ثم  �لكهرباء،  لتوليد  �لرئي�صي  �مل�صدر 

�رشكة  وّقعت  ذلك،  على  وبناء  كهربائية.  حمطات  ثالث  يف  ُي�صتعمل  �لذي  �لغاز  و�أخري�ً 

�أو �لدفع �مللزم(  15 عاماً )وفق مبد�أ �ال�صتالم  �لكهرباء �الإ�رش�ئيلية �حلكومية عقد�ً ملدة 

. كما 
3
من �لغاز من حقل تامار، مع حّق زيادة �لكمية �إىل 99 مليار م

 3
ل�رش�ء 78 مليار م

من حقول �أخرى، مع حّق �رش�ء 
 3

 وّقعت �ل�رشكة عقود�ً �أخرى ل�رش�ء نحو 145 مليار م

ر�بني  �أوروت  حمطة  لتحويل  كذلك  “�إ�رش�ئيل”  وتخطط  �إ�صافية.   
3
م مليار   23

�صتُبقي  لكنها  �لطبيعي،  �لغاز  �إىل  �حلجري  �لفحم  من  �خل�صرية،  قرب   Orot Rabin 

 Rutenberg روتنبغ  حمطة  وهي  �حلجري،  �لفحم  ت�صتخدم  و�حدة  كبرية  حمطة 

�لقريبة من ع�صقالن. و�لهدف من �ال�صتمر�ر يف ��صتعمال �لفحم �حلجري يف هذه �ملحطة 

جميع  تعتمد  ال  كي  �لكهرباء  توليد  يف  �مل�صتخدمة  �لطاقة  م�صادر  تنويع  هو  �ل�صخمة، 

حال  يف  �لبلد  يف  �أزمة  حلدوث  وتالفياً  �لطبيعي،  �لغاز  �إمد�د�ت  على  �لكهرباء  حمطات 

27
�نقطاع �إمد�د�ت �لغاز الأ�صباب �أمنية �أو �صناعية.

�أمام  �ألقاها  كلمة  يف   Uzi Landau الند�و  عوزي  �ل�صابق  �لتحتية  �لبنى  وزير  ور�أى 

عاماً   25 يكفي  غازي  باحتياط  �الحتفاظ  يجب  “�أنه   ،2012/2/2 يف  �أبيب  تل  يف  موؤمتر 

يف  مثّل  �لذي  �الأمر  �خلارجية”،  �الأ�صو�ق  �إىل  بقيته  ت�صدير  ثم  �ملحلي،  لال�صتهالك 

50 عاماً  �إىل �الحتفاظ باحتياط يكفي  �إذ كان يدعو �صابقاً  حينه تغري�ً مهماً يف تقدير�ته، 

للتاأكد من تلبية �لطلب �لد�خلي �مل�صتقبلي. و�ل�صبب �لرئي�صي لهذ� �لتغيري، هو �صغوط 

لها. وقال الند�و يف  �أكرث  �أرباح  �أجل حتقيق  للت�صدير من  �أكب  �ل�رشكات ملنحها كميات 

 Simon Henderson, ”Natural Gas Export Options for Israel and Cyprus,“ Mediterranean Paper  
27

Series 2013, The German Marshall Fund of the United States, Washington, September 2013, 
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Henderson20130901-
NaturalGasExportOptions.pdf?fbclid=IwAR1Wa4UMrwz0L4ARJGqHOa3_bSYS11k_
AjNS1tD_DK_NDidYOvfqLXFY_j8



94

ا�ستغالل الغاز الطبيعي يف حو�ض �سرق البحر املتو�سط 

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

�الإ�رش�ئيلية  �ملياه  يف  �أكب  �كت�صافات  حتقيق  يتم  كي  مهمة  �ل�صادر�ت  “�إن  �ل�صدد:  هذ� 

��صتك�صاف  �أجل  من  لل�رشكات  �أكرث  حو�فز  توفري  بهدف  وذلك  �ملقبلة”،  �الأعو�م  خالل 

�حتياط جديد. و�أكد �لوزير �أن �مل�صتثمرين ي�رّشون على توفري �إمد�د�ت �أكرث للت�صدير، 

ك�رشط لال�صتمر�ر يف عمليات �ال�صتك�صاف و�لتطوير �لباهظة �لثمن. و�أ�صاف: “يجب �أن 

يعرف كل م�صتثمر �أنه يف حال عدم توفر �لفر�صة لت�صويق �لغاز يف �ل�صوق �ملحلية، فهناك 

�لغاز  ت�صدير  �إن  قائالً  وتابع  �لدولية”.  �الأ�صو�ق  �إىل  �لغاز  ت�صدير  يف  له  بديلة  فر�صة 

للجميع  �صيتاح  لكن  �حلكومة  متلكها  �إحد�هما  من�صاأتني:  على  �صيعتمد  “�إ�رش�ئيل”  من 

28
خرى من�صاأة لت�صدير �لغاز �مل�صال يلكها �لقطاع �خلا�ص.

ُ
��صتعمالها، و�الأ

على  �صتعتمد  �الإ�رش�ئيلية  �لكهرباء  �رشكة  فاإن  كافٍ،  حملي  �إنتاج  توفر  حني  و�إىل 

�صل�صة من م�صادر �لوقود �ملتعددة، منها �لغاز �أويل )زيت �لغاز(، و�لفيول �أويل )زيت 

�صيّما  وال  و�ملحلي،  �مل�صتورد  �لغاز  من  حمدودة  و�إمد�د�ت  �حلجري،  و�لفحم  �لوقود(، 

�أو �الإمد�د�ت �الأولية من  �لكميات �لقليلة �لتي ينتجها حقل ماري بي يف �ملياه �جلنوبية، 

29
حقل تامار.

ثالثاً: الكت�شافات وقدرات الإنتاج:

تفيد �لتقدير�ت باأن حجم �حتياط �لغاز �ملوؤكد و�ملكت�صف يف �ملياه �ل�صمالية لـ“�إ�رش�ئيل” 

وقد  �مل�صتمرة.  �ال�صتك�صاف  عمليات  �صوء  يف  للتغيري  قابل  رقم  وهو   ،
3
م مليار  باألف 

�الإ�رش�ئيلية  �لنفطية  �ل�رشكات  من  و�رشكاوؤها  �الأمريكية  �إنرجي  نوبل  �رشكة  �كت�صفت 

نحو �صبعة حقول يف �ملياه �ل�صمالية حتى كتابة هذ� �لبحث، معظمها �صغري �حلجم وذو 

�حتياط �صئيل ن�صبياً، كما �أن جميع هذه �الكت�صافات با�صتثناء �حلقلني �ل�صخمني تامار 

وليفياثان، عميقة جد�ً يف قاع �لبحر وبعمق يرت�وح ما بني 15 و20 �ألف قدم، �الأمر �لذي 

يجعل تكلفة تطوير معظم هذه �حلقول مرتفعة جد�ً. وقد بد�أ حقل تامار باالإنتاج يف �آذ�ر/ 

مار�ص 2013 بعد �أربعة �أعو�م تقريباً من �كت�صافه، و�رشع �إنتاجه �الأويل يلبي جزء�ً من 

�لطلب �ملحلي. وُيقدر �حتياط �حلقل تقريباً بت�صعة تريليونات قدم مكعب. 

وليد خدوري، “�لغاز �لطبيعي يف �إ�رش�ئيل: تطور �الكت�صافات وجماالت �لت�صدير،” �ص 82.  
28

�ملرجع نف�صه.  
29
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ومن �لالفت للنظر �أنه جرى ربط �إنتاج حقل تامار مبن�صة بحرية يف �ملياه �جلنوبية 

قريبة من حقل ماري بي، بدالً من �إي�صال �الإنتاج �إىل �أقرب منطقة �صاحلية، وهي حيفا 

يف �ل�صمال، ثم ربطه ب�صبكة �لغاز �لوطنية. وكان �لعذر �لر�صمي لنقل �لغاز �إىل �جلنوب، 

هو �صكوى قدمتها بلدية �لكرمل ب�صاأن �الآثار �لبيئية �ل�صلبية �لناجمة عن ت�صييد �ملن�صاآت 

�لتكاليف  �ل�صبب �حلقيقي لتغيري م�صار �خلط، وحتمل  �أن  �لالزمة قبالتها. لكن يت�صح 

�لباهظة لعملية �لربط، هو �خلطر �الأمني يف حال ن�صوب حرب مع لبنان، و�إمكانية ق�صف 

�ملن�صاآت بال�صو�ريخ من �الأر��صي �للبنانية �لقريبة ن�صبياً من حيفا. 

كما وُيعد حقل ليفياثان �الكت�صاف �لغازي �الأهم يف “�إ�رش�ئيل”، ومن �ملتوقع �أن يبد�أ 

�الإنتاج يف هذ� �حلقل ما بني �صنتي 2017 و2018، وُيقدر �حتياط �حلقل بـ 20 تريليون قدم 

مكعب. وقد مّت �كت�صاف هذ� �حلقل من قبل �رشكة نوبل �إنرجي �صاحبة �حل�صة �الأكب 

�إد�رته، وت�صرتك معها �ل�رشكات �الإ�رش�ئيلية: ديليك للحفر،  �أنها م�صوؤولة عن  فيه، كما 

لال�صتك�صافات  �أويل  ور��صيو   ،Avner Oil Exploration لال�صتك�صافات  �أويل  و�أفنري 

30
.Ratio Oil Exploration

رابعاً: ال�شتثمار الأجنبي:

بعد رف�ص وزير �القت�صاد �أريه درعي Aryeh Deri �لتوقيع على �تفاقية ��صتخر�ج 

�لغاز �لطبيعي من حقل ليفياثان ��صتقال من من�صبه بهدف مترير �التفاقية، وبذلك �نتقلت 

��صتخر�ج  �تفاقية  على  وقَّع  �لذي  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  �إىل  تلقائياً  �لوز�رة 

�لغاز مع جمموعة نوبل �إنرجي �الأمريكية، وديليك �الإ�رش�ئيلية. ومن �جلدير بالذكر �أنه 

على  �حل�صول  �إنرجي  ونوبل  ديليك  �ل�رشكاء  على  يتوجب  خمتلفة،  قانونية  والأ�صباب 

مو�فقة مفو�ص منع �الحتكار على �أعمال �لتنقيب و�ال�صتخر�ج، ولكن وب�صبب ��صتقالة 

مفّو�ص منع �الحتكار �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يحتاج نتنياهو �إىل توقيع وزير �القت�صاد �أريه 

درعي �لذي رف�ص بدوره �لتوقيع، مبر�ً ذلك باأن هذ� �التفاق �صيء ولكنه يقر باأنه ال 

�إنرجي  �مل�صار تكري�صاً وتر�صيخاً الحتكار �رشكة نوبل  ي�صتطيع تغيريه، ويرى يف هذ� 

�لتي �صتظل �صاحبة �حلقوق �حل�رشية على �أكب حقلني للغاز �لطبيعي. كما �أن خروج 

�ملرجع نف�صه، �ص 83.  
30
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وينع  جد�ً،  طويل  وقت  وهذ�  فقط،   2021 �صنة  �صيكون  تامار  حقل  من  ديليك  �رشكة 

ظهور �أي ُمناف�ص حقيقي، وبذلك �صيتم �لتنقيب عن �لغاز يف حقل ليفياثان يف �رشق �لبحر 

31
�ملتو�صط.

“�إ�رش�ئيل”  “�الإطار”، فباإمكان  �إحد�ث �لتغيري�ت �ملعروفة با�صم  وبعد �ملو�فقة على 

�القت�صادية  �ملكانة  تعزز  �أن  �صاأنها  من  �الأجنبي  �ال�صتثمار  يف  مغرية  طفرة  ت�صهد  �أن 

للفرد �لو�حد، وجتعلها مماثلة لتلك �لقائمة يف �أملانيا �أو بريطانيا. فحقل تامار ينتج حتى 

�صنة 2016، نحو 60% تقريباً من �لكهرباء �لتي حتتاجها “�إ�رش�ئيل”. وبالرغم من كون 

ليفياثان �أكب نطاقاً، و�أكرث بعد�ً من تامار يف عمق �لبحر، �إال �أنه حتى �صنة 2016 مل يكن 

�أن ت�صبح دولة م�صدرة  “�إ�رش�ئيل” على  �أن ي�صاعد  باإمكانه  مّت تطويره بعد، ولكن  قد 

للغاز يف �ملنطقة. وت�صكل �الأردن وم�رش �ثنان من �لزبائن �ملحتملني، كما من �ملمكن �أن 

32
ت�صبح تركيا زبونة يف �مل�صتقبل.

�الإ�رش�ئيليني  �لطبيعي  �لغاز  حقلي  يف  �ل�رشكاء  �إن  للحفر،  ديليك  �رشكة  �أكدت  فقد 

 
3
م مليار   64 يقارب  ما  لت�صدير  �أعو�م  ع�رشة  مدتها  �تفاقات  وّقعو�  وليفياثان  تامار 

 Dolphinus دولفينو�ص  �رشكة  �إىل  �أمريكي  دوالر  مليار   15 بقيمة  �لطبيعي  �لغاز  من 

��صتخد�م  بينها  من  م�رش،  �إىل  �لغاز  لنقل  خيار�ت  عدة  در��صة  جتري  حيث  �مل�رشية. 

خط �أنابيب غاز �رشق �ملتو�صط. كما تنوي �رشكة ديليك للحفر و�رشيكتها نوبل �إنرجي 

ويندرج  �الأنابيب،  خط  ال�صتخد�م  �ملتو�صط  �رشق  غاز  �رشكة  مع  مفاو�صات  يف  �لبدء 

�تفاق �رشكات �لقطاع �لغاز �خلا�ص �مل�رشية يف �إطار حتول م�رش ملركز �إقليمي للطاقة، 

وحترير �صوق �لغاز بها، وفقاً لقانون تنظيم �صوق �لغاز �لذي �صدرت الئحته �لتنفيذية 

�صنة 2018، و�صتحقق م�رش �الكتفاء �لذ�تي من �لغاز خالل �صنة 2018، من خالل حقول 

ظهر و�صمال �الإ�صكندرية ونور�ص و�أتول، وهو ما �صيوؤهل م�رش مع ��صتري�د �لغاز من 

�لطاقة  للطاقة. و�أكد وزير  �إقليمي  �إىل مركز  للتحول  �ملتو�صط  �لبحر  دول حو�ص �رشق 

مليار   15 قيمتها  �لبالغ  �لطبيعي  �لغاز  ت�صدير  �تفاقات  �أن  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي 

رئي�ص  قال  �أخرى  جهة  ومن  �لبلدين.  بني  �لعالقات  �صتقوي  م�رش  مع  �ملوقعة  دوالر 

درعي �صي�صتقيل من وز�رة �القت�صاد لتمرير �تفاقية �لغاز، موقع عرب 48، 2015/10/31، �نظر:  
31

https://www.arab48.com/article_print/1169719

Simon Henderson, Israel’s Leviathan Gas Field: Politics and Reality.  
32
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�لغاز مل�رش مبثابة يوم  �تفاقية ت�صدير  “توقيع  �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو:  �حلكومة 

33
عيد بالن�صبة لنا، �الأمر �لذي �صيدخل �ملليار�ت �إىل خزينة �لدولة”.

خال�سة: 

ُتعّد �كت�صافات �لطاقة يف �رشق �لبحر �ملتو�صط   مبثابة تغري�ت يف �للعبة �جليو�صيا�صية 

حيث  من  خا�ص،  ب�صكل  وقب�ص   ” ل ولـ“�إ�رش�ئي �ملنطقة  لدول  بالن�صبة  و�جليو�أمنية 

�لنز�عات يف �ل�رشق  �أمن �لطاقة، و�إىل حّد ما �الأمن ب�صكل عام. ولرمبا تعزز جهود حّل 

و�ل�صلطة  و�الأردن  م�رش  يف  قة  �لطا �أمن  على  �آثارها  جانب  و�إىل  قب�ص،  ويف  �الأو�صط 

�لفل�صطينية من خالل �حتياطيات و�صادر�ت “�إ�رش�ئيل” �ملحتملة من �لغاز، كما ويكن 

بتعزيز  �أي�صاً  وتقوم   ، �قت�صادها بتعزيز  تقوم  �أن  و�ل�صادر�ت  �الحتياطيات  لهذه 

�رشق  منطقة  يف  �لطبيعي  �لغاز  �كت�صافات  وت�صاعد  و�الأردن.  م�رش  يف  �لنظام  ��صتقر�ر 

�لبحر �ملتو�صط �إىل �إعادة ر�صم خريطة �ملنطقة من جديد، �صمن مفهوم �ل�رش�ع و�لتعاون 

و�لتقاء �مل�صالح بني �الأطر�ف �ملختلفة.

�صتغطي  �لهائلة  �لكميات  وبهذه  �لكبرية  �الكت�صافات  هذه  باأن  �لتاأكيد  باالإمكان  كما 

�حتياجات “�إ�رش�ئيل” من �لغاز �لطبيعي لعدة �أعو�م قادمة، باالإ�صافة �إىل تغيري طبيعتها 

�صيكون  وبالتايل،  للخارج،  م�صدرة  دولة  �إىل  للغاز  م�صتوردة  دولة  من  �القت�صادية 

لـ“�إ�رش�ئيل”،  و�لدولية  �الإقليمية  �لعالقات  طبيعة  على  تاأثري  �الإ�رش�ئيلي  �لغاز  ملخزون 

�لغاز  ت�صدير  عملية  ت�صهيل  يف  �الأهم  �الإقليمية  �لدولة  العتبارها  تركيا  مع  خ�صو�صاً 

�الإ�رش�ئيلي �إىل �أوروبا. 

�لتوتر�ت  تفاقم  �إىل  �ملو�رد  ملكية  على  �ل�رش�ع  يوؤدي  �أن  يكن  نف�صه،  �لوقت  ويف 

�لقائمة بني تركيا وقب�ص، وبني “�إ�رش�ئيل” ولبنان، ومع �لفل�صطينيني. لذلك، فاإن �آثار 

هذه �لتوتر�ت من �ملمكن �أن تهدد مبخاطر جديدة لال�صتقر�ر �الإقليمي. وال ينبغي �ملبالغة 

يف هذه �ملخاطر، وال تقارن بتلك �ملتاأ�صلة يف م�صارح �ل�رش�ع �الأخرى يف �ل�رشق �الأو�صط.

توقيع �إتفاق لت�صدير �لغاز �الإ�رش�ئيلي مل�رش بقيمة 15 مليار دوالر، موقع �أمد لالإعالم، 2018/2/19، �نظر:   
33

https://www.amad.ps/ar/Details/220103
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و�إن �متالك “دولة �إ�رش�ئيل” �لكم �الأكب من �لغاز �لطبيعي �لذي مّت �كت�صافه يف �رشق 

�لبحر �ملتو�صط جعلها تنفرد بن�صيب �الأ�صد، حيث قامت با�صتغالل �الن�صغال �مل�رشي 

باحلر�ك �ل�صعبي �مل�رشي �صنة 2011، وعملت على �لتنقيب بحرية يف ظّل عدم و�صوح 

�حلدود �لبحرية بني م�رش و“�إ�رش�ئيل”، مكت�صفة بذلك عدد�ً من �الآبار �لتي حتتوي على 

�أكب �حتياطيات غاز يف �ملنطقة.

