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التقدمي

التقدمي

�إن �لكتاب �لذي بني �أيدينا هو يف �الأ�صا�ص ثمرة طيبة جلهٍد كبري، بذله �ملوؤلف للو�صول 

وهو  فيه،  �لو�ردة  لالأفكاِر  و�ال�صتنباِط  و�ال�صتدالِل  و�لتحليِل  �لربِط  من  �حلد  هذ�  �إىل 

�أي �أطروحة علمية �صو�ء يف درجة  �إليه يف  �أكاديياً، مل يتم �لتطرق  عمل جديد من نوعه 

�ملاج�صتري �أم �لدكتور�ه، وكان لنا �رشف �الإ�رش�ف عليه. فاملوؤلف ُوفِّق يف ترتيِب �أفكارِه، 

وربط �الأ�صول �لنظرية بالو�قِع �جلديد �لذي متثّل يف ��صتغالل �كت�صافات �لغاز �جلديدة يف 

�رشق �لبحر �ملتو�صط، و�أثرها على �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، باعتبار 

�أن هذه �الكت�صافات توفر �لفر�صة �الأوىل لـ“�إ�رش�ئيل” لولوج قطاع �لطاقة �لعربي �لذي 

ي�صّكل عماد �القت�صاد للدول �لعربية، من دولة م�صتوردة للغاز �إىل دولة منتجة له؛ بل 

وم�صّدرة، ومن ثّم �ال�صتدالل و�ال�صتنباط ملا �صيكون عليه �حلال يف �مل�صتقبل.

ومن ثّم فاإن هذه �الكت�صافات �صيكون لها �أبعادها �جليو�صيا�صية و�ملالية و�القت�صادية 

و�ال�صرت�تيجية على �ملنطقة، �الأمر �لذي �صوف يعطي فر�صة لـ “�إ�رش�ئيل”لتعزيز مكانتها 

وزيادة نفوذها، على ح�صاب ميز�ن �لقوة �لعربية، �ملختل �أ�صالً ل�صالح “�إ�رش�ئيل” من 

�لناحية �لتاريخية.

هذ�  �صطور  ثنايا  يف  و�صوح  بكل  برزت  �لباحث  �صخ�صية  �أن  متاماً  �لو��صح  ومن 

و�الإمكانات  �ملفهوم  �أولها  يف  �ملوؤلف  ناق�ص  ف�صول.  عدة  من  يتكّون  فالكتاب  �لكتاب؛ 

�لطبيعي  �لغاز  خالل  من  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  يف  �لطبيعي  �لغاز  حلقول  �الإ�رش�ئيلية 

و�إمكاناته لـ“دولة �إ�رش�ئيل”، و�الإمكانات �ملتاحة حلقول �لغاز يف �رشق �لبحر �ملتو�صط. 

ومن ثّم حتدث �ملوؤلف عن �كت�صاف �لغاز يف �رشق �لبحر �ملتو�صط بني �لنفوذ و�لتعاون، 

من خالل �لتوجهات �الإ�رش�ئيلية �حلالية الكت�صاف �لغاز �لطبيعي، و�لتوجهات �الإقليمية 

الكت�صافات �لغاز �جلديدة.

ثّم تناول تد�عيات �كت�صاف �لغاز على �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي على دول �ملنطقة، من خالل 

يف  �لغاز  �كت�صاف  وتد�عيات  �ملنطقة،  يف  “�إ�رش�ئيل”  مكانة  على  �لغاز  �كت�صاف  تد�عيات 

�لنفوذ �الإ�رش�ئيلي على دول �ملنطقة. و�أخري�ً بنّي م�صتقبل �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي على �لدول 

�ملتو�صط، وذلك من  �لبحر  للغاز يف حو�ص �رشق  �الكت�صافات �جلديدة  �الإقليمية يف ظّل 

خالل �رشد عدة �صيناريوهات م�صتقبلية الكت�صافات غاز �رشق �لبحر �ملتو�صط.
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و�ملهم يف �لكتاب �أن حتليل �ملوؤلف فيه ما هو جديد ويرثي �لقارئ �لعربي، وي�صعه 

يف �صورةٍ مغايرة ملا تلّقاه من و�صائل �الإعالم �لعربية حتديد�ً فيما يخ�ص عملية �كت�صاف 

�لغاز يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، وتد�عياته على �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي على دول �ملنطقة، وذلك 

ب�رشف �لنظر عن �تفاق �لبع�ص مع ما ذهب �إليه �ملوؤلف، �أو �ختالف �لبع�ص �الآخر معه يف 

�لنتائج و�ال�صتنتاجات و�ال�صتنباطات �لتي تو�ّصل �إليها.

�إن ما ور�ء �الأفكار �أو ما ن�صميه �الأيديولوجيا، وهي جزٌء من مكّوناِت �لعلم و�لفل�صفة 

من  متّكن  �لباحث  �أن  ح�صورها  ييّز  وما  �لكتاب،  هذ�  ثنايا  يف  وبقوة  حا�رشة  �لكونية 

�لذي جاءت فيه.  �لنظري �جلامد  �الإطار  �لكتاب، ومل يبِقها يف  ِفكرة  تطويعها مبا يخدم 

كما يبدو �أن �ملوؤلف �أرجع كل �لنتائج �إىل �الأ�صباب �لفعليّة �لو�قعية لهذه �الكت�صافات. ومل 

يتوّقف عند هذ� �حلد؛ بل حلّق �ملوؤلف وبجر�أٍة ليُطلعنا عن ق�صور �الأنظمة �لعربية �ملطلة 

على �حلو�ص �ل�رشقي للبحر �ملتو�صط يف �إد�رة هذه �لق�صية �خلطرية. ومن �أجمل ما قام 

به �ملوؤلف �أنه ربط ما هو قادم، بناًء على �ملا�صي و�حلا�رش. 

�لدر��صات  جّل  على  �الآن  ي�صتحوذ  بامل�صتقبليات  ن�صّميه  ما  �أو  �ال�صت�رش�ف  علم  �إن 

هذ�  جتاوز  �ملوؤلف  لكن  �هتمام.  باأي  يحظى  ال  �لعربي  �لعامل  يف  هنا  بينما  �لغربية، 

�لعربية  �لكتب  �أهم  من  نعده  �لذي  �لكتاب،  هذ�  �إجناز  يف  ُيبدع  �أن  و��صتطاع  �لتهمي�ص، 

و�صبُل  �ملتو�صط  للبحر  �ل�رشقي  �حلو�ص  يف  �لغاز  �كت�صافات  عن  �حلا�رش،  وقتنا  يف 

��صت�رش�ف م�صتقبلها، كما �أن �ملوؤلف ُوفَِّق يف تق�صيم كتابه على �أكمل وجه؛ كي ي�صتمتع 

�لقارئ بت�صل�صل �الأفكار �لو�ردة يف ثناياه.

�لتي  �لغاز  �كت�صافات  بخ�صو�ص  حيوية  ق�صية  يتناول  �أيدينا  بني  �لذي  �لكتاب  �إن 

تعدُّ من �أهم مو�رد �لطاقة يف �لعامل، وهي ق�صية غاية يف �الأهمية و�خلطورة، وبحاجٍة �إىل 

در��صٍة �أو در��صاٍت جاّدة ومعّمقة يف هذ� �الجتاه.

�كت�صافات  �إىل  �أّدى  �لذي  �لطريق  يتلّم�ص  �أن  �أيدينا  بني  �لذي  �لكتاب  يحاول  ثمَّ  ومن 

بكل  �الكت�صافات  تلك  ��صتقر�ء  خالل  من  �ملتو�صط،  للبحر  �ل�رشقي  �حلو�ص  يف  �لغاز 

جتاذباتها ونتائجها، وعمق مدلوالتها �القت�صادية، من خالل ��صتقر�ء وحتليل وتفكيك 

وتركيب ما ور�ء هذه �الكت�صافات من �أفكاٍر و�صلوكياٍت وت�رّشفاٍت وم�صالح مت�صادمة، 

حيث يتبنّي للقارئ باأن تلك �الكت�صافات تقع حتت تاأثري �لعديد من �لعو�مل و�ملعطيات. 
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التقدمي

لذلك يجب حتليل �لتاأثري�ت �جلذرية للعو�مل �القت�صادية و�ل�صيا�صية وغريها، كمحاولٍة 

موّحدة الإعادة ت�صكيل �لزمان و�ملكان لتلك �الكت�صافات.

لذلك فاإن هذ� �لكتاب �لعلمي �لر�قي ي�صتحق �أن يرى �لنور؛ لكي يتمّكن �جلميع من 

�إبد�ء ر�أيه يف  �ملثّقف �لعربي �لذي عليه �ال�صرت�صاد به خالل  �الطالع عليه، وخ�صو�صاً 

من  �أم  �لعادي  �ملو�طن  مع  �صو�ء  �ملتو�صط،  للبحر  �ل�رشقي  �حلو�ص  يف  �لغاز  �كت�صافات 

خالل و�صائل �الإعالم �أو يف حتليالته.

     اأ.د. اأ�شامة حممد اأبو نحل                       د. اأحمد جواد الوادية

�أ�صتاذ �لتاريخ �حلديث و�ملعا�رش                    عميد كلية �لعلوم �الإن�صانية

 جامعة �الأزهر - غزة )فل�صطني(           و�الأ�صتاذ �مل�صاعد يف �لعلوم �ل�صيا�صية

                       جامعة �الإ�رش�ء )فل�صطني(

23 متوز/ يوليو 2018
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امللخ�س

�لبحر  �رشق  يف  �جلديدة  �لغاز  �كت�صافات  ��صتغالل  حول  �لدر��صة  مو�صوع  يدور 

�أن هذه �الكت�صافات توفر  �ملنطقة، باعتبار  �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي يف  �ملتو�صط، و�أثرها على 

�القت�صاد  عماد  ي�صكل  �لذي  �لعربي  �لطاقة  قطاع  لولوج  لـ“�إ�رش�ئيل”  �الأوىل  �لفر�صة 

�أن هذه  له بل وم�صدرة. بيد  �إىل دولة منتجة  للغاز  �لعربية، من دولة م�صتوردة  للدول 

�الكت�صافات لها �أبعادها �جليو�صيا�صية و�ملالية و�القت�صادية و�ال�صرت�تيجية على �ملنطقة، 

�الأمر �لذي يعزز من مكانة “�إ�رش�ئيل”، ويزيد من ثقل ووزن ونفوذ �لقوة �الإ�رش�ئيلية 

على ح�صاب ميز�ن �لقوة �لعربية �ملختل �أ�صالً ل�صالح “�إ�رش�ئيل”. وما �إذ� كان �كت�صاف 

و��صتغالل �لغاز �صوف يحمل “�إ�رش�ئيل” على تعزيز فر�ص �لتعاون �الإقليمي، �أو يحّفز 

ويفتح باب �ل�رش�ع يف �ملنطقة من جديد.

و�ل�صيا�صات  و�لتوجهات  �ل�صلوك  وتف�صري  تو�صيح  يف  �لدر��صة  �أهمية  وتكمن 

��صتغاللها  كيفية  ويف  �جلديدة،  �الكت�صافات  بهذه  �ملتعلقة  �الإ�رش�ئيلية  و�لتغري�ت 

�قت�صادياً، �أو على �صعيد فر�ص �لوقائع �جلديدة على �ملنطقة �صمن مفهوم �صيا�صة �الأمر 

�لو�قع، �لتي عملت عليها “�إ�رش�ئيل” منذ ن�صاأتها، وم�صتمرة فيها �إىل �الآن.

و�للبنانيني  و�مل�رشيني  للفل�صطينيني  �صتحقق  �أنها  �الكت�صافات  هذه  يف  و�جلديد 

و�لقبار�صة و�الأتر�ك و�الحتاد �الأوروبي، فر�صة من �أجل �ل�صغط على “�إ�رش�ئيل”، يف 

ظّل ت�صاعد �لوترية �لدولية �ملطالبة بامتالك �لفل�صطينيني ال�صتغالل مو�ردهم �لطبيعية 

و�لتي �أقرتها �الأمم �ملتحدة لهم �أ�صوة بجميع �صعوب �لعامل.

للدر��صة؛  �لعام  �الإطار  �الأول  �لف�صل  تناول  ف�صول،  خم�صة  �لدر��صة  �أفردت  وقد 

يف �لطبيعي  �لغاز  حقول  ال�صتغالل  �الإ�رش�ئيلية  �الإمكانات  �لثاين  �لف�صل   وتناول 

�رشق �لبحر �ملتو�صط؛ فيما تناول �لف�صل �لثالث �كت�صاف �لغاز يف �رشق �لبحر �ملتو�صط 

�كت�صاف  تد�عيات  �إىل  تطرق  فقد  �لر�بع  �لف�صل  �أما  و“�لتعاون”؛  �لنفوذ  �حتماالت  بني 

�لغاز على �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي على دول �ملنطقة؛ وتناول �لف�صل �خلام�ص م�صتقبل �لنفوذ 

�لبحر  �رشق  يف  للغاز  �جلديدة  �الكت�صافات  ظّل  يف  �الإقليمية،  �لدول  على  �الإ�رش�ئيلي 

�ملتو�صط؛ ثم �ختُتمت �لدر��صة بخال�صة ومالحق.
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وقد تو�صلت �لدر��صة �إىل عدد من �لنتائج، منها:

لدى  �لطاقة  م�صتقبل  تغيري  �إىل  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  يف  �لغاز  �كت�صافات  �صتوؤدي   .1

�لدول �ملالكة لهذه �ملو�رد، و�صيكون لها تاأثري �أي�صاً على م�صتقبل �لتعاون �الإقليمي يف 

�ملنطقة، من خالل جعل �ملنطقة مبثابة مورد�ً وم�صدر�ً مهماً للغاز.

حقل  الكت�صافها  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  �لغاز  م�صتقبل  مفاتيح  حتمل  م�رش  �إن   .2

زوهر، �أكب حقل غاز يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط.

بناًء على �كت�صافات �لغاز �لطبيعي �جلديدة يف “�إ�رش�ئيل”، ومن �أجل حماية حقولها   .3

�لغازية �صتقوم باإن�صاء �أكب �أ�صطول بحري متقدم تكنولوجياً يف منطقة �رشق �لبحر 

�ملتو�صط. 

كما �أو�صت �لدر��صة بعدد من �لتو�صيات منها:

1. ينبغي على �ملجتمع �لدويل �أن ي�صعى ج�هد�ً �إىل دعم �ل�صعب �لفل�صطيني للح�صول على 

حقوقه �لكاملة.

�إ�رش�ك �خلب�ء  2. يجب حتديد �حلدود �لبحرية و�التفاق على تر�صيمها، ولذلك ينبغي 

يف �ل�صوؤون �لديبلوما�صية، و�ل�صوؤون �لع�صكرية مبا يكفل ح�صول لبنان على حقوقه 

�لكاملة.



الف�صل الأول

الإطار العام للدرا�سة
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الإطار العام للدرا�صة

متهيد:

�لبحر  �رشق  حو�ص  يف  �لطبيعي  للغاز  �لكبى  �الكت�صافات  من  �صل�صلة  غريت  لقد 

�ملتو�صط منذ �صنة 2009، من ديناميكيات �ل�رش�ع يف منطقة �رشق �لبحر �ملتو�صط، حيث 

 ،Leviathan Dalit، وليفياثان  Tamar، ود�ليت  تامار  “�إ�رش�ئيل” حلقول  �كت�صاف  �إن 

�صيجعلها توؤدي دور�ً �إقليمياً يف �صوق �لغاز �لطبيعي. 

�لبية الأطر�ف  �أم  �لبحرية  �ملناطق  �أهد�فاً جديدة �صو�ء يف  �الكت�صافات  وحتمل هذه 

�لعربية  �لدول  بني  �ل�رش�ع  عنا�رش  من  ت�صاعف  بالتاأكيد  �أي�صاً  لكنها  �لعالقة، 

لولوج  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لفر�صة  توفر  �الكت�صافات  هذه  بد�أت  مرة  فالأول  و“�إ�رش�ئيل”. 

م�صتوردة  دولة  من  �لعربية،  للدول  �القت�صاد  عماد  ي�صكل  �لذي  �لعربي  �لطاقة  قطاع 

للغاز �إىل دولة منتجة له؛ بل وم�صدرة، كما �أن �الكت�صافات �الأخرية للغاز يف �رشق �لبحر 

�ملتو�صط من �ملمكن �أن توؤثر على �لطاقة، و�القت�صاد، و�حلدود �جليو�صيا�صية يف �ملنطقة، 

ويعزز من ثقل ونفوذ �لقوة �الإ�رش�ئيلية على ح�صاب ميز�ن �لقوة �لعربية �ملختل �أ�صالً 

ل�صالح “�إ�رش�ئيل”، باالإ�صافة �إىل �الآثار �القت�صادية و�ملالية �الإيجابية �لتي حققتها هذه 

�الكت�صافات لـ“�إ�رش�ئيل” يف و�صعها �ال�صرت�تيجي يف �ملنطقة، �الأمر �لذي �أدى �إىل جتدد 

�خلالف �للبناين �الإ�رش�ئيلي على �حلدود �لبحرية.

فمن �لناحية �الإقليمية، �أثار �الأمر �هتمام جري�ن “�إ�رش�ئيل” الكت�صاف حدود مو�رد 

�لطاقة، و�أثار خماوف لبنان خ�صو�صاً ب�صاأن �ل�صيادة على �الكت�صافات و�ملو�رد، و�أي�صاً 

بني  وع�صكري  و�قت�صادي،  �صيا�صي،  تقارب  �إىل  �أدى  �لذي  �لقب�صي  �لرتكي  �خلالف 

“�إ�رش�ئيل” وقب�ص و�ليونان يف �ل�صنو�ت �الأخرية. 

بالرغم من �لفر�ص �لتي تقدمها هذه �ملو�رد، فاإن �لنز�عات �ملتعلقة لرت�صيم �حلدود 

�الإقليمية،  �لنز�عات  خلفية  على  خ�صو�صاً  و�لتطوير  �لتنقيب  عمليات  تعيق  �لبحرية 

“�إ�رش�ئيل”  بني  �ل�رش�ع  �إىل  باالإ�صافة  و“�إ�رش�ئيل”،  لبنان  بني  �حلرب  حالة  ومنها 

و�لفل�صطينيني، و�مل�صاألة �لقب�صية، وتوتر �لعالقات بني تركيا و“�إ�رش�ئيل” بني �صنتي 

وهذ�  �الآن،  حتى  م�صتمرة  و�لتوتر�ت  �ل�رش�عات  هذه  بع�ص  ز�لت  وما   ،2016–2010
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يجعل كل من لبنان وتركيا تطالب بحقهما يف �لغاز، مما �صيكون له �أثر �صلبي على �أمن 

�حلدود �لبحرية يف �ملنطقة، ويوتر �لعالقات من جديد.

وعلى �صعيد �آخر، وبالتو�زي مع عو�مل �ل�رش�ع �ملتجذرة يف �ملنطقة، فاإن �الكت�صافات 

�أحدثت تطور�ً مهماً، وخ�صو�صاً ما تقدمه من فر�ص تنموية للدول �مل�رشفة على  �أي�صاً 

هذه �ملنطقة. هذه �حلالة �القت�صادية تدر�ص �لعالقة بني �ال�صتك�صاف و�ال�صتغالل و�إنتاج 

�لطاقة، و�الأمن �لبحري يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، حيث �صت�صعى كل دولة لتاأمني م�صالح 

�لدول  هذه  �صت�صعى  لذلك  �خلال�صة،  �القت�صادية  مناطقها  وحتديد  �لبحرية،  �لطاقة 

لزيادة عدد �ل�صفن �حلربية، و�لطائر�ت �ملروحية يف منطقة �رشق �لبحر �ملتو�صط، لتاأمني 

�أمن �لطاقة �لذي فر�ص نف�صه على معادلة �الأمن �لقومي للمنطقة.

على  و�لعمل  �لطاقة،  بتاأمني  �صتقوم  �ملعنية  و�ل�رشكات  “�إ�رش�ئيل”  فاإن  هنا،  من 

ت�صديرها �إىل �جلري�ن ب�صكل �أويل، فم�صكلة “�إ�رش�ئيل” �حلقيقية تكمن يف تعزيز �لوجود 

رو�صيا  �إىل  باالإ�صافة  وتركيا(،  و�ليونان،  )قب�ص،  �لثالث  �لدول  من  لكل  �لبحري 

�ملوجودة باأ�صطولها يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، �الأمر �لذي يفر�ص عليها �لقيام بتعزيز�تها 

�أي خطر حمتمل، وي�صمل هذ�  �لتحتية �خلا�صة بالطاقة ملو�جهة  �لبنية  �لبحرية حلماية 

�أي�صاً �لوجود �لبحري لل�صفن �لبحرية �الأمريكية يف �رشق �لبحر �ملتو�صط. ولكن ينبغي 

بالن�صبة لل�رش�ع �ملوجود  �ملبالغة يف �حلديث عن هذه �ملخاطر، الأنها تبدو ب�صيطة  عدم 

�إيجاد  على  “�إ�رش�ئيل”  تعمل  لهذ�،  �لتاريخية.  �لناحية  من  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �أ�صالً 

�هتمام �أوروبي و�أمريكي للحفاظ على تاأمني هذه �مل�صادر.

وبناًء عليه، ت�صعى “�إ�رش�ئيل” للح�صول على ��صتقر�ر �صيا�صي مع حميطها �لعربي، 

لتحقيق �أمن �لطاقة �خلا�ص بها، حتديد�ً يف �صوء وجود �جلماعات �ملحاربة �لقريبة منها 

وعلى  �ملنطقة،  يف  مهم  كعن�رش  �لطاقة  م�صادر  �أمن  على  يوؤثر  مما  �للبناين،  �جلنوب  يف 

��صتقر�ر كٍل من م�رش و�الأردن و�ل�صلطة �لفل�صطينية من خالل �صادر�ت �لغاز �ملحتملة 

لـ“�إ�رش�ئيل”، ومن �ملمكن �أي�صاً �أن يوؤثر على ��صتقر�ر �الأنظمة يف كل من م�رش و�الأردن 

�إىل  �أن يوؤدي  يف تعزيز �قت�صادها. ويف �لوقت نف�صه فاإن �ل�رش�ع على �مللكية من �ملمكن 

تفاقم �لتوتر�ت بني تركيا وقب�ص من ناحية، وبني لبنان و“�إ�رش�ئيل” من ناحية �أخرى، 

مما �صيوؤثر على �أمن �ملنطقة و��صتقر�رها.



17

الإطار العام للدرا�سة

م�شكلة الدرا�شة:

تتوقف �لدر��صة عند �أهم �لتد�عيات �الإقليمية �ملحتملة لهذه �الكت�صافات و��صتغاللها، 

ونفوذها  وو�صعها  “�إ�رش�ئيل”  على  و�ل�صيا�صية  و�ملالية  �القت�صادية  �الآثار  ومنها: 

�ال�صرت�تيجي يف �ملنطقة، و�آثار هذه �الكت�صافات على م�صار �خلالف �للبناين �الإ�رش�ئيلي 

�لرتكي  و�خلالف  عام،  ب�صكل  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  و�ل�رش�ع  �لبحرية،  �حلدود  على 

بني  وع�صكري  و�قت�صادي  �صيا�صي  تقارب  �إىل  �أدى  �لذي  خا�ص  ب�صكل  �لقب�صي 

 ،2016 �صنة  نيقو�صيا  يف  عقدت  �لتي  �لقمة  يف  جت�ّصد  و�ليونان،  وقب�ص  “�إ�رش�ئيل” 
وجمعت زعماء هذه �لدول �لثالث بهدف �إيجاد كيان جيو�صيا�صي جديد يف �رشق �لبحر 

هذه  ي�صم  جديد  ��صرت�تيجي  حمور  �إىل  للتحول  �أي�صاً  مر�صح  �لتقارب  وهذ�  �ملتو�صط، 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �لنفوذ  وتعزيز  تركيا،  مو�جهة  �ملعلنة  غري  �أهد�فه  �صمن  ومن  �لدول، 

�ملنطقة.

وتتلخ�ص م�صكلة �لدر��صة يف �الإجابة عن �لت�صاوؤل �لرئي�صي �لتايل:

ما هو �أثر ��صتغالل �لغاز �لطبيعي يف حو�ص �رشق �لبحر �ملتو�صط وعالقته بالنفوذ 

�الإ�رش�ئيلي يف �ملنطقة؟ 

ويتفرع عن �لت�صاوؤل �لرئي�صي جمموعة من �لت�صاوؤالت �لفرعية �لتالية �لتي ال بّد من 

�الإجابة عليها، وهي:

ما �أثر �كت�صاف م�صادر �لطاقة �ملتوقعة على �لعالقة بني لبنان و“�إ�رش�ئيل”؟  .1

�ملتو�صط  �لبحر  �رشق  حو�ص  يف  �لطبيعي  �لغاز  و��صتغالل  �كت�صافات  �صيوؤثر  كيف   .2

على �لعالقات �الإ�رش�ئيلية مع دول �جلو�ر �الإقليمي؟

ما هي تد�عيات �كت�صاف �لغاز على �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي على دول �ملنطقة؟  .3

ما هي تقدير�ت �آثار �كت�صاف و��صتغالل حقول �لغاز �جلديدة على �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي   .4

يف �ملنطقة؟

ما م�صتقبل �ملنطقة يف ظّل �كت�صافات �لطاقة يف حو�ص �رشق �لبحر �ملتو�صط؟  .5

فر�شيات الدرا�شة:

هناك عالقة �صلبية بني “�إ�رش�ئيل” و�لدول �ملجاورة لها منذ �صنة 1948 وحتى �إعد�د 

�أجندة كل �الأطر�ف  �لتقارب بال�صعود و�لهبوط ح�صب  �لكتاب، ومتيزت حماوالت  هذ� 
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جتاه بع�صهما �لبع�ص، فق�صية �كت�صافات �لطاقة قد حتمل �أهد�فاً جديدة لتعزيز �لنفوذ 

بالتاأكيد  �أي�صاً  لكنها  �لعالقة،  الأطر�ف  �لبية  �أم  �لبحرية  �ملناطق  يف  �صو�ء  �الإ�رش�ئيلي 

ت�صاعف من عنا�رش �ل�رش�ع بني �لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل”.

ويكن �صياغة فرو�ص �لدر��صة على �لنحو �لتايل: 

و�لنفوذ  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  يف  �لطاقة  و��صتغالل  �كت�صافات  بني  عالقة  توجد   .1

�الإ�رش�ئيلي يف �ملنطقة.

�لبحر  �رشق  يف  �لطاقة  حقول  عن  للك�صف  حفزها  �لطاقة  مل�صادر  “�إ�رش�ئيل”  فقر   .2

�ملتو�صط. 

هناك عالقة و��صحة بني �كت�صافات و��صتغالل �لطاقة يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، وما   .3

ينتج عنه من �رش�ع يف �ملنطقة.

كلما �كت�صفت “�إ�رش�ئيل” حقوالً للطاقة ز�د �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي يف �ملنطقة.  .4

اأهداف الدرا�شة:

�لبحر  �رشق  يف  �لغاز  و��صتغالل  �كت�صافات  عالقة  تو�صيح  �إىل  �لدر��صة  تهدف   .1

�ملتو�صط، و�أثره على �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي يف �ملنطقة.

تف�صري عالقة �كت�صاف حقول �لغاز يف �رشق �لبحر �ملتو�صط على �لعالقات �للبنانية   .2

�الإ�رش�ئيلية، و�لبحث عن متغري�ت جديدة لرتتيب ��صتقر�ر منطقة �ل�رشق �الأو�صط 

من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و“�إ�رش�ئيل”، و�إعادة ترتيب �أور�ق �ملنطقة من جديد 

مبا يخدم �أمن �لطاقة و�إمكاناتها �لو�عدة.

على  �الكت�صافات؛  لهذه  �ملحتملة  �جليو�صيا�صية  �لتد�عيات  على  �ل�صوء  ت�صليط   .3

�لعربي  �ل�رش�ع  جمريات  وعلى  �الأو�صط،  �ل�رشق  منطقة  وعلى  “�إ�رش�ئيل”، 
�الإ�رش�ئيلي.

تقدير مدى �حتماالت جناح فر�ص تنموية للدول �مل�رشفة على هذه �ملنطقة، وترتيب   .4

)لبنان،  �لبلد�ن  من  كل  �صت�صعى  حيث  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  �لبحري  �أمنها 

وقب�ص، و�ليونان(، لتاأمني م�صالح �لطاقة �لبحرية، وحتديد مناطقها �القت�صادية 

�خلال�صة مبوجب قو�عد �لقانون �لدويل. 

حو�ص يف  �لطبيعي  �لغاز  حقول  �كت�صافات  ظّل  يف  �ملنطقة  م�صتقبل  ��صت�رش�ف   .5 

�رشق �لبحر �ملتو�صط.
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اأهمية الدرا�شة:

تكمن �أهمية �لدر��صة على �ل�صعيدين �لنظري و�لعملي:

من �لناحية �لنظرية: بالرغم من وفرة �لدر��صات �لنظرية �لتي تطرقت �إىل مو�صوعي 

�لبحر  �رشق  منطقة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لنفوذ  على  ذلك  و�أثر  �لغاز،  و��صتغالل  �كت�صافات 

�ملتو�صط، فاإنه ال يوجد �صوى مقاالت حمدودة حاولت �جلمع بني �ملو�صوعني، وحتى 

نظري  �إطار  من  تنطلق  مل  �ل�صابقة  �لدر��صات  يف  ��صتعر��صها  مّت  �لتي  �لدر��صات  هذه 

�ل�صابقة،  �لدر��صات  ومثالب  عيوب  من  يحد  �أن  له  يكن  وقانوين،  �قت�صادي  �صيا�صي 

�أ�صانيد جلاأت �إىل تبير �لهيمنة �الإ�رش�ئيلية على  بل حاولت هذه �ملقاالت �لغربية �إيجاد 

حقول �لغاز، وبالتايل �صوف ت�صكل هذه �لدر��صة لبنة �أوىل ل�صد هذه �لفجوة يف �الأدبيات 

�ل�صيا�صية �لعربية. 

�أهم  عند  �لدر��صة  تتوقف  للطاقة،  �الإقليمي  للم�صهد  �صامل  عر�ص  �صوء  وعلى 

على  و�ملالية  �القت�صادية  �الآثار  ومنها:  �الكت�صافات،  لهذه  �ملحتملة  �الإقليمية  �لتد�عيات 

“�إ�رش�ئيل”، وو�صعها �ال�صرت�تيجي يف �ملنطقة.

وحتاول �لدر��صة �أن تلقي �ل�صوء على �ملفاهيم �لفرعية �ملرتبطة مبو�صوع �لدر��صة 

و�لنفوذ  �لبحرية،  �حلدود  وحتديد  �خلال�صة،  �القت�صادية  �ملنطقة  ت�صمل؛  و�لتي 

�الإ�رش�ئيلي.

يف  و�أثرها  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  يف  �لغاز  ق�صية  مو�صوع  �لعملية:  �لناحية  من  �أما 

و�لدويل  �الإقليمي  �ل�صعيد  على  بالغ  باهتمام  يحظى  �ملنطقة،  على  �الإ�رش�ئيلي  �لنفوذ 

�قت�صادياً، و�صيا�صياً، وقانونياً، و�أمنياً. وال �صّك �أن در��صة �لق�صايا �ل�صيا�صية �لقانونية 

�ملتحدة،  للواليات  بالن�صبة  عملية  �أهمية  لها  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  �ل�رش�ع  عن  �ملتفرعة 

و�الحتاد �الأوروبي، و�لدول �لعربية.

منهجية الدرا�شة:

من �أجل �الإجابة على �الأ�صئلة �لبحثية �عتمدت �لدر��صة على عدد من �ملناهج، وهي: 

�ملنهج �لقانوين، و�ملنهج �لتاريخي، و�ملنهج �لو�صفي �لتحليلي.

ويركز �ملنهج �لقانوين على در��صة وحتليل �لن�صو�ص، و�لقو�عد و�ملبادئ �لقانونية، 

من حيث �لتعرف على ن�صاأتها وتطورها وم�صمونها، وتطبيقاتها وفقاً لتطور�ت �لبيئة 



20

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

�لبحار  لقانون  �ملتحدة  �الأمم  التفاقية  �حلاكمة  �لقو�عد  على  �لتعرف  وكذلك  �لدولية. 

)United Nations Convention on the Law of the Sea )UNCLOS �صنة 1982، 

�لدولية  �لنز�عات  حّل  وكيفية  �ل�صاحلية،  �لدولة  حلقوق  �خلال�صة  �القت�صادية  و�ملنطقة 

بالطرق �ل�صلمية، و�الحتكام �إىل قو�عد �لقانون �لدويل �لعام.

ومن ناحية ثانية، مّت ��صتخد�م �ملنهج �لتاريخي جلمع �ملعلومات، و�لوثائق، و�حلقائق 

�لتاريخية عن م�صكلة �لدر��صة مو�صع �لبحث و�لتحري، وي�صهم هذ� �ملنهج يف �لوقوف 

يف  وعر�صها  بها،  �ملرتبطة  �لفرعية  للظو�هر  باالإ�صافة  �الأ�صا�صية،  �مل�صكلة  جذور  على 

�صياق مت�صل�صل وو��صح.

لتكوين  و�لبيانات  �ملعلومات  جمع  �أجل  من  �لتحليلي  �لو�صفي  �ملنهج  وّظف  بينما 

�أجل  من  وذلك  لها،  �لدقيق  �لو�صف  خالل  من  �لدر��صة،  م�صكلة  عن  �لو��صحة  �لفكرة 

�لو�صول �إىل ماهية �الأ�صباب و�لعو�مل �لتي تتحكم فيها، وو�صف �لظاهرة �ملر�د �لبحث 

يف �لغاز  �كت�صافات  ظاهرة  طبيعة  وحتليل  و�لنتائج،  �لعب  ��صتخال�ص  �أجل  من   فيها 

�رشق �لبحر �ملتو�صط، من �أجل �لوقوف على �أبعاد �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي يف �ملنطقة جر�ء هذه 

�الكت�صافات.

حدود الدرا�شة:

احلد املكاين: وهو �رشق �لبحر �ملتو�صط يف �ملنطقة �القت�صادية �خلال�صة، �لو�قعة بني   .1
1
�حلدود �للبنانية “�الإ�رش�ئيلية” �لرتكية �لقب�صية.

احلد الزماين: وهو تاريخ �الندفاع �ل�صديد نحو �كت�صاف حقول �لغاز �لو�عدة على   .2

�حلدود �لبحرية �للبنانية “�الإ�رش�ئيلية” �لتي بد�أت ذروتها خالل �لفرتة 2009–2017.

م�شطلحات الدرا�شة: 

مفهوم  به،  يقومو�  �أن  نريدهم  ما  يفعلو�  �أن  �الآخرين  حمل  على  �لقدرة  هو  النفوذ:   .1

 بينما ي�صري روبرت د�ل Robert Dahl، �أنه ال يوجد 
2
�لقوة نف�صه با�صتثناء �لعقوبات.

�نظر مالحق هذ� �لكتاب، خريطة رقم 1: جغر�فية نفط وغاز �رشق �لبحر �ملتو�صط، �ص 187.  
1

�إجنليزي(،” موقع كتب عربية،  �ل�صيا�صية )عربي -  للم�صطلحات  �ملي�رشة  “�ملو�صوعة  �لكايف،  �إ�صماعيل عبد   
2

2005، �نظر:
http://www.kutubpdfcafee.com/kutubcafe1/kutub1/Booksstream_k33_BookK2RTFMH8.pdf 

)مت ��صرتجاعه يف 2017/5/21(.
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�لعزم،  �الإقناع،  �ل�صلطة،  �لقوة،  )�لتحكم،  �لنفوذ  م�صطلحات  تعريف  حول  �تفاق 

�لقدرة، �لق�رش...�إلخ(، وال حول �لطريقة �لتي ت�صتخدم بها، ال يف لغة �لتعامل �لعادية، 

وال يف علم �ل�صيا�صة، وعلماء �ل�صيا�صة مثلهم مثل غريهم ي�صتخدمون جمموعة منوعة 

من �لكلمات، �لتي عادة ال يهتمون بتعريفها، بالرغم من �أن م�صطلحات �لنفوذ كانت 

د�ئماً وعلى مرِّ �لع�صور حمورية يف �لتحليل �ل�صيا�صي، �إال �أنه يبدو �أن معظم �ملنّظرين 

تو�صيح  �إىل  حتتاج  ال  �مل�صطلحات  هذه  �أن   ،Aristotle �أر�صطو  فعل  كما  �فرت�صو�، 

كبري على �أ�صا�ص �أن معناها ي�صهل فهمه حتى على �الأ�صخا�ص �لعاديني. لكن بالرغم 

من هذ�، ال بّد �أن نقّر باأن �لد�ر�صني ما ز�لو� غري متفقني على معنى �لنفوذ؛ فعند �أحد 

�لكتّاب هو “�لقوة”، وعند �آخر من �ل�صعوبة مبكان �أن ن�صع �أيدينا بدقة على �ملق�صود 

3
عندما نقول �إن “�أ” يلك قوة �أكرث نفوذ�ً من “ب”.

الطاقة: �إن �لطاقة هي �أحد �ملقومات �لرئي�صية للمجتمعات �ملتح�رشة، وحتتاج �إليها   .2

�إذ  �إليها يف ت�صيري �حلياة �ليومية،  �إىل �حلاجة �ملا�صة  كل قطاعات �ملجتمع، باالإ�صافة 

يتم ��صتخد�مها يف ت�صغيل �مل�صانع، وحتريك و�صائل �لنقل �ملختلفة، وت�صغيل �الأدو�ت 

تاأثري  �إجناز  قابلية  باأنها  �لطاقة  تعريف  ويكن  �الأغر��ص.  من  ذلك  وغري  �ملنزلية 

ملمو�ص )�صغل(، وهي على �أنو�ع؛ منها: طاقة �لرياح، وطاقة جريان �ملاء وم�صاقطها، 

4
ويكن �أن تكون �لطاقة خمزونة يف مادة كالوقود �لتقليدي )�لفحم، و�لنفط، و�لغاز(.

�ملتاحة  �ملو�رد  “��صتخد�م  باأنها:  �القت�صادية  �لتنمية  تعرف  القت�شادية:  التنمية   .3

“جمموعة  باأنها:  �أي�صاً  عّرفت  كما  �لقومي”،  �لدخل  يف  �لزيادة  لتحقيق  للمجتمع 

باأنها:  �أي�صاً  وعّرفت  �ملنتجة”.  �لعنا�رش  كمية  زيادة  �إىل  �لر�مية  �ملر�صومة  �لو�صائل 

“�ل�صيا�صات و�الإجر�ء�ت �لوطنية �ملعتمدة �ملخططة �ملتمثلة يف �إحد�ث تغري�ت كبرية 
�ملجتمع، وحتقيق زيادة �رشيعة ود�ئمة يف متو�صط دخل  وجذرية يف هيكل وبنيان 

5
�لفرد �حلقيقي، وبحيث ي�صتفيد منها جميع �أفر�د �ملجتمع”.

روبرت د�ل، التحليل ال�شيا�شي احلديث، ترجمة عال �أبو زيد، مر�جعة علي �لدين هالل، ط 5 )�لقاهرة: مركز   
3

�الأهر�م للرتجمة و�لن�رش، 1993(، �ص 42-43.

ن�رشي ذياب، جغرافية الطاقة )عّمان: �جلنادرية للن�رش و�لتوزيع، 2011(، �ص 9-7.  
4

�لعلمي  للموؤمتر  مقدم  بحث  �خلا�ص،”  و�لقطاع  �لدولة  بني  �القت�صادية  “�لتنمية  �لربيعي،  علي  خلف  فالح   
5

 http://www.t1t.net/researches/econm/2.doc :ل�صنوي �لثاين، جامعة جر�ص �الأهلية، جر�ص، 2003، �نظر�

)مّت ��صرتجاعه يف 2017/5/18(.
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Raymond Aron �لنز�ع على �أنه نتيجة تنازع  النزاع الدويل: يعّرف ريون �أرون   .4

نف�صه،  �لهدف  على  لل�صيطرة  �صيا�صيتني  وحدتني  �أو  جماعتني،  �أو  �صخ�صني،  بني 

 Dennis �صاندول  ديني�ص  ر�أى  وكذلك  متجان�صة،  غري  �أهد�ف  لتحقيق  لل�صعي  �أو 

�أن عملية �ل�رش�ع هي ظاهرة ديناميكية، وهي و�صع يحاول فيه طرفان   Sandole

مفاهيمهم  �إطار  �صمن  عليها  متفق  غري  �أهد�ف  حتقيق  وممثلوهما،  �الأقل  على 

على  �الآخر  قدر�ت  مبا�رش،  غري  �أو  مبا�رش  ب�صكل  �إ�صعاف،  خالل  من  ومعتقد�تهم، 

6
حتقيق �أهد�فه.

املنطقة القت�شادية اخلال�شة Exclusive Economic Zone/EEZ: هي مفهوم   .5

تتوىل  �لذي   ،1982 �صنة  �لبحار  لقانون  �لثالث  �ملتحدة  �الأمم  موؤمتر  يف  �عتماده  مّت 

مبوجبه دولة �صاحلية �لوالية �لق�صائية عن ��صتك�صاف و��صتغالل �ملو�رد �لبحرية يف 

�جلزء �ملتاخم من �جلرف �لقاري لها، و�لذي يعدُّ نطاقاً يتد م�صافة 200 ميل )نحو 

7
322 كم( من �ل�صاطئ.

احلدود البحرية Maritime boundary: هي تق�صيم �ملياه على �صطح �الأر�ص �إىل   .6

مناطق بحرية يتم تعريفها ح�صب �جلغر�فيا �لفيزيائية �ملحيطة، �أو ح�صب �جلغر�فيا 

ال�صتغالل  �لوطنية  �حلقوق  على  �لبحرية  �حلدود  تر�صيم  يوؤثر  ما  وعادة  �لب�رشية، 

و�ملناطق(.  �ل�صيا�صية،  و�حلدود  �لبحرية،  )�خل�صائ�ص  �لطبيعية  و�ملو�رد  �ملعادن 

�الإقليمية  �ملياه  حدود  هي  �لبحرية  �حلدود  �أن  تعتب  �لبلد�ن  بع�ص  �أن  من  بالرغم 

�حلدود  ت�صتخدم  �لبحار،  لقانون  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  عرفتها  وكما  بها،  �خلا�صة 

8
�لبحرية لتحديد �ملياه �لدولية.

�لطبيعي  �لغاز   :Liquid Natural Gas (LNG) )لنغ(  امل�شال  الطبيعي  الغاز   .7

�مل�صال هو �لغاز �لطبيعي �لذي مّت تبيده �إىل -162 درجة مئوية، وتغيريه من �لغاز 

�إىل �ل�صائل �لذي هو 600/1 من حجمه �الأ�صلي. وي�صمح هذ� �لتخفي�ص �لدر�ماتيكي 

ب�صحنه باأمان وبكفاءة على منت �صفن للغاز �لطبيعي �مل�صال �مل�صممة خ�صي�صاً لذلك، 

النظريات املت�شاربة يف العالقات الدولية، ترجمة وليد عبد �حلي  د�ورتي جيم�ص وبالت�صغر�ف روبرت،   
6

)�لكويت: كاظمة للن�رش و�لرتجمة و�لتوزيع(، �ص 94.

Georges Al Darazy, ”The Impact of Levant Basin Oil and Natural Gas Discoveries on Lebanese-  
7

 Israeli Relations,“ Master of Military Art and Science, General Studies, Lebanese University,
Lebanon, 2014, p. 7, http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a613548.pdf

EEZ boundaries, site of Marineregions.org, http://www.marineregions.org/eez.php  
8
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وبعد و�صول هذه �ل�صفن �إىل وجهتها، يتم ت�صخني �لغاز �لطبيعي �مل�صال الإعادته �إىل 

9
حالته �لغازية وت�صليمه �إىل عمالء �لغاز �لطبيعي من خالل خطوط �الأنابيب �ملحلية.

الدرا�شات ال�شابقة والتعقيب عليها: 

الدرا�شات الأجنبية: 

يف  �جليو�صيا�صية  للعبة  ُمغرّي  عامل  هو  هل  �مل�رشق:  يف  �لطاقة  حو�ص  �إنديو،  فابيو   .1

�رشق �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط؟

Fabio Indeo, ”The Levant Energy Basin: A Geopolitical Game Changer 
in the Eastern Mediterranean?,“ Paper, Center for Energy Governance 
& Security )EGS(, September 2016.

�ل�صام،  �ال�صرت�تيجية حلو�ص  �الإمكانات  على  تدريجياً  �ل�صوء  �لدر��صة  ت�صلط هذه 

للبحر  �ل�رشقي  �ل�صاطئ  �إىل  �جلنوبي  �ل�صاطئ  من  �جليو�صيا�صي  �لثقل  مركز  وحتويل 

عدم   ،2011 �صنة  يف  �لعربية  �حلر�كات  �أحد�ث  �أظهرت  ذلك،  على  وعالوة  �ملتو�صط. 

�لذي  �إفريقيا  �صمال  يف  �لتقليديني  �لطاقة  موردي  و�صعف  كبري،  ب�صكل  �ال�صتقر�ر 

�أ�صهمت  وقد  �نقطاع.  دون  �ملنتظم  �الإمد�د  ل�صمان  �ل�صعوبات،  بع�ص  يو�جه  قد 

�مل�رشق  �لطبيعي يف حو�ص  �لغاز  �إمكانات  �الأمريكي حول  �مل�صح �جليولوجي  تقدير�ت 

وقب�ص،  )“�إ�رش�ئيل”،  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  بلد�ن  بع�ص  طموح  تعزيز  يف  �لعربي، 

�لغاز  ي�صدرون  �لذين  �لطاقة  موّردي  وكذلك  بالطاقة،  م�صتقلة  ت�صبح  �أن  ولبنان( 

حو�ص  يف  �لبحرية  �لطاقة  �حتياطيات  تطوير  و�صي�صكل  �لدولية.  �الأ�صو�ق  �إىل  �لطبيعي 

�ل�صيا�صي  �ل�صيناريو  على  يوؤثر  قد  مما  جيو�صيا�صياً”،  “موؤثر�ً  �لعربي  �مل�رشق 

ملعاجلة  مربحاً  تعاوناً  حالياً  تعرقل  �لتي  �لتقليدية،  باملناف�صات  يتميز  �لذي   �لقائم 

�لتهديد�ت و�لتحديات.

ب�صكل  تركز  حيث  �ل�صام،  حو�ص  يف  �لطاقة  �إمكانات  لتحليل  �لدر��صة  هذه  و�صعت 

رئي�صي على �حتياطيات �لغاز يف “�إ�رش�ئيل” وقب�ص ولبنان، وطرق �لت�صدير �ملختلفة 

�ملتوخاة ل�صحن �الإنتاج يف �مل�صتقبل �إىل �الأ�صو�ق.

Georges Al Darazy, ”The Impact of Levant Basin Oil and Natural Gas Discoveries on Lebanese-  
9

Israeli Relations,“ p. 8.
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حو�ص يف  �ملوجود  �لطبيعي  �لغاز  �حتياطيات  تطوير  �أن  �إىل  �لباحث   وتو�صل 

�رشق �ملتو�صط يكن �أن ت�صهم يف حتقيق �ال�صتقر�ر لدول �ملنطقة، حيث �صتوؤدي �إىل زيادة 

�لتحالفات �ال�صرت�تيجية �جلديدة من �أجل تعظيم ��صتغالل �حتياطي �لغاز �الإقليمي، علماً 

باأن فكرة ت�صجيع �لتعاون �الإقليمي يف جمال �لطاقة يكن �أن توؤدي �إىل تهدئة �لتوتر�ت، 

وتدفع �لدول �إىل �لتعاون لتبادل �ملنافع و�الإير�د�ت �القت�صادية.