وعالوًة على ما �صبق، فقد فر�صت �لتحوالت و�لتغري�ت �جليو�صيا�صية نف�صها على 

بني  قائماً  �لف�صل  يعد  فلم  �ملتو�صط،  �لبحر  �ل�صاحة، خ�صو�صاً يف منطقة حو�ص �رشق 

�الأبعاد �القت�صادية الكت�صافات �لغاز من جانب، وبني �الأبعاد �ل�صيا�صية من جانب �آخر، 

�الإقليمية  �ل�رش�عات  من  حزمة  �أفرز  مما  وت�صابكاً،  تعقيد�ً  �أكرث  �لق�صية  جعل  ما  وهو 

و�لدولية. لكن يظل لتلك �الكت�صافات جانب �إيجابي يتمثل يف �إمكانية �لبحث عن م�صار�ت 

للتعاون �صمن مفهوم �إد�رة �الأزمات، بهدف �حل�صول على �أكب قدر من �ال�صتفادة من 

تلك �ملو�رد، وهو ما بزغت �إرها�صاته يف �لقمتني بني كل من م�رش وقب�ص و�ليونان.

فيما  �لتجارية،  �لناحية  من  و�صليمة  و�َصل�َصة  مبكرة  �صيا�صة  �نتهاج  مفاتيح  �أن  كما 

�أن  �أيدي �حلكومة �الإ�رش�ئيلية. وال �صّك  �أ�صا�صية يف  يتعلق بالغاز �لطبيعي تبقى ب�صفة 

�لق�صايا تت�صم بالتعقيد، كما �أن �لو�صول للخيار�ت ينطوي على �أوجه �صعف، مبا يف ذلك 

حتديات جيو�صيا�صية وجيولوجية وعلمية كبى. وقد ركزت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية من 

خالل و�صعها �لقو�نني و�لهياكل �لبريوقر�طية للتعامل مع ثرو�تها �ملتغرية من �لطاقة، 

لكن �حلكم على جناح �صيا�صاتها �ملتطورة �أو ف�صلها مل يتقرر حتى �الآن.

 املبحث الثاين: التوجهات الإقليمية لكت�سافات الغاز 

                                اجلديدة:

عندما تنتهي حالة عدم �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي يف �ملنطقة و�لذي ت�صببت به �حلر�كات 

�لفل�صطينية، ورمبا  �أن جتدد م�رش، ولبنان، و�صورية، و�ل�صلطة  �ملرجح  �لعربية، فمن 

تركيا جهودها ال�صتك�صاف �لنفط و�لغاز �لطبيعي عن طريق �حل�صول على �رش�كات مع 

“�إ�رش�ئيل”  �أن تنتهي خالفاتها مع  �أي�صاً  �رشكات �لنفط �لعاملية، ولكن من غري �ملرجح 
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بالعد�ء وعدم  �ل�صعور  �أن هذه �خلالفات �صت�صهم يف  يعتقد  بل  �لبحرية؛  ب�صاأن �حلدود 

34
�لثقة بني “�إ�رش�ئيل” و�لدول �ملجاورة.

املطلب الأول: التوجهات العربية )لبنان، وم�سر، وفل�سطني(:

�إن �الهتمام يف �رشق �لبحر �ملتو�صط �آخذ يف �الزدياد منذ �كت�صاف “�إ�رش�ئيل” للغاز 

�لطبيعي يف �صنة 2009، حيث مّت �أوالً �كت�صاف حقل تامار قبالة �ل�صاحل �الإ�رش�ئيلي، ثم 

تاله �صل�صلة من �الكت�صافات �ملهمة يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، مثل: �كت�صاف حقل ليفياثان 

لتقييم  بن�صاط  لبنان  وي�صعى  م�رش،  يف  وزوهر  قب�ص،  يف  و�أفروديت  “�إ�رش�ئيل”  يف 

35
مو�رده من �لغاز �لطبيعي.

اأولً: التوجهات اللبنانية احلالية لكت�شافات الغاز الطبيعي:

من  �أي  ��صتك�صاف  فيه  يتم  ومل  �لنفط،  �أو  �لغاز  من  حملي  �إنتاج  �أي  لبنان  يتلك  ال 

خالل  من  �صورية  عب  �لو��صل  �مل�رشي  �لغاز  على  ويعتمد  بحر�ً،  �أو  بر�ً  �ملحروقات 

وبعد  م�رش.  من  �لنفط  من  �حتياجاته  جّل  لتاأمني  وي�صعى  للغاز،  �لعربي  �الأنبوب 

تهتّم  �للبنانية  �حلكومة  بد�أت  للبنان،  �ملحاذية  �ل�صو�حل  يف  للغاز  “�إ�رش�ئيل”  �كت�صاف 

بهذ� �ملو�صوع، وت�صعه على �صلّم �أولوياتها. وبناء على ذلك، فقد و�فق �لبملان �للبناين 

على قانون �لنفط يف �آب/ �أغ�صط�ص 2010، وكلّفت �حلكومة �للبنانية �رشكتني نرويجيّتني 

36
باإجر�ء �أول م�صٍح زلز�يل على طول �صو�حلها يف مياهها �الإقليمية.

�ملتحدة،  للواليات  رئي�صيني  ��صرت�تيجيني  حلفاء  وتركيا  وقب�ص  “�إ�رش�ئيل”  وُتعد 

�لواليات  ملنظور  بالن�صبة  مهمة  �أدو�ر�ً  ولبنان  و�صورية  �ملجاورة  م�رش  وتوؤدي 

موقعها  �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة  لـ“�إ�رش�ئيل”  مبا�رشين  كجري�ن  �ملتحدة، 

�الأو�صط.  و�ل�رشق  �إفريقيا  و�صمال  �أوروبا  بني  �جلغر�يف  كالرت�بط  �ال�صرت�تيجي 

Gawdat Bahgat, ”Israel’s Energy Security: Regional Implications,“ p. 7.  
34

Michael Ratner, ”Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean,“ p. 1.  
35

�ملركز  �ملتو�صط،”  �رشق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لغاز  الكت�صافات  �جليو�صيا�صية  “�الآثار  �ل�صيا�صات،  حتليل  وحدة   
36

�لعربي لالبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات، �لدوحة، �أيلول/ �صبتمب 2012، �نظر:

https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_F86B467F.pdf
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للتحول  نتيجة  �لتوتر  نطاق  خارج  �الإقليمية  �لع�صكرية  �لتحالفات  تو�صع  �أن  ويكن 

�جليو�صيا�صي و�لعالقات بني �لالعبني �الإقليميني �لرئي�صيني، باالإ�صافة �إىل خطر ن�صوب 

37
نز�عات حدودية نا�صئة عقب �كت�صافات �ملو�رد �لهيدروكربونية حتت �صطح �لبحر.

1. التوجهات القانونية اللبنانية لرت�شيم احلدود:

مل يكن �لنز�ع على �ملياه �الإقليمية بني لبنان و“�إ�رش�ئيل” ق�صية �صاخنة قبل ظهور 

�لغاز يف حو�ص �لبحر �ملتو�صط وبدء “�إ�رش�ئيل” با�صتثماره، فانتقل �ل�رش�ع من م�صاألة 

�لطاقة”،  “�أمن  م�صاألة  �إىل  �ملتعاقبة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  طرحته  �لذي  �جلليل”  “�أمن 
وحماولة �إيجاد منافذ لت�صدير �لغاز دون ن�صوب نز�ع يعطل من و�صول �لغاز الأ�صو�ق 

�ال�صتهالك، فم�صاألة �ملياه �الإقليمية �أخذت خالل �ل�صنو�ت �لقليلة �ملا�صية حيز�ً مهماً من 

�لتحركات �لديبلوما�صية، و�صهدت �صعياً �إ�رش�ئيلياً حلل هذه �لق�صية، م�صتفيدة من �لظرف 

“�إ�رش�ئيل”  بني  �خلالف  �إن  �لعربية.  �حلر�كات  موجة  بعد  عموماً  �ملنطقة  على  �لطارئ 

تر�صيم  يف  �ملتبعة  للمعايري  خمتلفة  مفاهيم  عن  ناجم  �الإقليمية  �ملياه  ب�صاأن   ولبنان 

�حلدود �لبحرية، فلبنان مل يبا�رش بالتنقيب عن �لغاز �لطبيعي بالقرب من �صو�طئه، لكنه 

قبل  من  �أر�صلت  خر�ئط  عن  تقرير  وهناك  قب�ص،  جزيرة  مع  مالحي  خط  على  و�فق 

 - “�الإ�رش�ئيلية”  �لبحرية  �حلدود  موقع  حول  روؤيتها  تو�صح  �ملتحدة،  �الأمم  �إىل  لبنان 

�أنها با�رشت  �أ�صا�صي  باأمور م�صابهة مع فارق  “�إ�رش�ئيل”  �للبنانية. ومن جانبها تقوم 

�لتنقيب، وبد�أت تبحث عن طريق مّد �الأنابيب باجتاه تركيا و�أوروبا، ولذلك فاإن �جلانب 

�لقانوين من هذ� �الأمر يتد�خل مع �ل�رشور�ت �الإ�رش�ئيلية ب�صاأن �أنابيب �لغاز، وهو ما 

38
يجعل �الأمر �أكرث تعقيد�ً من �أي نز�ع �آخر حول �ملياه �الإقليمية.

“�إ�رش�ئيل”  �كت�صافات  ب�صبب  ولبنان  “�إ�رش�ئيل”  بني  �لتوتر�ت  حدة  وترتفع 

�صديدة  نز�عات  لقيام  �الأجو�ء  يهد  مما  �لطبيعي،  �لغاز  من  كبرية  بحرية  �حتياطيات 

�لبحرية  �ملن�صاآت  تعر�ص  �أن  يكن  �لنز�عات  هذه  ومثل  و�لبحرية.  �لبية  �حلدود  على 

�الإ�رش�ئيلية للتدمري يف حالة �ملو�جهة بني �لطرفني. وينبع �لنز�ع �الأخري بني “�إ�رش�ئيل” 

 Mohammed El-Katiri and Laura El-Katiri, ”Regionalizing East Mediterranean Gas: Energy  
37

Security, Stability, and the U.S. Role,“ p. 2.

http://levantri.com :لبنان و“�إ�رش�ئيل”: �لنز�ع �لبحري، موقع معهد ليفانت للدر��صات، 2014/6/20، �نظر  
38
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ولبنان من مفاهيم خمتلفة عن �ملعايري �لتي ينبغي من خاللها تر�صيم حدودهما �لبحرية، 

مفهوم  �إن  و�لغاز.  �لنفط  من  �الأخرية  �الكت�صافات  قبل  ��صتثنائية  ق�صية  تكن  مل  و�لتي 

“�حلدود” �أو �خلطوط �مل�صتقيمة �لتي ت�صري مبحاذ�ة �ل�صاحل، هو �ملبد�أ �لرئي�صي لقانون 
�لبحار �لذي يتم من خالله تر�صيم �حلدود �لبحرية بني دولتني �صاحليتني متجاورتني. 

حالة  ويف  مت�صاوية.  ب�صورة  �حلدود  تر�صيم  يتم  فعندئذ  �ملبد�أ،  هذ�  تطبيق  يتم  وحاملا 

300 درجة تقريباً  “�إ�رش�ئيل” ولبنان، يعر�ص هذ� �ملنهج حدود�ً متتد من �ل�صاحل عند 
�أو �أقل بقليل من �صمال �لغرب. وبالرغم من �أن لبنان مل ُتف�صح بعد عن روؤيتها �لر�صمية، 

عند  يتد  �للبناين  �خلط  باأن  فيها  تدعي  خريطة  عر�صت  قد  �إ�رش�ئيلية  �صحيفة  �أن  �إال 

292 درجة. وباالإ�صافة �إىل عدم وجود عالقات ديبلوما�صية بني �لبلدين، فاإن �لتفاو�ص 

�أن  غري  �لبية،  حدودهما  على  �خلالفات  ب�صبب  يتعقد  �أن  يكن  �لبحرية  �حلدود  على 

تلك �الختالفات رمبا ال ت�صل �إىل حّد بعيد، نظر�ً الأن �أي نز�عات على �الأر�ص عند نقطة 

حدودية �أقرب �إىل �ل�صاحل، �ملعروفة با�صم ر�أ�ص �لناقورة بالعربية، يكن على �الأرجح 

39
قيا�صها باليارد�ت، �إن مل يكن باالأقد�م.

ومما �صبق؛ نرى هنا باأن �صعوبة �لو�صع �لقانوين ت�صل لدرجة �لتعقيد، وهذ� ناجت 

�لتي  �لدولية  �ملعاهد�ت و�ملو�ثيق  �لتوقيع على  “�إ�رش�ئيل” وتهربها من  �لتز�م  عن عدم 

�لعالقة  وتنظم  بل  �لدول؛  بني  �لبحرية  �لرثو�ت  لهذه  �لناظمة  �ملعايري  بو�صع  تخت�ص 

بني �لدول من �أجل ��صتغالل خري�تها وثرو�تها، ولذلك ال بّد من ��صتخد�م كافة �لو�صائل 

و�ل�صغط بجميع �لطرق �لدولية و�لقانونية، من �أجل ف�صح وتعرية “�إ�رش�ئيل” �ل�صاربة 

بعر�ص �حلائط �ملعاهد�ت �لدولية، و�رشقتها خلري�ت �لبالد �الأخرى �إن كانت يف �لب �أو 

�لبحر.

2. التوجهات اللبنانية التجارية لكت�شاف الغاز:

�إذ�  يكن للغاز �لطبيعي �جتذ�ب �ال�صتثمار�ت من �رشكات �لطاقة �الأجنبية و�لبنوك 

مّت �لتعامل مع �ملخاطر �لتي تو�جهها �ملنطقة ب�صكل مر�صٍ، ليتم �صمان جناح �مل�صاعي 

�صايون هندر�صون، �إ�رش�ئيل ولبنان يف نز�ع حول �حلدود �لبحرية، معهد و��صنطن، 2011/7/13، �نظر:   
39

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/israel-and-lebanon-at-odds-over-
offshore-border
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�ملنطقة.  �ل�صيا�صية يف  �الإر�دة  �لتجارية على  �مل�صاريع  �لتجارية. ويعتمد هنا جناح هذه 

ومن �لو��صح �أن �لفو�ئد �ل�صيا�صية للتعاون يف جمال �لطاقة �صوف يكون هائالً بالن�صبة 

وتتجلى  �ملتاأ�صلة.  �ل�صيا�صية  و�لتوتر�ت  باله�صا�صة  د�ئماً  متيز  �لذي  �الأو�صط  لل�رشق 

هذه �لفو�ئد يف �لتغري �ل�رشيع لديناميات �لغاز يف �رشق �لبحر �ملتو�صط و�الأ�صو�ق �لعاملية، 

و�نخفا�ص �أ�صعار �لغاز، �أي �أن �ملنطقة بحاجة للتخطيط بو�قعية وبر�جماتية، لتنجح يف 

40
تطوير �كت�صافات �لغاز و�ال�صتفادة منها.

باإيقاف  “�إ�رش�ئيل”  �إىل قيام  �أن توؤدي  �الآتية من لبنان، ت�صتبعد  �لبيانات  وبناء على 

تطوير خمزونات �لغاز �لطبيعي �لتي �كت�صفتها موؤخر�ً، كون �أن حقل ليفياثان �ل�صخم 

ُيعد �أكب �كت�صاف للغاز �لطبيعي حتت �لبحر يف �لعامل، ومن �ملقرر تخ�صي�صه الأغر��ص 

�لت�صدير �خلارجي. و�أما حقل تامار فهو خم�ص�ص لال�صتهالك �ملحلي، وُيقدر خمزونه 

، لذلك فاإن �إجمايل �حتياطيات “�إ�رش�ئيل” من �لغاز �لطبيعي يكن �أن 
3
بنحو 750 مليار م

تكون �صعف هذ� �لرقم، باالإ�صافة الكت�صافات جديدة من �لنفط و�لغاز �صيتم ��صتغاللها 

فاإن  ولذ�  �صنوياً،   
3
م مليار�ت  �أربعة  نحو  للبالد  �حلايل  �ال�صتهالك  معدل  ويبلغ  الحقاً. 

من  ومتكنها  �ملحلي،  ��صتخد�مها  من  تو�صع  �أن  ينبغي  حديثاً  �ملكت�صفة  �الحتياطيات 

�إعطائها فائ�صاً كبري�ً للت�صدير. كما �أن �إمد�د�تها �ملحلية �حلالية، �لتي يتم �حل�صول عليها 

من حقل ماري بي قبالة ع�صقالن �صتنفد قبل �أن يبد�أ �الإنتاج من حقل تامار، لذلك فاإن 

لدى “�إ�رش�ئيل” خططاً �صارية ال�صتخد�م حقل غاز نو� �ل�صغري، و�إر�صاء حمطة الإعادة 

41
�لتحويل �إىل غاز قبالة �ل�صاحل، لكي ت�صتطيع ��صتري�د �لغاز �لطبيعي �مل�صال.

3. التوجهات الديبلوما�شية اللبنانية احلالية حلل م�شكلة الغاز:

قامت بريوت باإطالق جولة من �لرت�خي�ص �لتي يتناف�ص فيها �لعار�صون على حقوق 

�ال�صتك�صاف و�الإنتاج، بعد تاأخر ��صتمر ثالثة �أعو�م ب�صبب حالة �ل�صلل �ل�صيا�صي �لذي 

يعي�صه لبنان. وعر�ص لبنان خم�ص مناطق �متياز، حيث يقدر حجم �الحتياطيات �لبحرية 

 Charlies Ellinas, John Roberts and Harry Tzimitras, ”Hydrocarbon Development in the  
40

 Eastern Mediterranean the Case for Pragmatism,“ site of Atlantic Council, 1/8/2016, p. 28, 
http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/hydrocarbon-developments-in-the-
eastern-mediterranean

�صايون هندر�صون، �إ�رش�ئيل ولبنان يف نز�ع حول �حلدود �لبحرية، معهد و��صنطن، 2011/7/13.  
41



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات103

اكت�ساف الغاز يف �سرق البحر املتو�سط بني النفوذ و“التعاون”

865 مليون برميل ومل  بـ  96 تريليون قدم مكعب، ومن �لنفط  �للبنانية من �لغاز بنحو 

يتقدم للعر�ص �صوى �رشكة وحيدة هي نوفاتك NOVATEK �لرو�صية، وذلك ملنطقتني 

42
فقط من تلك �ملناطق �ملطروحة.

�قت�صادية  باإطالق حركة مقاومة  �للبناين،  �لنو�ب  نبيه بري، رئي�ص جمل�ص  وطالب 

�إىل جانب �ملقاومة �ل�صيا�صية و�لع�صكرية، وذلك رد�ً على ما �صماه �لقر�صنة �الإ�رش�ئيلية 

لبنان خطو�ت  �إذ� مل يتخذ  لذلك  �ملتو�صط.  �لبحر  �ملكت�صفة يف �رشق  �لغاز  �أحو��ص  على 

فعالة ل�صمان حقوقه يف �الأحو��ص �ملكت�صفة يف �ملنطقة �لبحرية بني لبنان و“�إ�رش�ئيل”، 

و�إذ� مل يتم حتديد �الأحو��ص ملعرفة ح�صة لبنان فيها، فاإن �حلقوق �للبنانية �صتكون يف 

43
مهب �لرياح.

ولعل �ملحادثات �لتي جرت يف بريوت بني �لرئي�ص �للبناين مي�صال �صليمان، و�لرئي�ص 

حتول  نقطة  لت  �صكَّ  ،Demetris Christofias كري�صتوفيا�ص  دييرتي�ص  �لقب�صي 

�صنو�ت  طيلة  �لبلدين  بني  �لعالقات  توتر  يف  ت�صبب  �لذي  �لبحري  �حلدودي  �لنز�ع  يف 

�تفاقيتي  من  تنبع  �مل�صكلة  الأن  معقدة،  و�الإ�رش�ئيلية  �للبنانية  �لق�صية  �أن  �إال  عديدة. 

�حلدود �لبحرية �الأخريتني �للتني تفاو�صت عليهما قب�ص مع لبنان يف �صنة 2007، ومع 

“�إ�رش�ئيل” يف �صنة 2010. وحتدد هاتان �التفاقيتان �ملناطق �القت�صادية �حل�رشية لتلك 
�لبلد�ن، وهي �ملناطق �لبحرية �لتي يكن لتلك �لدول �أن تّدعي �ل�صيادة على �حتياطياتها 

من �لنفط و�لغاز �لطبيعي. 