وخل�صت �لدر��صة �إىل �أن تطوير وت�صويق �حتياطي �لغاز �لطبيعي �ملوجود يف حو�ص 

�مل�رشق �لعربي، يكن �أن يثل ب�صكل كبري “تغيري لعبة” جيو�صيا�صية، لي�ص فقط على 

رقعة �ل�صطرجن �الإقليمية و�لدولية؛ بل �أي�صاً �لعالقات بني �لدول �الإقليمية.

2. مر�د �آِدمري، �إ�رش�ئيل ومو�رد �لغاز يف حو�ص �مل�رشق.

Murat Agdemir, ”Israel and The Gas Resources of The Levant Basin,“ 
Ortadoğu Etütleri Journal, vol. 6, no. 2, January 2015.

يتمحور مو�صوع �لدر��صة حول مكانة “�إ�رش�ئيل”، وهي و�حدة من �أكرث �القت�صاد�ت 

منو�ً يف �ملنطقة؛ �إال �أنها تفتقر �إىل �إمد�د�ت �لطاقة �الآمنة و�مل�صتد�مة، وتعتمد على و�رد�ت 

يف  “�إ�رش�ئيل”  نظر  وجهة  غرّيت  �الأخرية  �الكت�صافات  �أن  غري   .1948 �صنة  منذ  �لطاقة 

�ملتو�صط  �لبحر  �رشق  يف  �ملقدرة  �لغاز  �حتياطيات  �إن  حيث  كبري،  ب�صكل  �لطاقة  جمال 

 ،2010 �أبريل  ني�صان/  ففي  للطاقة.  �صافياً  م�صدر�ً  لتكون  لـ“�إ�رش�ئيل”  كافية  تبدو 

 ،U.S. Geological Survey )USGS( )�أو�صغ�ص(  �الأمريكي  �جليولوجي  �مل�صح  قّدر 

�إىل  122 بني  ترت�وح  �ل�صام،  حو�ص  منطقة  يف  �ملكت�صفة  غري  �لطبيعي  �لغاز  مو�رد   �أن 

�لقابل لال�صرتد�د تقنياً. ووفقاً  �لطبيعي  �لغاز  �الأقل من  227 تريليون قدم مكعب على 

للجنة �صي�صين�صكي Sheshinski Committee �لتابعة للحكومة �الإ�رش�ئيلية، فاإن ثلثي 

هذه �الحتياطيات تقع �صمن �ملياه �الإقليمية لـ“�إ�رش�ئيل”.

�لغاز  من  �الكت�صافات  هذه  على  �ملحتملة  �لتاأثري�ت  حتليل  �إىل  �لدر��صة  هذه  و�صعت 

�لعربية �ملجاورة،  �لدول  “�إ�رش�ئيل” مع  “�إ�رش�ئيل”، من حيث م�صكالت  �لطبيعي على 

و�أثر هذه �مل�صكالت على ��صتغاللها لهذه �الكت�صافات، و�إمكانية �لت�صدير.

�ملتو�صط،  �لبحر  حو�ص  يف  �لطبيعي  �لغاز  �كت�صافات  �أن  �إىل  �لدر��صة  تو�صلت  وقد 

�صوف توؤدي �إىل تعديل كبري للخريطة �جليو�صيا�صية �الإقليمية، و�أن نتائج �لغاز يف حو�ص 

�لبلد�ن ذ�ت  �لعالقات بني  �أو �صت�صهم يف حت�صني  �ملنطقة،  ��صتقر�ر  �إما �صتزعزع  �ل�صام 
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�ل�صلة. ويتطلب تطوير هذه �ملو�رد جتاوز �لتحديات �لرئي�صية �لتي قد ترتتب عليها �آثار 

جيو�صيا�صية، بالرغم من �أن “�إ�رش�ئيل” قد تو�صلت �إىل �تفاق مع قب�ص على حدودها 

�لبحرية، ومن غري �ملرجح �أن يتم حّل �خلالف مع لبنان قريباً. 

حممد �لكتريي ولور� �لكتريي، �أقلمة غاز �رشق �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط: �أمن �لطاقة،   .3

و�ال�صتقر�ر، ودور �لواليات �ملتحدة.

Mohammed El-Katiri and Laura El-Katiri, ”Regionalizing East 
Mediterranean Gas: Energy Security, Stability, and the U.S. Role,“ 
Strategic Studies Institute )SSI( and United States Army War College 
Press, December 2014, p. 1.

�لغاز  �الإيجابية و�ل�صلبية الحتياطيات  �الآثار  �لك�صف عن كل من  �إىل  �لدر��صة  هدفت 

�جلديدة يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، و�الآثار �ملرتتبة عليها بالن�صبة مل�صالح �لواليات �ملتحدة. 

وقد خل�صت �لدر��صة �إىل �أن �إد�رة م�صادر هذه �لطاقة �جلديدة، �صوف توؤثر ب�صكل كبري 

على �لعالقات بني دول �ملنطقة، خ�صو�صاً بني “�إ�رش�ئيل” وجري�نها مبا يف ذلك �الأر��صي 

من  �لكثري  ي�صودها  �الأو�صط  �ل�رشق  منطقة  �إن  حيث   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�لنز�عات �جلغر�فية و�ل�صيا�صية، ولكنها يف �لوقت نف�صه ذ�ت �أهمية ��صرت�تيجية حا�صمة 

�لتعاون  �الكت�صافات  �أن تعزز هذه  �ملمكن  �ملتحدة. كذلك من  �لواليات  بالن�صبة مل�صالح 

�أن دعم �لواليات �ملتحدة للم�صاعدة يف ��صتخد�م هذه �ملو�رد  �الإقليمي لدول �ملنطقة، �أي 

�صيحدد م�صهد �الأمن �الإقليمي ل�رشق �لبحر �ملتو�صط يف �ل�صنو�ت �لقادمة. باالإ�صافة �إىل 

�أن ��صتقر�ر قب�ص له �أهمية كبرية للحفاظ على مر�فق �لقو�عد �الأمريكية يف �جلزيرة.

وقد تو�صل �لباحث �إىل �أن �أمن “�إ�رش�ئيل” و��صتقر�ر بالد �ل�صام، تقع يف قلب �هتمام 

�الأمريكية  �لو�صاطة  ت�صاعد  �أن  يكن  لذلك  �ملنطقة،  يف  �الأمريكية  �خلارجية  �ل�صيا�صة 

و�الإنتاج  �ال�صتك�صاف  مثل  عليها،  �ملتنازع  لالأر��صي  م�صتد�مة  عمل  طريقة  �إيجاد  يف 

�مل�صرتك، �أو تقا�صم �الإير�د�ت ومنع �ملزيد من �لت�صعيد يف �ملنطقة. حيث �إن �لدعم �الأمني 

و�لع�صكري �الأمريكي حللفائها �لرئي�صيني يف حالة �ندالع �رش�ع على �ملو�رد �لطبيعية يف 

�رشق �لبحر �ملتو�صط يعد �أمر�ً �أ�صا�صياً يف �إد�رة �ل�رش�ع �ملحتمل يف �مل�صتقبل. 

القت�صاد�ت  توفر  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  يف  �لغاز  �كت�صافات  �أن  �لباحث  ��صتنتج  كما 

�قت�صادي  منو  �إىل  يوؤدي  مما  �ملحلية،  �قت�صاد�تها  لتحويل  حقيقية  فر�صة  �ملنطقة 
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للدعم �أي�صاً  ويكن  �ملتو�صط،  �ل�رشق  ملنطقة  كبري  �قت�صادي  و�زدهار  �الأجل،   طويل 

�الكت�صافات  هذه  �إد�رة  يف  حمتمالً  قوياً  عن�رش�ً  ي�صكل  �أن  �لديبلوما�صي   - �الأمريكي 

و��صتغاللها.

�لغاز �لطبيعي وم�صتقبل �لطاقة يف �إ�رش�ئيل: �لتخطيط يف بيئة من عدم �ليقني �ل�صديد.  .4

”Natural Gas and Israelis Energy Future: Planning amid Deep 
Uncertainty,“ Research Brief, site of RAND corporation, 2014.

هدفت هذه �لدر��صة �إىل تقييم �لفر�ص و�ملخاطر �لتي تو�جهها “�إ�رش�ئيل” يف �لتحول 

�لطبيعي يف ميز�ن  �لغاز  �لذي يلعبه  �لطبيعي �ملحلي، و�لدور  �لغاز  �أكب على  �إىل �عتماد 

تناولت   ،2030 ل�صنة  م�صتقبلي  زمني  �إطار  مع  �لعمل  خالل  ومن  �الإ�رش�ئيلي.  �لطاقة 

�لدر��صة ��صرت�تيجيات ��صتخد�م �لغاز �لطبيعي �لتي من �صاأنها �أن توؤدي �إىل م�صتويات 

و�أمناط خمتلفة من ��صتهالك �لغاز �لطبيعي، ثم نظرت يف ��صرت�تيجيات ل�صمان وجود 

ما يكفي من �لغاز �لطبيعي لتلبية م�صتويات �لطلب �مل�صتقبلية.

�ل�صيا�صات  �صانعو  يو�جهها  �لتي  �لرئي�صية  �مل�صكلة  �أن  �إىل  �لدر��صة  خل�صت  وقد 

�الإ�رش�ئيلية، هي م�صكلة عدم �ليقني �لعميق، لذلك �أو�صت �لدر��صة مبا يلي:

يجب على �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تنظيم �أ�صعار �جلملة و�لتجزئة للغاز �لطبيعي �ملنتج     �أ. 

حملياً على �أ�صا�ص تكلفة �لغاز �لطبيعي �مل�صتورد.

ب�صبب �رتفاع تكاليف �خليار�ت �ملتاحة لتخزين �لغاز �لطبيعي، يجب على “�إ�رش�ئيل”  ب. 

�أن حتمي نف�صها من حدوث ��صطر�بات يف �إمد�د�ت �لغاز �لطبيعي عن طريق تخزين 

كميات كافية من �لديزل ولي�ص �لغاز �لطبيعي، لتاليف حدوث ��صطر�بات يف �مل�صتقبل.

�لغاز  لتوزيع  د�خلي  �أنابيب  خط  لبناء  �لقائمة  �خلطط  تنفيذ  “�إ�رش�ئيل”  على  يجب   ج. 

�لطبيعي عايل �ل�صغط مبو�ز�ة خط �الأنابيب �لبحري.

�صايون هندر�صون، خيار�ت �إ�رش�ئيل وقب�ص يف ت�صدير �لغاز �لطبيعي.  .5

Simon Henderson, ”Natural Gas Export Options for Israel and Cyprus,“ 
Mediterranean Paper Series 2013, The German Marshall Fund of the 
United States, Washington, September 2013.
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“�إ�رش�ئيل”  من  كل  يف  �لطبيعي  �لغاز  من  �الأخرية  لالكت�صافات  �لدر��صة  عر�صت 

م�صدر�ً  ي�صبح  �أن  على  �لقدرة  لديه  �صيكون  �لبلدين  من  كالً  �أن  بيّنت  حيث  وقب�ص، 

للطاقة، ولكن عمق �حلقول حتت �صطح �لبحر و�لتي ت�صل �إىل عمق �ألفي مرت يف قاع �لبحر، 

�لتحديات  من  �صيزيد  مما  �لبلدين،  من  �أي  �صاحل  من  كيلومرت  مئة  من  �أكرث  بعد  وعلى 

�لديبلوما�صية �لتي تو�جهها �لبلد�ن.

�الآثار  حيث  من  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  �لطاقة  م�رشوع  �لدر��صة  هذه  وتناولت 

للطاقة  �الأخرية  لالكت�صافات  �ملتوقعة  و�لفر�ص  و�ملخاطر،  و�القت�صادية،  �ل�صيا�صية 

�ل�صلمية،  �لظروف  تعزيز  �إىل  �لدر��صة  هدفت  كما  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  منطقة  يف 

�الإقليمي  �لتعاون  وتعزيز  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  �جلديدة  �لطاقة  فر�صة   وتطوير 

يف �ملنطقة.

�ملتو�صط،  �لبحر  �الكت�صافات �جلديدة يف حو�ص �رشق  �أن  �إىل  �لدر��صة  وقد خل�صت 

�صتتيح لـ“�إ�رش�ئيل” وقب�ص فر�صة لتعزيز �أمن �لطاقة لديها، وتعزيز �قت�صاد�تها. ومع 

ذلك، فاإن غاز �رشق �لبحر �ملتو�صط يقدم جمموعة من �لتحديات �خلا�صة؛ �جليولوجية 

�أال يتم �ال�صتغالل  �لغاز، وهو  يو�جه هذ�  �إن هناك خطر�ً  و�ل�صيا�صية و�لتجارية، حيث 

وبينما  تو�جهها،  �لتي  �لتحديات  مع  �لتعامل  من  �لدول  هذه  تتمكن  مل  �إذ�  له  �لكامل 

�أنابيب  خطوط  بو��صطة  �لفائ�ص  غازها  من  �صغري  جزء  ت�صدير  “�إ�رش�ئيل”  ت�صتطيع 

“�إ�رش�ئيل” وقب�ص هو حتويل  برية �إىل �الأردن وفل�صطني؛ فاإن �ملنطق �ل�صائد لكل من 

و�آ�صيا.  �أوروبا  يف  �ملحتملني  �لعمالء  �إىل  لل�صحن  م�صال،  طبيعي  غاز  �إىل  �لفائ�ص  �لغاز 

و�صيتطلب ذلك عدة مليار�ت من �لدوالر�ت، و��صتثمار�ت طويلة �الأجل.

�إىل  �الأبي�ص �ملتو�صط: من �خلر�فة  �لبحر  �لبحري يف �رشق  �لغاز  مايِت دي بونكور،   .6

�لو�قع.

Maïté De Boncourt, ”Offshore Gas in East Mediterranean: From Myth 
to Reality,“ Center for Energy Contemporary Turkey program, May 
2013, p. 20.

عر�صت �لدر��صة للغاز �لبحري يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، بعد �أن كان من �لعدم �إىل �أن 

�أ�صبح و�قعاً، وتاأثري ذلك على �لدول، و�لك�صف يف حدود نطاقها.
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وقد خل�صت �لدر��صة �إىل �أن م�صاألة �لت�صدير ترتبط بدور تركيا �لتي عّززت نف�صها 

كبلد عبور للطاقة �إىل �أوروبا ل�صنو�ت عديدة، ومن �ملحتمل �أن تكون خيار�ت �لت�صدير يف 

نهاية �ملطاف حماطة باأ�صو�ق �لغاز �لعاملية �ملعقدة، و�ل�صيا�صات �الإقليمية.

�أو  �صائل  �صكل  على  تريده  وهل  للغاز،  �أوروبا  حاجة  �لو��صح  غري  من  ز�ل  وما 

�آخذ  �إن �لطلب �الأوروبي  �إجابة و��صحة بالن�صبة الأوروبا، حيث  �أنابيب، لذلك ال تتوفر 

يف �النخفا�ص، لذلك فاإن تطور �لغاز �لطبيعي �مل�صال و�أ�صعار �لغاز �مل�صال غري موؤكدة، 

�لبلد�ن يف  �آمال �لعديد من  �إحياء  �لغاز �ل�صخري يف �لواليات �ملتحدة  �أعادت ثورة  حيث 

جميع �أنحاء �لعامل الإيجاد و��صتك�صاف �لغاز �خلا�ص بها.

التعقيب على الدرا�شات ال�شابقة:

�ت�صح من �لدر��صات �ل�صابقة، �أن ق�صية �لغاز يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، و�أثرها على 

�لنفوذ �الإ�رش�ئيلي يف �ملنطقة مل يتناولها �أحد من �لكتاب و�لباحثني �لدوليني وخ�صو�صاً 

�لغربيني، �إال من حيث �الإمكانات �لتي يكن �أن تعود على “�إ�رش�ئيل”، متجاهلني حقوق 

�الأطر�ف �الأخرى �أو �ل�رشكاء. كما �أن هذه �لدر��صات مل تنطلق من �إطار نظري، يكن �أن 

يحد من �ل�رش�ع يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط.

و�إن  �ملو�صوع،  هذ�  تناولت  �لعربية  باللغة  در��صات  توجد  ال  �أنه  �إىل  باالإ�صافة  هذ� 

وجدت فهي عبارة عن مقاالت �صحفية ال تغطي �حلاجة �لعلمية �ملطلوبة �لتي حتتاجها 

�ملكتبة �لعربية، و�صانع �لقر�ر �ل�صيا�صي �لعربي يف ظّل وجود فجوة بحثية بهذ� �ملجال، 

و�لذي بدوره يعطي �ملزيد من �ملعرفة �لعلمية �ملعبة عن �لتحديات �جلديدة �لتي تنتظر 

�ملنطقة، نتيجة هذه �الكت�صافات �جلديدة �لتي �صوف ت�صفي على “�إ�رش�ئيل” مزيد�ً من 

�لقوة و�لنفوذ.

وبالتايل �صوف ت�صكل هذه �لدر��صة، حماولة متو��صعة ل�صد هذه �لفجوة �لعلمية يف 

جمال �الأدبيات �ل�صيا�صية و�لفقه �لعربي و�لدويل، من حيث ر�صد و�قع حجم �الإمكانات 

من  له  وما  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  حو�ص  يف  �لطبيعي  �لغاز  حقول  يف  �ملكت�صفة  �لو�عدة 

�الكت�صافات  هذه  �أن  كما  �الإقليمي،  �جلو�ر  ودول  �إ�رش�ئيل”  لـ“دولة  �قت�صادية  �أهمية 

ب�صكل  و“�إ�رش�ئيل”  �لعربية  �لدول  بني  �لتعاون  �أو  �ل�رش�ع  عنا�رش  ت�صاعف  من  تزيد 

عام ولبنان ب�صكل خا�ص. ي�صاف �إىل ذلك �أن �لدر��صة تبني مدى حجم �خلالف �لرتكي 

“�إ�رش�ئيل”  بني  و�لع�صكري  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي  و�لتقارب  ناحية،  من  �لقب�صي 
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�ل�صلبي  �الأثر  على  �لدر��صة  هذة  يف  �لتعريج  ومّت  �أخرى.  ناحية  من  و�ليونان  وقب�ص 

الكت�صافات حقول �لغاز على �أمن �حلدود �لبحرية وتر�صيمها وحتديدها يف �ملنطقة، �الأمر 

من  �لباب  ويفتح  �لعالقة،  �صاحبة  �لدول  بني  �لعالقات  توتر  من  ويزيد  ي�صاعف  �لذي 

�صيا�صية جديدة وباأدو�ت �رش�عية مل تكن موجودة يف ح�صابات  جديد حول مقاربات 

عنا�رش �لقوة و�ل�صعف يف مو�زين �لقوة يف �ملنطقة.

�الكت�صافات  لهذه  �ملحتملة  �الإقليمية  �لتد�عيات  �أهم  تقيّم  �لدر��صة  فاإن  و�أخري�ً، 

و��صتغاللها، وخ�صو�صاً من �لناحية �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�لقانونية لدول �ملنطقة. 

�لعربي  �لقر�ر  �صانعي  ت�صاعد  جديدة،  علمية  روؤية  عن  تعّب  �لدر��صة  فاإن  كله،  لهذ� 

على �تخاذ �لقر�ر �لر�صيد يف كيفية �لتعامل مع هذ� �لعن�رش �جلديد �لذي ز�د من �لنفوذ 

�ال�رش�ئيلي يف �ملنطقة.





الف�صل الثاين

الإمكانات الإ�سرائيلية ل�ستغالل 

حقول الغاز الطبيعي
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الإمكانات الإ�صرائيلية ل�صتغالل حقول الغاز 

الطبيعي يف �صرق البحر املتو�صط

مقدمة: 

�صّكل حو�ص �رشق �لبحر �ملتو�صط حقل كبري للغاز �لطبيعي، وهو قادر على توفري 

هناك �أن  �الأمريكي  �جليولوجي  �مل�صح  قّدر  حيث  �ملنطقة،  يف  بلد�ن  لعدة  �لطاقة   مو�رد 

1.7 مليار برميل من �لنفط �لقابل لال�صرتد�د، و122 تريليون قدم مكعب من �لغاز �لقابل 
1
لال�صرتد�د يف هذه �ملنطقة، وهو ما يعادل تقريباً �ال�صتهالك �لعاملي �ل�صنوي.

قبالة  �لع�رشين  �لقرن  ثمانينيات  �إىل  �ملنطقة  يف  �لطبيعي  �لغاز  �كت�صافات  �أول  تعود 

�ل�صاحل �مل�رشي، �الأمر �لذي �أدرج �لغاز كم�صدر للطاقة على جدول �الأعمال �ل�صيا�صية 

�صّهلت عملية  قانونية  لت�رشيعات  �لبلد�ن  �عتماد هذه  �ملنطقة، مبا يف ذلك  بلد�ن يف  لعدة 

�كت�صاف حقول جديدة. بيد �أن تز�يد �لطلب على �لغاز ب�صبب زيادة �ال�صتهالك �لعاملي، 

باال�صتثمار  �لنفط،  ترخي�ص  جوالت  جتذبها  �لتي  �لعاملية،  �لنفط  �رشكات  قيام  �إىل  �أدى 

�أنابيب،  �أو غاز  �لطاقة كغاز طبيعي م�صال،  �أجل ت�صدير  �لبحرية، من  �لتحتية  �لبنية  يف 

ومن ثّم فقد منحت �المتياز�ت للحفر يف عدد من بلد�ن �ملنطقة د�خل �ملياه �الإقليمية، �الأمر 

�لذي �أدى �إىل �كت�صاف عدة �أحو��ص ذ�ت �حتياطيات قادرة على تلبية �حتياجات �ل�صكان 

2
�ملعنيني من �لوقود كلياً �أو جزئياً.

كما ت�صري �أحدث �الكت�صافات �لبحرية يف �رشق �لبحر �ملتو�صط �إىل �أن هذه �ملنطقة لديها 

�الإمكانات  فاإن هذه  ذلك  لتكون مقاطعة هيدروكربونية كبرية، وبالرغم من  �الإمكانات 

وحتى  �إنتاجية،  طاقة  �إىل  �الكت�صافات  هذه  حتولت  �إذ�  �إال  حقيقي،  معنى  ذ�ت  تكون  لن 

 U.S. Geological Survey )USGS(, ”Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of  
1

the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean,“ Fact Sheet, no. 3014, March 2010, 
https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/pdf/FS10-3014.pdf

 Francesco Gobbi, Gas disputed in the Eastern Mediterranean, site of European Parliamentary  
2

Research Service )EPRS(, 1/2/2013,
https://epthinktank.eu/2013/02/01/gas-disputes-in-the-eastern-mediterranean/
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ذلك �حلني �صتحتاج �ملنطقة �إىل �أن تتغلب على �ملزيد من �لتحديات، حيث �أ�صبحت �لطاقة 

عن�رش�ً رئي�صياً من �ل�رش�ع �جليو�صيا�صي يف �ملنطقة. وال بّد من �لتاأكيد قوالً باأن معظم 

�كت�صافات �لغاز يف “�إ�رش�ئيل” هي �الأكرث ح�صا�صية يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، حيث �إنها 

3
و�حدة من �أكرث �ملناطق �ل�صيا�صية ت�صابكاً على �الأر�ص.

يف  �لطبيعي  �لغاز  حلقول  �الإ�رش�ئيلية  و�الإمكانات  �ملفهوم  �لف�صل  هذ�  ويعر�ص 

�لغاز  باكت�صافات  �ملتعلق  للتطور  �لتطرق  خالل  من  �ملتو�صط،  للبحر  �ل�رشقي  �حلو�ص 

�لطبيعي يف �لعامل، و�أهميته لـ“دولة �إ�رش�ئيل”، كما يو�صح �أي�صاً �الإمكانات �ملتاحة لهذه 

�لتي  و�لتحديات  �ملكت�صفة،  �حلقول  لدر��صة  و�صوالً  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  �حلقول 

تو�جه هذه �الكت�صافات لدول �ملنطقة. 