كما و�إن �الكت�صافات �الأخرية قبالة �صو�حل “�إ�رش�ئيل” و�ل�صاحل �جلنوبي لقب�ص، 

�لد�خلي على مدى عقود،  �لطلب  لتلبية  �لغاز  �لبلدين بكميات كافية من  �صوف متد كال 

و�لفوري،  �ملهم  �لديبلوما�صي  �لتحدي  ولكن  للت�صدير.  فائ�ص  �إتاحة  �إىل  باالإ�صافة 

بقعة م�صممة  �إىل  �تفقتا على حدود بحرية متتد جنوباً  �أن قب�ص ولبنان  �حلا�رش هو 

 على �أنها “�لنقطة 1”، ثم تفاو�صت قب�ص على خط مع “�إ�رش�ئيل” يبد�أ عند “�لنقطة 1” 

�لو�صع  هذ�  ملثل  �لبحار  لقانون  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  وت�صري  �جلنوب.  �إىل  بعيد�ً  ويتد 

 ،2017/1/22 لندن،  �جلديد،  �لعربي  موقع  �أوروبا،  باجتاه  �ملاء  حتت  �لغاز  ت�صدير  التفاق  ت�صتعد  �إ�رش�ئيل   
42

https://www.alaraby.co.uk  :نظر�

لبنان يوؤكد حقه يف �كت�صافات للغاز، �جلزيرة.نت، 2010/6/12.  
43
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�إىل �أن �حلدود �لبحرية لقب�ص مع “�إ�رش�ئيل” ولبنان، �صوف تتقاطع يف نقطة مت�صاوية 

1”. وحم�صلة  “�لنقطة  11 ميالً جنوب  �لثالثة و�لتي �صتقع على نحو  �لبلد�ن  �لبعد من 

(، هو حمل �لنز�ع 
2
ذلك، �أن هناك مثلثاً بحرياً يتد على م�صافة 300 ميل مربع )777 كم

44
�لر�هن.

و�ملناطق �لبحرية �جلنوبية �ملتاخمة للحدود �ل�صمالية مع فل�صطني �ملحتلة �أي�صاً، تزيد 

قناعة �للبنانيني باأنها حتتوي على كميات كبرية من �لغاز �لطبيعي و�لنفط. و�أن تقارب 

وتد�خل مكامن �لنفط و�لغاز بني �ملياه �للبنانية و�الإ�رش�ئيلية و�لفل�صطينية، يتطلب تقا�صم 

�لبحار،  قانون  يف  �ملخت�ص  �لدويل  و�لتحكيم  �لدولية  و�ملو�ثيق  �لقانون  ح�صب  �لرثو�ت 

45
حتى �إن �لبع�ص يتهم قب�ص بالتاآمر مع “�إ�رش�ئيل” على ��صتغالل �لرثو�ت �للبنانية.

�الأر��صي  على  �ال�صتيالء  على  تقت�رش  ال  “�إ�رش�ئيل”  مطامع  �أن  �للبنانيون  يوؤكد 

�للبنانية فقط، بل �جتهت عيونها �إىل �لنفط و�لغاز �أي�صاً. حيث يعود تاريخ �لبلوك 9 �إىل 

�صنة 2009، حني �كت�صفت �رشكة نوبل �إنرجي �الأمريكية كمية من �حتياطي �لنفط و�لغاز 

، قرب منطقة �حلدود 
2
يف �حلو�ص �ل�رشقي من �لبحر �ملتو�صط، وتبلغ م�صاحته 83 �ألف كم

 �لبحرية �للبنانية - “�الإ�رش�ئيلية”. كما يبلغ جممل م�صاحة �ملياه �الإقليمية �للبنانية نحو

تق�صيم  ومّت   .
2
كم  854 “�إ�رش�ئيل”  مع  عليها  �ملتنازع  �مل�صاحة  تبلغ  بينما   ،

2
كم �ألف   22

�مل�صاحة �ملتنازع عليها �إىل ع�رشة مناطق �أو بلوكات، يثل �لبلوك رقم 9 �أحد تلك �ملناطق، 

وتقدر ح�صة لبنان من �لغاز �لطبيعي، �لذي يحت�صنه هذ� �جلزء من �لبحر �ملتو�صط، بنحو 

لبنان على خف�ص حجم  �أن ت�صاعد  �لرثوة  96 تريليون قدم مكعب تقريباً. ويكن هذه 

�أعلى  �أحد  �أمريكي، وهو  77 مليار دوالر  2017، نحو  �لذي بلغ حتى نهاية  �لعام،  دينه 

معدالت �لدَّين �لعام يف �لعامل. لذلك �أطلقت �حلكومة �للبنانية �أول جولة تر�خي�ص للنفط 

و�لغاز، بعدما تقرر فتح خم�صة بلوكات بحرية، وهي 1 و4 و8 و9 و10، للمناف�صة �أمام 

46
�مل�صتثمرين، بطريقة �ملناق�صة، لتقدمي عرو�صهم، وملدة خم�صة �أعو�م قابلة للتجديد.

�صايون هندر�صون، �إ�رش�ئيل ولبنان يف نز�ع حول �حلدود �لبحرية، معهد و��صنطن، 2011/7/13.  
44

�الإلكرتونية،  �إيالف  جريدة  موقع  و�الإقليمية،  �لد�خلية  �ل�رش�عات  مهب  يف  لبنان  نفط  �إ�صماعيل،  نهاد   
45

https://elaph.com/Web/Economics/2017/3/1139819.html :2017/3/24، �نظر

�نظر:   ،2018/2/9 �الأنا�صول،  وكالة  موقع  خريطة(،   - )�إطار  �لنفط  على  لبنان  تنازع  �إ�رش�ئيل   ..9 �لبلوك   
46

http://v.aa.com.tr/1058448
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�لفرن�صية،  �أن يتم توقيع عقود مع ثالث �رشكات دولية هي توتال  �ملقرر  حيث من 

من  و9   4 �لرقعتني  يف  و�لغاز  �لنفط  عن  للتنقيب  �لرو�صية،  ونوفاتك  �الإيطالية،  و�إيني 

�ملياه �الإقليمية �للبنانية حيث �أعلنت “�إ�رش�ئيل” �نتقادها لهذه �خلطوة من قبل �حلكومة 

47
�للبنانية وو�صفتها “بالت�رشف �ال�صتفز�زي”.

 Avigdor ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أعلن  فقد  ذلك،  مقابل  ويف 

لبنان  �أعلن  ذلك  ومع  الإ�رش�ئيل،  هو   
489 رقم  �لبحر  يف  �لغاز  “بلوك  �أن   Lieberman

مناق�صة ب�صاأنه”، ور�أى رئي�ص �جلمهورية �للبنانية �لعماد مي�صال عون �أن ما قاله وزير 

9 يف �ملياه �الإقليمية �للبنانية �لذي قام لبنان بتلزيه  �لدفاع �الإ�رش�ئيلي عن �لبلوك رقم 

�الإقليمية،  �لوطنية على مياهه  للبنان وحلقِّه يف ممار�صة �صيادته  مبا�رش�ً  ي�صكل تهديد�ً 

49
ي�صاف ل�صل�صلة �لتهديد�ت و�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �ملتكررة.

جديد�ً  “تعبري�ً  للغاز   9 بلوك  حول  ليبمان  ت�رشيحات  �للبناين  �هلل  حزب  ر�أى  كما 

عن �الأطماع �الإ�رش�ئيلية يف ثرو�ت لبنان وتندرج يف �إطار �ل�صيا�صة �لعد�ونية �صدَّ لبنان 

على  �عتد�ء  الأي  بحزم  �صيت�صدى  باأنه  �هلل  حزب  و�أكد  �مل�رشوعة”،  وحقوقه  و�صيادته 

50
“ثرو�تنا”.

يف  كحقها  �للبنانية،  للحقوق  تنظر  ال  “�إ�رش�ئيل”  �أن  يت�صح  تقدم،  ما  خالل  ومن 

لرثو�ته  �متالكه  يف  لبنان  �أحقية  حترتم  وال  �الهتمام،  بعني  �لبحرية  ثرو�تها  ��صتغالل 

وحرية ��صتغالله لها، كما ال تكرتث لكل �الأ�صو�ت �ملنادية باحرت�م �لقانون و�ملعاهد�ت 

و�التفاقات �لدولية بهذ� �خل�صو�ص. وعلى �صعيد �آخر، فاإن لبنان ال يرغب بفتح قنو�ت 

للتفاو�ص مع “�إ�رش�ئيل” بخ�صو�ص م�صاألة ثرو�ته �لبحرية، كون �مل�صاألة معقدة ولي�صت 

يف  �للبناين  �لطاقة  قطاع  يكت�صبها  �لتي  �الأهمية  مدى  على  �لتاأكيد  بّد  ال  ولكن  بالهيّنة، 

�ل�صيطرة  لبنان  ��صتطاع  �لعاملية، و�إذ�  �لنفط  �ملتو�صط عند �رشكات  �لبحر  حو�ص �رشق 

�نظر:   ،2018/2/1 لالإعالم،  �أمد  و�لنفط،  �لغاز  عن  �لتنقيب  ويو��صل  �الإ�رش�ئيلية  �لتهديد�ت  يتجاهل  لبنان   
47

https://www.amad.ps/ar/Details/216467

فيها  �ملتو�صط، ويظهر  بالغاز يف �رشق  �لبلوكات �خلا�صة  تق�صيم   :3 �لكتاب، خريطة رقم  �نظر مالحق هذ�   
48

�لبلوك رقم 9، �ص 189.

ليبمان: بلوك رقم 9 هو الإ�رش�ئيل… ولبنان يرّد!، موقع IMLebanon، 2018/1/31، �نظر:  
49

https://www.imlebanon.org/2018/01/31/avigdor-lieberman-oil-lebanon-israel-crisis/

�الإخبارية،  �لهدف  بو�بة  موقع  ثرو�تنا،  على  �عتد�ء  الأي  بحزم  �صنت�صدى  ليبمان:  على  رد�ً  �هلل  حزب   
50

 http://hadfnews.ps/post/37576 :2018/1/31، �نظر
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على مو�رده �لبحرية بحرية كاملة، فاإن ذلك �صيكون عامالً مهماً جد�ً بتحول لبنان من 

دولة م�صتوردة للطاقة �إىل دولة منتجة وم�صدرة لها. كما نرى باأن �لدولة �للبنانية، جر�ء 

حتقيق ذلك، يعرتيها عقبات ديبلوما�صية و�صيا�صية وجيوبوليتيكية وجيو�صيا�صية �أمام 

خطو�ت تطوير م�صادرها وثرو�تها من �لغاز �لطبيعي و�لنفط د�خل �حلو�ص �ل�رشقي 

للبحر �ملتو�صط.

�رسق  يف  الطبيعي  الغاز  اكت�شافات  جتاه  امل�رسية  التوجهات   ثانياً: 

                   البحر املتو�شط: 

ز�د �لطلب �ملحلي على �لطاقة يف م�رش بد�ية �صنة 2015، حيث مل تعد م�رش ُم�صدِّر�ً 

�حلكومة  وبد�أت  بل  للغاز،  م�صتوردة  و�أ�صحت  �ل�صابق  يف  كانت  كما  �لطبيعي  للغاز 

�الأمر   ،2015 �صنة  مطلع  �أمريكية  �رشكة  عب  “�إ�رش�ئيل”  من  �لغاز  با�صتري�د  �مل�رشية 

�لذي �أدى �إىل جدل حملي. �إ�صافة �إىل ذلك، ��صتوردت م�رش �لغاز �الإ�رش�ئيلي باالأ�صعار 

�لعاملية، بالرغم من ت�صديرها للغاز �إىل “�إ�رش�ئيل” باأ�صعار �أقل بكثري من �الأ�صعار �لعاملية 

51
خالل �لعقد �ملا�صي.

لذلك فاإن �لوجهة �لو��صحة �أمام م�رش هي “�إ�رش�ئيل” من �أجل ��صتري�د �لغاز، وذلك 

�لطاقة، و�اللتز�م بعقود ت�صدير  �لطلب �ملحلي على  �لتعاي�ص مع تز�يد  نتيجة ل�صعوبة 

�إىل  �لغاز  ت�صدير  �حتمال  فكرة  �أي�صاً  “�إ�رش�ئيل”  در�صت  وقد  �مل�صال.  �لطبيعي  �لغاز 

م�رش من حقل تامار �لذي بد�أ باالإنتاج لتلبية �لطلب �ملحلي، �إال �أن خطوط ت�صدير �لغاز 

�الإ�رش�ئيلي �إىل م�رش �صيكون عك�ص �جتاه خطوط نقل �لغاز بني �لبلدين. وب�صبب تعر�ص 

�خلط �لقدمي لعمليات تخريب متعددة، فاملقرتح هو بناء خط جديد لتوريد �لغاز يف �لبحر. 

وتاأمل م�رش، رمبا ب�صيء من �لتفاوؤل، يف �أن ت�صبح م�صتقلة على �صعيد ��صتري�د �لغاز 

بحلول �صنة 2020، ولكن باإمكان قب�ص �أو “�إ�رش�ئيل” �أن ت�صتمر يف ��صتخد�م من�صاآت 

ت�صييل �لغاز �لطبيعي �لو�قعة على �صاحل دلتا �لنيل، ملعاجلة �لغاز �لذي ت�صتخرجه �أي 

52
منهما قبل ت�صديره.

 Adel Abdel Ghafar, Egypt’s new gas discovery: Opportunities and challenges, site of Brookings,  
51

10/9/2015, https://www.brookings.edu/opinions/egypts-new-gas-discovery-opportunities-and-
challenges/

 Simon Henderson, ”Jordan’s Energy Supply Options: The Prospect of Gas Imports from  
52

 Israel,“ Foreign and Security Policy Paper Series 2015, The German Marshall Fund of United
States, 2015, http://www.gmfus.org/publications/jordans-energy-supply-options-prospect-gas-
imports-israel
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“�إ�رش�ئيل”  �أن �ال�صتري�د من  ولكن �صنّاع �ل�صيا�صة �مل�رشية يف جمال �لطاقة يرون 

يكن  �لغاز  �صادر�ت  يف  �مل�صتخدمة  �حلالية  �لتحتية  �لبنى  بع�ص  الأن  منطقياً،  �أمر�ً 

يف  �مل�صلحة  �ملجموعات  بها  �أحلقتها  �لتي  �الأ�رش�ر  من  بالرغم  لال�صتري�د،  ت�صتخدم  �أن 

�صيناء من خالل تفجري خطوط �الأنابيب ب�صكل منتظم، ولكن �الأمر �ختلف يف �لتوجهات 

 
53

�مل�رشية بعد �كت�صاف حقل زوهر �ل�صخم �صنة 2015.

لذلك فاإن �كت�صاف حقل ظهر �ل�صخم و�لو�عد و�لذي ُيعّد مبثابة �أكب حقول �لغاز يف 

منطقة �لبحر �ملتو�صط، بل ُيعد مبثابة نقلة كبرية يف ر�صم �خلطط و�ل�صيا�صات �ملرتبطة 

بالطاقة و�لغاز �لطبيعي يف �ملنطقة؛ �صيرتتب عليه �لعديد من �الإ�صار�ت �لتي �صتوؤثر على 

خريطة �لطاقة يف م�رش و�ملنطقة؛ �أي�صاً، كما �صيكون له تاأثري على “�إ�رش�ئيل” من خالل 

�لغاز  حقل  �أن  من  وبالرغم  م�رش.  وبني  بينها  وّقعت  �لتي  �لغاز  ت�صدير  �صفقة  �إيقاف 

م�رش،  منه  تعاين  �لذي  �لغاز  عجز  من  كبري  جزء  تغطية  على  �صيعمل  زوهر  �لطبيعي 

ولكن باملقابل، لن ي�صع م�رش على قائمة �لدول �لكبرية �مل�صدرة للغاز يف �ملنطقة.

1. التوجهات امل�رسية ال�شتثمارية يف الغاز الطبيعي: 

عن  �لطبيعي  �لغاز  حفريات  �أ�صعار  �رتفاع  م�صكلة  حّل  �مل�رشية  �حلكومة  حاولت 

طريق رفع �أ�صعار �لوقود �ملحلية، وخف�ص مدفوعاتها �إىل �رشكات �لنفط بنحو �لن�صف، 

�الأمر �لذي نتج عنه يف �صنة 2015، مو�فقة �رشكة �لطاقة �لعمالقة �لبيطانية “بي بي” 

على �إنفاق 12 مليار دوالر لتطوير كمية كبرية من �لغاز �لبحري لل�صوق �مل�رشية. ومع 

�لنفط  �لطبيعي قد تكون م�رش قادرة على وقف حرق  �لغاز  �إمد�د�ت جديدة كبرية من 

�ملحلية  �الإمد�د�ت  �صاأن  ومن  ذلك.  من  بدالً  �لنفط  ت�صدير  يف  و�لبدء  �لكهرباء،  لتوليد 

�جلديدة من �لغاز �لطبيعي �أن ت�صاعد على �حلفاظ على �ملو�رد �ل�صحيحة بالعملة �الأجنبية، 

54
وقد حتفز �ال�صتثمار يف �مل�صانع وحمطات �لطاقة �لكهربائية �لتي تعمل بالغاز.

ومن �صاأن حقل زوهر �أن يخدم �ل�صوق �ملحلية �مل�رشية ب�صكل �أ�صا�صي، مما يعّو�ص 

ب�صكل  تكافح  �لبالد  جعل  �لذي  �الأمر  د�خلياً،  �حلا�صل  �الإنتاج  يف  �ل�رشيع  �النخفا�ص 

متز�يد لتلبية �لطلب �ملحلي. وبد�أت م�رش يف ��صتري�د �لغاز �لطبيعي �مل�صال �صنة 2015، 

Adel Abdel Ghafar, Egypt’s new gas discovery: Opportunities and challenges.  
53

 Stanley Reed, A Gas Discovery in Egypt Threatens to Upend Mideast Energy Diplomacy, The  
54

 New York Times newspaper, October 2015.
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من خالل وحدتني للتخزين، و�إعادة وحدة �لتخزين �لعائمة �مل�صتاأجرة ملدة خم�صة �أعو�م. 

من  يبد�أ  م�صتوى  من  �مل�صال  �لطبيعي  �لغاز  من  م�رش  �صادر�ت  �نخف�صت  لذلك  وتبعاً 

3 �صنة 2005 �إىل ما يقرب من �ل�صفر يف �صنة 2014، مما �أدى �إىل توقف 
نحو 15 مليار م

�إنتاج حقل زوهر، فاإن ذلك  م�صانع �لغاز �لطبيعي �مل�صال يف �لبالد متاماً. ومع �إمكانية 

�صيكون مبثابة �إغاثة كبرية ل�صوق �لغاز �لطبيعي �ملقيد يف م�رش. ويتوقع �أن ي�صل حقل 

�آنذ�ك م�صدر�ً  2020، مما �صيجعل م�رش  �صنة  �لكاملة يف  �الإنتاجية  �إمكانياته  �إىل  زوهر 

 55
للغاز �لطبيعي �مل�صال.

2. التوجهات امل�رسية جتاه التعاون الدويل:

 تعد م�رش ثاين �أكب منتج للغاز �لطبيعي يف �إفريقيا، حيث بلغت �حتياطياتها �ملوؤكدة 

�الإنتاج يف م�رش عن مو�كبة  �ل�صنو�ت �الأخرية تر�جع  77 تريليون قدم مكعب، ولكن يف 

�لطلب �ملحلي �ملتنامي ب�رشعة، ومرّد ذلك �إىل �ال�صطر�بات �ل�صيا�صية �لتي �أدت �إىل تباطوؤ 

عمليات �ال�صتك�صاف و�ال�صتثمار، حيث �صهدت �لبالد �نقطاعاً منتظماً يف �لتيار �لكهربائي. 