واإمكاناته  واأهميته  الطبيعي  الغاز  الأول:   املبحث 

                              لدول العامل و“اإ�سرائيل”:

�زد�دت �أهمية �لغاز �لطبيعي باعتباره �أ�رشع م�صدر للطاقة �الأولية �ملتنامية يف �لعامل، 

�لقائم  �لوقود  حرق  من  �أنظف  والأنه  و��صع،  نطاق  على  متاح  �لطبيعي  �لغاز  الأن  وذلك 

وذلك  �لنفط،  �صوق  من  بكثري  �أ�صغر  �لطبيعي  للغاز  �لعاملية  �ل�صوق  وتعد  �لنفط.  على 

الأن عمليات نقل �لغاز ذ�ت �صعوبة وتكلفة عالية، ولكن بالرغم من ذلك نلحظ زيادة يف 

�ل�صناعية �ملختلفة،  �لقطاعات  �ملتعددة يف  �لطبيعي نظر�ً ال�صتخد�ماته  �لغاز  �لطلب على 

و�ل�صكنية، و�لتوليد �لكهربائي، و�لتجارة و�لنقل. وذلك ب�صبب �إ�صهامات �لغاز �لطبيعي 

�الإيجابية يف تقليل �نبعاث غاز ثاين �أك�صيد �لكربون )Carbon dioxide )CO2 مما يحد 

4
من �لتلوث �لبيئي.

 Sohbet Karbuz, ”Natural Gas Recourses in the Eastern Mediterranean: Challenges and  
3

 Opportunities,“ site of The European Institute of the Mediterranean )IEMed(, 2012, p. 217,
http://www.iemed.org/observatori-en/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2012/Karbuz_
en.pdf

 A. Demirbas, ”The Importance of Natural Gas as a World Fuel,“ Energy Sources, Part B:  4

Economics, Planning, and Policy Journal, vol. 1, Issue 4, 2006, pp. 413–420,
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15567240500402586
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يف �لوقت �لذي يتطلع فيه �لعامل �إىل تنويع مزيج �لطاقة، تزد�د �أهمية �لغاز �لطبيعي 

 International Renewable Energy Agency للطاقة  �لدولية  �لوكالة  تقول  حيث 

“كم�صدر جيد الإمد�د�ت �لكهرباء” كما ينظر له  �إىل �لغاز �لطبيعي  �أنه ينظر   )IRENA(

ذلك،  �إىل  وباالإ�صافة  �الآخر.  �الأحفوري  بالوقود  مقارنة  �لكربون”  “منخف�ص  �أنه  على 

ي�صتغرق بناء حمطات �لغاز نحو عامني، وهي مدة تعدُّ �رشيعة ن�صبياً، يف حني �أن ح�صة 

وز�رة  و�صفت  كما  �صنوياً،   %2 بن�صبة  تزد�د  �لعاملي  �لطاقة  مزيج  من  �لطبيعي  �لغاز 

�الأمريكية،  �لطاقة  �إمد�د�ت  يف  حيوياً  دور�ً  يوؤدي  �أنه  �لطبيعي  �لغاز  �الأمريكية  �لطاقة 

حيث تقول وز�رة �لطاقة �الأمريكية �إن ��صتهالك �لغاز �لطبيعي من �ملتوقع �أن ي�صل �إىل 

يف مكعب  قدم  تريليونات   3.24 مقابل   ،2035 �صنة  بحلول  مكعب  قدم  تريليون    26.6 
5
�صنة 2011.

 املطلب الأول: تطور اكت�سافات الغاز الطبيعي يف العامل 

                              واأهميته كبديل للنفط:

اأولً: تطور اكت�شافات الغاز الطبيعي على امل�شتوى الدويل:

من  بالرغم  �لعامل  يف  �الأ�صا�صية  �لطاقة  م�صادر  �أحد  �ليوم  ي�صكل  �لطبيعي  �لغاز  �إن 

�أو م�صتقالً عنه يف مكامنه �خلا�صة، وحتى  للنفط  �إما م�صاحباً  �لطبيعة  حد�ثته، فهو يف 

حمدودة،  وب�صورة  �إنتاجه  مناطق  يف  �إال  ي�صتعمل  ال  �حلر  �لغاز  كان  �لقريب  �ملا�صي 

�لغاز �مل�صاحب للتقليل من  ما كان يحرق  وذلك ب�صبب �صعوبة نقله وتخزينه. وكثري�ً 

تطورت  �أن  وبعد  �الآن  �أما  له،  ��صتهالكية  �أ�صو�ق  وجود  ولعدم  �مل�صتخرج،  �لنفط  كلفة 

�لنفطية،  �لطاقة  م�صادر  �أهم  من  �لطبيعي  �لغاز  �أ�صبح  فقد  �لبرتوكيميائية  �ل�صناعات 

بتطوير  يهتم  �لعامل  جعل  ما  وهذ�  و�لكبيت،  كالر�صا�ص  �لبيئية  �مللوثات  من  خللّوه 

�إنتاجه، وزيادة ن�صبة ��صتخر�جه يوماً بعد �آخر، خ�صو�صاً بعدما تقدمت �لطرق �لفنية 

6
جلهة خزنه وت�صييله ونقله.

 Anmar Frangoul, Natural gas: Why it’s important and what you need to know, site of CNBC, 25/4/2017,  
5

 https://www.cnbc.com/2017/04/25/natural-gas-why-its-important-and-what-you-need-to-know.html

،)2000 و�الإعالم،  و�لتوزيع  للن�رش  بي�صان  )بريوت:  العربي  النفط  على  الدويل  ال�رساع  برجا�ص،  حافظ   
6 

�ص 34.
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هذ� باالإ�صافة �إىل �أن �لغاز ياأتي يف �ملرتبة �لثالثة من حيث �ال�صتهالك �لعاملي للطاقة 

بعد �لنفط و�لفحم، وهناك �إجماع �صبه عاملي على �أن �لغاز �صيكون م�صدر�ً �أ�صا�صياً للطاقة 

يف �مل�صتقبل، بعدما �أ�صهمت �الكت�صافات �ل�صخمة للغاز �لطبيعي يف �الأمريكيتني �ل�صمالية 

�لواليات  يف  �ل�صخري  �لغاز  ظاهرة  تز�يد  بروز  مع  وخ�صو�صاً  و�ل�صني،  و�جلنوبية 

�ملتحدة �الأمريكية، يف ��صتيعاب �لغاز لال�صتخد�م �ل�صناعي وتوليد �لكهرباء. ومن �ملثري 

 يف 
3
لالهتمام، �أن �حتياطيات �لغاز �لطبيعي �ملكت�صفة عاملياً �رتفعت من 118 تريليون م

 يف �صنة 2013، وتتو��صل �الكت�صافات يف �أجز�ء كثرية من 
3
�صنة 1993 �إىل 157 تريليون م

�لعامل، وبالن�صبة �إىل م�صتويات �ال�صتهالك و�الإنتاج �حلالية، يتوفر يف �لعامل ما يكفي من 

7
�لغاز ملدة 54 عاماً.

ومعرفة  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  يف  �لغاز  �كت�صافات  تطور  على  �الطالع  �أجل  ومن 

�الحتياطيات �ملرتبطة بهذه �الكت�صافات ال بّد من تو�صيح �لتايل: 

ثانياً: تطور اكت�شافات الغاز يف منطقة �رسق البحر املتو�شط:

�كت�صاف  يف  نوعية  طفرة  �صهدت  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  منطقة  �أن  هنا  �ملالحظ  من 

�ملو�رد �لطبيعية �لتي مل ي�صبق لها مثيل منذ �أو�خر �لعقد �الأول من �لقرن �لـ 21، عندما 

قامت “�إ�رش�ئيل” وتليها قب�ص باأول �كت�صافات هيدروكربونية يف �خلارج منذ �صنو�ت 

عديدة. و�أثبتت هذه �الكت�صافات �أنها �أكب بكثري من �أي مو�رد �أخرى �صبق �كت�صافها يف 

ل�صنة  �ملتحدة  �لواليات  يف  �جليولوجي  �مل�صح  در��صة  ت�صري  كما  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق 

�الإ�رش�ئيلية،  �لبحرية  و�ملناطق  قب�ص  ذلك  يف  مبا  �ل�صام،  حو�ص  منطقة  �أن  �إىل   2010

�أن  يكن  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  و�الأر��صي  لبنان  �أو  �صورية  يف  �لبية  �الأر��صي  وبع�ص 

122 تريليون قدم مكعب من  �لنفط، ونحو  7.1 مليار�ت برميل من  �إىل  حتمل ما ي�صل 

�لغاز �لطبيعي، مما يجعل ما ال يقل عن ثلثي قاعدة �ملو�رد �ملحتملة يف �ملنطقة ما يز�ل غري 

8
مكت�صف.

 Jassim Hussain, ”Energy Alternatives and the Future of Oil and Gas in the Gulf,“ site of  
7 

Al Jazeera Centre for Studies, 31/3/2015, p. 7,
http://studies.aljazeera.net/en/dossiers/2015/03/201533183514675179.html

 Mohammed El-Katiri and Laura El-Katiri, ”Regionalizing East Mediterranean Gas: Energy  
8

 Security, Stability, and the U.S. Role,“ Strategic Studies Institute )SSI( and United States Army
War College Press, December 2014, p. 1, https://www.files.ethz.ch/isn/186856/pub1243.pdf
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وبالرجوع الإح�صاء�ت �صنة 2016، بلغ �الحتياطي �لثابت �أو �ملوؤكد للعامل من �لغاز 

�لطبيعي نحو 8.6588 تريليونات قدم مكعب، وكان ن�صيب �أور��صيا منه نحو %30.4 

تقريباً، �أما منطقة �ل�رشق �الأو�صط فبلغ 5.42% تقريباً، و�لباقي موزع بني عدد من دول 

�لعامل يف خمتلف �لقار�ت. وتعّد �إير�ن �صاحبة �أكب �حتياطي للغاز يف �لعامل، حيث بلغت 

 %13 قطر  ثم  تقريباً،   %17 رو�صيا  تليها  تقريباً،   %18 لديها  �لثابت  �الحتياط  ن�صبة 

 Organisation for Economic تقريباً، �أما بلد�ن منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية

)Co-operation and Development )OECD �لبالغ عددهم 34 دولة كاملة �لع�صوية، 

9
فال متلك �صوى 9.5% تقريباً من �الحتياطي �لعاملي.

 املطلب الثاين: اأهمية الغاز الطبيعي واإمكاناته لـ“دولة 

                                  اإ�سرائيل”:

مهمة،  ق�صية   21 �لـ  �لقرن  من  �لثاين  عقدها  يف  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لغاز  ثورة  �أ�صحت 

وذلك بعد �كت�صاف كميات كبرية من �لغاز �لطبيعي يف مياه �ملنطقة �القت�صادية �خلال�صة 

لـ“�إ�رش�ئيل”، و�ملحاذية ملياه لبنان وقب�ص وم�رش وقطاع غزة، كما توؤّمن ثورة �لغاز 

لـ“�إ�رش�ئيل” باالإ�صافة الإ�صهاماتها �لكبرية يف حت�صني نوعية  مز�يا �قت�صادية ملحوظة 

�لبيئة، كما �أنها تالم�ص م�صائل مهمة يف �ملجاالت �الجتماعية و�الأمنية، وكذلك يف �لعالقات 

�لغاز �لطبيعي على �جليل �حلايل و�الأجيال  �خلارجية، من بينها: توزيع عائد�ت مو�رد 

�ملحلية،  �القت�صاد  حلاجات  تلبيًة  �لغاز  ��صتغالل  وترية  على  يتوقف  وهذ�  �لقادمة، 

و�لت�صدير يف هذ� �جليل، و�إبقاء �لفائ�ص لالأجيال �لقادمة، بيد �أن �صمان �صالمة �إمد�د�ت 

�لغاز، باالإ�صافة الكت�صافات �لغاز قد عّزز من �أمن �لطاقة �الإ�رش�ئيلي على �الأمد �لبعيد، 

�لبحر  عر�ص  يف  حيوية  مر�فق  عن  �لدفاع  يف  متمثلة  جديدة  �أمنية  حتديات  ولّدت  لكنها 

10
بعيد�ً عن �ل�صاحل.

 ”BP Statistical Review of World Energy June 2017,“ site of BP, 66th edition, p. 26,  
9

https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-
 energy-2017-full-report.pdf

�صموئيل �إيفني وعوديد عري�ن، “ثورة �لغاز �لطبيعي يف �إ�رش�ئيل،” موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت،   
10

�نظر: 

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/Natural%20gas%20in%20Israel.pdf
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كما ت�صكل �لطاقة عن�رش�ً حا�صماً للنمو و�لتنمية �القت�صادية. ويف �لو�قع، فاإن تو�فر 

مو�رد �لطاقة يكن �أن يحول �قت�صاد بلد ما �إىل �قت�صاد �إنتاجي بدالً من �أن يكون �قت�صاد 

�أمر  معقولة  باأ�صعار  و�لغاز  �لنفط  على  فاإن �حل�صول  ذلك:  �إىل  وباالإ�صافة  ��صتهالكي، 

حيوي لال�صتقر�ر �ل�صيا�صي و�الجتماعي. و�الأهم من ذلك: فاإن �عتبار�ت �لطاقة يكن 

�أن توؤثر على م�صار �ل�صيا�صة �خلارجية للدولة، فعلى �صبيل �ملثال: ال يكن فهم �ل�صيا�صة 

بعني  يوؤخذ  مل  �إذ�   ،1979 �صنة  �الإ�صالمية  �لثورة  قبل  �إير�ن  جتاه  �الأمريكية  �خلارجية 

من  ي�صكله  وما  �لهائل،  و�ملخزون  �الحتياطي  لهذ�  �لكبرية  و�الإمكانات  �لنفط  �العتبار 

��صتقر�ر وقيمة �قت�صادية توؤثر على كينونة �لدولة وتطورها، وعالقاتها على كل �ل�صعد 

11
د�خلياً وخارجياً.

تفاوؤلهم  عن  روتيني  ب�صكل  يعربون  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صوؤولني  فاإن  ذلك  على  وبناًء 

�ل�صناعية  �مل�صاعدة  يجذب  �أن  يكن  �الإ�رش�ئيلية،  �لطاقة  ملو�رد  �القت�صادي  �لوعد  باأن 

لتحقيق ذلك، وقد يكون هذ� �لتفاوؤل مبر�ً. وبالرغم من �أن “�إ�رش�ئيل” ال متتلك قطاعاً 

يف  �لدولية  �ل�رشكات  خبة  على  تعتمد  �أنها  �إال  �خلارج،  يف  و�الإنتاج  لال�صتك�صاف  كبري�ً 

12
��صتخر�جه.

اأولً: الأهمية القت�شادية:

�جلانب  فمن  جو�نب،  عدة  يف  ق�صوى  �أهمية  للغاز  �الأخرية  �الكت�صافات  �كت�صبت 

�القت�صادي لـ“�إ�رش�ئيل”؛ ت�صاعفت �حتياجات �لغاز لدى قطاع �إنتاج �لطاقة و�ل�صناعة، 

على  �الأثر  بالغ  لها  كان  �كت�صافات،  من  حلقها  وما  �الكت�صافات  هذه  �آثار  �أن  حني  يف 

�القت�صاد �الإ�رش�ئيلي، بل وت�صبح هذه �ملو�رد �أكرث و�صوحاً يوماً بعد يوم. وُيعّد تاريخ 

2009/1/17، مبثابة �لنقطة �الأ�صا�صية يف تغري �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي، بل و�صل هذ� �لتغري 

�إىل تعزيز مكانة “�إ�رش�ئيل” �ال�صرت�تيجية يف �ملنطقة، و�ت�صح ذلك عندما �كت�صف فريق 

بقيادة �رشكة نوبل �إنرجي Noble Energy، ومقرها هيو�صنت - تك�صا�ص، �لغاز يف حقل 

9.7 تريليونات قدم مكعب �أنه يحتوي على  �لذي يقّدر  �ملتو�صط،  �لبحر   تامار يف �رشق 

 Emmanuel Karagiannis, ”The Emerging Gas Region For The Eastern Mediterranean,“ site of  
11

isanet, 2015, p. 6, http://web.isanet.org/Web/Conferences/FLACSO-ISA%20BuenosAires%20
2014/Archive/00aaff25-0cb5-485e-815d-e18736382f33.pdf

 Michael Ratner, ”Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean,“ site of Congressional  
12

Research Service )CRS(, 15/8/2016, p. 10, https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44591.pdf
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من �لغاز �لطبيعي. ويتم ت�صنيف روؤو�ص بئر تامار باأنها حتتوي على غاز �مليثان، وهو 

على م�صتوى عالٍ من �لنقاء، حيث بلغت قيمة �إنتاج �لطاقة لكل ر�أ�ص بئر �أكرث من �أربعة 

�أ�صعاف روؤو�ص �آبار �لنفط �ل�صعودي. وبعد ذلك بعامني، �كت�صف �لفريق نف�صه، عندما 

�حلقل  هذ�  �أن  يقّدر  حيث  ليفياثان،  ي�صمى  �صخم  غاز  حقل  �لغرب،  باجتاه  يحفر  كان 

13
يحتوي على 18 تريليون قدم مكعب.

�الإ�رش�ئيلية فاإن موعد  Globes �القت�صادية  ولكن بح�صب تقرير ل�صحيفة غلوب�ص 

14
بدء ت�صدير غاز ليفياثان �الإ�رش�ئيلي �صيكون يف �أو�خر �صنة 2019 فقط.

جمال  يف  ملحوظة  بتغري�ت  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  �الإ�رش�ئيلي  �القت�صاد  مرَّ  ولقد 

و�ملف�صل  �لرئي�صي  �لوقود  �إىل  �لطبيعي  �لغاز  حتول  معدودة  �صنو�ت  فخالل  �لوقود، 

لالقت�صاد  ووفر  كلفة،  و�أقل  للبيئة  �صديق  الأنه  �لكبرية،  ولل�صناعات  �لكهرباء  لتوليد 

�إطالق  يف  �مللحوظ  �لتقليل  جانب  �إىل  دوالر(،  مليار�ت   5.4 )نحو  �صيكل  مليار   20 نحو 

�مللوثات بف�صل تقلي�ص ��صتعمال �لنفط و�لفحم �حلجري. و�أ�صهم �لعثور على جتّمعات 

غاز �صخمة على �ل�صو�حل �الإ�رش�ئيلية يف ت�صجيع �ملبادر�ت يف جمال �لطاقة �لتي تعتمد 

على �لغاز �لطبيعي، ففي �صنة 2010 �ُصّجل يف “�إ�رش�ئيل” �أق�صى ��صتهالك للغاز �لطبيعي 

وكان  �لكهرباء.  لتوليد  ُحّولت  تقريباً   %90 نحو  منها   ،
3
م مليار�ت   3.5 بـ  يقدر  بحجم 

40% تقريباً من توليد �لكهرباء يف “�إ�رش�ئيل” من �لغاز �لطبيعي، مما �صاعد على توفري 
�أن ترتفع هذه   2015 4.1 مليار�ت دوالر لالقت�صاد. و�أ�صبح �ملتوقع يف �صنة  ما يقارب 

�لن�صبة �إىل 50%، تقريباً، وباملقابل يتعزز �إنتاج �لغاز من �ملجّمعات �جلديدة. وبناء على 

على  تعتمد  �صيا�صة  تقود  و�ملياه  �لطاقة  وز�رة  يف  �لطبيعي  �لغاز  �صلطة  فاإن  �صبق،  ما 

مو��صلة �جتاه �لنمو يف �لطلب، وحتول �القت�صاد �إىل ��صتهالك للغاز �لطبيعي، مع �لتاأكيد 

على �صمان �لتزويد �ملنتظم، ومنح �لرت�خي�ص من �أجل تطوير �لبنى �لتحتية، وت�صجيع 

15
�لتناف�ص، و�عتماد مقايي�ص �ل�صالمة و�لتعريفات، وحماية �مل�صتهلكني.

 David Wurmser, ”The Strategic Impact of Israel’s Export of Natural Gas,“ site of Jewish Policy  
13

 Center, 2013, https://www.jewishpolicycenter.org/2013/02/28/israel-natural-gas-export/

عمر عا�صي، �لغاز �الإ�رش�ئيلي، �حلقائق و�الأرقام �لتي ال نعرفها عن حقل غاز ليفياتان، موقع �صا�صة بو�صت،   
14

https://www.sasapost.com/leviathan-gas-field :2016/9/29، �نظر

قطاع �لغاز �لطبيعي يف �إ�رش�ئيل، موقع وز�رة �لطاقة و�ملياه �الإ�رش�ئيلية، 2012، �نظر:  
15

http://archive.energy.gov.il /Arabic/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGEconomy.
aspx?fbclid=IwAR0j9-652t0Xyl2E6i321qqkr_gltt4MtqcJqLHfR4xw8hvhHHjttOGDmgk



40

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

على  �لطلب  يف  �لزيادة  فاإن  �الإ�رش�ئيلية،  �لتحتية  �لبنى  وز�رة  توقعات  على  وبناًء 

�صنة  نهاية  يف  �لطبيعي  �لغاز  �حتياجات  حجم  بلغ  حيث  �صتتعاظم،  �لطبيعي  �لغاز 

�لكمية  هذه  من  تقريباً   %78 ن�صبته  ما  و�صيخ�ص�ص   ،
3
م مليار�ت   4.6 نحو   2011

 2015 �صنة  يف  �لغاز  على  �لطلب  �رتفع  حني  يف  لل�صناعة،  تبقى  وما  �لكهرباء،  الإنتاج 

�أن  �ملتوقع  ومن  �لكهرباء.  الإنتاج  �لكمية  ثلثا  و�صيخ�ص�ص   ،
3
م مليار   11 �إىل  لي�صل 

ذكره،  �صبق  ملا  وباالإ�صافة   .
3
م مليار   17 �إىل   2030 �صنة  يف  �لغاز  �حتياجات  ت�صل 

�لطبيعي،  �لغاز  على  وتعتمد  تهتم  باتت  �لكبى  �ل�صناعية  �لتجمعات  من  �لكثري  فاإن 

�لكيماوي �ل�صناعي  و�لتجمع  �الإ�صمنت،  �إنتاج  و�رشكات  �مليت،  �لبحر  م�صانع   مثل: 

ع�صقالن.  يف  �لكهرباء  توليد  وحمطة   ،)Israel Chemicals Ltd للكيماويات  )�إ�رش�ئيل 

من  �لغاز  نقل  يتم  حيث  كم،   400 نحو  �لطبيعي  �لغاز  تنقل  �لتي  �الأنابيب  طول  ويبلغ 

و�صمالها،  “�إ�رش�ئيل”  جنوب  �إىل  ع�صقالن  �صو�طئ  قبالة  �لرئي�صية  �لتجميع  حمطة 

وحتى  )�صدوم(،  �مليت  �لبحر  جنوب  يف  �لطاقة  توليد  حمطة  من  �لنقل  �أنابيب  ومتتد 

 مدينة حيفا يف �ل�صمال. وت�صري توقعات �رشكة �لكهرباء �الإ�رش�ئيلية للفرتة �لفا�صلة بني 

 
3
�صنتي 2014–2030 �إىل �أن ��صتهالك “�إ�رش�ئيل” من �لغاز �صيقارب نحو 197 مليار م

16
�صنوياً، �صو�ء لالأغر��ص �ل�صناعية �أم الإنتاج �لكهرباء.

من  بّد  فال  ذلك  ور�ء  من  “�إ�رش�ئيل”  حققتها  �لتي  �ملكا�صب  على  �الطالع  �أجل  ومن 

��صتعر��صها على �لنحو �لتايل:

1. املكا�شب القت�شادية:

هائلة  �قت�صادية  مكا�صب  �ل�صابقة،  �لتاريخية  �حلقبة  خالل  “�إ�رش�ئيل”  حّققت  لقد 

جد�ً بفعل تدفق �لغاز �مل�رشي �إليها. فمنذ �أن با�رشت م�رش ت�صدير �لغاز �إىل “�إ�رش�ئيل” 

“�لدولة  15 عاماً، وفَّرت خز�نة  2005 وملدة  2008، عمالً باالتفاق �لذي وّقع �صنة  �صنة 

�الإ�رش�ئيلية” مليار�ت �لدوالر�ت، وذلك بف�صل �لفرق �لكبري بني �صعر �لغاز �مل�رشي �لذي 

ح�صلت عليه، و�صعره يف �الأ�صو�ق �لعاملية. فقد كانت “�إ�رش�ئيل” ت�صرتي �ملرت �ملكّعب من 

12 دوالر�ً. يبلغ  �لعاملية  �ل�صوق  كان �صعره يف  بثالثة دوالر�ت، يف حني  �مل�رشي   �لغاز 

حالة،  تقييم  �صل�صلة  �إقليمية،”  وتد�عيات  ��صرت�تيجة  قيمة  �الإ�رش�ئيلية:  �لغاز  “�كت�صافات  �لنعامي،  �صالح   
16

�ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات، �لدوحة، 2011، �ص 4، �نظر:

https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_4FB28AF3.pdf
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�أن  �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  بوز�رة  �ل�صابق  �لعام  �ملدير   Yarom Ariav �أرياف  يروم  ويرى 

�لطاقة  �إنتاج  من  “�إ�رش�ئيل”  متكني  يف  كبري  حّد  �إىل  �أ�صهم  قد  �لرخي�ص  �مل�رشي  �لغاز 

17
بتكلفة قليلة ن�صبياً.

تنتجها �رشكة  �لتي  �لكهربائية  �لطاقة  من  تقريباً   %37 �إن م�رش ت�صهم بنحو  حيث 

�لكهرباء �الإ�رش�ئيلية �لتي تعتمد على �لغاز �مل�رشي �مل�صدر لها. ولذلك، فقد �أدى توقف 

�إمد�د�ت �لغاز �مل�رشي �إىل زيادة يف �لتعريفة �ملتعلقة بالكهرباء حتى و�صلت ن�صبتها ما 

بني 20–25% تقريباً، وهذ� �رتبط فعلياً ب�صدور �لقر�ر �مل�رشي �لقا�صي باإلغاء �صفقة 

18
بيع �لغاز �مل�رشي لـ“�إ�رش�ئيل”.

وال بّد من �لتاأكيد �أنه يف �صنة 2011، ��صتحوذت حمطات توليد �لطاقة �لكهربائية على 

حني  يف  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �مل�صتهلكة  �لطبيعي  �لغاز  كميات  �إجمايل  من  تقريباً   %82 نحو 

بلغت ن�صبة ��صتهالك �لقطاع �ل�صناعي ما يقارب 18% تقريباً، وهناك خمطط ال�صتخد�م 

)�لبوتان  �لطهو  غاز  حمل  الإحالله  وكذلك  م�صتقبالً،  �لنقل  و�صائل  يف  �لطبيعي  �لغاز 

19
و�لبوبان(.

ويحقق قطاع �لغاز عو�ئد كبرية خلزينة “�إ�رش�ئيل”، فح�صب تقرير �صادر عن وز�رة 

�ملالية فاإن عو�ئد �ل�رش�ئب �لتي تفر�صها �لدولة على �ل�رشكات �لعاملة يف جمال ��صتخر�ج 

من  �لدولة  �إير�د�ت  تبلغ  �أن  ويتوقع  للغاز،  �مل�صافة  �لقيمة  من  تقريباً   %40 تبلغ  �لغاز 

20
�رشيبة �لغاز 16 مليار دوالر يف غ�صون ب�صعة �أعو�م.

�ملو�د  عن  بديالً  ليكون  �لطبيعي  �لغاز  �إحالل  على  “�إ�رش�ئيل”  �عتماد  �أن  نرى  لذلك 

يحققه  مبا  �القت�صادي  �جلانب  وبالذ�ت  �جلو�نب،  كل  على  �الأثر  بالغ  له  كان  �الأخرى 

�صحيفة  ت�صتغله،  �أال  �لغباء  من  رخي�ص  م�رشي  غاز  لديك  يكون  عندما  �أرياف،  ويروم  تريلينك  �إيتي   
17 

�لعبية( )باللغة   https://www.themarker.com/dynamo/1.1692784 �نظر:   ،2012/4/24 ماركري،   ذي 

)مت ��صرتجاعه يف 2017/11/25(.

عمري بركات، �خلوف من قطيعة �صيا�صية دفع �إ�رش�ئيل �إىل �لرت�جع يف ق�صية �لغاز �مل�رشي، موقع غلوب�ص،   
18

2012/4/23، �نظر: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000743472 )باللغة �لعبية( 

�صموئيل �إيفني وعوديد عري�ن، “ثورة �لغاز �لطبيعي يف �إ�رش�ئيل.”  
19

ت�صفي زرحيا، و�زرة �ملالية: �لقيمة �الإجمالية لل�رش�ئب �ملفرو�صة على �ل�رشكات �لتي تعمل يف جمال �لغاز   
20

ترتفع �إىل 40% من قيمة �لغاز، ذي ماركري، 2010/5/22، �نظر:

https://www.themarker.com/markets/1.578558 )باللغة �لعبية( 
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�ملنتج �جلديد د�خل  لهذ�  �الأهمية  تلك  نابع من  �لتوجه  و�أن هذ�  لـ“�إ�رش�ئيل”،  فائدة  من 

“�إ�رش�ئيل”، فكان وما ز�ل �الهتمام من�صبّاً على هذه �لرثوة �لقيمة �لتي �صتعطيها مكانة 
وقوة ونفوذ�ً يف �ملنطقة وعلى كل �مل�صتويات، وهذ� بالفعل ما مّت مالحظته الحقاً.

�لغاز  ��صتخر�ج  �أن  �لطاقة  باقت�صاديات  �لعالقة  ذ�ت  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادر  وتوؤكد 

على  �صيوّفر  حيث  و��صح،  ب�صكل  �الإ�رش�ئيلي  �ملدفوعات  ميز�ن  �صيح�ّصن  �لطبيعي 

�لنفط،  ال�صتري�د  تدفع  �صنوياً  �لدوالر�ت  من  �ملاليني  مئات  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

�إىل  و�صتح�صل �حلكومة يف �ملقابل على عو�ئد كبرية من �لعملة �ل�صعبة يف حال حتّولت 

ُم�صّدر للغاز. لذ�، ترى هذه �مل�صادر �أن ��صتخر�ج �لغاز ال يقلّ�ص فقط �عتماد “�إ�رش�ئيل” 

على �لغاز �الأجنبي، بل يقلّ�ص �أي�صاً مدفوعاتها بالعمالت �الأجنبية. وقد �أّدت �كت�صافات 

�ل�رشكات  ��صتثمرت  حيث  �لغاز،  عن  �لبحث  جمال  يف  �ال�صتثمار�ت  زيادة  �إىل  �لغاز 

21
�الإ�رش�ئيلية حتى �صنة 2010 نحو 3.1 مليار�ت دوالر يف عمليات �لبحث و�لتنقيب.

ن�رشت وز�رة �لطاقة �الإ�رش�ئيلية مناق�صات لتوزيع �لرت�خي�ص �جلديدة للتنقيب عن 

 Yuval Steinitz �صتاينتز  يوفال  �لطاقة  وزير  و�أعلن  �ملتو�صط،  �لبحر  يف  و�لنفط  �لغاز 

جديدة  تنقيب  باأعمال  لتقوم  �ل�رشكات  �أمام  �لبالد  قبالة  �ملتو�صط  �لبحر  مياه  فتح  عن 

ال�صتك�صاف حقول غاز ونفط، وذلك بهدف حتويل “�إ�رش�ئيل” �إىل “�إمب�طورية غاز”، 

و�أي�صاً دمج �لغاز بن�صب 70% �إىل 80% تقريباً يف حقل �لطاقة و�صوق �لكهرباء يف �لبالد. 

“هذ� �أف�صل ��صتثمار ل�صمان م�صتقبل �إ�رش�ئيل، وهو �الإمكانية  وقال �لوزير �صتاينتز: 

�ل�صوق  �لطبيعي يف  �لغاز  �أهمية تذويب  للدولة، مع  �مل�صتقبلية  �ملو�رد  لتو�صيع  �لوحيدة 

يف  بحرياً  حقالً   24 ال�صتك�صاف  عطاء�ت  طرح  �صيتم  �لطاقة  وز�رة  وبح�صب  �ملحلي”. 

�ملرحلة �الأوىل من �لعطاء�ت �لتي تنتهي يف �آذ�ر/ مار�ص 2017، ويبلغ نطاق كل و�حد منها 

22
.
2
400 كم

لقد �أدى �لتحول �إىل �لغاز �لطبيعي يف “�إ�رش�ئيل” جنباً �إىل جنب مع �نخفا�ص �أ�صعار 

�لنفط �لعاملية، وفقاً لبنك هبوعليم Bank Hapoalim ، �إىل �نخفا�ص كبري يف كمية �لدوالر 

2012 )عندما كان هناك  16 مليار دوالر يف �صنة  “�إ�رش�ئيل” من  �إىل  من و�رد�ت �لطاقة 

�صالح �لنعامي، “�كت�صافات �لغاز �الإ�رش�ئيلية: قيمة ��صرت�تيجة وتد�عيات �إقليمية،” �ص 5-4.  
21

�صباق �لطاقة: ير�صم حرب �خلر�ئط �جليو��صرت�تيجية يف �لبحر �ملتو�صط، موقع رّبان �ل�صفينة، 2017/10/8،   
22

https://assafinaonline.com/maritime-news/top-news/6467/2017-10-08-07-53-47  :نظر�
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�إىل �مل�رشي(،  �ملورد  من  �لغاز  توقف  ب�صبب  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �لطبيعي  �لغاز  يف   نق�ص 

6.14 مليار�ت دوالر يف �صنة 2013، و12.8 مليار�ت دوالر يف �صنة 2014، و6.7 مليار�ت 
لـ“�إ�رش�ئيل”.  2% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل  2015. ويبلغ �لرقم �الأخري  دوالر يف �صنة 

وقد خف�صت معدالت �لت�صخم، وز�دت من ن�صاط �ل�صوق، وح�ّصنت ميز�ن �ملدفوعات. 

موؤ�رش  فاإن  �لطاقة،  تكاليف  يف  �لتغري�ت  خ�صم  بعد  هبوعليم  لبنك  وفقاً  �لو�قع،  ويف 

 �أ�صعار �مل�صتهلكني يف “�إ�رش�ئيل” قد �رتفع بن�صبة 1% يف �صنة 2014 بدالً من �النخفا�ص

هبوط من  بدالً   %4 بن�صبة  �رتفع   2015 �صنة  ويف  �صابقاً،  حدث  كما   %2  بن�صبة 

23
بن�صبة %7.

2. الأهمية ال�شرتاتيجية: 

كبرية  ��صرت�تيجية  قيمة  هناك  �أن  �خلا�صة  روؤيتها  وفق  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادر  توؤكد 

الكت�صافات �لغاز �جلديدة، وال �صيّما يف ظّل �لتطور�ت �لتي �صهدها �لعامل �لعربي يف �أعقاب 

�حلر�كات �ل�صعبية �لعربية. فقد بات �الإ�رش�ئيليون يدركون �أنه ال يكن �صمان تو��صل 

تدفق �لغاز �مل�رشي �إىل خز�نات �رشكة �لكهرباء �الإ�رش�ئيلية يف �أعقاب �حلر�ك �مل�رشي، 

لـ“�إ�رش�ئيل” يف حماكمة �لرئي�ص �مل�رشي ح�صني مبارك  وفتح ملف بيع �لغاز �مل�رشي 

و�أركان حكمه، باالإ�صافة �إىل عمليات �لتفجري �لتي ��صتهدفت �أنبوب �لغاز �لذي يو�صل 

�أن ��صتري�د  “�إ�رش�ئيل” بالقرب من �لعري�ص، ويرون يف �لوقت نف�صه  �إىل  �لغاز �مل�رشي 

24
�لغاز �لطبيعي من دول �أخرى �أمر ال يالئم �لظروف �الإ�رش�ئيلية �ال�صرت�تيجية.

وندرة  �قت�صادها  على  �جلديدة  �الإ�رش�ئيلية  �لطاقة  وفرة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  من  بّد  ال 

مو�ردها، يثل يف حّد ذ�ته تغري�ً ��صرت�تيجياً كبري�ً و�إيجابياً بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل”. فلقد 

ُعّد �كت�صاف حقل تامار بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل” مبثابة ج�رش�ً من �أجل �لعبور �إىل م�صتقبل 

�لبد�ية،  نقطة  لـ“�إ�رش�ئيل”  بالن�صبة  تامار  حقل  �صكل  لقد  �ملنطقة.  يف  �لبديلة  �لطاقة 

فكمية �لغاز �ملكت�صفة يف �لبحر �ملتو�صط الحقاً تقّزم �أي طلب �إ�رش�ئيلي متوقع ملا ال يقل 

�لغاز، ومن   من 
3
7 مليار�ت م نحو  ت�صتهلك حالياً  “�إ�رش�ئيل”  �أن  عن ن�صف قرن. كما 

 See Gina Cohen and Miki Korner, “Israel Oil & Gas Sector, Economic and Geopolitical Aspects:  
23

 Distinguish between the Impossible, Potential and the Doable,” Samuel Neaman Institute for
National Policy Research, April 2016, p. 10, https://www.neaman.org.il/Files/6-459.pdf

�إ�رش�ئيل،  مع  و�القت�صادي  �لع�صكري  تعاوننا  حجم  �صنقل�ص  �لرتكي  �لوزر�ء  رئي�ص  نائب  كورين،  �أور�   
24 

ذي ماركري، �مللحق �القت�صادي ل�صحيفة هاآرت�ص، 2010/6/4، �نظر:

https://www.themarker.com/consumer/1.569255 )باللغة �لعبية(



44

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

 بحلول �صنة 2030. ولكن حتى 
3
�ملتوقع �أن ت�صاعف هذه �لكمية الحقاً �إىل 15.5 مليار م

يقدر  و�لذي  تامار  حقل  عليه  يحتوي  ما  �أمام  لال�صتخد�م،  �ملتز�يدة  �ملعدالت  هذه   مع 

 من �لغاز، يكفي لعقدين من �ال�صتهالك على هذ� �لنحو، فاإن “�إ�رش�ئيل” 
3
بـ 275 مليار م

25
�صوف ت�صبح م�صّدر�ً �صافياً للغاز.

ٍ �أمنية و��صرت�تيجية عدم ��صتري�د �ملو�د �حليوية  لهذ�، تف�صل “دولة �إ�رش�ئيل” لدو�ع

حال  يف  �أنه  �فرت��ص  من  تنطلق  وهي  �لطاقة،  وم�صادر  و�لغذ�ء  �ملاء  مثل:  �خلارج،  من 

ن�صوب حرب، فاإن �ل�صفن �لتي يفرت�ص �أن تورد �لوقود لـ“�إ�رش�ئيل” قد ترتّدد يف مو��صلة 

نقله �إىل �ملو�نئ �الإ�رش�ئيلية، خ�صية تعّر�صها لالإ�صابة يف �أثناء �لعمليات �حلربية، حيث �إن 

�إمد�د�ت �لوقود لـ“�إ�رش�ئيل” �صتتاأثر باندالع حروب يف مناطق �أخرى، وال �صيما عندما 

�ل�صيا�صي، كما حدث عندما  �ال�صتقر�ر  للوقود حلالة من عدم  �مل�صدرة  �لدول  تتعّر�ص 

�لعرب  “�إ�رش�ئيل” من عودة  1979. وتخ�صى  �صنة  �إير�ن  �الإ�صالمية يف  �لثورة  تفجرت 

ال�صتخد�م �صالح �لنفط جمدد�ً، كما كانت عليه �الأمور بعد �صنة 1973، �أخذ�ً باالعتبار �أن 

26
�لعرب و�الإير�نيني يحتكرون 10% من �حتياط �لنفط يف �لعامل.

جدول رقم 1: توزيع ا�شتهالك الطاقة الأولية بح�شب الوقود لبع�س دول الأقليم 2016 

27
)TOE مليون طن مكافئ للنفط(

املجموعطاقة متجددةطاقة كهرومائيةطاقة نوويةفحمغاز طبيعينفط )مليون طن(

3.20.691–40.646.10.4م�رس

1.22.125.9–15.42.647اليونان

0.426.4*–11.68.75.7“اإ�رسائيل”

15.25.2137.9–41.237.938.4تركيا

83.8180.71.71.42.90.1270.7اإيران

.TOE أقل من 0.05 مليون طن مكافئ للنفط�  *
.TOE مالحظة: يقا�ص ��صتهالك �لنفط مبليون طن، وتقا�ص �أنو�ع �لوقود �الأخرى مبليون طن مكافئ للنفط

�الأر��صي  على  �لغاز  الإ�صالة  للعمل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ت�صعى  ذلك،  �أجل  ومن 

David Wurmser, ”The Strategic Impact of Israel’s Export of Natural Gas.“  
25

�أور� كورين، نائب رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي �صنقل�ص حجم تعاوننا �لع�صكري و�القت�صادي مع �إ�رش�ئيل.  
26

”BP Statistical Review of World Energy June 2017,“ p. 6.  
27
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“جلنة  �أعربت  ولقد  �مل�صتهلكة.  �ل�صوق  �إىل  �لبحر  عب  مبا�رشة  وت�صديره  �الإ�رش�ئيلية، 

بو�صع  �ملكلفة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومية  �للجنة  وهي   ،”Tzemach Committee ت�صيمح 

من�صاأة  �أي  �أن  وتف�صيلها  دعمها  عن  عام،  ب�صكل  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لطبيعي  �لغاز  �صيا�صات 

فقد  ذلك،  �إىل  وباالإ�صافة  �الإ�رش�ئيلية.  �الأر��صي  على  موجودة  تكون  �أن  يجب  ت�صدير 

�إنه  �الإ�رش�ئيلية،  لل�صحافة  �الإ�رش�ئيلية  �ملائية  �لطاقة و�ملو�رد  قال م�صوؤولون يف وز�رة 

�لبريوقر�طية،  �ل�صعوبات  من  بالرغم  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لغاز  لت�صدير  من�صاأة  بناء  �صيتم 

الأنه “ال توجد حكومة عاقلة م�صتعدة الأن تكون من�صاآت ت�صدير غازها يف دولة �أخرى، 

28
مهما بلغت درجة �صد�قتها”.

ومن �أجل تعزيز �لقيمة �ال�صرت�تيجية لـ“�إ�رش�ئيل” لدى �لغرب، فاإن الأهمية ت�صدير 

�لغاز يف ظّل تدهور �الأو�صاع يف م�رش، لي�ص فقط من حيث �لعد�ء لـ“�إ�رش�ئيل”، ولكن �أي�صاً 

من حيث �لفو�صى و�مليول �ملعادية للغرب، وكلها تطور�ت تثري ت�صاوؤالت حول جدوى 

قناة �ل�صوي�ص كطريق عبور �أوروبي - �آ�صيوي رئي�صي. لذلك، فاإن �إن�صاء خط �أنابيب غاز 

“�إ�رش�ئيل” لت�صبح  “�إ�رش�ئيل”، ي�صكل مرتكز �إ�صايف من �أجل حتويل  طبيعي ير عب 

�الأحمر، ويعيد  و�لبحر  �ملتو�صط  �لبحر  �ملحيطات، يربط بني  طريق مرور رئي�صي عب 

للتجارة و�لنقل بديل لقناة  “�إ�رش�ئيل”، باعتبارها طريقاً رئي�صياً  �أر�ص  �أن  �لتاأكيد على 

�ل�صوي�ص. ومن �أجل ذلك، ينظرون �إىل تطوير منطقة �إيالت Eilat و�متد�دها �الإ�رش�ئيلي، 

29
كبو�بة �أوروبا �إىل �آ�صيا.

توّجه  �أي  يف  �صلباً  �صيوؤثر  تركيا  مع  �لعالقات  تدهور  �أن  �أي�صاً،  �لبيان  عن  وغني 

يف  حمورياً  دور�ً  تركيا  وتكت�صب  �خلارج.  من  �لغاز  ال�صتري�د  م�صتقبلي  �إ�رش�ئيلي 

جعلها  فموقعها  له،  �ملنتجة  �لدول  من  لي�صت  �أنها  من  بالرغم  �لغاز،  �قت�صاديات  جمال 

حلقة �لو�صل بني �لدول �ملنتجة للغاز و�لدول �مل�صتهلكة له، حيث �إن �الأنبوب �لذي ينقل 

�لغاز �لرو�صي �إىل �أوروبا ير عب تركيا، وكانت “�إ�رش�ئيل” تر�هن على �رش�ء �لغاز من 

رو�صيا، عب �أنبوب يّر برتكيا. وقد بحثت “�إ�رش�ئيل” هذ� �القرت�ح مع �لقيادة �لرو�صية، 

�صموئيل �إيفني وعوديد عري�ن، “ثورة �لغاز �لطبيعي يف �إ�رش�ئيل.”  
28

Amiram Barkat, Leviathan partners need $10b to export gas, site of Globes, 13/11/2011,  
29 

https://en.globes.co.il/en/article-1000697565
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ويف للفكرة.   Vladimir Putin بوتني  فالديري  �لرو�صي  �لوزر�ء  رئي�ص   وحتم�ص 

�صنة 2009 عر�ص على تركيا �إن�صاء خط لنقل �لغاز ير من تركيا ويتجه �إىل “�إ�رش�ئيل” 

وبع�ص دول �ملنطقة، لكن تركيا مل تبد حما�صاً للفكرة حتى عندما كانت �لعالقات بينها 

وبني �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ال تو�جه يف ذلك �لوقت �أي خالفات. وقد �رّشح وزير �لطاقة 

تطبيع  بعد  �إال  “�إ�رش�ئيل”  مع  م�صرتكة  �إقليمية  م�صاريع  تطّور  لن  بالده  �أن  �لرتكي: 

�لعالقات بينها وبني �صائر دول �ملنطقة. ومن �لو��صح �أنه يف �أعقاب �لتدهور �حلا�صل يف 

�لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية، فاإن �إمكانية تعاون تركيا مع “�إ�رش�ئيل” يف �حل�صول على 

30
�لغاز �لرو�صي تر�جعت ب�صكل كبري.

ثانياً: اإمكانات “اإ�رسائيل” من الغاز الطبيعي:

يف  �مل�صتغلة  غري  �لغاز  �حتياطيات  �كت�صاف  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  �الأوىل  �لبد�يات  تركزت 

ود�نيال وليفياثان  تامار  حقول  �كت�صاف  ولكن   ،2004–2000 �صنتي  بني  ما  �لفرتة 

Daniel  على �لتو�يل يف �ل�صنو�ت 2009، و2010، و2016، حّول “�إ�رش�ئيل” �إىل م�صدر 
31

�إقليمي للغاز، مما منحها و�صائل جديدة لل�صلطة يف عالقاتها مع �لدول �ملحيطة بها.