والأن نظامي ح�صني مبارك وحممد مر�صي �صقطا خالل فرت�ت �نقطاع �لتيار �لكهربائي 

ب�صكل منتظم، فاإن �حلكومة �مل�رشية، ترى هذه �النقطاعات تهديد�ً لالأمن �لقومي. ومن 

�أجل �حلفاظ على �الأ�صو�ء وقمع �ال�صطر�بات �ملحتملة، حّولت �لقاهرة �لطاقة من �ل�صناعة 

باهظة،  مببالغ  �مل�صال  �لطبيعي  �لغاز  ال�صتري�د  �صفقات  ووّقعت  �ل�صكنية،  �ملناطق  �إىل 

56
وهنا تر�كمت �لديون �ملتز�يدة ل�رشكات �لنفط و�لغاز �الأجنبية على �لدولة �مل�رشية.

ونالحظ �أن حالة عدم �ال�صتقر�ر �لد�خلي مل�رش �أدى للعديد من �الأزمات؛ بل و�لعجز 

�إد�رة مو�رد �لبالد وثرو�تها مبا يحقق �لفائدة مل�رش وعلى �الأ�صعدة كافة،  �ل�صديد عن 

وبعدما كانت م�رش م�صدرة للغاز �لطبيعي وباأ�صعار �أقل بكثري من �ل�صعر �لعاملي، �أدى 

بها �الأمر �إىل �إلغاء �صفقة ت�صدير �لغاز �إىل “�إ�رش�ئيل”، لذلك �صعت �لدولة لتوفري �ملناخ 

جلذب مزيد من �ال�صتثمار�ت، وحتويل م�رش �إىل مركز �إقليمي لتجارة وتد�ول �لبرتول 

 Simone Tagliapietra and Georg Zachmann, Egypt Hold the Key to the Eastern Mediterranean’s  
55

Gas Future, site of Forbes, 29/11/2015, https://www.forbes.com/sites/realspin/2015/11/29/
egypt-holds-the-key-to-the-eastern-mediterraneans-gas-future/#4d8fb3304b7b

 Yuri Zhukov, ”Egypt’s Gifts from God, What the Discovery of the Offshore Gas means for  
56

 Cairo?,“ Research Paper, The Council of Foreign Relations, site of Foreign Affairs, 23/9/2015,
https://www.foreignaffairs.com/articles/cyprus/2015-09-23/egypts-gift-god
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و�لغاز، وعملت على تطوير هذ� �لقطاع لتحقيق �أكب ��صتفادة من �الكت�صافات �جلديدة يف 

جمال �لغاز �لطبيعي، ومن خالل توقيع �تفاقيات للتنقيب و�إعادة �لتفاو�ص على �أ�صعار 

�لو�صول  �أجل  من  �ال�صتثمارية  �مل�رشوعات  بتنفيذ  لال�رش�ع  �لزمن  وم�صابقة  �الإنتاج، 

بالدولة �ىل حّد �الكتفاء �لذ�تي من �لطاقة. 

ولكن �الأمر �ختلف بعدما مّت �كت�صاف حقل زوهر يف �رشق �لبحر �ملتو�صط بالن�صبة 

يف  عليها  �لعثور  مّت  �لتي  �الإجمالية  �لكميات  وجود  مع  وخ�صو�صاً  �مل�رشية،  للحكومة 

. ولكن تو�جه هذه 
3
كل من “�إ�رش�ئيل” وقب�ص وم�رش و�لتي جتاوزت 2,000 مليار م

�ال�صتك�صافات م�صكلة تعذر �لو�صول �إىل �الأ�صو�ق �الإقليمية، ب�صبب �لتوتر�ت �ل�صيا�صية 

�ل�صائدة يف �ملنطقة. وبالرغم من هذه �لتوتر�ت �إال �أن �لرغبة يف حتقيق �لدخل على �ملدى 

�لطويل �صيزد�د �أهمية بالن�صبة لدول �ملنطقة. كما وت�صهد تركيا منو�ً �رشيعاً يف �لطلب على 

�لغاز، ومن �ملحتمل �أن ت�صبح منطقة �رشق �ملتو�صط ممر�ً �آخر الإمد�د�ت �لغاز �إىل �أوروبا 

�لتي ترغب يف تنويع قاعدة �إمد�د�تها بعيد�ً عن رو�صيا. وقد �أدى �كت�صاف حقل زوهر �إىل 

زيادة طموحات “�إ�رش�ئيل” يف ��صتخد�م حمطات ت�صدير �لغاز �لطبيعي �مل�صال يف م�رش، 

مما و�صع جميع خيار�ت �لتعاون �الإقليمي على �لطاولة، و�صي�صهد �ل�صوق �لعاملي للغاز 

هذه  عر�ص  و�صيوؤدي  م�رش.  من  �لطبيعي  �لغاز  من  �إ�صافية  �إمد�د�ت  �مل�صال  �لطبيعي 

�لكميات �إىل زيادة �لعر�ص �لعاملي �ملتوقع يف �ل�صوق ب�صكل هام�صي. وبالن�صبة للمنتجني 

�مل�صاركني يف م�صاريع �لغاز �لطبيعي مل�رش، يكن �أن توؤثر �أحجام منخف�صة �لتكلفة من 

هذه �مل�صاريع على قر�ر�ت �ال�صتثمار يف م�صاريع ت�صييل �أخرى قيد �لنظر يف حمافظهم 

�خلا�صة، مبعنى �أن �نخفا�ص تكلفة هذه �مل�صاريع �صيزيد من عمل �ل�رشكات ال�صتك�صاف 

57
�لغاز �لطبيعي يف م�رش وتطويره.

للقيام بخطط  لديها توجهات  �أن يكون  �مل�رشية  �لدولة  �آخر، يجب على  ومن جانب 

�لطبيعي،  �لغاز  من  �ملحلية  �ل�صوق  �حتياجات  لتلبية  �ملكت�صفة  �لغاز  حلقول  تنموية 

لذلك  زوهر،  حقل  مع  �الإنتاج  خط  على  جديدة  �آبار  دخول  بعد  �الإنتاج  يزد�د  و�صوف 

ولكي  �ل�صابقة،  �الإنتاج  مبر�حل  مقارنة  �صريتفع  �لطبيعي  �لغاز  من  م�رش  �إنتاج  فاإن 

ت�صتطيع �لدولة �مل�رشية حتقيق �ال�صتفادة جر�ء هذه �الكت�صافات، يجب عليها �أن تر�جع 

 Anders Norlen and Kerri Maddock, ”Giant Gas Field Discovery in Egypt Likely to Impact  
57

Global Gas Markets,“ site of Energy Insights Network, September 2015, p. 3.
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�صيا�صاتها �ملالية �ملتعلقة باأ�صعار ت�صدير �لغاز وفق �ل�صعر �لعاملي لهذ� �ملنتج �ملهم، حيث 

70 �صنتاً و5.1 دوالر للمليون وحدة حر�رية،  كان يباع لـ“�إ�رش�ئيل” بثمن يرت�وح بني 

�القت�صادية  �الإ�صالحات  فاإن  ذلك،  على  وبناء  دوالر.   65.2 �لتكلفة  �صعر  ي�صل  بينما 

�صيكون  كما  �الأجانب،  و�مل�صتثمرين  �ل�رشكاء  جذب  يف  وفعال  بارز  دور  لها  �صيكون 

و�لفائدة  �ملنفعة  حتقيق  يف  مهماً  دور�ً  �لطبيعي  �لغاز  الإنتاج  �جلديد  �لت�صعري  العتماد 

جلميع �الأطر�ف �لد�خلية و�خلارجية، وت�صجيعهم على �الإ�رش�ع يف و�صع خطط لتنمية 

و��صتك�صاف حقول �لغاز �جلديدة.

وبناء على �كت�صاف حقل زوهر �ل�صخم �صيتعني �إعادة ر�صم �خلطط �ملتعلقة بكيفية 

��صتثمار حقل ليفياثان يف “�إ�رش�ئيل”، حيث �إن �خليار�ت �لوحيدة �ملتبقية لدى “�إ�رش�ئيل” 

هي بناء حمطة ت�صييل للغاز �لطبيعي �مل�صال، �إما يف قب�ص �أو يف “�إ�رش�ئيل” نف�صها، �أو 

خط �أنابيب مبا�رش �إىل تركيا، حيث �صي�صهد �ل�صوق �لعاملي للغاز �لطبيعي �مل�صال �ملزيد 

58
من �الإمد�د�ت غري �ملتوقعة، و�نخفا�ص يف �لطلب �مل�رشي.

3. التوجهات امل�رسية لرت�شيم احلدود مع دول اجلوار الإقليمي:

تر�صيم  �أجل  من  �الإقليم  دول  م�صتوى  على  عملية  خطو�ت  �مل�رشية  �حلكومة  بذلت 

�حلدود فيما بينهما وكانت على �لنحو �لتايل: 

اأ. تر�شيم احلدود امل�رسية مع قرب�س: 

يوجد �تفاق على �حلدود بني م�رش وقب�ص و�ليونان، و�أي�صاً تعاون م�صرتك بينهم، 

و�الأزمة �حلقيقية يف تر�صيم �حلدود تكمن بني م�رش و“�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة �لفل�صطينية، 

هذ� ما �أكده �ملهند�ص مدحت يو�صف نائب رئي�ص هيئة �لبرتول �مل�رشي �الأ�صبق الفتاً: “لو 

حقل غاز على �صو�طئ غزة، فلمن �مللكية �صتكون؟!”. معتقد�ً �أن �الأمر لن ي�صل �إىل نز�ع 

�إجر�ء�ته حلماية م�صاحله وثرو�ته �لطبيعية  ع�صكري يف �ملنطقة، ولكن هناك من يتخذ 

�أجل  من  بحرية  فرقاطة  على  ح�صلت  م�رش  �أن  يرى  �أنه  �إىل  م�صري�ً  �ملتو�صط،  �لبحر  يف 

هذ� �لهدف، باالإ�صافة �إىل قيام “�إ�رش�ئيل” هي �الأخرى ب�رش�ء غو��صات، و�أي�صاً و�صع 

59
�صو�ريخ دفاع جوي حلماية من�صات �لغاز �لطبيعي �لتابعة لها يف �لبحر �ملتو�صط.

Ibid, p. 3.  
58

�نظر مالحق هذ� �لكتاب، خريطة رقم 5: موقع حقل �لغاز �مل�رشي ظهر، �ص 191.

�لوطن  بو�بة  �ل�صيا�صية”،  “�خلريطة  يف  تتحكم  �لطبيعي  �لغاز  من  بقعة  �ملتو�صط”..  “�رشق  �لليثي،  حممد   
59

https://www.elwatannews.com/news/details/922582 :الإلكرتونية، 2016/1/17، �نظر�
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مبا  �لثالثي،  �لتعاون  مب�صتوى  �الرتقاء  على  و�ليونان  وقب�ص  م�رش  �تفقت  ولقد 

يتنا�صب مع م�صتوى �لعالقات و�لتن�صيق �ل�صيا�صي �لقائم لتوفري مدخل طبيعي لتعزيز 

ت�صيب��ص  �أليك�صي�ص  �ليوناين  �لوزر�ء  رئي�ص  و�أ�صار  و�أوروبا.  �إفريقيا  بني  �لتعاون 

Alexis Tsipras: �أن بالده �صتبد�أ م�صاور�ت مع كل من م�رش وقب�ص لرت�صيم �حلدود 

�لبحرية يف �رشق �ملتو�صط. وقال ت�صيب��ص: �إن هذه �حلدود �صيتم تر�صيمها يف مناطق 

من �ملياه �الإقليمية ال حتتاج �إىل مو�فقة “دولة ثالثة”. ويف �ملقابل، تتنازع تركيا و�ليونان 

منذ عقود على تر�صيم �حلدود �لبية و�لبحرية و�جلوية بينهما يف مناطق من بحر �إيجه. 

2011، يف خطوة  �ملياه قبالة �صو�حلها �صنة  �كت�صفت قب�ص وجود غاز طبيعي يف  وقد 

�لبحرية  �حلدود  تر�صيم  �تفاقيات  �أي  توقيع  حالة  ويف  بدورها.  �أنقرة  عليها  �عرت�صت 

مع قب�ص و�ليونان بدون بنود تن�ص �رش�حة على حفظ حقوق م�رش يف حقول �لغاز، 

�صيرتتب عليه حرمان م�رش �ال�صتفادة من ثرو�ت �لغاز و�لبرتول يف قاع �لبحر �ملتو�صط. 

باأن �حلكومة  �لعربي �جلديد،  �إبر�هيم ي�رشي يف ت�رشيحات ل�صحيفة  �ل�صفري  وحتدث 

منحت  قد  تكون  �حلدود،  برت�صيم  قب�ص  مع  ثنائية  �تفاقية  توقيعها  حالة  يف  �حلالية 

وجود  �ملحتمل  من  �مل�رشية  �القت�صادية  �ملياه  من  كبرية  مناطق  �لقب�صية  �حلكومة 

وقب�ص  �ليونان  مع  م�رش  تبمها  �لتي  �لثنائية  �التفاقيات  �إبر�هيم  وو�صف  بها.  غاز 

60
“بالنكاية يف تركيا”.

ب. تر�شيم احلدود البحرية مع اليونان وتركيا:

بالعودة �إىل �جلغر�فيا، يتبني �أن �أق�رش م�صافة بني م�رش وتركيا، هي �خلط �لو��صل بني 

 �صاطئ بلطيم �مل�رشي �أرخبيل �صاوي�ص كوي، وت�صاوي 274 ميالً بحرياً )507.5 كم(،

وهي �أقل من �أق�رش م�صافة بني قب�ص و�ليونان بقر�بة 32 ميالً بحرياً )59.3 كم(. ويف 

�حلدود  لرت�صيم  ثنائية  جلنة  ت�صكيل  على  و�ليونان  م�رش  �ّتفقت   ،2013 �صنة  خريف 

�أن  �لتي يعرف عنها معار�صتها  تركيا  �عرت��ص حمتمل من  توّقع  بالرغم من  �لبحرية، 

ويف  �ملُتو�صط.  �لبحر  يف  �خلال�صة  �القت�صادية  منطقتها  �أحادي  ب�صكل  �ليونان  م  ُتَر�صِّ

�حلديث عن حقل غاز �رشق دمياط، جتدر �الإ�صارة �إىل �أن حفر “�إ�رش�ئيل” حقلَي ليفياثان 

خالد �مل�رشي، م�رش وقب�ص و�ليونان توؤجل تر�صيم �حلدود �لبحرية، موقع �لعربي �جلديد، 2015/4/30،   
60

https://www.alaraby.co.uk/Print/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/905e292e-69  �نظر: 

9c-4b91-9b4d-ded41ee6111a
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و�أفروديت، يعني �أن �ل�رش�ع �نتقل �إىل تاأمني م�صار�ت ت�صدير �لغاز. كما �أن �إن�صاء �أنبوب 

�ملحاذية  �مل�رشية  �لبحرية  �ملياه  ُم�صادرة  يحتاج  و�ليونان  قب�ص  عب  �لغاز  لت�صدير 

لرتكيا، �إ�صافة �إىل وجود م�صكلة هند�صية هائلة تتمثّل يف �إن�صاء �أنبوب ال�صتخر�ج �لغاز 

�ملفو�صية  �أدرجت   ،2012 �صنة  نهاية  ويف  مرت.  �آالف   6–4 بني  يرت�وح  مائي  عمق  على 

�الأوروبية خم�صة م�صاريع لنقل غاز �رشق �ملتو�صط، ت�صمل م�صاريع خلطوط متر عب 

�أوروبا، وحتويل جزء  �إىل  �إىل جزيرة كريت، ومنها  قب�ص و“�إ�رش�ئيل”، ومن قب�ص 

كبري من غاز �لبحر �ملتو�صط �إىل طاقة كهربائية يف قب�ص، و�إن�صاء كابل كهربائي لت�صدير 

�إىل كريت ثم �ليونان فاإيطاليا، وربط كهربائي بني  �لكهرباء �ملولّدة من �لغاز يف قب�ص 

61
كريت وم�رش لت�صدير �لكهرباء �إىل م�رش.

�لقب�صي  �لغاز  لتخزين  �أخرى  م�صاريع  ع�رشة  �ملفو�صية  �أجندة  ت�صم  كما 

و�الإ�رش�ئيلي يف �ليونان، وربط �ليونان ببقية �أوروبا عب �أنابيب ت�صدير غاز، وكابالت 

ربط كهربائي. ويف �صيف 2013، �أعلنت �ملفو�صية �الأوروبية عن ُقرب متويل م�رشوعني 

و�إن�صاء  وكريت،  قب�ص  بني  �لغاز  �أنابيب  خط  هما  �آنفاً،  �ملذكورة  م�رشوعاً   15 �لـ  من 

حمطة �إ�صالة غاز يف قب�ص. ومل تذكر �ملفو�صية كلمة ت�صري �إىل �أن �الأنابيب بني قب�ص 

و�ليونان متر يف مياه م�رشية، �أي �أنها تقع �صمن �حلدود �لبحرية �القت�صادية مل�رش، ما 

يفرت�ص مو�فقة م�رش على �لتنازل عن مياهها �القت�صادية لكي تتو��صل حدود قب�ص 

غري  م�رشية  مو�فقة  على  ح�صلت  �ملفو�صية  �أن  �الأ�صو�أ،  �الحتمال  وهو  �أو،  و�ليونان، 

2013، �رّشحت رئي�صة �للجنة �لفرعية لل�رشق  ُمعلنة تت�صمن هذ� �لتنازل. ويف خريف 

�الأو�صط يف �لكوجنر�ص �إيليانا روزلهتينن Ileana Ros-Lehtinen، باأن �لواليات �ملتحدة 

ُتف�ّصل خطة ت�صدير �لغاز �الإ�رش�ئيلي و�لقب�صي �إىل �أوروبا عب �ليونان. و��صتطر�د�ً، 

رمبا �صاور �لبع�ص �أن �لت�رشيح ُيلقي �ل�صوء على د�فٍع حمتمل مل�صارعة م�رش و�ليونان 

�إىل تر�صيم حدودهما �القت�صادية بحرياً، مبا يت�صمن تنازل م�رش عن م�صاحة من �ملياه 

�القت�صادية تزيد عن �صعفي م�صاحة �لدلتا، كما حترم م�رش من حدود مائية مع تركيا، 

62
وهي �لدولة �ملقابلة مبا�رشة لل�صاحل �مل�رشي �صماالً.