فعالً  ��صتنفاده  مّت  بع�صه  �إن  بحيث  �صئيالً،  كان  �ملكت�صف  �الحتياط  باأن  �لعلم  مع 

�أول  وهو   Mari-B Field بي  ماري  حقل  وخ�صو�صاً  �الإنتاج،  حمدودية  من  بالرغم 

حقل للغاز يبد�أ �الإنتاج فيه، وكان ذلك يف �صنة 2004 و�لذي جرى بيع �إنتاجه �إىل �رشكة 

 �لكهرباء �الإ�رش�ئيلية �لتي كانت �أي�صاً ت�صتورد �لغاز من �حلقول �مل�رشية خالل �لفرتة 

يعدُّ   2012 �صنة  حتى  �ملكت�صف  �الحتياط  �أن  �إىل  �أي�صاً  �الإ�صارة  وجتدر   .2012–2008

�صئيالً ن�صبياً )نحو 40 تريليون قدم مكعب( يف حال مقارنته بالدول ذ�ت �الحتياط �لغازي 

)885 تريليون قدم مكعب(،  �أو قطر  )1,187 تريليون قدم مكعب(،  �إير�ن   �ل�صخم مثل 

م�رش  مثل  �ملتو�صط،  �لبحر  على  �ملطلة  �ملجاورة  �لدول  يف  �ملكت�صف  �الحتياط  حتى   �أو 

ت�صتمر  �الكت�صاف  عمليات  فاإن  نف�صه،  �لوقت  يف  لكن  مكعب(.  قدم  تريليون   72(

�أور� كورين، نائب رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي �صنقل�ص حجم تعاوننا �لع�صكري و�القت�صادي مع �إ�رش�ئيل.  
30

 Pasquale De Micco, ”The Prospect of Eastern Mediterranean Gas Production: An Alternative  
31

 Energy Supplier for the EU?,“ site of European Parliament, 2014, p. 6,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2014/522339/EXPO-
AFET_SP)2014(522339_EN.pdf
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�لوقت  حتى  �ملكت�صف  �لغازي  �الحتياط  حجم  فاإن  وبالتايل  عديدة،  عقود�ً  بل  �أعو�ماً، 

يف  �الكت�صافات  ولعل  �الأر�ص.  باطن  يف  متوفر  هو  ملا  نهائية  �صورة  ي�صكل  ال   �حلا�رش 

�صنتي 2009 و2010 حلقول تامار وليفياثان بالقرب من �ملنطقة �القت�صادية �خلال�صة 

تو�زن  يغرّي  مما  لعقود،  �لوقود  من  �لد�خلية  “�إ�رش�ئيل”  باحتياجات  تفي  �لقب�صية، 

32
�لطاقة ب�صكل �إيجابي وقد متنح تر�خي�ص حفر ل�رشكات �لنفط �لعاملية.

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” متتلك 6.4 تريليونات قدم مكعب من �الحتياطيات 

وذلك  م�رش،  بعد  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  منطقة  يف  �حتياطيات  �أكب  ثاين  وهي  �ملوؤكدة، 

تكون  وبهذ�  و2010.   2009 �صنتي  يف  �لطبيعي  للغاز  كبرية  باكت�صافات  بد�أت  �أن  بعد 

“�إ�رش�ئيل” قد بد�أت يف تركيز �حتياجاتها �مل�صتقبلية من �لطاقة على �لغاز �لطبيعي، مبا 
يف ذلك �ملناق�صات حول ت�صدير �لغاز �لطبيعي �إقليمياً وعاملياً. وقد بد�أت “�إ�رش�ئيل” فعلياً 

يف دمج �لغاز �لطبيعي يف مزيج �لطاقة �لذي ي�صم ما يقرب من 30% من �حتياجاتها من 

33
�لوقود �الأويل ل�صنة 2015.

ون�صري هنا باأن �الإنتاج يف حقل غاز تامار قد بد�أ يف ني�صان/ �أبريل 2013، حيث يحتوي 

، و�صيتم ��صتخد�م �جلزء �الأكب من هذ� �لغاز 
3
على �حتياطي غاز يقدر بنحو 283 مليار م

“�إ�رش�ئيل” �ملتز�يدة للطلب على �لغاز. كما �كت�صفت �ل�رشكات �لعاملة  لتلبية �حتياجات 

ن�صبة جمموعة  ليفياثان، حيث كانت  �الإ�رش�ئيلي حقل غاز  �لغاز  �لتنقيب عن  يف حقول 

ديليك Delek Group من هذ� �الكت�صاف 45%، و�ل�رشكات �الإ�رش�ئيلية 15%، و�ل�رشكة 

من   
3
م مليار   510 بـ  �حلقل  هذ�  �حتياطيات  تقدر  حيث   ،%40 �إنرجي  نوبل  �الأمريكية 

�لغاز �لطبيعي، مع �الأخذ بعني �العتبار قر�ر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بت�صدير 43.2%، فاإن 

34
.
3
�حتياطيات �لغاز �الإ�رش�ئيلية �ملتاحة للت�صدير ت�صل �إىل قر�بة 410 مليار م

كما �أعلنت �رشكة وود�صايد بيرتوليم Woodside Petroleum وهي �أكب �رشكة للنفط 

و�لغاز �لطبيعي يف �أ�صرت�ليا ��صتحو�ذها على ن�صبة 30% من ح�صة حقل غاز ليفياثان، 

Francesco Gobbi, Gas disputed in the Eastern Mediterranean, p. 2.  
32

Michael Ratner, ”Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean,“ p. 10.  
33

 Pasquale De Micco, ”The Prospect of Eastern Mediterranean Gas Production: An Alternative  
34

Energy Supplier for the EU?,“ p. 6.
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حيث مّت تق�صيم �أ�صهم حقل ليفياثان، بني جمموعة ديليك �الإ�رش�ئيلية �لتي متتلك �حل�صة 

�الإ�رش�ئيلية،  لل�رشكات  خا�صة  ون�صبة  �إنرجي،  نوبل  و�رشكة  �حلقل،  هذ�  يف  �لكبرية 

�إىل  �ل�رشكات ن�صبة من ح�صتها يف هذ� �حلقل ليفياثان  كما �صتحّول كل �رشكة من هذه 

�رشكة وود�صايد برتوليوم، وهذ� يجعل �ل�رشكة �الأ�صرت�لية �رشيكاً ��صرت�تيجياً يف عملية 

وود�صايد  ل�رشكة  �صي�صمح  �التفاق  هذ�  فاإن  لذلك  باالإ�صافة  ليفياثان.  حقل  يف  �حلفر 

�مل�صتقبل،  يف  و�لنفط  �لغاز  عن  �لبحري  �ال�صتك�صاف  عمليات  يف  ت�صارك  �أن  برتوليوم 

 و�أن ُتنمِّي حمفظتها ح�صب ما حتدث به بيرت كوملان Peter Coleman، �لرئي�ص �لتنفيذي 

35
ل�رشكة وود�صايد.

هذه �الكت�صافات جعلت لدى “�إ�رش�ئيل” �لقدرة على �أن ت�صبح م�صدر�ً للغاز، حيث 

�لتي  �ملثال؛ م�رش  �صبيل  �الإ�رش�ئيلي، فعلى  للغاز  �ملحتملني  �مل�صرتين  �لعديد من  يوجد 

�لغاز لتلبية �لطلب �ملحلي �مل�صتقبلي،  �إىل ��صتري�د  �لطاقة، وحتتاج  �أزمة يف  تو�جه حالياً 

�أن  �إال  م�رش،  يف  �صيا�صية  ب�صعبية  حتظى  ال  �الإ�رش�ئيلية  �لغاز  و�رد�ت  �أن  حني  ويف 

�ل�رشكات �مل�رشية �خلا�صة بد�أت بالفعل يف �لتفاو�ص مع �رشكة نوبل �إنرجي ال�صتري�د 

�لغاز �الإ�رش�ئيلي. كما يعّد �الأردن �أي�صاً وجهة حمتملة للغاز �لطبيعي، حيث �إن �لهجمات 

�ملتكررة على خط �أنابيب �لغاز يف م�رش �أدت �إىل خف�ص �أمن �لطاقة يف �الأردن، مع �لبحث 

عن زيادة �حلاجة �إىل �إيجاد م�صادر بديلة وموثوقة للغاز �لطبيعي. ولعل حت�صن �لعالقات 

�الإ�رش�ئيلية �لرتكية، جعل �إمكانية ت�صدير �لغاز �الإ�رش�ئيلي �إىل تركيا �أمر�ً ممكناً، بحيث 

يكن �صحن هذه �ل�صادر�ت عب عدة طرق، �إما عن طريق �إن�صاء خط �أنابيب مبا�رش، �أو 

36
عب ناقالت �لغاز �لطبيعي �مل�صال �لتي تعب �لبحر �ملتو�صط.

هيئة  من  �أكب  �صالحيات  متلك  للغاز،  ناظمة  هيئة  “�إ�رش�ئيل”  �أ�ص�صت  كله  لهذ� 

�لعاملية، فقد  لل�رشكات  24 قطعة بحرية  �لناظمة بفتح  �لهيئة  مكافحة �الحتكار، وبد�أت 

خم�صة  منذ  �إ�رش�ئيلية  تر�خي�ص  جولة  �أول  هذه  وُتعد   .2017/4/21 يف  �لعرو�ص  بد�أت 

�أعو�م، كما تكمن �أهمية هذه �جلولة يف �لتفاف “�إ�رش�ئيل” على �لنز�ع �لذي ح�صل خالل 

 Gabe Ficher, Top Australian company buys into Israeli natural gas, site of The Times of Israel,  
35

3/12/2012, http://www.timesofisrael.com/top-australian-company-buys-into-israeli-natural-
gas/?fb_comment_id=303575026409039_1460037

Michael Ratner, ”Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean,“ p. 12.  
36
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منذ �الأوىل  للمرة  �ملجال  لفتح  باالإ�صافة  �لدولية،  �ل�رشكات  مع  و2015   2014  �صنتي 

37
�صنة 1948، لعمل �ل�رشكات �لنفطية �لعاملية يف “�إ�رش�ئيل”.

ي�صتنبط مما �صبق �أن �كت�صاف حقول �لغاز �لطبيعية �الإ�رش�ئيلية يعدُّ مبثابة ر�صيد 

ور�ء  من  “�إ�رش�ئيل”  ت�صعى  لذلك  بالغة.  �أهمية  له  و�صيا�صي،  و��صرت�تيجي  �قت�صادي 

�متالكها لهذه �لرثوة لت�صبح ذ�ت مكانة مرموقة يف �صوق �لطاقة �الإقليمي و�لعاملي، ولهذ� 

كله كان �الهتمام و�لرتكيز على �لتنقيب عن حقول �لغاز يف �رشق �لبحر �ملتو�صط من �أجل 

�متالكها و�ل�صيطرة و�ال�صتحو�ذ على �أكب قدر ممكن من �حتياطيات �لغاز �لطبيعية يف 

�أجل  تلك �ملنطقة، باالإ�صافة لطماأنة �مل�صتثمرين �الإ�رش�ئيليني و�الأجانب وحتفيزهم من 

�ال�صتثمار يف هذ� �ملجال د�خل “�إ�رش�ئيل”، و�صت�صعى �أي�صاً لت�صدير �لغاز من �أجل رفد 

بتطوير  �ملرتبطة  �لتمويل  عمليات  يف  و�صي�صهم  كما  �لكبرية،  باالإير�د�ت  �لدولة  خزينة 

�ملكا�صب  من  كثري  لتعزيز  �صيوؤدي  كله  هذ�  عنها،  �لتنقيب  �ملزمع  �لبحرية  �لغاز  حقول 

لـ“�إ�رش�ئيل” على كل �مل�صتويات �القت�صادية و�ل�صيا�صية و�ال�صرت�تيجية، و�صي�صب يف 

تعزيز �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي يف �ملنطقة.

يف  الغاز  حلقول  املتاحة  الإمكانات  الثاين:   املبحث 

                                 �سرق البحر املتو�سط: 

املطلب الأول: حقول الغاز املكت�سفة يف “اإ�سرائيل”:

منذ  �الزدياد  يف  �آخذ  �لطبيعي،  للغاز  مو�رد  كقاعدة  �ملتو�صط  �رشق  يف  �الهتمام  �إن 

حقل  �كت�صاف  �أوالً  مّت  حيث   ،2009 �صنة  يف  �لطبيعي  للغاز  �الأول  “�إ�رش�ئيل”  �كت�صاف 

تامار قبالة �ل�صاحل �الإ�رش�ئيلي، ثم تاله �صل�صلة من �الكت�صافات �ملهمة يف �رشق �لبحر 

يف   Aphrodite و�أفروديت  “�إ�رش�ئيل”،  يف  ليفياثان  حقل  �كت�صاف  مثل:  �ملتو�صط، 

من  مو�رده  لتقييم  بن�صاط  لبنان  فيه  ي�صعى  �لذي  �لوقت  يف  م�رش،  يف  وزوهر  قب�ص، 

38
�لغاز �لطبيعي.

�صحيفة احلياة، لندن، 2011/12/11.   
37

Michael Ratner, ”Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean,“ p. 1.  
38



50

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

كما و�رشحت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية منذ �صيف 2009 عن �كت�صافها لعدد من �حلقول 

 و�أ�صارت �إىل �أن هذه �حلقول 
39

�لتي ت�صم كميات كبرية من �لغاز قبالة �صو�حلها �ل�صمالية،

40
هي على �لنحو �لتايل:

1. حقل تامار:

كم(   145 )نحو  ميالً   90 نحو  ويبعد   ،2009 �صنة  يف  تامار  حقل  �كت�صاف  مّت 

�حلقل هذ�  يف  �لطبيعي  للغاز  �حلايل  �الحتياطي  يقدر  حيث  حيفا،  مدينة  �صاطئ   غرب 

، ويعّد 2013/3/31 هو تاريخ بدء �الإنتاج يف هذ� �حلقل، كما وتقدر �لقيمة 
3
بـ 240 مليار م

�الإجمالية لتكاليف تطويره بـ 8.2 مليار�ت دوالر، ويعّد من �أهم حقول �لغاز �الإ�رش�ئيلية 

مدى على  �لطبيعي  �لغاز  من  “�إ�رش�ئيل”  �حتياجات  من   %30 من  �صيوفره  ملا   �لكبرية 

41
20 عاماً.

2. حقل داليت:

بعد م�صافة  2009، ويقع هذ� �حلقل على  �أبريل  ني�صان/  د�ليت يف  �كت�صاف حقل  مّت 

وتعّد   ،
3
م مليار   15 بـ  �الإنتاجية  طاقته  وتقدر  �خل�صرية،  مدينة  �صاطئ  غرب  كم   60 

�صنة 2013 تاريخ بدء �النتاج من هذ� �حلقل، ويبدو �أن حمدودية كميات �لغاز �ملوجودة 

فيه قد تقلّ�صت جدو�ه �القت�صادية، لكن وز�رة �لبنى �لتحتية �الإ�رش�ئيلية ترى �أن وجود 

هذ� �حلقل على عمق �أقل بكثري من �لعمق �لذي يقع عنده �لغاز يف حقل تامار، عالوة على 

42
قربه من �ل�صاحل �صيجعلها تبا�رش �ال�صتثمار فيه قبل حقل تامار.

3. حقل ليفياثان:

مّت �كت�صاف حقل ليفياثان يف حزير�ن/ يونيو 2010، ويوجد �لغاز يف موقع ليفياثان 

�لطبيعي  �لغاز  من  200م  طوله  جيب  يف  �لبحر،  قاع  حتت  كيلومرت�ت  ثالثة  عمق  على 

�نظر مالحق هذ� �لكتاب، خريطة رقم 2: حقول �لغاز على طول �صو�طئ �رشق فل�صطني �ملحتلة، �ص 188.  
39

�صالح �لنعامي، “�كت�صافات �لغاز �الإ�رش�ئيلية: قيمة ��صرت�تيجة وتد�عيات �إقليمية.”  
40

 Melanie Lidman, 10 things to know about Israel’s natural gas, The Times of Israel, 29/11/2015, p.1,  
41

https://www.timesofisrael.com/top-10-things-to-know-about-israels-natural-gas/

 Shmuel Even, ”Israel’s Natural Gas Resources: Economic and Strategic Significance,“ Strategic  
42

Assessment, vol. 13, no.1, July 2010, site of The Institute for National Security Studies )INSS(, 
 http://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2017/02/FILE1279453466-1.pdf
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�لرمل، وتعد  �أو طبقات من  �لرملي  �ل�صخور من �حلجر  �ملح�صور د�خل م�صاحات من 

�صنة 2016 هي تاريخ بدء �النتاج يف �ملو�قع �لقريبة من مدينة ع�صقالن. بينما يقدر حجم 

43
 تقريباً.

3
حقل ليفياثان نحو 510 مليار م

:Alon 4. حقل األون

هذ� �حلقل يقع يف �ل�صمال من حقل تامار، ويعد �أكرث حقول �لغاز �ملكت�صفة قرباً من 

�حلدود �لبحرية بني “�إ�رش�ئيل” ولبنان، كما �أعلنت عن ذلك �حلكومة �للبنانية. ومل يتم 

حتى �صنة 2011 �إجر�ء �أي عمليات م�صح للحقل، لكن ت�صري �لتقدير�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �أنه 

44
يحتوي على كميات كبرية من �لغاز.

:Tanin وحقل تانني Karish 5. حقل كاري�س

يقع حقل كاري�ص على بعد م�صافة 75 كم من مدينة حيفا، و20 كم �صمال حقل تامار، 

وعمق مائي بـ 5,700 قدم. وقد قدمت وز�رة �لطاقة �الإ�رش�ئيلية خطتها �لر�صمية، لتطوير 

�القت�صادية  �ملياه  �ملوجودة يف  )�لتم�صاح(  �لطبيعي يف مياه كاري�ص وتانني  �لغاز  حقول 

�ملتو�صطية يف “�إ�رش�ئيل”. ويقع كاري�ص وتانني بالقرب من حقول �لغاز �لكبرية يف تامار 

وليفياثان يف “�إ�رش�ئيل”.

ومبوجب هذه �خلطة �صيتم تطوير حقل كاري�ص �أوالً، و�صيتم تطوير حقل تانني �إذ� 

و�أ�صاد  �الإ�رش�ئيلية.  �ل�صوق  يف  �لكفاية  فيه  مبا  مرتفعاً  �لطبيعي  �لغاز  على  �لطلب  كان 

“�إ�رش�ئيل”  قدرة  �إظهار  �إىل  �لد�عي  باالقرت�ح  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير 

�أن  وزعم  �لطاقة،  من  �لطبيعية  مو�ردها  لتطوير  �لزمني”  �جلدول  على  “�حلفاظ  على 

�حلقول حتتوي على نحو 1.8 تريليونات قدم مكعب من �لغاز �لطبيعي، و�لتي من �صاأنها 

45
�أن تتدفق �إىل “�إ�رش�ئيل” بحلول �صنة 2020.

Melanie Lidman, 10 things to know about Israel’s natural gas, p. 1.  
43

Wafa Amr, Israeli Arabs strike over living conditions, site of The Marker, 8/8/2001,  
44 

 https://www.themarker.com/markets/oil-and-gas-exploration/1.66685

 JNS Organization, Two New Natural Gas Fields to Service Israel by 2020, site of The  
45

Elgemeiner, 8/8/2017, https://www.algemeiner.com/2017/08/08/two-new-natural-gas-fields-
to-service-israel-by-2020/
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:Daniel 6. حقل دانيال

يكن �أن يكون �أكب حقل للغاز �لطبيعي قبالة �صاحل �لبحر �ملتو�صط يف “�إ�رش�ئيل”، 

منذ �أن �كت�صفت �إمكانات حقل ليفياثان الأول مرة. وقالت �ملجموعة �لتي يقودها �إي�رش�مكو 

�لنقب Isramco Negev ومودين �إنرجي Moden Energy: �إن تقرير�ً جيولوجياً �أظهر 

 Daniel East �إي�صت  د�نيال  يف  �لطبيعي  �لغاز  من  مكعب  قدم  تريليونات   8.9 هناك  �أن 

ود�نيال وي�صت Daniel West بالقرب من مياه غزة. وهذ� من �صاأنه �أن يجعله �أكب من 

تريليونات   9.9 نحو  على  ويحتوي  حالياً،  “�إ�رش�ئيل”  يف  حقل  �أكب  وهو  تامار،  حقل 

قدم مكعب من �لغاز. ومع ذلك، فاإن �الكت�صافات �جلديدة لي�صت �صوى ثلث حجم حقل 

22.9 تريليونات قدم مكعب.  �لتنمية، ويحتوي على نحو  �لذي ما يز�ل ينتظر  ليفياثان 

�لتي كانت تركز على تطوير  �الأ�صهم  �لعثور على د�نيال مفاِجئة الأ�صو�ق  �أخبار  وكانت 

حقل ليفياثان بعد �أن و�فقت �حلكومة على �تفاق �إطار �لغاز، وو�صع �لعنا�رش �الأخرية من 

�لهيكل �لتنظيمي لل�صناعة. ومع ذلك فقد �نخف�ص �صهم �إي�رش�مكو �لذي يلك 75% من 

�لرتخي�ص، بن�صبة 1.1% فقط عند 65 �أغورة )نحو 16 �صنتاً( يف تد�والت تل �أبيب لالأور�ق 

�ملالية، وكانت معظم �أ�صهم �لطاقة �أقل، حيث �نخف�صت �أ�صعار �لطاقة �لعاملية ب�صكل حاد 

جد�ً، وقبل يوم و�حد من �إلغاء �لعقوبات �ملفرو�صة على �إير�ن، مما مهد �لطريق �أمام زيادة 

�لنمو يف �لعر�ص، حيث �إن �ملحللني كانو� بعيدين عن �لتاأكد من �أن تكون قادرة جتارياً على 

��صتخر�ج �لغاز. وقال �إير�ن �صار Eran Saar �لرئي�ص �لتنفيذي ل�رشكة �إي�رش�مكو:

يف �لوقت �لذي نتحدث فيه عن نتيجة م�صجعة، و�لتي يجب �أن جتدد �الأمل يف 

قطاع �لتنقيب عن �لغاز يف �إ�رش�ئيل، يجب �أن نتخذ كل �صيء على نحو متنا�صب 

�الإ�رش�ئيلية.  �لغاز  ل�صناعة  در�ماتيكياً  تطور�ً  لي�ص  هذ�  �ملتو��صع،  ر�أيي  يف 

نحن ال نتحدث عن �كت�صاف ولكن عن تقرير حول �ملو�رد �ملحتملة و�لتي ل�صنا 

46
متاأكدين كيف �صوف توؤتي ثمارها يف هذه �ملرحلة.

وعالوة على ذلك حّذر �إيال فريد Ela Fried حملل �لطاقة يف �أ�صو�ق ر�أ�ص �ملال �لدولية 

قائالً: على عك�ص تامار وليفياثان، حيث �إن كالً منهما يتكون من هيكل جيولوجي و�حد، 

�أن د�نيال يتكون من ع�رشة هياكل منف�صلة، كل منها يتطلب حفر منف�صلة ومكلفة  �إال 

 Eran Azran, Potentially Gas Reserves Discovered in Israeli Waters, Haaretz newspaper,  
46

17/1/2016, https://www.haaretz.com/israel-news/business/major-gas-reserves-found-in-israeli-
waters-1.5391734
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�إن �الكت�صاف �الأويل كان دليالً  �لطاقة:  للتحقق منها. ومع ذلك، قالت م�صادر يف قطاع 

على دح�ص �أولئك �لذين كانو� ي�صككون يف �لعثور على �ملزيد من �لغاز قبالة �ل�صاحل يف 

�ملياه �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية. وتقع مو�قع د�نيال �إي�صت، ود�نيال وي�صت يف �ملياه �لعميقة 

على بعد مئة كيلومرت تقريباً من �ل�صاحل. وب�رشف �لنظر عن �إي�رش�مكو متتلك مودين 

�رشكة �أن  حني  يف   ،%15 �إىل   %10 بن�صبة  �إ�صايف  خيار  مع   %15 ح�صة  “�إ�رش�ئيل”   يف 

للغاز و�لتكنولوجيا  �الأمريكية  ATP Oil and Gas، و�ل�رشكة  للنفط و�لغاز  �آي تي بي 

 )�أي جي �أند تي( )American Gas Technology )AG&T لديها نحو 5% لكل منهما،

و�آي تي بي هي �رشكة مقرها مدينة هيو�صنت �الأمريكية تقوم ببع�ص �لعمليات يف خليج 

مودين:  يف  �مل�صيطرين  �مل�صاهمني  �أحد   Tzahi Sultan �صلطان  ت�صاهي  وذكر  �ملك�صيك. 

�أن  �كت�صاف ليفياثان، ويكن  �كت�صاف للغاز�ت �ملحتملة منذ  �أكب  �إن موقع د�نيال قدم 

يغري �صوق �لطاقة �الإ�رش�ئيلية ب�صكل كبري. موؤكد�ً �إذ� حتققت �إمكاناته فاإن هذ� �الكت�صاف 

47
يكن �أن يحّفز �ملناف�صة ب�صكل كبري يف �صوق �لغاز �الإ�رش�ئيلي.