نائل �ل�صافعي، قر�ءة علمية يف بانور�ما من 4 م�صاهد عن غاز �ملتو�صط، �صحيفة احلياة، لندن، 2013/11/24،   
61

http://www.alhayat.com/Details/575009 :نظر�

�ملرجع نف�صه.  
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4. التوجهات امل�رسية جتاه “اإ�رسائيل” يف م�شاألة الغاز الطبيعي:

�لبحر  �رشق  منطقة  يف  �لطبيعي  �لغاز  �كت�صاف  بعد  �رش�عات  من  نتج  ما  �أبرز  لعل 

�كت�صافات  “�إ�رش�ئيل”  حققت  حيث  و“�إ�رش�ئيل”،  م�رش  بني  �ل�رش�ع  هو  �ملتو�صط، 

�لطاقة  وزير  و�رشح   ،2011 يناير  �لثاين/  كانون  ثورة  �إبان  �ملتو�صط  �لبحر  يف  هائلة 

“�إ�رش�ئيل” متتلك غاز يكفيها  Silvan Shalom، باأن  �الإ�رش�ئيلي �آنذ�ك �صيلفان �صالوم 

�لوقت نف�صه يتدهور  �إىل �خلارج، ويف  40% منه  �إىل ت�صدير  باالإ�صافة  ربع قرن قادم، 

و�صع �لغاز يف م�رش لقلة �الكت�صافات، مما �أدى �إىل �حتياج م�رش لال�صتري�د لتتحول من 

�أعلنت  �إىل ُم�صتوردة للغاز �لطبيعي، ولكن مل ي�صتمر �الأمر طويالً، حيث  دولة م�صدِّرة 

حقول  �أكب  من  م�رشي  حقل  �كت�صاف  عن  �لتنقيب  حّق  �صاحبة  �الإيطالية  �إيني  �رشكة 

�أبيب يف بيع �لغاز �ملكت�صف مل�رش. ومل تقبل  �لغاز بالعامل وهو زوهر، ليدمر �أحالم تل 

بعد  �لدويل  �لتحكيم  بال�صغط على م�رش عن طريق  �لو�قع، و�صعت  باالأمر  “�إ�رش�ئيل” 
وقف �صّخ �لغاز لها بعد �صنة 2011، حيث قررت �ملحكمة تغرمي م�رش تعوي�صات لدولة 

بتجميد  م�رش  لرتد  هائل،  غاز  الحتياطي  �متالكها  من  بالرغم  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

مفاو�صات ��صتري�د �لغاز �الإ�رش�ئيلية، وخ�صو�صاً بعد �كت�صاف حقل �لغاز زوهر، لتظل 

63
�الأزمة قائمة بني �لقاهرة وتل �أبيب.

ويف �صباط/ فب�ير 2018، �أعلنت جمموعة ديليك �الإ�رش�ئيلية للطاقة �أنه مّت �لتو�صل 

�مل�رشية  دولفينو�ص  �رشكة  لتزويد  �إنرجي  نوبل  �الأمريكي  �رشيكها  بني  �تفاق   �إىل 

 من �لغاز، و�صت�صتخرج هذه �لطاقة من حقلي تامار وليفياثان �لبحريَّني، 
3
بـ 644 مليار م

يف �لبحر �ملتو�صط، �للذين �كت�صفتهما تل �أبيب �صنتي 2009 و2010، وتقدر تكلفته بقيمة 

64
15 مليار دوالر، يتم مبوجبها ت�صدير �لغاز �الإ�رش�ئيلي مل�رش.

ثالثاً: التوجهات الفل�شطينية لكت�شاف الغاز الطبيعي يف قطاع غزة:

عاماً   25 ملدة  عقد�ً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وّقعت   ،1999 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف 

غاز بريت�ص   - جي  بي  �لبيطانية  �لغاز  �رشكات  جمموعة  مع  �لغاز  عن   للتنقيب 

تلك  من  �صابق  وقت  يف  �لبيطانية  �ل�رشكة  �كت�صفت  حيث   ،BG Group-British Gas

حممد �لليثي، “�رشق �ملتو�صط”.. بقعة من �لغاز �لطبيعي تتحكم يف “�خلريطة �ل�صيا�صية”.  
63

 ،2018/2/20 بو�صت،  نون  موقع  “ظهر”؟،  غاز  حقل  �أين  يت�صاءلون:  و�مل�رشيون  عيد  يف  �ليوم  “�إ�رش�ئيل”   
64

 https://www.noonpost.org/content/22129 :نظر�
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�ل�صنة حقل غاز كبري، �أطلق عليه ��صم “غزة مارين” على م�صافة 17 �إىل 21 ميالً بحرياً 

 ،2000 �صنة  ويف  �لفل�صطينية.  �ملياه  يف  �حلقل  �أرباع  ثالثة  يقع  حيث  غزة،  �صاحل  من 

حفرت بريت�ص غاز �ثنني من �الآبار يف �مليد�ن، و�أجرت در��صات �جلدوى مع نتائج جيدة. 

�لذي   ،1993 ل�صنة  �أريحا   - غزة  �تفاق  �لتحديد  وجه  وعلى  �أو�صلو،  �تفاقات  وبح�صب 

�أكده �التفاق �ملوؤقت التفاق �أو�صلو �لثاين �صنة 1995، تتمتع �ل�صلطة �لفل�صطينية بال�صلطة 

�ل�صيد،  باأن�صطة  ي�صمح  �لذي  �ل�صاحل  من  بحرياً  ميالً   20 حتى  مياهها  على  �لبحرية 

و�لرتفيه، و�الأن�صطة �القت�صادية مبا يف ذلك �حلفر. ولكن �تفاق �أو�صلو يعطي “�إ�رش�ئيل” 

�أي�صاً �حلق يف منع �ملرور �لبحري د�خل هذه �ملنطقة الأ�صباب �أمنية. 

يف  �إ�رش�ئيلية  معار�صة  وجود  مع  �لغاز  حقول  تنمية  تطورت  ذلك،  على  وعالوة 

ثيتي�ص يام  �حتاد  يف  �ل�رشكات  قدمت  وقد  و�ل�صيا�صية.  �لتجارية  �الأو�صاط  من   كل 

�ملجاورة  �الإ�رش�ئيلية  �لغاز  حقول  يف  للعمل  �أن�صئ  �لذي   Yam Thetis consortium

�لتما�صاً للحكومة �الإ�رش�ئيلية ملنع بريت�ص غاز من �حلفر يف غزة، و�ل�صبب �لذي مّت تقديه 

هو �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية لي�صت ذ�ت �صيادة، وبالتايل ال يكن �أن ت�صتفيد من معاهدة 

قانون �لبحار. ومع ذلك، يف متوز/ يوليو 2000، منح رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إيهود 

�الأول،  �لبئر  حلفر  �لبيطانية  غاز  بريت�ص  ل�رشكة  �أمنياً  تفوي�صاً   Ehud Barak بار�ك 

�لقانونية  �لناحية  من  ملزماً  لي�ص  ولكن  �صيا�صي،  �عرت�ف  من  كجزء   ،1 �لبحري  �لبئر 

�لثاين  �لبئر  حفر  غاز  بريت�ص  بد�أت   ،2000 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  ويف  لـ“�إ�رش�ئيل”. 

65
)�لبئر �لبحري 2(، لتقييم كمية �لغاز وجودته.

وبناًء على ما �صبق، فاإننا نوؤكد على �أن �كت�صاف حقل غزة �لبحري يف �صنة 1999 كان 

�صابقاً لغالبية �حلقول �لتي مّت �كت�صافها يف �رشق �لبحر �ملتو�صط؛ لكنه مل ينتقل �إىل مرحلة 

�لتطوير، ب�صبب عدم �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي يف �ملنطقة. لذلك قررت �رشكة �صل بيع كامل 

ح�صتها �لبالغة 90% من م�رشوع غاز غزة �لبحري �إىل �رشكة ��صتثمارية حملية، و�لتي 

تاأخر  �لذي  �مل�رشوع  تطوير  يف  للم�صاعدة  متخ�ص�ص  جديد  دويل  �رشيك  جللب  تخطط 

جمموعة  على  ��صتحو�ذها  خالل  من  �مل�رشوع  ورثت  �لتي  �صل  ل�رشكة  بالن�صبة   طويالً 

بي جي يف �ململكة �ملتحدة يف �صنة 2016. 

 Anis Antreasyan, ”Gas Finding In The Eastern Mediterranean: Gaza, Israel, And Other  
65

Conflicts,“ p. 2.
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وهنا �أعلن �صندوق �ال�صتثمار �لفل�صطيني �رش�ءه ح�صة �رشكة �صل يف حقل غاز غزة 

�لبحري، و�صيزيد �صندوق �ال�صتثمار �لفل�صطيني ح�صته لـ 5.27%، و�رشكة �ملقاولون 

�ملتحدون، بن�صبة 27.5%، و�صيتم بيع ن�صبة 45% �ملتبقية ل�رشكة ت�صغيل دولية مطورة، 

 CCC مع  بالتعاون  �لفل�صطيني[  �ال�صتثمار  ]�صندوق   PIF “�صرتكز  �ل�صندوق:  وقال 

]�رشكة �ملقاولون �ملتحدون[ جهودها على حتديد م�صغل دويل قادر على تطوير �تفاقات 

مبيعات �لغاز، و�إعد�د خطة تطوير ميد�نية مع �مل�صغل �ملختار”. كما �أكد �ل�صندوق على 

يف  �ال�صرت�تيجية  �الأ�صول  �أهم  �أحد  لتطوير  زخماً  �صيعطي  للرخ�صة  �جلديد  �لهيكل  �أن 

ل�صندوق  مركزي  ب�صكل  �صتكون  �لبحرية  غزة  تنمية  “�إن  وقال:  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة 

الأمن  �لفل�صطينية  �لروؤية  تعزيز  خالل  من  �لتنمية،  يف  و�رشيكه  �لفل�صطيني،  �ال�صتثمار 

66
�لطاقة �ملحلي، و�لتي �صتكون مدعومة بقطاع مزدهر للطاقة”.

باأعايل  �ملتعلقة  تلك  �صيّما  وال  �لدولية،  باملعاهد�ت  ملزمة  غري  “�إ�رش�ئيل”  �أن  ومبا 

�لبحار، وت�صري د�ئماً باالجتاه �ملخالف حلقوق �لبلد�ن، وتر�صم هي لنف�صها باأنها �لر�عي 

و�حلافظ للمعاهد�ت �لدولية، فاإن �أب�صط �صيء يف �تفاق �أو�صلو هو �ال�صتقالل �لفل�صطيني 

من خالل �صيطرة �ل�صلطة �لفل�صطينية على مو�ردها وعائد�ت �لغاز �ملكت�صف يف حدود 

�القت�صادية،  ن�صو�صه  يف  بالف�صل  عليه  ُحكم  قد  �أو�صلو  �تفاق  فاإن  وبهذ�،  �صيطرتها، 

كل  يف  ف�صل  باأنه  نقل  مل  �إن  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  وثرو�ت  مو�رد  على  و�ل�صيطرة 

�كت�صافات  على  �ملرتتبة  �لفل�صطينية  للتوجهات  حتليل  يلي  وفيما  و�ملجاالت.  �جلو�نب 

�لطبيعية  ملو�رده  و�متالكه  �صيطرته  يف  �لفل�صطيني  �حلق  وممار�صة  �لطبيعي   �لغاز 

وخ�صو�صاً �لغاز:

1. توجهات ال�رساع بني الفل�شطينيني والإ�رسائيليني: 

�الأو�صط تقريباً  �ل�رشق  �الأخرى يف  ترتبط جميع �حلروب و�النتفا�صات و�لنز�عات 

بخيط و�حد، حيث ُتعد هذه �ل�رش�عات جزء من �ملناف�صة �ملتز�يدة على �إيجاد و��صتخر�ج 

وت�صويق �لوقود �الأحفوري �لذي من �ملمكن �أن يوؤدي ��صتهالكه يف �مل�صتقبل �إىل جمموعة 

�نظر مالحق هذ� �لكتاب، خريطة رقم 4: منطقة �ملياه �الإقليمية �لفل�صطينية مقابل �صاطئ قطاع غزة، ويظهر   
66

فيها موقع حقل �لغاز غزة مارين، �ص 190، و�نظر �أي�صاً:

 Stuart Elliott, Shell agrees to sell stake in Gaza Marine gas field, offshore Palestine, site of
S&P Global Platts, 4/4/2018, https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/
natural-gas/040418-shell-agrees-to-sell-stake-in-gaza-marine-gas-field-offshore-palestine
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من �الأزمات �لبيئية �لكارثية. ويف خ�صم �ل�رش�عات �لعديدة �لتي حفزت على �كت�صاف 

هذه  وتعود  �ل�رش�عات.  هذه  مركز  يف  “�إ�رش�ئيل”  تقع  �ملنطقة،  يف  �الأحفوري  �لوقود 

يف  و�لفل�صطينيون  �الإ�رش�ئيليون  �لقادة  بد�أ  عندما  �لت�صعينيات،  �أو�ئل  �إىل  �ل�رش�عات 

67
�لنز�ع على رو��صب �لغاز �لطبيعي �لتي ت�صاع يف �لبحر �ملتو�صط قبالة �صاحل غزة.

وب�صبب منع �ل�صعب �لفل�صطيني �خلا�صع لالحتالل من تنمية مو�رده �لطبيعية، فاإن 

�ل�رشوط �لعقابية �لتي تفر�صها “�إ�رش�ئيل” على �القت�صاد �لفل�صطيني “تعرقل �أي �آفاق 

للنمو �مل�صتد�م”، مما يوؤثر �صلباً على تنمية �ملو�رد �لطبيعية �لفل�صطينية، ويحد من قدرة 

مو�ردها  تنمية  من  �ال�صتفادة  طريق  عن  �ملايل  عجزها  تخطي  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�إن هذه �لعر�قيل �الإ�رش�ئيلية بدورها ُتعد  �لطبيعية، ال �صيّما يف حقل غاز غزة �لبحري. 

�ملو�رد،  بتنمية  يتعلق  وفيما  �لفل�صطينية”.  �ل�صلطة  ال�صتد�مة  حقيقياً  خطري�ً  “تهديد�ً 
فاإن �تفاق �أو�صلو )�مللحق �لثالث، بروتوكول �لتعاون �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني يف �لب�مج 

ين�ص  �لطاقة،  لتنمية  برنامج  �إن�صاء  �إىل  خا�صة  ب�صفة  يدعو  و�الإمنائية(،  �القت�صادية 

على “�ال�صتغالل �مل�صرتك للنفط و�لغاز لالأغر��ص �ل�صناعية”، �إال �أن “�إ�رش�ئيل” تقوم 

بالتنمية �الأحادية �جلانب ملو�رد �لغاز �ملتجاورة، مع �إ�رش�رها على �الإنكار �ملتعمد للحق 

�إغالقاً ع�صكرياً حلماية  �لبحري يف غزة، وفر�صها  �لغاز  �لفل�صطيني يف تطوير رو��صب 

68
من�صات �لغاز يف �نتهاك و��صح للقانون �لدويل.

2. التوجهات الفل�شطينية ال�شتثمارية:

مهماً  تدفقاً  �لفل�صطينية  لل�صلطة  غزة  يف  �لطبيعي  �لغاز  م�رشوع  ��صتغالل  �صيوفر 

�أن   ،2012 ل�صنة  �لفل�صطيني  �ال�صتثمار  ل�صندوق  �ل�صنوي  �لتقرير  وي�صري  لالإير�د�ت، 

�لناجح  �لدخل  حتقيق  من  �لرئي�صة  �ملجاالت  من  كثري  يف  �لنطاق  و��صعة  “فو�ئد  هناك 

مل�رشوع �لغاز يف غزة”. وتقدر �لوفور�ت باأكرث من 560 مليون دوالر �صنوياً يف فاتورة 

�لطاقة �لفل�صطينية، وبنحو 2.5 مليار دوالر �إير�د�ت مبا�رشة على مدى عمر �مل�رشوع، 

 Michael Schwartz, Tomgram: Michael Schwartz, Israel, Gaza and Energy wars in the Middle  
67

East, site of TomDispatch.com, 26/2/2015, http://www.tomdispatch.com/blog/175961/
 tomgram%3A_michael_schwartz,_israel,_gaza,_and_energy_wars_in_the_middle_east/

 Susan Power, ”Preventing the Development of Palestinian Natural Gas Resources in the  
68

 Mediterranean Sea: Implications for Multinational Corporations Operating in Israel’s Gas
Industry,“ p. 39.
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كما تتوقع “فر�ص ��صتثمارية �صخمة يف قطاع �لطاقة” ل�رشكات م�صتقلة لتوليد �لطاقة. 

�آلية  �إن�صاء  �إىل  �لفل�صطينية  �حلكومة  �صتحتاج  �ملنافع،  هذه  على  �حل�صول  �أجل  ومن 

فا�صتخد�م  �لطاقة؛  مو�رد  �إد�رة  يح�ّصن  �أن  �أي�صاً  ذلك  �صاأن  ومن  �لكهرباء.  ال�صتهالك 

“�إ�رش�ئيل” ال�صتهالك �لغاز �لطبيعي لتوليد  �أي�صاً من حاجة  غاز غزة �لبحري قد يقلل 

من  هام�صي  ب�صكل  يقلل  �أن  �أي�صاً  �ال�صتخد�م  هذ�  �صاأن  ومن  للفل�صطينيني.  �لكهرباء 

�عتماد “�إ�رش�ئيل” على �حلقول �لتي ت�صيطر عليها جمموعة نوبل �إنرجي/ ديليك، �لتي 

فاإن  وبالتايل،  �الأخرى.  �الإ�رش�ئيلية  �حلقول  وجميع  تامار  حقل  تر�خي�ص  حالياً  متلك 

�حلقيقة �ملقلقة هي �حلالة �لفعلية لالقت�صاد �لفل�صطيني، ففي �أيلول/ �صبتمب 2013 �أفاد 

�صندوق �لنقد �لدويل International Monetary Fund: باأن �آفاق �ل�صفة �لغربية وقطاع 

غزة “قامتة”، وت�صود “�جتاهات مقلقة” يف �القت�صاد �لفل�صطيني، مبا يف ذلك تباطوؤ منو 

69
�لناجت �ملحلي �الإجمايل، و�أزمة نقدية كبرية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.

 Leviathan ليفياثان  و�حتاد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  تو�صلت  فقد  وباملقابل، 

�إىل   2014 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  للطاقة  �إنرجي  نوبل  �رشكة  بقيادة   consortium

مدينة  غرب  يف  مقرتحة  كهرباء  حمطة  �إىل  عاماً   20 ملدة  �لغاز  توريد  على  تن�ص  �تفاقية 

�إىل  �ملتو�صط  �لبحر  من  �الإ�رش�ئيلي  �لغاز  ت�صدير  باإمكانية  �ملحللون  تكّهن  وقد  جنني. 

�ملناطق �لتي تديرها �ل�صلطة �لفل�صطينية، وباإمكان “�إ�رش�ئيل” �أي�صاً تزويد حمطة توليد 

�لطاقة يف غزة، ولكن �صيطرة حما�ص على قطاع غزة �أدى �إىل تعقيد هذه �لق�صية. و�عتماد�ً 

على عدد من �ملتغري�ت، رمبا يكن �إعادة توحيد �صلطة �حلكم �لذ�تي على �ل�صفة �لغربية 

بالطاقة.  غزة  حمطة  تزويد  ب�صاأن  ترتيبات  التخاذ  فر�صاً  يوفر  قد  مما  غزة،  وقطاع 

ويعود  لديها،  �لطاقة  م�صتقبل  ب�صاأن  �لعقبات  من  كثري�ً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وتو�جه 

ذلك �إىل توتر �لعالقات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية، و�صيطرة “�إ�رش�ئيل” �أي�صاً على �ملو�رد 

 
70

�لبحرية، وعلى �صحن �لغاز من هذه �ملو�رد �إىل �ل�صفة �لغربية وغزة.

 Simon Henderson, ”Natural Gas in the Palestinian Authority: The Positional of Gaza Marine Offshore  
69

 Field,“ Policy Brief, The German Marshall Fund of the United States, March 2014, p. 10,
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Henderson20140301-
GermanMarshallFund.pdf

Michael Ratner, ”Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean,“ p. 13.  
70
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اأ. التوجهات الفل�شطينية نحو اتخاذ تدابري م�شادة:

ت�صكل �ملو�رد �لطبيعية وم�صادر �لطاقة عن�رش�ً حا�صماً يف �لنمو �القت�صادي و�لتنمية 

�ل�صناعية يف �أي بلد، حيث �إن �أمن �لطاقة �لذي ين�صاأ عن تنويع م�صادرها، ي�صكل �لركيزة 

�الأكب لالأمن �لوطني. �إن �ل�صيادة �لد�ئمة على �ملو�رد �لطبيعية مكر�صة مبوجب �لقانون 

�لفل�صطيني يف مو�رده �لطبيعية، كما يحظر على  �ل�صعب  �لذي يكفل حّق  �لعريف،  �لدويل 

�الأر��صي  ��صتغالل  �حلربي،  �الحتالل  قو�نني  مبوجب  حمتلة،  بو�صفها  “�إ�رش�ئيل” 
�ملحتلة �أو مو�ردها �لطبيعية من �أجل �لنهو�ص مب�صاحلها �القت�صادية، ولكن “�إ�رش�ئيل” 

ت�صيطر على �ملو�رد �لطبيعية �لفل�صطينية منذ �صنة 1967، كجزء من �حتاللها لالأر��صي 

�لتنمية  عملية  ويعرقل  �ملتدهور،  �لفل�صطيني  �القت�صاد  على  يوؤثر  مما  �لفل�صطينية، 

71
�لفل�صطينية �القت�صادية.

يقول بع�ص �مل�صوؤولني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية؛ �إن �ل�صلطة طلبت مر�ر�ً وتكر�ر�ً من 

رئي�ص �لوزر�ء �لبيطاين �ل�صابق توين بلري Tony Blair ب�صفته �ملمثل �خلا�ص للجنة 

�لرباعية Quartet on the Middle East، �أن يح�صل على �لتز�ٍم من “�إ�رش�ئيل” ُيِكّن 

�ئتالف �ل�رشكات من تطوير حقلي �لغاز يف غزة. 

�لقيود  لتخفيف  �لتد�بري  من  �صل�صلًة  �لرباعية  �قرتحت   ،2012 فب�ير  �صباط/  ويف 

“�ل�صالم”. وعلى ما يبدو  �أجل ��صتئناف حمادثات  �الإ�رش�ئيلية على �لفل�صطينيني، من 

فاإن �لتد�بري ت�صمنت �إعطاء �ل�صوء �الأخ�رش لل�صلطة �لفل�صطينية ال�صتغالل �حتياطيات 

�لغاز، فثمة  �ملبذولة لتطوير حقلي  �إحباط �جلهود  “�إ�رش�ئيل” يف  ��صتمرت  و�إذ�  �لغاز. 

فيمكنها  در��صتها.  يف  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �لتحرير  منظمة  ترغب  قد  عديدة  خيار�ت 

مثالً �إثارة ق�صية �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �ملفرو�ص على غزة يف �إطار �الأمم �ملتحدة، وبيان 

�الأثر �لذي يخلفه �حل�صار على مياه �لقطاع �الإقليمية وعلى �لفل�صطينيني يف غزة، وذلك 

�ملتحدة كدولٍة ع�صو. و�صيكون  �الأمم  �إىل  �ل�صاعية لالن�صمام  ��صرت�تيجيتها  من خالل 

على  �صيادتها  مبمار�صة  دولٍة  كل  �أحقية  يف  �ملتمثل  �الأ�صا�صي  �ملبد�أ  على  قائماً  �لطرح 

�الإقليمية.  �أر��صيها ومياهها 

قريباً “�لغاز �لطبيعي” على �صو�طئ غزة، وكالة معاً �الإخبارية، 2015/2/23، �نظر:  
71

http:/ /maannews.net/Content.aspx?id=763036&fbclid=IwAR3YVwfkKZIFHM 
moYKq1kRcdmfNY3qw2mbkr_30nzjeawVUk1jMpbBW5F3E
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تنازعه  ال  �أمٌر  وهو  �لفل�صطينية،  �الإقليمية  �ملياه  �صمن  يقعان  �لغاز  حقلي  �أن  ومبا 

وين�ص  جتارياً.  منهما  و�ال�صتفادة  تطويرهما  يف  �حلق  للفل�صطينيني  فاإن  “�إ�رش�ئيل” 
�ملو�رد  ��صتخد�م  يف  ح�رشيٍة  بحقوقٍ  �ل�صاحلية  �لدولة  �أحقية  على  �لدويل  �لقانون 

72
�لطبيعية �ملوجودة يف منطقتها �القت�صادية �خلال�صة.

�لتنمية  ملو�جهة  “�إ�رش�ئيل”  ت�صعها  �لتي  و�لعقبات،  �لتحديات  من  بالرغم  ولكن 

�لفل�صطينية يف جمال �لطاقة، فاإن �رشكة “م�صادر لتطوير �ملو�رد �لطبيعية وم�صاريع �لبنية 

�لتحتية”، �لتي �أ�ص�صها �صندوق �ال�صتثمار �لفل�صطيني �صنة 2015، لتقود ��صرت�تيجيته 

يف قطاع �لطاقة، تعمل دون كلل الإيجاد خيار�ت لت�صويق �حتياطيات �لغاز، حيث مّت خالل 

�لتي  �لفل�صطينية،  �لطاقة  توليد  و�رشكة  �الأردن  بني  نو�يا  خطابات  على  �لتوقيع   2015

�صتقوم ببناء حمطة توليد �لكهرباء يف �صمال �ل�صفة �لغربية. هذه �خلطابات هي مقدمة 

خطوة  تكون  �أن  �ملمكن  من  و�لتي  �لبحري،  غزة  حقل  من  �لغاز  �رش�ء  �تفاقيات  الإبر�م 

لالإ�صهام يف تطوير هذ� �ملجال. ومبو�ز�ة ذلك، هناك خطط فل�صطينية لتطوير قدرة توليد 

�لكهرباء يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، تتمثل باإن�صاء �صبكة لتوريد �لغاز �لطبيعي، باالإ�صافة 

73
�إىل بع�ص �الإجر�ء�ت �حلكومية ل�صالح قطاع �لكهرباء ل�صمان ��صتد�مته �لتجارية.

ب. التوجهات الن�شالية لإحراز احلقوق: 

�لنهائي  �لو�صع  مفاو�صات  على  مو�ردهم  ��صتغالل  يف  �لفل�صطينيني  حّق  يتوقف 

�إيجاد  �الأطر�ف الإبر�مها و�لتي ت�صهم يف  �لتي ت�صعى  �لغاز  �الإ�رش�ئيليني. و�تفاقات  مع 

�أر�صية �العتماد و�لتبعية، و�صيكون من �ل�صعب �لتغلب عليها يف حال �لتو�صل �إىل ت�صوية 

عن طريق �لتفاو�ص، و�صرت�صخ �لو�صع �لر�هن بالنظر �إىل تبدد �آمال حّل �لدولتني. ولذلك 

�لفل�صطيني،  �ملدين  و�ملجتمع  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة  �لتحرير،  منظمة  ت�صتمر  �أن  بّد  ال 

�ل�صغط  لها، ملمار�صة  �ملتاحة  �الأدو�ت  ��صتخد�م كل  �لت�صامن مع فل�صطني يف  وحركات 

�لفل�صطينية،  �ل�صيا�صات  �صبكة  �ل�صبكة،  موقع  نقمة،”  �أم  نعمٌة  غزة:  قبالة  �لغاز  “حقول  قطان،  فيكتور   
72

ني�صان/ �أبريل 2012، �نظر:

 https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2012/04/Kattan_PolicyBrief_Arabic_April-2012.pdf 

لفل�صطني،  �لطاقة  �أمن  �الأوىل نحو حتقيق  �ل�صمال يف جنني �خلطوة  �لدكتور حممد م�صطفى: حمطة كهرباء   
73

موقع دنيا �لوطن، 2016/4/12، �نظر:

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/12/901283.html?fbclid=IwAR3I4UKikF_
qb15b-zSsJMZMH7pGB_SDnwqudDutiE2kQzeXJm2Nw4j3oqo
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من �أجل �إحقاق �لعد�لة، وم�صاءلة “�إ�رش�ئيل” ومطالبتها بتعوي�ص �لفل�صطينيني عن نهب 

ثروتهم �لطبيعية، ولي�ص كو�صيلٍة لالإذعان للتبعية �لق�رشية. 

يف  �القت�صادي”  “�ل�صالم  ُي�صمى  ما  يف  معينة  عنا�رش  من  �لفل�صطينيون  ينتفع  وقد 

�ملدى �لق�صري، من خالل تعزيز �لنمو �القت�صادي و�لتنمية، ولكن ال يكن حلالة �لتنمية 

هذه �أن تتاأتى على ح�صاب حالة ال حمدودة من �لتبعية و�ل�صيادة �ملنقو�صة. ويجب على 

�ملحافل  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حما�صبة  �أجل  من  �لدفع  على  يعملو�  �أن  �لفل�صطينيني 

 ،International Criminal Court )ICC( �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  مثل  �لدولية، 

وهذ�  �لدويل.  �لقانون  مبوجب  حمتلة  كقوة  مب�صوؤوليتها  �لوفاء  على  “�إ�رش�ئيل”  حلمل 

�صمن  �ملوجودين  �ل�صكان  عي�ص  �ُصبل  حماية  مب�صوؤولية  مكلفة  “�إ�رش�ئيل”  �أن  يعني 

نطاق �صيطرتها، مبا يف ذلك تزويدهم بالكهرباء و�لوقود. كما يجب �لعمل على مو�جهة 

و�قع  لفر�ص  �إ�رش�ئيلية  حماولة  و�أي  ق�رشي،  �قت�صادي  تكامل  لفر�ص  �حتماالت  �أي 

�ملطالبة  خالل  من  وذلك  �لو�حدة،   Apartheid �لعن�رشي(  )�لف�صل  �الأبرتهايد  دولة 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �ملو�صوعة  �ل�صيا�صية  �لروؤية  كانت  ومهما  و�مل�صاو�ة.  �حلقوق  باإعمال 

و�لفل�صطينيني، فاإنه يجب على �لقيادة �لفل�صطينية �أن ت�صع ��صرت�تيجية تتمحور حول 

�صفقات �لغاز هذه، وتاأطري مفاهيم �لتنمية �القت�صادية �صمن �ل�رش�ع �الأو�صع من �أجل 

74
حترير فل�صطني.

)تركيا، وقرب�س،  العربية  التوجهات غري  الثاين:   املطلب 

                                   واليونان(:

اأولً: التوجهات الرتكية جتاه حقول الغاز يف �رسق البحر املتو�شط:

تطمح تركيا الإن�صاء مركز للطاقة لال�صتفادة من �ملوقع �ال�صرت�تيجي للبالد، �لذي 

يربط �لبلد�ن �لغنية باملو�رد يف �رشق �ملتو�صط مع �الأ�صو�ق �الأوروبية يف �لغرب، حيث 

�مل�صال  �لطبيعي  �لغاز  من  �جلديدة  �ملرنة  و�الإمد�د�ت  �الإ�رش�ئيلي  �لغاز  �كت�صافات  �إن 

عب تركيا، من �ملمكن �أن ت�صاعد تركيا يف حتقيق هدفها لتكون ممر عبور يربط �ل�رشق 

طارق بقعوين، فل�صطني، مورد �لطاقة �ملنهوب، �صحيفة الأخبار، بريوت، 2017/5/16، �نظر:  
74

https://www.al-akhbar.com/Opinion/230637



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات121

اكت�ساف الغاز يف �سرق البحر املتو�سط بني النفوذ و“التعاون”

�ل�صعيفة  �لبلد  عالقات  ب�صبب  �لو�صوح  �إىل  تفتقر  تركيا  ��صرت�تيجية  �أن  �إال  بالغرب، 

مع جري�نها، و�مل�صتوى �ل�صعيف لتحرير �ل�صوق، و�الإ�صالح �لتنظيمي �لالزم الإن�صاء 

مركز غاز قابل لال�صتمر�ر. ولكن �الأ�صا�ص �ملنطقي و��صح، حيث �إن من �صاأن �لتعاون 

على  تركيا  ح�صول  �صمان  على  ت�صاعد  �إقليمية  عالقات  و�إن�صاء  �ملن�صود،  �الإقليمي 

مو�رد طاقة مي�صورة �لتكلفة على �ملدى �لطويل، ويوؤدي �إىل فو�ئد �قت�صادية و�صيا�صية 

75
د�ئمة على �لدولة �لرتكية.

يف  �لغاز  حقول  جتاه  �لطاقة،  �أمن  �أجل  من  �لرتكية  �لتوجهات  بالتحليل  و�صنناق�ص 

�رشق �لبحر �ملتو�صط من خالل �لتطرق لـ:

1. التوجهات الرتكية لأمن الطاقة: 

�إن �أمن �لطاقة �أمر بالغ �الأهمية لرتكيا �لتي تعتمد ب�صكل تام على و�رد�تها يف توفري 

�لطاقة، لذلك تعمل �حلكومة �لرتكية على �إحد�ث تغيري�ت هيكلية كبرية يف قطاع �لطاقة 

�إىل �ملخاوف ب�صاأن �العتماد �لكبري على و�رد�ت �لغاز  د�خل �لبالد، ويرجع ذلك �أ�صا�صاً 

�لطبيعي، مما ي�صبب قلقاً �صو�ء من �لناحية �لتجارية �أم من منظور ��صرت�تيجي، ولتفادي 

للغاز  �لرئي�صي  �ملورد  على  �ملطلق  �عتمادها  خف�ص  �صيا�صة  تركيا  تتبع  �ملخاوف  هذه 

�لرتكية.  �لغاز  و�رد�ت  �إجمايل  من  تقريباً   %53 توفر  �لتي  رو�صيا،  �لوحيد،  �لطبيعي 

لال�صتري�د  �لتحتية  للبنية  �حلالية  �لقدرة  على  �عتمادها  تقلي�ص  �أي�صاً  تركيا  وتعتزم 

و�لنقل، �لتي ال ت�صتطيع تلبية �لطلب على �لغاز يف فرت�ت �لذروة، حيث تنوي تركيا تنويع 

م�صادر �إمد�د�ت و�أنو�ع ��صتري�د �لغاز، �صو�ء من خطوط �أنابيب �لغاز �أم �لغاز �لطبيعي 

وب�رشوط  �ملتاحة  �مل�صادر  من  �أو�صع  جمموعة  من  �لو�رد�ت  تو�فر  ل�صمان  �مل�صال 

�لبنية  قدرة  ت�صمح  عندما  �لبالد  يف  �لغاز  من  �ملزيد  تخزين  على  �لعمل  مع  تناف�صية، 

�لطبيعي،  للغاز  �أن ت�صبح مركز�ً جتارياً  �لتحتية بذلك، ويف هذه �حلالة ت�صتطيع تركيا 

76
حيث ت�صتطيع �ملتاجرة بالغاز �لطبيعي �لز�ئد لديها.

 Gina Cohen and Aura Sabadus, Israeli’s role in Turkey’s gas hub, site of Petroleum Economic,  
75

1/8/2017, http://www.petroleum-economist.com/articles/midstream-downstream/lng/2017/
israels-role-in-turkeys-gas-hub

 Gulmira Rzayeva, ”Gas Supply Changes in Turkey,“ site of The Oxford Institute for Energy  
76

Studies, University of Oxford, January 2018, p. 1, https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-
content/uploads/2018/01/Gas-Supply-Changes-in-Turkey-Insight-24.pdf
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منطقة  يف  �لطبيعي  للغاز  جديدين  منتجني  قريباً،  وقب�ص  “�إ�رش�ئيل”  ت�صبح  وقد 

�أن �مل�صاحلة بني تركيا  �رشق �لبحر �ملتو�صط، مع تو�فر �لغاز لديهما للت�صدير، ويبدو 

�أ�صا�صاً �صيا�صياً  �إعادة توحيد قب�ص، ت�صع  و“�إ�رش�ئيل”، و�ملفاو�صات �جلارية ب�صاأن 

حمتمالً لرتكيا ال�صتري�د �لغاز �لطبيعي من منطقة �رشق �لبحر �ملتو�صط. ومن �ملمكن �أن 

 يف �لعام، من �لغاز �لطبيعي من “�إ�رش�ئيل” وقب�ص 
3
يتم ت�صدير �أكرث من 10 مليار�ت م

�إىل تركيا من خالل خطوط �أنابيب حتت �لبحر، �لتي �صتمر عب قب�ص مبجرد حّل ق�صية 

�إعادة �لتوحيد يف �جلزيرة �لقب�صية، مما �صريكز �هتمام �أنقرة بتنويع م�صادر �الإمد�د�ت 

�لغر�ص  لهذ�  �ملعدة  �لتخزين  مر�فق  يف  �لغاز  من  ممكن  قدر  باأكب  �الحتفاظ  مع  لديها، 

�لتحتية، فهذ� من �صاأنه لي�ص فقط �صمان  �لبالد، ومبجرد تو�صيع قدر�ت بنيتها  د�خل 

وفرة �لغاز يف �أوقات �لذروة، ولكن �أي�صاً �إعادة ت�صديره �إىل �لدول �الأوروبية �ملجاورة، 

حيث �صتحتل تركيا من وجهة �لنظر �ل�صيا�صية مكانة مهمة، الأن �صوق �لغاز �صي�صعها يف 

 
77

مركز �ل�صبكة �جليو�صيا�صية و�لطاقة يف منطقة �رشق �ملتو�صط.

2. توجهات تركيا ال�شرتاتيجية:

الإنهاء  قوي  كبديل  ظهرت  وقد  و�آ�صيا،  �أوروبا  بني  حا�صم  ج�رش  �أنها  تركيا  �أثبتت 

�العتماد على �إمد�د�ت �لغاز من رو�صيا �إىل �أوروبا، ولكن ظهر مناف�صون جدد يف �صوق 

وتركمان�صتان،  �أذربيجان،  مثل:  للغاز،  كمزود  �الأكب  �لرتكي  �لدور  يتحدون  �لطاقة 

و�لعر�ق، و�إير�ن، و“�إ�رش�ئيل”، وقب�ص؛ و�لتي هي �أي�صاً منتج رئي�صي للغاز، ويكن 

بالرغم من  �لغاز �جلنوبي،  �أو م�صهماً حمتمالً يف ممر  �أي�صاً مورد�ً حمتمالً،  �أن ت�صبح 

�أنها قد ال يكون لها �لقرب �ل�صيا�صي نف�صه من �أوروبا مثل تركيا. لذلك تبز هنا �أهمية 

�لدور �ملتاح لرتكيا ب�صبب قرب �لعالقات بينها وبني �الحتاد �الأوروبي. لذلك، �صوف ُتعد 

تركيا هي �لدولة �لقادرة على �لهيمنة على �لطاقة. و�تفقت “�إ�رش�ئيل” وتركيا على تطبيع 

�إن  حيث   ،2010 �صنة  يف  �صوء�ً  �زد�دت  قد  كانت  �لتي  بالكامل  �لديبلوما�صية  �لعالقات 

�آفاق �إن�صاء خط �أنابيب �لغاز �لطبيعي بني “�إ�رش�ئيل” وتركيا �أ�صهمت جزئياً يف حت�صني 

�لعالقات، بالرغم من �أن �ملناق�صات مل تنتهي بعد، و�أي م�رشوع من �ملرجح �أن ي�صتغرق 

يربط  �لغاز  لنقل  �أنابيب  خط  تطوير  فاإن  �أعاله،  �أ�صري  كما  ذلك،  ومع  الإكماله.  �صنو�ت 

ليفياثان �إىل تركيا، من �ملمكن �أن يعوقه �ل�رش�ع �لد�ئر يف قب�ص. فاأي خط �أنابيب �صيتم 

Ibid, p. 12.  
77
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ت�صييده من �ملرجح �أن ير عب �ملنطقة �القت�صادية �خلال�صة لقب�ص، مما يعطيها �لقدرة 

78
على ��صتخد�م م�رشوع �لفيتو لرف�صه.