م�شادر الغاز الطبيعي يف “اإ�رسائيل”:

م�صدرين  على  تعتمد  “�إ�رش�ئيل”  كانت  �لطبيعي،  للغاز  �جلديدة  �الكت�صافات  قبل 

�أ�صا�صيني يف �حل�صول على �لغاز �لطبيعي، �صو�ًء لتوليد �لطاقة �أم لالأغر��ص �ل�صناعية، 

وهما:

1. الغاز امل�رسي:

�إن  حيث  لـ“�إ�رش�ئيل”،  بالن�صبة  �لطبيعي  للغاز  �لثاين  �مل�صدر  �مل�رشي  �لغاز  ي�صكل 

�مل�رشية  �ل�رشكة  مع  عقد�ً   ،2005 يوليو  متوز/  يف  وّقعت  �الإ�رش�ئيلية  �لكهرباء  �رشكة 

�لغاز  من  �حتياجاتها  من   %37 على  مبوجبه  ح�صلت  �ملتو�صط”،  �رشق  غاز  “�رشكة 
نقطة  حتى  �لعري�ص  ميناء  من  بحري  �أنابيب  خط  عب  �لغاز  هذ�  نقل  ويتم  م�رش.  من 

تقوم  �أن  �ل�رشكتني  بني  �التفاق  ويق�صي  ع�صقالن.  مدينة  �صاحل  قبالة  �لغاز  جتميع 

 من �لغاز على مدى
3
 �ل�رشكة �مل�رشية بتزويد �رشكة �لكهرباء �الإ�رش�ئيلية بـ 25 مليار م

 يف �لعام �لو�حد. وبناًء على ذلك، فقد منح �التفاق �ل�رشكة 
3
15 عاماً، �أي نحو1.7 مليار م

خرى بعد 
ُ
�الإ�رش�ئيلية، �إمكانية متديد �لعمل بالعقد وبال�رشوط ذ�تها مدة خم�صة �أعو�م �أ

48
�نق�صاء �لفرتة �ل�صابقة.

Ibid.  
47

�صالح �لنعامي، “�كت�صافات �لغاز �الإ�رش�ئيلية: قيمة ��صرت�تيجة وتد�عيات �إقليمية.”  
48
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:Yam Tethys  2. حقول يام تيثي�س

هذه �حلقول �كت�صفت قبالة �صاطئ ع�صقالن �صنتي 1999 و2001، وبد�أ �إنتاج �لغاز 

�الإ�رش�ئيلية  �لكهرباء  2009 زّودت هذه �حلقول �رشكة  2004، ويف �صنة   منها منذ �صنة 

 
3
بـ 67% تقريباً من �حتياجاتها من �لغاز. وقد مّت حتى �صنة 2010 ��صتخر�ج 15 مليار م

 
49

من هذه �حلقول.

يو�صح �جلدول �لتايل تاريخ بع�ص �الكت�صافات و�الحتياطيات �ملوؤكدة وبدء �الإنتاج 

، كما وبد�أ �الإنتاج 
3
يف كل حقل من �حلقول، وبلغت قيمة �الحتياطيات 6.712 مليار�ت م

Noa، وماري بي،  2010 وهي حقول نو�  1999 و�صنة  من �حلقول �لتي �كت�صفت �صنة 

�حلقول  من  �الإنتاج  يتم  مل  �لبحث  هذ�  كتابة  حتى  ولكن  وليفياثان،  وتامار  ود�ليت، 

و�صيم�صون   ،Dolphin دولفني  حقول  وهي   2016 �صنة  �إىل   2011 �صنة  �كت�صفت  �لتي 

وهو  د�نيال  حقل  �كت�صاف  على  �الآن  ويعمل  ود�نيال،  وكاري�ص  وتانني،   ،Shimshon

�الكت�صاف �الأخري كلٌّ من �رشكتي مودين �إنرجي و�إي�رش�مكو �لنقب، وتعّد �رشكة مودين 

هي من �أكرث �ل�رشكات �لر�ئدة يف ��صتك�صافات �لغاز �الإ�رش�ئيلي.

جدول رقم 2: تاريخ الكت�شافات الإ�رسائيلية لبع�س حقول الغاز الطبيعي خالل الفرتة 

2016–1999

�شنة بدء الإنتاج من احلقلالحتياطيات املقدرة )مليار م3(ا�شم احلقل�شنة الكت�شاف

2.32012بنو�1999
302004ماري بي2000
72013–14د�ليت2009
2462013تامار2009
5402016ليفياثان2010
غري معروف2.3دولفني2011

غري معروف16�صيم�صون2012

غري معروف34تانني2012

غري معروف44كاري�ص2013

غري معروف264د�نيال2016

�إبي بار �إيلي، �إ�رش�ئيل تتحول �إىل �إمارة طاقة، من هم �الأمر�ء �لر�بحون، وكم من �ملال يوجد يف هذ� �ل�صندوق،   
49

ذي ماركري، 2010/1/20، �نظر: https://www.themarker.com/markets/1.564259 )باللغة �لعبية( 



55

الإمكانات الإ�سرائيلية ل�ستغالل حقول الغاز الطبيعي

 جدول رقم 3: الحتياطات املوؤكدة من الغاز الطبيعي لكل من “اإ�رسائيل” وم�رس، 

50
�شنوات خمتارة )ترليون م3(

 نهاية

1996
 نهاية

2006
 نهاية

2015

نهاية 2016

جمموع 

الحتياط

ح�شة من جمموع 

الحتياط العاملي )%(

ن�شبة الحتياط من 

الإنتاج )%(

0.20.20.116.8**“اإ�رسائيل”
0.821.81.8144.1م�رس

123.5158.2185.4186.610052.5جمموع العامل

.
3
* �أقل من 0.05 ترليون م

الغاز اكت�سافات  تواجه  التي  التحديات  الثاين:   املطلب 

                                   لدول املنطقة:

الأن  و�ملعا�رش،  �لقدمي  عاملنا  يف  جديدة  لي�صت  �ملو�رد  على  و�حلروب  �لنز�عات  �إن 

حمفَّز�ً  كان  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  بعد  ما  وعوملة  �لغربي  لال�صتعمار  �لكامل  �لتاريخ 

باجلهود �لر�مية �إىل �إيجاد وت�صويق �ملو�د �خلام �لالزمة لبناء �لر�أ�صمالية �ل�صناعية، �أو 

51
�حلفاظ عليها.

اأولً: التحديات بالن�شبة للفل�شطينيني:

ت�صرتك “�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة �لفل�صطينية يف هيكل غاز متجاور جيولوجياً، وت�صمل 

�لبحري  �لف�صاء  يف  �جليولوجي  �لهيكل  من  جلزء  �ملمنوحة  �الإ�رش�ئيلية  �لرخ�صة 

 Pinnacles بيناكل  وبئر  نو�  وبئر  بي،  ماري  ي�صمل  تيثي�ص  يام  حلو�ص  �الإ�رش�ئيلي 

 �لتي مّت تطويرها بني �صنتي 2004 و2013 من قبل نوبل �إنرجي وديليك للطاقة مبعدل 

 من �لغاز. غري �أن �حلو�ص يتد �إىل �ملياه �الإقليمية �لفل�صطينية، وي�صمل �أي�صاً 
3
23 مليار م

حقل �حلدود من�صة “�إ�رش�ئيل” حلو�ص يام تيثي�ص من�صة ماري بي، متجاورة مع �ملياه 

“�إ�رش�ئيل” من طرف و�حد ببناء �ملن�صة دون تعاون  �الإقليمية �لفل�صطينية. وقد قامت 

”BP Statistical Review of World Energy June 2017,“ p. 6.  
50

 Michael Schwartz, The Often Overlooked Role of Natural Gas in the Israel-Palestine Conflict,  
51

site of Mother Jones, 27/3/2015,  https://www.motherjones.com/politics/2015/03/how-gazan-
natural-gas-became-epicenter-international-power-struggle/
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�أيلول/  ويف   ،Oslo Accords �أو�صلو  �تفاقات  مبوجب  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �تفاق  �أو 

52
�صبتمب 2014، �أفيد باأن �إنتاج �لغاز من حقل يام تيثي�ص قد بد�أت عملية �ال�صتفادة منه.

�جلدل  من  حالة  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  حو�ص  يف  �لغازية  �الكت�صافات  �أثارت  لقد 

غري  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  ب�صبب  خا�ص  ب�صكل  ذلك  ويت�صح  و�ل�صيا�صي،  �لقانوين 

�لعادلة �لتي قامت بتطوير حقل غزة �لبحري يف �ملياه �لفل�صطينية على �صبيل �ملثال، حيث 

�أن  ومنها:  �لفل�صطينية،  �حلقوق  قر�صنة  منبعها  قا�صية  �رشوط  على  “�إ�رش�ئيل”  ت�رش 

�لكميات  �قتطاع  “�إ�رش�ئيل” من  لتتمكن  �إىل غزة،  ثم  �إىل ع�صقالن  �أوالً  �لغاز  يتم توجيه 

وم�صاحلها  �ل�صخ�صية  �أهو�ئها  ح�صب  تقررها  �لتي  �الأ�صعار  وحتديد  لها،  �ملطلوبة 

�ل�رشوط  هذه  �الإ�رش�ئيلية.  �ل�صيا�صية  لالأولويات  وفقاً  �لغاز  بتدفق  و�ل�صماح  �حليوية، 

و�حليثيات كلها دفعت بال�رشكة �لبيطانية للغاز و�رشكائها، و�صندوق �ال�صتثمار �لتابع 

غزة  حقل  تطوير  على  معاً  تعمل  �لتي  �ملتحدون  �ملقاولون  و�رشكة  �لفل�صطينية،  للدولة 

�لبحري لتعليق عملياتها هناك. علماً باأنه مّت �كت�صاف هذ� �حلقل يف �صنة 2000، على بعد 

25 كم قبالة �صاحل غزة، مع �حتياطيات تقدر بنحو 64 تريليون قدم مكعب، وكان من 

�ملقرر �أن �لغاز من هذ� �حلقل من �صاأنه �أن يغذي حمطة توليد �لكهرباء يف غزة، ليحل حمل 

53
�لغاز �لقادم من “�إ�رش�ئيل”.

من  فقط  لي�ص  �الأنابيب  خط  م�رشوع  من  �لرئي�صي  �لغر�ص  باأن  �لتاأكيد  من  بّد  وال 

�أجل تزويد حمطة توليد �لكهرباء يف قطاع غزة بالغاز �لطبيعي، دون �أي قيود �أو عقبات 

�صيا�صية �أو ع�صكرية �إ�رش�ئيلية، بل �أي�صاً خلدمة �لقطاع �ل�صناعي و�القت�صادي �لد�خلي 

لتزويد  �لطبيعي  �لغاز  من 
 3

م مليار  بنحو  �ملقدر  �لطلب  �إىل  ��صتناد�ً  لذلك  غزة،  قطاع  يف 

قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية بـ 600 ميجاو�ت، فاإن خيار خط �الأنابيب هذ� ال ير�صي فقط 

 Susan Power, ”Preventing the Development of Palestinian Natural Gas Resources in the  
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 Mediterranean Sea: Implications for Multinational Corporations Operating in Israel’s Gas
 Industry,“ Special Report for 2014 UN Forum on Business and Human Rights, Al-Haq
 Organization, 2014, p. 27, http://www.alhaq.org/publications/Gas-report-web.pdf

 Walid Khadduri, Lebanon aims to restart offshore oil exploration, The Arab Weekly  
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newspaper, Issue 65, 24/7/2016, https://thearabweekly.com/lebanon-aims-restart-offshore-oil-
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�ل�رشوط �لفل�صطينية لقطاع �إمد�د�ت �لغاز �لطبيعي، ولكن ي�صع �ل�صلطة �لفل�صطينية يف 
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منطقة عبور للغاز �لطبيعي، كما ويعزز مكانتها �ال�صرت�تيجية يف �ملنطقة.

�لر�صا�ص  با�صم  معروفة  حربية  عملية  �إطار  يف  غزة  قطاع  “�إ�رش�ئيل”  هاجمت  لقد 

�الأمر  بحكم  حما�رشة  �لفل�صطينية  �لغاز  حقول  وكانت   ،2009/2008 يف  �مل�صبوب، 

�أعلنت  �لعدو�ن  هذ�  وبعد  �لدويل.  �لقانون  قو�عد  �نتهاك  يف  “�إ�رش�ئيل”،  من   �لو�قع 

تل �أبيب �كت�صاف حقل ليفياثان للغاز �لطبيعي يف �رشق �لبحر �ملتو�صط. يف ذلك �لوقت، 

يف  �مل�صتك�صفة  �لفرعية  �ملنطقة  يف  وجد  �لذي  �الأبرز  �حلقل  هو  ليفياثان  �لغاز  حقل  كان 

 من منطقة �رشق �ملتو�صط. وباالقرت�ن مع 
2
حو�ص �ل�صام، و�لتي تغطي قر�بة 83 �ألف كم

حقل تامار يف �ملوقع نف�صه �لذي �كت�صف يف �صنة 2009، فاإن �لتوقعات تتمثل يف �حل�صول 

على �لطاقة �لالزمة لـ“�إ�رش�ئيل”، وهي توقعات �رشكة نوبل �إنرجي، وديليك دريلينغ، 

وت�صكل حقول غاز غزة جزء�ً من منطقة تقييم �مل�رشق �لعربي. وما يتك�صف من �لدر��صة 

هو قيام “�إ�رش�ئيل” بدمج حقول �لغاز �ملجاورة مبا يف ذلك تلك �لتي تنتمي �إىل فل�صطني 

يف مد�ر “�إ�رش�ئيل”. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن خط �ل�صاحل �ل�رشقي لبحر �ملتو�صط باأكمله 

�لذي يتد من �صاحل �صيناء يف م�رش �إىل �صاحل �صورية، ي�صكل منطقة ت�صمل على حقول 
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غاز كبرية و�حتياطيات نفطية �صخمة.

بالرغم من خطورتها  �لنا�ص  �لتي يغفل عنها كثري من  تلك �حلقيقة  فاإننا نرى  لذلك 

�ل�صديدة، وهي قيام “�إ�رش�ئيل” بو�صع يدها على �أربعة حقول للغاز �لطبيعي، �لو�قعة 

قطاع  �صو�طئ  قبالة  وبالتحديد  لفل�صطني،  �حل�رشية  �القت�صادية  �ملنطقة  حدود  د�خل 

غزة، وهي حقول نو�، و�صيم�صمون، وماري بي )�لذي يجري تنميته حالياً وربطه بخط 

بحري مليناء �أ�صدود Ashdod �الإ�رش�ئيلي(، وحقل غزة �لبحري. 

 Ahmad Dahlan and Zeyad EL-Ghussain, ”Gaz Supply to the Gaza Strip: Problems and  
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 Prospects,“ in G. Blake et al. )eds.(, Boundaries and Energy: Problems and Prospects )London:
Kluwer Law International, 1998(, p. 243.
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Gas Fields, site of Global Research, center of Research on Globalization, 8/1/2009, 
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علماً باأن “�إ�رش�ئيل” تتجاهل جميع �لعقود و�التفاقيات �ملبمة مع �ل�صلطة �لفل�صطينية 

وبرعاية �لواليات �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي ورو�صيا وم�رش، م�صتغلة حالة �النق�صام 

بني �لفل�صطينيني و�لو�صع �حلايل �لذي ي�صود �أغلب �لدول �لعربية. وجر�ء ذلك يجب على 

�لفل�صطينيني توحيد موقفهم و�لتعامل مع هذ� �خلطر �لكبري �لذي ي�ّص مقدر�ت ومو�رد 

�لعاملية  �الأو�صاط  يف  بفعالية  �لتحرك  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على  ويجب  �لطبيعية،  �صعبنا 

و�إثارة هذه �لق�صية يف �ملحافل �لقانونية و�لدولية.

ثانياً: التحديات بالن�شبة للبنان:

�لقرن  يف  تاريخه  معظم  يف  �صيا�صية  �نطالق  نقطة  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  كان  لقد 

�لع�رشين و�لقرن �حلادي و�لع�رشين، وت�صمل �ملنطقة �أكرث �ل�رش�عات �ل�صيا�صية تعقيد�ً 

يف �لعامل، وهو �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، كما ت�صمل �ل�رش�ع �لقب�صي �لذي مل يتم 

حله بعد م�صتقطباً تركيا �ملجاورة. �إن “�إ�رش�ئيل” وقب�ص هما حلفاء �لواليات �ملتحدة، 

�لطويل  بتاريخها  “�إ�رش�ئيل”  �إن  �إذ  �ملنطقة،  يف  �الأمريكية  �خلارجية  �ل�صيا�صة  و�أركان 

تاريخياً يف �صميم �جلهود  �ملتحدة، كانت  �لواليات  �لوثيقة مع  �ل�صيا�صية  �لعالقات  من 

�الأمريكية �لر�مية �إىل حتقيق �ل�صالم �الإقليمي، يف حني ت�صكل قب�ص �جلزء �ل�رشقي �الأكرث 

قرباً من �أوروبا، وموقعاً ��صرت�تيجياً مهماً للم�صالح �لع�صكرية �الأمريكية و�لبيطانية. 

وقد يوؤدي غاز �رشق �لبحر �ملتو�صط �إىل تعقيد �لعالقات �له�صة يف هذه �ملنطقة �جلغر�فية 

�لتعاون �الإقليمي بني  غري �مل�صتقرة �صيا�صياً، مما ي�صتدعي بذل جهوٍد حثيثة لت�صجيع 

56
هذه �لدول للو�صول �إىل ��صتقر�ر �صيا�صي ي�صاعد يف �ال�صتفادة من هذ� �لغاز.

قبالة  و�لنفط  �لطبيعي  �لغاز  من  كبرية  كمية  ولبنان  “�إ�رش�ئيل”  �كت�صفت  لقد 

�لطاقة،  �أمن  حيث  من  �لبلدين  من  لكل  كبرية  فو�ئد  لها  �الكت�صافات  هذه  �صو�حلهما، 

�لنفط  �لبلدين يعتمد�ن على  �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية. ونظر�ً الأن  �إىل  باالإ�صافة 

�ملحتملة  �لت�صدير  باإير�د�ت  مهتمان  فاإنهما  �لطاقة،  على  للح�صول  �مل�صتورد  و�لغاز 

للغاز  م�صدر�ً  “�إ�رش�ئيل”  �أ�صبحت  ولذلك،  �ل�صخمة.  �الحتياطيات  هذه  ت�صاحب  �لتي 

�إىل جري�نها )�الأردن على وجه �خل�صو�ص(. ولبنان �أي�صاً م�صتعد لال�صتفادة من �لرثوة 

�ملوعودة، ولكن �ال�صطر�بات �ل�صيا�صية و�الأزمة �ل�صورية هي من بني �لعديد من �لعو�مل 

 Mohammed El-Katiri and Laura El-Katiri, ”Regionalizing East Mediterranean Gas: Energy  
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Security, Stability, and the U.S. Role,“ p. 8.



59

الإمكانات الإ�سرائيلية ل�ستغالل حقول الغاز الطبيعي

�لتي متنع �لبالد من �مل�صي قدماً يف عملية �لتنقيب و��صتك�صاف �لغاز. لذلك فاإن كالً من 

�لبلدين لديه �لعديد من �لفر�ص، ويو�جه �أي�صاً �لعديد من �لتحديات، وهنا تبز �أهم هذه 

منطقتهما  يف  �صغرية  متد�خلة  منطقة  على  �لبلدين  بني  �لبحري  �لنز�ع  وهي  �لتحديات 

�القت�صادية �خلال�صة، حيث يوؤكد كل من �لبلدين حقه يف �الحتياطيات د�خل حدوده، وما 

يزيد �الأمر تعقيد�ً �أنه ال توجد عالقات ديبلوما�صية بني �لبلدين يف ظّل �لتوتر�ت �ل�صيا�صية 

وتهديد�ت �حلرب �ملعلنة ر�صمياً. 

بيد �أن �لدولتني بد�أتا من جانب و�حد عملية تر�صيم حدودهما، ففي �صنة 2007 وّقع 

مل  ولكنه  �خلال�صة،  �القت�صادية  �ملناطق  حدود  تر�صيم  ب�صاأن  قب�ص  مع  �تفاقاً  لبنان 

ي�صادق على �التفاق. وحددت “�إ�رش�ئيل” �أي�صاً منطقتها �القت�صادية �خلال�صة مع قب�ص 

يف �صنة 2010. و�حتجاجاً على هذ� �التفاق �لذي عّده لبنان �نتهاكاً للمنطقة �القت�صادية 

�خلال�صة �للبنانية �جلنوبية، قّدم لالأمم �ملتحدة قو�ئم وخمططات لالإحد�ثيات �جلغر�فية، 

يف حماولة لتعيني منطقته �القت�صادية �خلال�صة، يف �لوقت �لذي يدعي فيه �أن حدوده متتد 

�إىل �جلنوب �أكرث من �مل�صاحة �ملحددة يف �التفاق مع قب�ص. وقدمت “�إ�رش�ئيل” بدورها 

�لتوتر�ت  �ملتحدة. ولذلك، فاإن  �إىل �الأمم  �ملنطقة �القت�صادية �خلا�صة بها  تر�صيم حدود 

�لتي �أثريت بينهما، و�آفاق �لتو�صل �إىل ت�صوية لتعيني �حلدود �لبحرية تبدو معقدة للغاية، 

�أو   
57

�لنز�ع، هذ�  حلل  �ملمكنة  �لوحيدة  �لو�صيلة  هي  �لو�صاطة  �أن  �إىل  ذلك  ي�صري  ورمبا 

�لتحكيم �لدويل بينهما لر�صم �حلدود �لبحرية �رشيطة �إ�صافة قبول �لطرفني، حيث يحول 

دون ذلك حالة �حلرب بني �لطرفني.

“�إ�رش�ئيل” ولبنان، وبالتحديد فيما يتعلق بالتنقيب يف حقل  �إن منطقة �خلالف بني 

يف  �لغاز  من  كميات  ووجدت  �إيجابية  �لتنقيب  عمليات  جاءت  فاإذ�  Alon D؛  دي  �ألون 

�حلقل كما ت�صري �لدر��صات، ف�صي�صعل ذلك �رش�عاً مع �للبنانيني، وهذ� هو �ل�صبب �لذي 

58
منعت مبوجبه عمليات �لبدء بالتنقيب.

�ل�صمايل  �ل�صاحل  قبالة  و2010   2009 �صنتي  يف  �لطبيعي  �لغاز  �كت�صافات  باأن  علماً 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صو�حل  قبالة  �الكت�صافات  من  للمزيد  �لقوية  و�لتوقعات  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

Georges Al Darazy, ”The Impact of Levant Basin Oil and Natural Gas Discoveries on Lebanese-  
57

Israeli Relations,“ p. 61.

�إ�رش�ئيل تقرتب من حقول �لغاز �للبنانية يف �لبحر �ملتو�صط، وكالة وطن لالأنباء، 2017/10/11.  
58
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حدودهما  تر�صيم  على  �لنز�ع  ب�صبب  �لبلدين  بني  �ل�رش�ع  من  �ملزيد  �أثارت  و�للبنانية، 

�لبحرية، كما �أن �ل�صيا�صيني يف هذين �لبلدين يوؤججون �خلالف حول هذه �حلدود، من 

�إن �الحتياطيات  �لد�خلية غري ذ�ت �ل�صلة، حيث  �ل�صيا�صية  �أجل تعزيز جد�ول �الأعمال 

�ملكت�صفة يف منطقة �رشق �لبحر �ملتو�صط كبرية، لذلك فهي تخدم �مل�صلحة �لتجارية من 

خالل تطوير ثرو�ت �لطاقة، حيث �إنه كلما كان حجم �ل�صادر�ت �أكب �نخف�صت �لتكلفة 
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�لن�صبية للبنية �لتحتية للت�صدير، وذلك ب�صبب �ل�رش�ع على تر�صيم �حلدود.