لهذ�، فمن �ملمكن �إر�صال غاز �رشق �لبحر �ملتو�صط �إىل �أوروبا عب تركيا، مما �صيوؤدي 

�إىل دعم �لعالقات بني تركيا و�الحتاد �الأوروبي، من خالل زيادة �أهمية تركيا باعتبارها 

ممر عبور لنقل �لغاز �لطبيعي، ومن ثم م�صاعدة �الحتاد �الأوروبي يف �ل�صعي �إىل حترير 

نف�صه من �العتماد �ملفرط على �لغاز �لرو�صي. باالإ�صافة �إىل ذلك، فاإنه �صيكون لهذ� �لغاز 

�أثر �إيجابي على �لعالقات �الأوروبية �لرتكية من خالل �مل�صاعدة على �حلفاظ، على �ملدى 

من  و�الأهم   
79

�ملتو�صط. �رشق  يف  وتركيا  �الأوروبي  �الحتاد  بني  �لتحالف  على  �لطويل، 

�إىل  �لطريق، الإحر�ز تقدم ملمو�ص يف عملية �ن�صمام تركيا  �إف�صاح  �إىل  �أنه �صيوؤدي  ذلك، 

80
�الحتاد �الأوروبي.

دوالً  حمذر�ً  �أردوغان،  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  �رشح  ت�صعيدية  خطوة  ويف 

و�رشكاٍت من �لتنقيب عن �لغاز يف �ملنطقة �لبحرية �لو�قعة قبالة �صو�حل قب�ص. ون�صح 

�أد�ة  تكون  باأال  �ل�صو�حل  هذه  قبالة  بالتنقيب  تقوم  �لتي  �الأجنبية  �ل�رشكات  �أردوغان 

�أردوغان:  وقال  �ليوناين.  باجلانب  ثقتها  خالل  من  وقوتها  حدودها  تتجاوز  �أعمال  يف 

“نحّذر من يتجاوزون حدودهم يف بحر �إيجه )يف �إ�صارة �إىل �ليونان( وقب�ص ويقومون 
و�أردف  �جلنوبية”.  حدودنا  عند  �لتطور�ت  على  تركيزنا  م�صتغلني  خاطئة  بح�صابات 

�إيجه  بحر  يف  نف�صها  هي  عفرين  يف  �لقومي  �الأمن  عن  �لدفاع  يف  حقوقنا  “�إن  �أردوغان: 

81
وقب�ص”.

فقد قامت �لبحرية �لرتكية باعرت��ص �صفينة حفر تابعة ل�رشكة �إيني �الإيطالية كانت 

يف طريقها للتنقيب عن �لغاز �ملكت�صف �أخري�ً يف �ملياه �لقب�صية، كما جّددت �لتاأكيد على 

 Simone Tagliapiatra, ”Turkey and the regional natural gas geopolitics, The hub vision, in  
78

 light of the future prospects of the Southern gas corridor,“ Istanbul Policy Center, IEMed,
p. 179, https://www.iemed.org/actualitat/noticies/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/
qm22/994Quaderns_TurkeyGasGeopolitics_STagliapietra.pdf

 Ayla Gürel and Fiona Mullen, ”Can Eastern Mediterranean Gas Discoveries Have a Positive  
79

Impact on Turkey-EU Relations?,“ p. 3.

 Ibid., p. 2.  
80

ت�صاعد �ل�رش�ع بني تركيا وقب�ص وم�رش على غاز �ملتو�صط، �لعربي �جلديد، 2018/2/14.  
81
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و�لقبار�صة  تركيا  حقوق  على  �حلفاظ  �أجل  من  �لالزمة  �خلطو�ت  بكل  �لقيام  عزمها 

82
�الأتر�ك ومنع �تخاذ خطو�ت �أحادية يف �رشق �لبحر �ملتو�صط.

ومن خالل ما تقدم، فاإن م�صادر �لطاقة يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، يجب �أن ت�صرتك فيها 

جميع دول �ملنطقة )م�رش، ولبنان، و“�إ�رش�ئيل”، وقب�ص ب�صطريها، وتركيا(، من �أجل 

حّل �مل�صكالت �ل�صيا�صية �لتي تع�صف بها، باالإ�صافة الحتو�ء �أي �رش�ع متوقع ممكن 

بينهم. ونتيجة  �لبحرية  �إقليمية، و�ل�صبب عدم تر�صيم �حلدود  �إىل �رش�عات  �أن يتطور 

ذ�تياً  تكتفي  “�إ�رش�ئيل”  �صيجعل  �لذي  �لغاز  حقول  من  لكثري  “�إ�رش�ئيل”  الكت�صافات 

لفرت�ت طويلة من ذلك �ملخزون �لغازي �لذي يحولها �إىل دولة م�صّدرة للغاز، �صيجعلها 

تعمل مع بع�ص دول �ملنطقة من �أجل تاأمني حقولها �لغازية، لذلك كان من �ل�رشوري �أن 

�إمتام  �أجل  �الأمريكي من  �ل�صغط  �الأ�صا�صية، فبز  بالدرجة  حت�صن عالقاتها مع تركيا 

�الأوىل،  بالدرجة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صلحة  هدفه  �لذي  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  بني  �مل�صاحلة 

�أ�صا�صيني وهما:  “�إ�رش�ئيل” بعد �تفاقها مع تركيا من حتقيق هدفني  وذلك لكي تتمكن 

توزيع  �أجل  ومن  �ملكت�صفة،  �حلقول  هذه  تاأمني  على  �ملرتتبة  �الأمنية  �ل�صغوط  تخفيف 

يف  �الأنابيب  مّد  خالل  من  �لرتكية  �الأر��صي  عب  �الأوروبية  �لدول  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لغاز 

�أ�صهل من  �قت�صادية و�أمنية، و�صيكون  �إىل تركيا، الأن ذلك �صيكون ذ� تكلفة  �لبحر  قاع 

نقله عب �الأنابيب و�لنقل �لبحري �إىل �أوروبا. لذلك ركزت “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة 

على �إمتام �مل�صاحلة �لرتكية �الإ�رش�ئيلية، وو�فقت تركيا على ذلك من �أجل �أن تاأخذ دور�ً 

مركزياً يف �صفقات �لغاز �ملبمة يف �ملنطقة م�صتقبالً.

ثانياً: التوجهات القرب�شية جتاه الغاز يف �رسق املتو�شط:

�أثينا  بني  �لكالم  حرب  ت�صاعد  مع  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  �لتوتر  حدة  �زد�دت 

و�أنقرة ونيقو�صيا حول �حتياطيات �لنفط و�لغاز يف �ملنطقة. وقد تكثف �خلالف حول 

يف  �تفاقاً  وم�رش  وقب�ص  �ليونان  قادة  وّقع  �أن  بعد  �ملنطقة  مياه  يف  �لهيدروكربونات 

�ملت�صارعة  �ملجتمعات  ح�صد  من  بدالً  ولكن  �لطاقة.  جمال  يف  �لتعاون  لتعزيز  �لقاهرة 

للتوفيق، يبدو �أن �حتمال �إيجاد �إمد�د�ت �لطاقة �لبديلة قد و�ّصع �لفجوة بني هذه �لدول، 

ال�رسق  �لغاز، �صحيفة  �لتنقيب عن  �ملتو�صط ومتنع قب�ص من  �ل�صتار بركات، تركيا ت�صعد يف �رشق  عبد   
82

الأو�شط، لندن، 2018/2/12.
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�إىل مياه متنازع عليها، مما  �إر�صال �صفينة بحثية ال�صتك�صاف �لغاز  حيث قررت تركيا 

83
ز�د من تفاقم �خلالف حول حقوق �حلفر.

ووفقاً للخب�ء، فاإن �الأهمية �ملتز�يدة للطاقة يف قب�ص قدمت حافز�ً كبري�ً للم�صاحلة 

�الإقليمية يف منطقة �رشق �ملتو�صط، حيث ظهر خالل �لعقد �ملا�صي يف كل من “�إ�رش�ئيل” 

وم�رش و�حدة من �أكب �كت�صافات �لغاز �لطبيعي يف �لعامل، وعرثت قب�ص على ما يقدر 

5.4 تريليونات قدم مكعب من �لغاز �لطبيعي يف �أحد �كت�صافات �لغاز �لطبيعي يف  بنحو 

�أو�خر �صنة 2011. ويف �صنة 2016 كان �الهتمام �الأكرث و�صوحاً، هو وجود كتلة بحرية 

�إيني عن  �أبلغت �رشكة  �لبحري يف م�رش، حيث  �لبحر بالقرب من حقل زوهر  غازية يف 

�كت�صاف ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من �لغاز �لطبيعي يف �صنة 2015. وعلى 

مدى �ل�صنو�ت �خلم�ص �ملا�صية، ��صتحوذ �حتياطي �لغاز يف �ملياه �ملحيطة بقب�ص على 

دول  معظم  كانت  حيث  �ملتحدة،  و�لواليات  �أوروبا  خ�صو�صاً  �لدويل  �ملجتمع  �هتمام 

بديلة  م�صادر  عن  تبحث  رو�صيا،  من  �لطبيعي  �لغاز  ت�صتورد  �لتي  �الأوروبي  �الحتاد 

ب�صبب ��صتخد�م رو�صيا ل�رشكة غازبروم  Gazprom )�رشكة �لغاز �لطبيعي يف رو�صيا( 

ك�صالح �صغط خالل �الأزمة �الأوكر�نية. ولي�ص من �لغريب، �أن �لرئي�ص �الأمريكي �ل�صابق 

�أثر  له  �لعادل و�ل�صامل لقب�ص �صيكون  باأن �حلل  قال   Barack Obama �أوباما  بار�ك 

تاريخي وبعيد �ملدى، الأنه �صيح�صن �لفر�ص �القت�صادية جلميع �صعب قب�ص، و�صيعزز 

84
�أمن �لطاقة يف منطقة �لبحر �ملتو�صط وخارجها.

ومن �أجل �الطالع على �لتوجهات �لقب�صية �ملتعلقة باكت�صافات �لغاز يف �رشق �لبحر 

�ملتو�صط ف�صنقوم بتحليل هذه �لتوجهات وفق �لتايل: 

1. التوجهات القرب�شية الديبلوما�شية وحّل عقدة الواقع:

�حلدود  على  ولبنان  “�إ�رش�ئيل”  من  كل  مع  �لقب�صية  �حلكومة  تفاو�صت  �أن  بعد 

�لبحرية، جتد نيقو�صيا نف�صها طرفاً حمتمالً يف نز�ع ديبلوما�صي، حيث يوؤكد م�صوؤولون 

 Helena Smith, Oil and gas reserves around Cyprus give Greece and Turkey more to fight about,  
83

 The Guardian newspaper, 10/11/2014,
https://www.theguardian.com/business/2014/nov/10/oil-gas-reserves-cyprus-greece-turkey

 Nasos Koukakis, “A multibillion-dollar natural gas boom may reunify Cyprus”, CNBC,  84

8/1/2017, https://www.cnbc.com/2017/01/06/a-multibillion-dollar-natural-gas-boom-may-
reunify-cyprus.html
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“�إ�رش�ئيل” وقب�ص، هي بال�صبط  �أن نقطة �حلدود �لبحرية �ل�صمالية بني  �إ�رش�ئيليون 

�ملفاو�صني  �أن  �إىل  ي�صري  مما  وقب�ص،  لبنان  بني  �التفاقية  يف  نف�صها  �جلنوبية  �لنقطة 

�القت�صادية  �ملناطق  بني  �حلدود  خلط  “�إ�رش�ئيل”  بروؤية  �صمناً  �عرتفو�  قد  �للبنانيني 

دولية  نز�عات  يف  �صوهد  منوذجاً  �صينا�صب  وذلك  و“�الإ�رش�ئيلية”.  �للبنانية  �حل�رشية 

�لتخلي  �الأطر�ف  فيه  ترف�ص  �لذي  �لبحري  و�لغاز  �لنفط  تطوير  حول  معينة  �أخرى 

�أن  �إيجاد حّل لكل طرف كي يقوم بتطوير مو�رده، على  عن مطالبها، لكنها تعمل على 

�العرت�ف �ل�صمني باملناطق �القت�صادية �حل�رشية �الإ�رش�ئيلية، يكن �أن يعيق �أو يحبط 

�مل�صادقة �لبملانية �للبنانية على �التفاق مع قب�ص. غري �أنه يبدو باأن �ل�صبب �لرئي�صي 

م�صلحة  لديها  �أن  تعتقد  �لتي  تركيا  �إزعاج  عن  لبنان  �متناع  هو  �لت�رشيعي،  للتاأجيل 

1974، عندما تدخلت  �إىل �صنة  حيوية يف قر�ر�ت �جلزيرة. وهذ� �العتقاد يعود تاريخه 

�أنقرة ع�صكرياً يف قب�ص حلماية �الأقلية يف تلك �لبالد. ويف �ل�صياق ذ�ته د�نت �أنقرة بالفعل 

قد  و“�إ�رش�ئيل”  نيقو�صيا  من  كالً  �أن  من  بالرغم  و“�إ�رش�ئيل”،  قب�ص  بني  �التفاقية 

85
جتاهلتا على ما يبدو تلك �لت�رشيحات.

و�إقليمياً بني جمهورية قب�ص  �صيا�صياً  باأن قب�ص مق�صمة  �لعملي يقول،  و�لو�قع 

وبلد�ن  قب�ص  جمهورية  تبذلها  �لتي  فاجلهود  �لرتكية؛  �لقب�صية  و�ملنطقة  �ليونانية 

�حلدود  تق�صيم  على  لالتفاق  “�إ�رش�ئيل”،  خ�صو�صاً  �الأخرى،  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق 

�لبحرية بني هذه �لدول كبرية جد�ً. وقد عار�صت تركيا حقوق �حلفر ال�صتك�صاف �لطاقة، 

بدون خطة لتوحيد �جلزيرة �لقب�صية و�لقبار�صة �الأتر�ك. ويبدو �أن جمهورية قب�ص 

تتوقع ت�صدير�ً كبري�ً يف �مل�صتقبل الإير�د�ت �لغاز من �حلفر يف حقل �أفروديت، وهو حقل 

هذه  حول  �خلالف  �أن  يبدو  ذلك  ومع  لقب�ص،  �جلنوبي  �ل�صاحل  قبالة  �لطبيعي  للغاز 

�الأتر�ك  و�لقبار�صة  �ليونانيني  �لقبار�صة  بني  �ملفاو�صات  يف  عليه  �لتاأكيد  مّت  قد  �مل�صاألة 

م�صطفى  �نتخابهم  عقب  �ملتحدة،  �الأمم  و�صاطة  طريق  عن  حمادثاتهم  ��صتاأنفو�  �لذين 

86
�أكينجي Mustafa Akıncı كزعيم للقبار�صة �الأتر�ك يف ني�صان/ �أبريل 2015.

�ملياه  باأن  تقول  �لتي  تركيا  ظّل  حتت  �لغاز  قطاع  لتطوير  نيقو�صيا  جهود  وتندرج 

بحري  ميل   200 من  بدالً  كم(   22 )نحو  بحرياً  ميالً   12 تتجاوز  ال  لقب�ص   �الإقليمية 

�صايون هندر�صون، �إ�رش�ئيل ولبنان يف نز�ع حول �حلدود �لبحرية، معهد و��صنطن، 2011/7/13.  
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Michael Ratner, ”Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean,“ p. 4.  
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�ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  قبل  من  به  �مل�صموح  �ملعتاد  �الأق�صى  �حلد  وهو  كم(،   370 )نحو 

لقانون �لبحار. ومن وجهة نظر �أنقرة، فاإن حقل كتلة بلوك 12 �ملكت�صف حديثاً و�لكائن 

جنوب قب�ص، يقع يف �لو�قع يف مياه تركية. ويف �صنة 2011 �أر�صلت �أنقرة �صفينة �مل�صح 

�لزلز�يل بريي ري�ص Piri Reis �لتي حتمل ��صم ر�صام خر�ئط ع�صكرية من �لعهد �لعثماين 

نظرة  بني  �لتناق�ص  �إز�ء  بالقلق  “�إ�رش�ئيل”  �صعرت  ذلك،  غ�صون  ويف  �ملنطقة.  مل�صح 

�ملو�فقة عليه بني �جلزيرة  �لذي متت  �لبحرية مع قب�ص، و�خلط  لبنان حول حدودها 

مع  ر�صمته  �لذي  �لفا�صل  �خلط  من  �جلنوبية  �لنقطة  �أن  ترى  فبريوت  و“�إ�رش�ئيل”. 

. وب�صورة حمرجة، هذه هي بال�صبط �لنقطة نف�صها �لتي 
ً
نيقو�صيا �صنة 2007 كان خطاأ

ت�صكل �الآن �لطرف �ل�صمايل من �حلدود �لبحرية �لتي ر�صمتها نيقو�صيا مع “�إ�رش�ئيل”. 

تلفت  حيث  قب�ص،  مع  �تفاقيتها  حول  �لتفاو�ص  الإعادة  لبنان  جهود  رف�ص  مّت  وقد 

�ملتناق�صة،  �خلطوط  �إن  و“�إ�رش�ئيل”.  بريوت  بني  هو  �خلالف  �أن  �إىل  �لنظر  نيقو�صيا 

و�لتي ت�صكل منطقة على �صكل د�ئري مكونة من عدة مئات من �الأميال �ملربعة يكن �أن 

ت�صبح ق�صية �أخرى مفتعلة بني “�إ�رش�ئيل” ولبنان، بالرغم من �أن “�إ�رش�ئيل” مل تعرث 

 بعد على �أي �حتياطيات للغاز يف �ملنطقة، بينما مل يبحث لبنان حتى كتابة هذ� �لبحث عن 

87
�حتياطيات كهذه.

2. التوجهات القرب�شية التجارية:

�الإ�رش�ئيلي  �لغاز  ت�صدير  لفو�ئ�ص  و�صوحاً  �الأكرث  �لتجاري  �خليار  �صيكون 

�أنابيب حتت �صطح �لبحر، ثم �صخه عن  �إىل �جلزيرة عب خط  و�لقب�صي، هو توريده 

طريق �الأنابيب عب �جلزيرة نحو �ل�صمال، وحتت �لبحر �إىل �ملناطق �لرئي�صية يف تركيا، 

وهناك يكن �أن ين�صم �إىل �صبكة �أنابيب تزّود دول �أوروبا بالغاز. ونظر�ً للعد�ء �لقائم 

هذ�  فاإن  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأخرية  و�النتقاد�ت  �ليونانية  �لقب�صية  و�حلكومة  تركيا  بني 

خط  مّد  ذلك  يف  مبا  �الأخرى  �لبد�ئل  بني  ومن  �ملنظور.  �مل�صتقبل  يف  و�قعياً  لي�ص  �خليار 

�إىل �ملناطق �لرئي�صية يف �ليونان، فاإن �خليار �الأكرث م�صد�قية  �أنابيب عب جزيرة كريت 

�جلنوبي  �ل�صاحل  على  �مل�صال  �لطبيعي  للغاز  م�صنع  �إقامة  هو  �لعملية،  �لناحية  من 

يف  �صحنه  يكن  �صكل  �إىل  �لغاز  حتويل  على  يعمل  م�صرتكة،  ملكية  ذ�  يكون  للجزيرة 

�صايون هندر�صون، �كت�صافات �لطاقة �رشقي �لبحر �ملتو�صط: م�صدر للتعاون �أم وقود الإ�صعال �لتوتر�ت؟   
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حالة �إ�رش�ئيل، معهد و��صنطن، 2012/6/15.
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فوق  عائمة  �صفينة  �إقامة  مو�صوع  �أي�صاً  “�إ�رش�ئيل”  در�صت  وقد  �لعامل.  يف  مكان  �أي 

�إىل �صو�حلها  �أنابيب  �لغاز عب  �أو نقل  �مل�صال،  �لطبيعي  �لغاز  ليفياثان ال�صتخر�ج  حقل 

�إىل غاز طبيعي م�صال  �لغاز  �ل�صيناريو �الأخري؛ يكن حتويل  �ملتو�صط. ويف  �لبحر  على 

“�إ�رش�ئيل” �ل�صغري  �لت�صدير، ورمبا عب م�صنع، غري مبني بعد، على �صاحل  لغر�ص 

�ملتنامية  �الآ�صيوية  �ل�صوق  يف  �لغاز  لبيع  مالءمة  �أكرث  هو  و�لذي  �الأحمر،  �لبحر   على 

 
88

و�ملربحة للغاية.

3. التوجهات القرب�شية الأمنية:

�آالف  �إىل خم�صة  �أعماق ت�صل  با�صتثناء خطوط �الأنابيب حتت �لبحر، �لتي تقع على 

�جلديدة  �لغاز  حقول  با�صتك�صاف  �ملتعلقة  �الأخرى  �جلو�نب  من  جانب  كل  فاإن  قدم، 

�إذ�  عما  �لنظر  بغ�ص  �لتخريب،  �أو  للهجوم  عر�صة  هي  منها،  �لغاز  و�إنتاج  وتطويرها، 

كان �لهدف هو معد�ت حفر �الآبار، �أو �إمد�د�ت �ل�صفن، �أو �ملروحيات، �أو مر�فق �ملعاجلة 

على �الأر�ص �أو قبالة �ل�صاطئ. وتو�صع “�إ�رش�ئيل” قو�تها �لبحرية و�جلوية، مبا يف ذلك 

�لطائر�ت بدون طيار، حلماية �ملن�صاآت و�لعاملني يف منطقتها �القت�صادية �خلال�صة. ومن 

�لدفاع  �تفاقيات  من  �صل�صلة  �صتار  حتت  �الأمنية  �ملظلة  بهذه  قب�ص  ترحب  �أن  �ملتوقع 

�لثنائية بني �لبلدين. وخالفاً ملعظم دول �الحتاد �الأوروبي �الأخرى، فاإن قب�ص لي�صت 

ع�صو�ً يف منظمة حلف �صمال �الأطل�صي، ولي�ص لديها �صوى جي�ص �صغري بدون وجود 

�صوف  “�إ�رش�ئيل”  باأن  �الإعالم  و�صائل  بع�ص  وتكهنت  كبرية.  وبحرية  جوية  قو�ت 

حت�صل على �إذن ال�صتخد�م �لقاعدة �جلوية �لقب�صية يف بافو�ص Paphos على �ل�صاحل 

�لغربي للجزيرة. ويف �لوقت �حلا�رش، فاإن هذه �لقاعدة هي جمرد جانب ع�صكري �صغري 

وفارغ �أ�صبه مبطار، غالباً ما ي�صتخدم للرحالت �ل�صياحية �لو�فدة من �أوروبا. 

ثالثاً: توجهات اليونان جتاه الغاز يف �رسق البحر املتو�شط: 

�إن تنمية �لطاقة يكن �أن يكون لها �آثار جيو�صيا�صية بعيدة �ملدى، حيث �إن �كت�صافات 
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�لطاقة �أثرت بالفعل على �الأمناط �الإقليمية لل�صد�قة و�لعد�وة.

�ملرجع نف�صه.  
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 Emmanuel Karagiannis, The Energy Geopolitics of the Eastern Mediterranean and the role of  
89

 Greece, site of The London School of Economics and Political Science )LSE(, October 2017,
http://blogs.lse.ac.uk/greeceatlse/2017/10/04/energy-geopolitics-of-the-eastern-mediterranean-
the-role-of-greece/
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ونقله  �ملتو�صط  �رشق  غاز  ملعب  يف  مهماً  دور�ً  توؤدي  �أن  �ليونان  حتاول  حيث 

�أنابيب ي�صل  �أثينا باإطالق مناق�صة دولية لدر��صة جدوى ُمقرتح خط  الأوروبا، فقامت 

حقل ليفياثان �الإ�رش�ئيلي باأوروبا عب �ليونان. وكان �الحتاد �الأوروبي قد �أبدى تاأييده 

مل�رشوع خط �رشق �ملتو�صط حني �ختارته �ملفو�صية �الأوروبية كم�رشوع ذي �أهمية، غري 

90
�أن �إدر�جه على �لقائمة ال يعني �أن �مل�رشوع �صيتلقى �أي متويل.

�لبحر  �رشق  يف  �لغاز  �كت�صافات  جتاه  �ليونانية  للتوجهات  بالتف�صيل  �صنتطرق 

�ملتو�صط من خالل:

توجهات اليونان اجليو�شيا�شية لكت�شافات الغاز )ترانزيت(: 

ياأتي �كت�صاف مو�رد �لغاز يف �لوقت نف�صه �لذي ينمو فيه �لطلب �لعاملي على �لطاقة 

ب�رشعة، حيث ت�صجع �حلكومات �لغربية على تنويع �لعر�ص ل�صمان �أمن �لطاقة، ويكن 

�عتماد  من  يقلل  وبالتايل  �لطاقة،  من  �أوروبا  �حتياجات  من  كبري�ً  جزء�ً  �لغاز  يغطي  �أن 

�أوروبا على رو�صيا و�جلز�ئر. ولهذ� �ل�صبب، قامت �ليونان بو�صع نف�صها كمركز لنقل 

�لطاقة، حيث �إن موقعها يجعلها ج�رش�ً طبيعياً بني �رشق �لبحر �ملتو�صط �لغني بالطاقة 

غري  لليونان  و��صحة  ��صرت�تيجية  توجد  ال  �الآن  وحتى  للطاقة،  �مل�صتهلكة  و�أوروبا 

91
�ال�صتفادة من موقعها كناقل للغاز �لطبيعي.

�أمر  �ملنطقة عب تركيا،  نقلها من  �ملر�د  �لغاز�ت  �أن جتميع  �لتوجهات  وت�صري بع�ص 

حمفوف باملخاطر بالن�صبة �إىل دول �الحتاد �الأوروبي. ولهذ�، فاإن �لبديل �جليو�صيا�صي 

 
92

�أمناً و�صالمة، ويكن �العتماد عليه. �أكرث  موجود عب قب�ص و�ليونان؛ فهو طريق 

حيث تعتمد �ليونان �صاأنها �صاأن �لدول �الأوروبية �الأخرى، على و�رد�ت �لغاز �لرو�صية، 

�أي�صاً  �أثينا  �لنفط و�لغاز. ولهذ� تريد  �ليونان من  وتغطي رو�صيا قر�بة ثلث �حتياجات 

تعانيها  �لتي  �القت�صادية  �الأزمة  من  للخروج  �لنفط  �صناعة  �إىل  �ال�صتثمار�ت  �جتذ�ب 

�ألي�صون جوود، �ليونان وقب�ص: �أحالم �لطاقة بعيدة �ملنال، نون بو�صت، 2014/11/11، �نظر:  
90

 https://www.noonpost.org/content/4265

 Emmanuel Karagiannis, The Energy Geopolitics of the Eastern Mediterranean and the role of  
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Greece.

 Charlies Ellinas, Cyprus: The new energy gate of Europe, site of CyprusMail Online, 5/11/2017,  
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�ليونان ل�صنو�ت، ويذكر �أن �ليونان �أي�صاً لديها حمطة و�حدة للغاز �لطبيعي �مل�صال قبالة 

لدعوة  �أي�صاً  �ليونان  ت�صعى  نف�صه،  �لوقت  ويف  �جلز�ئري.  �لغاز  ت�صتورد  حيث  �أثينا، 

�ل�رشكات �الأمريكية ل�صحن �لغاز �لطبيعي �مل�صال، حيث قامت حديثاً بتطوير وحدة تخزين 

Floating Storage Regasification Unit )FSRU( )ف�رشو(  تخزين  و�إعادة   عائمة 

قبالة مدينة �ألك�صندرودول�ص، وهي مدينة قريبة من �حلدود �لرتكية و�لبلغارية بالقرب 

�لغاز  على  �العتماد  خلف�ص  �الأوروبي،  �الحتاد  يدعمها  �لتي  �الأنابيب  خطوط  من 

93
�لرو�صي.

خال�سة:

حا�رشة  تبدو  �الأو�صط  �ل�رشق  ملنطقة  �جليو�صيا�صية  �خلريطة  ت�صكيل  �إعادة  �إن 

ناجت  �لبعيد،  �ملدى  يف  ثالثياً  �الأحد�ث �جلارية هناك، فلرمبا نالحظ حتالفاً  على م�رشح 

عن تقارب بني “�إ�رش�ئيل” وقب�ص و�ليونان، وهذ� �لتقارب مرتبط مبدى �الكت�صافات 

هذه  مع  �لرتكية  �خلالفات  حتل  مل  و�إذ�  �لثالثة،  �لدول  هذه  يف  �لطبيعي  للغاز  �جلديدة 

�لبحر �ملتو�صط، فاإنها �صتتاأثر بل و�صتعي�ص  �لعربية يف �رشق  �لدول  �لدول، وما يخ�ّص 

على  تتج�صد  و�قعية  حقيقة  �إىل  �لثالثي  �لتحالف  هذ�  و�صل  �إذ�  �ل�صعف،  من  حالة  يف 

�قت�صادياً  “�إ�رش�ئيل”، و�صيمنحها عمقاً  �الأر�ص، و�صينعك�ص ذلك باالأثر �الإيجابي على 

كانت  �لتي  �الإقليمية  �لعزلة  و�صيفك  �الأو�صط،  �ل�رشق  منطقة  يف  مهماً  و��صرت�تيجياً 

مفرو�صة عليها. ولكن ال يبدو �أمام حالة عدم �ال�صتقر�ر و�لفو�صى �لتي تعي�صها �لدول 

�لعربية، �أنها �صتكون قادرة على �لقيام بدوٍر فّعال �إقليمياً، يف ظّل �أنظمة عربية �صعيفة 

ت�صتطيع �أن ت�صتغّل نفوذها �القت�صادي �لكبري �ملتمثّل يف ثرو�ته �لنفطية و�لغازية �لهائلة، 

لي�صلو� �إىل مقرتح الإقامة �رش�كة عربية قب�صية يونانية يف جمال �لطاقة )�لغاز و�لنفط(، 

�أو على  “�إ�رش�ئيل”،  �أجل �حلد من �لتقارب مع  باالإ�صافة للمجاالت �الأخرى، وذلك من 

�لثالثي  �لتحالف  هذ�  وجه  يف  متما�صكة  جيو�صيا�صية  ككتلة  �لوقوف  �أجل  من  �الأقل 

�ملحتمل. ومن �ملمكن �أن يح�صل تغيري على �لو�صع �لقائم، يف حال �إجر�ء عمليات تنقيب 

و�كت�صاف �حتياطيات جديدة للغاز �لطبيعي على طول �ل�صاحل �ل�صوري و�للبناين.

 Karolina Tagaris, Total, Edison sign lease for oil and gas exploration off Greece, Reuters News  
93

Agency, 31/10/2017, https://www.reuters.com/article/us-energy-greece/total-edison-sign-lease-
for-oil-and-gas-exploration-off-greece-idUSKBN1D026R
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ملا  به  تقوم  موؤّثر  دوٌر  له  �صيكون  �مل�صتقر،  غري  �لعربي  �لو�صع  فاإن  وبالتاأكيد، 

ي�صمى  كان  كما  �أو  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  �صاحل  على  مهمة  تطور�ت  من  يح�صل 

ظهور  من  �جلديد  �لو�صع  �صيفرزه  مبا  مرتبط  هذ�  كل  �ل�صوري.  بال�صاحل  تاريخياً 

و�حلفاظ  �لر�صيد،  و�حلكم  �لديوقر�طية  �ملبادئ  على  قائمة  جديدة  �صيا�صية  �أنظمةٍ 

على ثرو�ت بالدها و��صتغاللها �أف�صل ��صتغالل، من �أجل فر�ص روؤيتها ونفوذها على 

�إطار نظرة  �لعربية يف  �مل�صالح  �أجل حماية  �لد�خلية و�الإقليمية و�لدولية، ومن  �ل�صاحة 

�إقليمية ودولية، ترتبط وتلتقي  �ل�رش�كة و�لتن�صيق مع قوى  عربية موحدة تعتمد على 

من  رئي�صٌي  �رشٌط  هو  �ل�رشوري  �لتغيري  هذ�  فاإن  لذلك  معاً.  �مل�صرتكة  �مل�صالح  فيها 

�لوقوف  �أجل  من  �لعربية،  �لدول  ل�صالح  �ملنطقة  يف  �جليو�صيا�صي  �لتو�زن  �إعادة  �أجل 

�أن يبز �لدور  يف وجه �الأطماع �الإ�رش�ئيلية �لتو�صعية �ال�صتعمارية. هذ� بدوره يتطلب 

�لفعال و�الإيجابي و�لعملي من بع�ص �لدول �لعربية يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط الإحد�ث 

تتميز  �ملثال  �صبيل  فعلى  �ملجاالت،  كافة  يف  �ملنطقة  �صيا�صة  ر�صم  يف  وفعال  قوي  تاأثري 

تلعب  باأن  عليها  يفر�ص  ما  �الإقليمي،  �ل�صعيد  على  وحجمها  وموقعها  مبكانتها  م�رش 

لعب  من  متكنها  ال  �خلا�صة  ظروفها  �أن  غري  �لقومي،  و�لوطني  و�ملوؤثر  �لفاعل   �لدور 

هذ� �لدور. 

�لغاز  ملف  مع  للتعاطي  جاهدة  ت�صعى  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إىل  �أي�صاً  �الإ�صارة  من  بّد  وال 

وجود  ي�صمن  فهو  �لقب�صية؛   - �ليونانية  �لبو�بة  خالل  من  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  يف 

“�إ�رش�ئيل” باملنطقة، �صمن م�صالح �لتكتل �الإقليمي �لذي ي�صكل عامل مهم يف  م�صالح 

مو�جهة �خل�صوم �ل�صيا�صيني باملنطقة، ومن بينهم تركيا وم�رش، باالإ�صافة للمناف�صني 

�القت�صاديني و�أبرزهم رو�صيا �لتي وّقعت مع تركيا �تفاقية للبدء يف تنفيذ م�رشوع خط 

�أنابيب يهدف لنقل �لغاز �لرو�صي �إىل تركيا، و�لثاين يكمل طريقه �إىل �أوروبا، ومن �ملقرر 

�النتهاء منه بحلول �صنة 2019. 

و�إجماالً، فقد حققت �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية خالل �لفرتة �ل�صابقة جمموعة من �ملكا�صب 

يف منطقة �رشق �لبحر �ملتو�صط، مما يجعلها بل وي�صمن لها تفوقاً �قت�صادياً كبري�ً يف ظّل 

عدم كفاءة ومقدرة م�رشية و��صحة يف �إد�رة �أكب حقول �لغاز �لطبيعي يف �لبحر �ملتو�صط 

وهو حقل ظهر، مع عدم وجود �أي روؤية ��صرت�تيجية مل�رش يف هذ� �الإطار، و�أهمها م�صالح 

م�رش �القت�صادية.
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وال بّد من �لتاأكيد على �أنه مل متر �صنو�ت حتى �نقلبت فكرة تدفق �لغاز �لطبيعي من 

م�رش �إىل “�إ�رش�ئيل”، وباتت “�إ�رش�ئيل” دولة م�صدرة للغاز بعدما كانت م�صتوردة له. 

حقل  يف  �ل�رشكاء  �أن   2018 مايو  �أيار/  يف  �إنرجي  نوبل  �رشكة  بيان  يف  جاء  حيث 

Unión Fenosa للغاز  تامار �الإ�رش�ئيلي وقعو� �تفاق نو�يا مع �رشكة يونيون فينو�صا 

�نقطاع  م�صكلة  تفاقم  ولعل  دمياط.  حمطة  �إىل  تامار  حقل  من  �لغاز  لت�صدير  �الإ�صبانية 

�مل�رشية  �لغاز  �رشكة  و�جهت  �لغاز،  نق�ص  ب�صبب  �الأخرية  �ل�صنو�ت  خالل  �لكهرباء 

نق�ص  ب�صبب  �صغوطاً   Segas - Spanish Egyptian Gas Co. )�صيجا�ص(  �الإ�صبانية 

تغطية  على  قدرتها  عدم  �أزمة  م�رش  فيه  و�جهت  �لذي  �لوقت  يف  لالإ�صالة،  �ملتاح  �لغاز 

�لطاقة لالحتياجات �ال�صتهالكية للمنازل و�الأن�صطة �القت�صادية. 

�ل�صادر�ت  تر�جع  بعد  �جلديدة  �لطاقة  �كت�صافات  من  “�إ�رش�ئيل”  ��صتفادت  وقد 

نق�ص  ي�صهم  حيث  �مل�رشي،  �لغاز  خط  على  و�لهجمات  �لطاقة  �أزمة  ب�صبب  �مل�رشية 

�ل�صادر�ت �مل�رشية يف زيادة �لطلب على �لغاز باملنطقة، فاإن م�صاعي “�إ�رش�ئيل” لت�صدير 

�لغاز �ملكت�صف حديثاً �صت�صاعدها على �إعادة بناء عالقاتها مع حلفائها وتعزيز نفوذها 

يف �ملنطقة.

وعلى �صعيد �آخر، فيما يتعلق باجلانب �لفل�صطيني وحقل �لغاز �لبحري غزة مارين، 

فمنذ �الإعالن عن �كت�صاف هذ� �حلقل مل يتم �لبدء بالعمل فيه من قبل �رشكة �صل �ملالكة 

�صندوق  �أعلن  حيث  �حلقل،  هذ�  يف  ح�صتها  بيع  �ل�رشكة  قررت  حتى  �الأكب،  للح�صة 

�ال�صتثمار �لفل�صطيني �صنة 2018 �رش�ءه لهذه �حل�صة و�لبالغة 90% ليحتفظ �ل�صندوق 

45% ل�رشكة  27.5%، وبيع ن�صبة  5.27%، و�رشكة �ملقاولون �ملتحدون بن�صبة  بن�صبة 

تطوير  خطة  �إعد�د  على  قادرة  �لدولية  �ل�رشكة  تكون  �أن  ب�رشط  مطورة  دولية  ت�صغيل 

ميد�نية للحقل بال�رش�كة مع �صندوق �ال�صتثمار �لفل�صطيني، وذلك من �أجل دعم قطاع 

�لطاقة يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية، وهنا نكون �أمام مرحلة جديدة بعد كل هذه �ل�صنو�ت 

على �أمل �أن يتحقق �إجناز عملي وو�قعي يوؤدي لبدء �لعمل يف حقل غاز غزة �لبحري.

�أجل  من  �رشيع،  وب�صكل  �لتحرك  يف  بد�أت  قد  �الإقليم  دول  غالبية  نرى  �ملقابل،  ويف 

�ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  �لطبيعي  �لغاز  “كعكة”  من  ممكن  قدر  �أكب  على  �حل�صول 

لالأقوى  �لغلبة  و�صتكون  �الأ�صا�صية،  بالدرجة  م�صاحله  عن  ويبحث  يتناف�ص  و�جلميع 

و�الأكرث تنظيماً وماأ�ص�صة، ومن ي�صيطر على �أكب قدر من �حتياطيات �لغاز �لطبيعي يف 
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منطقة حو�ص �رشق �لبحر �ملتو�صط. ويف �ملقابل، فاإن “�إ�رش�ئيل” وتركيا و�صورية مل تقم 

بالتوقيع على �تفاقية �الأمم �ملتحدة ب�صاأن حّل �لنز�عات �لبحرية �ملتعلقة برت�صيم �حلدود 

وقب�ص.  ولبنان  م�رش  من  كل  عليها  وّقعت  بينما  �خلال�صة،  �القت�صادية  �ملنطقة  يف 

ولذلك فاإن �ملنطقة �صتبقى ترت�وح ما بني �لنفوذ و�لتعاون و�إد�رة �الأزمات، وذلك ح�صب 

تقدير �مل�صالح �مل�صرتكة بني دول �ملنطقة.