باآفاق  يتمتع  و�لذي  “�إ�رش�ئيل”،  جري�ن  �أحد  لبنان  يعدُّ  �جلغر�فية  �لناحية  ومن 

جيولوجية كبرية للهيدروكربونات �لبحرية، حيث بد�أ لبنان �أعمال �لتنقيب خالل �لعقد 

�الأول من �لقرن �حلايل، بعد م�صاومة كبرية على �لوظائف �ل�صيا�صية، من خالل �إ�صفاء 

�الأول/  كانون  يف  للبرتول  هيئة  و�إن�صاء  �ال�صتك�صاف،  ترخي�ص  على  �ملوؤ�ص�صي  �لطابع 

دي�صمب 2012، و�إطالق �جلولة �الأوىل من �ملناق�صات يف �صباط/ فب�ير 2013، �إال �أن عدم 

قيام �لبملان �للبناين باتخاذ قر�ر، �أدى �إىل تاأجيل و�صع �الإطار �لقانوين ملنح تر�خي�ص 

60
�ال�صتك�صاف و�الإنتاج.

ب�صبب  موؤكدة،  غري  لبنان  يف  �لطبيعي  للغاز  كبرية  حقول  باكت�صاف  �لتوقعات  �إن 

�ل�صك  من  ظالالً  يلقي  مما  �الإد�رية،  �لقدرة  كفاية  وعدم  �لتنقيب،  قر�ر  �تخاذ  يف  �لتاأخر 

2020. كما �أن وجود حكومة غري م�صتقرة تتاألف  على بدء �الإنتاج �ملتوقع بحلول �صنة 

�إىل ف�صل �حلكومة �للبنانية  �أدى  من جماعات �صيا�صية تتناف�ص على عملية �تخاذ �لقر�ر 

يف  �ال�صتك�صاف  يف  للبدء  �لطاقة  ل�رشكات  �لعطاء�ت  لتقدمي  ر�صمي  مر�صوم  �إ�صد�ر  يف 
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�خلارج.

و�لتي  لبنان  يف  �لنفط  عن  �لتنقيب  �صفقات  من  �صل�صلة  تتعرث  كلها،  �لتحديات  لهذه 

�لتجاذبات  ب�صبب  �للبناين،  �القت�صاد  على  �لدوالر�ت  مبليار�ت  تعود  �أن  �ملفرت�ص  من 

 Brenda Shaffer, ”Israel–New Natural Gas Producer in the Mediterranean,“ Energy Policy  
59

Journal, Elsevier, vol. 39, Issue 9, 2011, p. 5385.

 Mohammed El-Katiri and Laura El-Katiri, ”Regionalizing East Mediterranean Gas: Energy  
60

Security, Stability, and the U.S. Role,“ p. 7.

 Bassam Fattouh and Laura El-Katiri, ”Lebanon The Next Eastern Mediterranean Gas  
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 Producer?“, Foreign and Security Policy Papers Series, The German Marshall Fund of the
United States, Washington, February 2015, p. 5.
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و�لنز�عات �ل�صيا�صية، مع ��صتمر�ر �نخفا�ص �أ�صعار �لنفط �خلام، وبالرغم من ذلك فقد 

للح�صول  للحدود،  �لعابرة  �لعمالقة  �لطاقة  �رشكات  من  �رشكة   46 جمموعه  ما  تاأهل 

 ،Total على تر�خي�ص ال�صتك�صاف �ملو�رد �لبحرية يف لبنان، مبا يف ذلك �رشكات: توتال

و�صل Shell، و�صيفرون Chevron، و�إك�صون موبيل Exxon Mobil يف ني�صان/ �أبريل 

�النق�صامات  ب�صبب  �لتحديات،  من  �لكثري  �لرت�خي�ص  هذه  منح  و�جه  ذلك  ومع   ،2013

�لرئي�صيتني يف �لبالد حول �ل�رش�ع يف �صورية، و�لذي ت�صبب  �ل�صيا�صيتني  �لكتلتني  بني 

62
بتقوي�ص �ل�صلطة �لتنفيذية للدولة �للبنانية.

باإنتاج  �ملتعلقة  �مل�صاألة  حّل  يف  رئي�صياً  عامالً  حملياً  �ملنتج  �لطبيعي  �لغاز  ويعد 

�لكهرباء،  يف  يومي  �نقطاع  من  �لبالد  تعاين  �حلا�رش  �لوقت  ففي  لبنان،  يف  �لكهرباء 

يتجاوز ال  �الإنتاج  �أن  حني  يف  �لذروة،  �أوقات  يف  ميجاو�ت   2,400 يتجاوز  �لطلب   الأن 

وخ�صو�صاً  �مل�صتورد  �لوقود  تكلفة  �رتفاع  فاإن  ذلك،  على  وعالوة  ميجاو�ت.   1,500

ففي  �الإيجابي  �ل�صعيد  وعلى  دوالر.  مليار�ت   5.1 قدره  �صنوياً  عجز�ً  ي�صبب  �لديزل، 

�ملحلية  �لغاز  �إمد�د�ت  من  �ملحتملة  �لفو�ئد  فاإن  �أزمتها،  من  �للبنانية  �لدولة  خروج  حال 

�لقطاع  و�إنعا�ص  �للبنانية،  �لعامة  �لديون  و  وحَمْ �لطاقة،  يف  �لنق�ص  تقلي�ص  يف  �صت�صاعد 

�القت�صادي، و�لتنمية �الجتماعية، و�حلد من �لتلوث �لبيئي. 

�لكهرباء  لتوفري  �ملو�طنني  قبل  من  حملياً  �مل�صتخدمة  �لديزل  مولد�ت  �إن  و�أخري�ً، 

�ملفقودة لي�صت عبئاً مالياً فح�صب، بل هي �أي�صاً م�صدر�ً لتلوث �لهو�ء. ومن �ملوؤكد �أن هذه 

�حلالة �ملروعة �صتتح�صن من خالل ��صتخد�م �لغاز �لطبيعي، مما ي�صمح للبالد بتحويل 

63
حمطات توليد �لطاقة من �لوقود �مل�صتورد �إىل �لغاز �لطبيعي �ملنتج حملياً.

ثالثاً: التحديات بالن�شبة لالأردن:

يعتمد �الأردن على و�رد�ت �لغاز يف تلبية متطلبات �لطاقة لديه، لذلك كان على �الأردن 

�لتي  “�إ�رش�ئيل”  �ملثال  �لغاز لديه، على �صبيل  �أن يحافظ على عالقة وثيقة مع موّردي 

Egypt cuts off gas supplies to Israel, site of Al Jazeera, 23/4/2012,  
62

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/04/201242320379709296.html

 Georges Al Darazy, ”The Impact of Oil and Natural Gas Discoveries on the Lebanese-Israeli  
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Conflict,“ Lebanese National Defense Magazine, Issue 98, October 2016, https://www.lebarmy.
gov.lb/en/content/impact-oil-and-natural-gas-discoveries-lebanese-israeli-conflict
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ُتعد خيار�ً جيد�ً لدى �ل�صلطات �الأردنية ال�صتري�د �لغاز �لطبيعي من �حلقول �الإ�رش�ئيلية 

يف �لبحر �ملتو�صط، ولكن هذ� �خليار يو�جه حتدياً كبري�ً �أال وهو رف�ص �ل�صارع �الأردين 

�مل�صتمر  �حتاللها  ب�صبب  “�إ�رش�ئيل”  من  باال�صتياء  و�صعوره  “�إ�رش�ئيل”،  مع  للتعاون 

قر�رها  ب�صبب  �صعباً،  حتدياً  �الأردنية  �حلكومة  تو�جه  لذلك  �لفل�صطينية.  لالأر��صي 

64
�ال�صرت�تيجي ب�صاأن �لطاقة مع “�إ�رش�ئيل”.

وعلى �صعيد �آخر، و�جه �الأردن حتدياً �إ�صافياً ب�صبب �نقطاع �إمد�د�ت �لغاز �لطبيعي 

من م�رش، تز�مناً مع �ل�صعوبات �القت�صادية يف �الأردن، نتيجة تدفق �لالجئني �ل�صوريني 

على  �صيتم  �أنه  يبدو  ال  م�رش  من  �لطبيعي  �لغاز  ��صتري�د  ��صتئناف  ولكن  �الأردن،  �إىل 

فائ�صاً  لتنتج  بها،  �خلا�ص  �ملحلي  �لطلب  تلبية  ت�صتطيع  ال  م�رش  الأن  �لقريب،  �ملدى 

 للت�صدير، ومن غري �ملرجح �أن يحدث هذ� حتى منت�صف �صنة 2020، حتى بعد �كت�صاف 

�لطبيعي  �لغاز  �كت�صافات  �أكب  من  يعد  �لذي  �مل�رشي  زوهر  حلقل   Eni �إيني  �رشكة 

بع�ص  بها  تقوم  �لتي  �لعمليات  �إىل  �مل�رشية  �ملعوقات  هذه  يف  �ل�صبب  ويعود  �ملنطقة،  يف 

65
�جلماعات �ملعادية للنظام �مل�رشي يف �صبه جزيرة �صيناء.

لهذ�، ت�صببت �لهجمات �لتفجريية �ملتكررة على خط �لغاز �لعربي �لقادم من �لعري�ص 

يف نق�ص �إمد�د�ت �لغاز �لطبيعي �إىل �الأردن، �الأمر �لذي �أدى �إىل زيادة �لطلب على ��صتري�د 

باملخاطر  �ملحفوف  �مل�رشي  �لغاز  عن  كبديل  “�إ�رش�ئيل”،  من  �مل�صال  �لطبيعي  �لغاز 

66
�الأمنية لو�صوله.

�لغاز من �رشكة  2014 مذكرة تفاهم ل�رش�ء  �ل�صياق، وّقعت �الأردن يف �صنة  ويف هذ� 

نوبل �الإ�رش�ئيلية لتغذية �صبكتها �لكهربائية، وتقدر �ل�صفقة بقيمة 500 مليون دوالر مع 

�رشكات معدنية �أردنية خا�صة، كما �أن �الأردن تو�صلت �إىل �تفاق مبدئي بقيمة 15 مليار 

دوالر مع �رشكة �لكهرباء �لوطنية �الأردنية يف �صنة 2016، ومبوجبه و�فقت “�إ�رش�ئيل” 

 Simon Henderson, Israel’s Leviathan Gas Challenge and the Consequences of Failure,  
64 

 site of The Washington Institute Improving the Quality of U.S. Middle East Policy, 27/10/2015,
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/israels-leviathan-gas-challenge-
and-the-consequences-of-failure

Ibid.  
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 Maïté De Boncourt, ”Offshore Gas in East Mediterranean: From Myth to Reality,“ Center for  
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Energy Contemporary Turkey program, May 2013, p. 20, https://www.ifri.org/sites/default/
files/atoms/files/mdbeastmediterraneanmai.pdf
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�أي�صاً على �إن�صاء خطوط �أنابيب تربط “�إ�رش�ئيل” و�الأردن لتوريد �لغاز، وُتعُد �ملو�فقة 

على خطوط �الأنابيب موؤ�رش�ً على �أن ت�صدير �لغاز �إىل �الأردن يتمتع بدعم �صيا�صي كبري 

67
من د�خل “�إ�رش�ئيل”.

ظّل  ويف  �التفاقية  لتوقيع  م�صطر�ً  نف�صه  يجد  قد  �الأردن  �أن  �إىل  �الإ�صارة  من  بّد  وال 

هذه �لظروف �حلالية، ملا يو�جهه من حتديات يف جمال �لطاقة، �لتي باتت تكلف �لدولة 

�الأف�صل  �لذي كان مبثابة �خليار  �لغاز �مل�رشي  �نقطاع  �إن  �الأردنية مبالغ طائلة، حيث 

و�ال�صرت�تيجي لالأردن، �الأمر �لذي �أدى �إىل خ�صارة �الأردن مليار�ت �لدوالرت �أجبتها 

على �أن تقوم باالإنفاق من �أجل توفري م�صادر طاقة �أخرى، لذلك مل يكن لديها �صوى �أن 

تتجه �إىل توقيع �التفاقية مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي.

�أما من جانب �آخر، فاالأردن لديه مع�صلة د�خلية لهذ� �التفاق؛ فاملعار�صة �ل�صيا�صية 

�ملحلية �لتي تقوم على �لكر�هية جتاه “�إ�رش�ئيل” كقوة �حتالل، جتعل هذه �لعقود حتدياً 

عند �الأردنيني، الأن ��صتري�د غاز ليفياثان �الإ�رش�ئيلي ال يتو�فق مع �لر�أي �لعام   �الأردين، 

وخ�صو�صاً عندما تطرح �لبد�ئل و�حللول ال�صتخد�مات �لطاقة، ومن �ملقرر �أن حت�صل 

بع�ص �ملن�صاآت �ل�صناعية �الأردنية بالبحر �مليت على �إمد�د�ت �أولية من �لغاز �الإ�رش�ئيلي 

من حقل تامار �أي�صاً، لكن �لعقبات �لبريوقر�طية على جانبي �حلدود يف �لوقت �حلا�رش 

68
ما ز�لت قائمة.

رابعاً: التحديات بالن�شبة مل�رس:

 �أدى �كت�صاف حقل زوهر �لعمالق للغاز قبالة �ل�صاحل �مل�رشي يف �رشق �لبحر �ملتو�صط 

�إىل �إحياء فكرة �لغاز يف �العتماد عليه كطاقة بديلة للبالد، ففي �لو�قع يحتوي زوهر على 

 
3
 من �لغاز �لطبيعي، و�صوف يكون قادر�ً على �إنتاج زهاء 20–30 مليار م

3
850 مليار م

�صنوياً ملدة عقدين، كما بد�أ ينتج حقل �إيني �لعمالق وحده ما يعادل 40% من �إنتاج �لغاز 

�لطبيعي يف م�رش ل�صنة 2015. و�كت�صفت �رشكة �إيني و�رشكة بريت�ص برتوليوم بي بي 

�إىل �كت�صاف زوهر �ال�صتثنائي، �الأكب يف �لبحر  )British Petroleum )BP، باالإ�صافة 

Michael Ratner, ”Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean,“ p. 12.  
67

 Simon Henderson, Israel’s Leviathan Gas Field: Politics and Reality, The Washington Institute  
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Improving the Quality of U.S. Middle East Policy, 23/6/2016, https://www.washingtoninstitute.
org/policy-analysis/view/israels-leviathan-gas-field-politics-and-reality
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�لبحرية، و�رشكة �صل  �لطبيعي يف حقول بلطيم ونور�ص  للغاز  �أخرى  �ملتو�صط، مو�رد 

يف �متياز �ل�صاوي�ص يف �ل�صحر�ء �لغربية يف م�رش. وبالرغم من هذه �لنتائج �ال�صتثنائية، 

فاإن قدرة م�رش على ت�صدير �لغاز �لطبيعي �صتعتمد �إىل حّد كبري على قدرة �حلكومة على 

�إد�رة �لطلب �ملحلي غري �ملن�صبط، ففي �لعقدين �ملا�صيني منا ��صتهالك �لطاقة يف م�رش 

ب�صكل كبري، نظر�ً للدعم �القت�صادي للبالد و�لت�صخم �لديوجر�يف، وزيادة �الإقبال على 

20% من �مليز�نية �حلكومية،  �الإلكرتونيات، ومكيفات �لهو�ء، وبلغت هذه �لن�صبة نحو 

ذلك  �إىل  �ملحلي، ي�صاف  �لغاز  ل�صعر  ب�صكل م�صطنع  �الأ�صعار منخف�صة  �أبقى على  مما 

8.7% �صنوياً، حيث �رتفع �لطلب على  �إجمايل ��صتهالك �لطاقة يف م�رش بن�صبة  �رتفاع 

�لغاز منذ �صنة 2012، وي�صكل �لغاز �لطبيعي 50% من �ال�صتهالك �الأويل للبالد، وي�صهم 

�لكهرباء من حيث عدد  �إىل حدوث ذروة متكررة يف  �أدى  �لكهرباء، مما  70% من  بنحو 

69
�ل�صكان و�لقطاع �ل�صناعي، وخ�صو�صاً يف �أ�صهر �ل�صيف.

ومن �جلدير بالذكر، �أن م�رش �أ�صبحت �ملورد �لرئي�صي للغاز يف “�إ�رش�ئيل” يف �صنة 

2008، كنتيجة ل�صفقة مع �لرئي�ص �مل�رشي ح�صني مبارك، مبوجب ما ت�صمح به �تفاقية 

كامب ديفيد Camp David Accords من تعاون �قت�صادي بني �لبلدين، فاأكرث من %37 

تقريباً من �لغاز �لطبيعي �لذي ت�صتهلكه “�إ�رش�ئيل” كان ياأتيها عب خط �أنابيب ممتد بني 

مدينتي �لعري�ص وع�صقالن، و�أدى عدم �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي يف م�رش بعدما �أطيح بنظام 

70
مبارك �صنة 2011، �إىل ف�صل �لنظام �مل�رشي بالوفاء بالتز�ماته �لت�صديرية �لتعاقدية.

وعزز ذلك قيام جمهولني م�رشيني بتفجري خط �أنابيب �لغاز 14 مرة منذ بدء �حلر�ك 

�أدى يف نهاية  �لذي  �الأمر  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لغاز من م�رش  �أدى لتعرث توريد  �مل�رشي، مما 

بينهما، حلل م�صكلة تدفق  �لدويل حلل �خلالفات  للتحكيم  للتوجه  �ملطاف بني �جلانبني 

71
و�صول �لغاز لـ“�إ�رش�ئيل”.

 See Nicolo Sartori, Lorenzo Colantoni and Irma Paceviciute, ”Energy Resources and Regional  
69

 Cooperation in the East Mediterranean,“ site of Istituto Affari Internazionali, October 2016, 
p. 5, http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1627.pdf

 Pasquale De Micco, ”The Prospect of Eastern Mediterranean Gas Production: An Alternative  
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Energy Supplier for the EU?,“ p. 17.

 Egypt cuts off gas supplies to Israel, Al Jazeera, 23/4/2012.  
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دوالر  مليار   76.1 بقيمة  غر�مة  دفع  مبوجبه  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  مّت  لذلك  ونتيجة 

وفقاً   ،2012 �صنة  يف  م�رش  قبل  من  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �لغاز  �صادر�ت  لتعليق  �أمريكي 

مل�صادر �لقطاعني �لعام و�خلا�ص. و�أكدت م�صادر مطلعة على �ملفاو�صات �أن “�حلكومة 

�الإ�رش�ئيلية و�فقت مبدئياً على تخفي�ص �لغر�مة مقابل �ل�صماح للقطاع �خلا�ص با�صتري�د 

�لغاز من �إ�رش�ئيل، وفتح �لباب �أمام تر�صيم �حلدود �لبحرية بني �لبلدين”. وذكر م�صوؤول 

م�رشي م�صارك مبا�رشة يف �ملفاو�صات �مل�رشية �الإ�رش�ئيلية؛ �إن تر�صيم �حلدود �لبحرية 

�لوزر�ء  ورئي�ص  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �لرئي�ص  بني  مغلق  �جتماع  خالل  مطروحاً  كان 

�جلمعية  هام�ص  على  عقد  �لذي   Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي 

�لعامة لالأمم �ملتحدة United Nations General Assembly يف �أيلول/ �صبتمب 2016. 

“�إ�رش�ئيل” من م�رش قبول م�رشوع مقرتح  وو��صل وفد� �لبلدين �ملفاو�صات، وطلبت 

72
لرت�صيم �حلدود.

تاأتي هذه �ملو�فقة من �حلكومة �مل�رشية يف ظّل تعرث�ت �قت�صادية �صخمة، وخ�صو�صاً 

 %7 بن�صبة  ينمو  �مل�رشي  �ال�صتهالك  �إن  حيث  �أي�صاً،  للغاز  م�صتوردة  �أ�صبحت  �أنها 

�صنوياً، وتعاين �لبالد من تاأخري�ت يف تطوير حو�ص دلتا �لنيل، ومن مو�رد �لغاز �لبحري 

منذ منت�صف �صنة 2015، بعدما تعطل توريد �لغاز �لقطري �إىل م�رش بعد �حلر�ك �ل�صعبي 

�مل�رشي، ي�صاف �إىل ذلك �أن و�رد�ت �لغاز �الإ�رش�ئيلي تبدو �صعبة للم�رشيني يف ظّل عدم 

73
�ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي، وتعرث عملية �لت�صوية �ل�صلمية �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية.

خام�شاً: التحديات بالن�شبة لقرب�س: 

و�مل�صمون،  �ل�صكل  حيث  من  �صابقتها  عن  متاماً  خمتلفة  �لقب�صية  �مل�صاألة  ُتعد   

�الإقليمي يف  للتعاون  �إىل حمفز  �لطبيعي  �لغاز  �كت�صاف  لتحويل  �أخطر حتدٍّ  بحيث متثل 

بالد �ل�صام. فمنذ خم�صينيات �لقرن �لع�رشين، �صّكلت قب�ص م�صدر قلق �أمني رئي�صي 

�أو�خر  يف  �الإقليمي  �القت�صادي  �لتعاون  �آفاق  قّو�ص  مما  وبريطانيا،  وتركيا  لليونان 

توجهات  �الأوروبي  �الحتاد  �تخذ  �جليو�صا�صية  ولالعتبار�ت  �ملنطقة.  يف  �لت�صعينيات 

 Ahmed Saeed and Asmahan Soliman, An Egyptian-Israeli agreement: New maritime boarders  
72

and Israeli gas imports for a reduced gas fine, site of Mada, 30/8/2017,  https://madamasr.com/
en/2017/08/30/feature/politics/an-egyptian-israeli-agreement-new-maritime-borders-and-
israeli-gas-imports-for-a-reduced-gas-fine/

Maïté De Boncourt, ”Offshore Gas in East Mediterranean: From Myth to Reality,“ p. 20.  
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�جلهات  من  و�حد�ً  و�أ�صبح  خا�ص،  ب�صكل  وقب�ص  عام،  ب�صكل  �ملنطقة  نحو  جديدة 

�لفاعلة �لرئي�صية يف حتفيز �لت�صور�ت �ليونانية و�لرتكية للق�صية �لقب�صية، ودعم حالً 

توفيقياً بينهما باإمكانية قبول �حتمال ع�صوية �الحتاد �الأوروبي لرتكيا وقب�ص يف �أو�ئل 

�لقرن �لـ 21، وكان هناك تفاوؤالً لفرتة وجيزة حول �إمكانية حتقيق تقدم يف �لعالقات بني 

�لبلدين )تركيا، قب�ص(، وخ�صو�صاً عندما مّت طرح �تفاق يف ��صتفتاء خطة كويف عنان 

Kofi Annan لالأمم �ملتحدة ل�صنة 2004، �إال �أن هذ� �الأمر مل يح�صل العتبار�ت �لتو�زنات 
74

�لدولية.

�ملنطقة  د�خل   2011 �صنة  يف  �لطبيعي  للغاز  �أفروديت  حقل  �كت�صاف  �أدى  وقد 

�إىل ظهور تطور�ت رئي�صية يف جمال �ل�صيا�صة �لعامة يف  �القت�صادية �خلال�صة لقب�ص، 

“�إ�رش�ئيل” ب�صكل خا�ص، و�هتمام عاملي للق�صية �لقب�صية من جديد، نتيجة الكت�صاف 
هذ� �حلقل من �الحتياطيات �لغازية، �الأمر �لذي �أدى �إىل تخوفات �ملجتمع �لدويل باإعادة 

75
توتر �لعالقات مع تركيا من جديد.

فكمية �لغاز �لقب�صي لي�صت كبرية مبا فيه �لكفاية لتكون جذ�بة للتعاون مع تركيا، 

فو�ئد  تكون  �أن  �ملمكن  من  هل  �آخر  مبعنى  فرقاً؟  �الإ�رش�ئيلي  �لغاز  �صي�صيف  هل  لذلك 

�لغاز �لقب�صي فقط، حالً  �ملتو�صط بدالً من  �لبحر  �لتي �صتتم على غاز �رشق  �لتعاون 

للم�صكلة �لقب�صية؟ “�إ�رش�ئيل” لديها بالتاأكيد غاز طبيعي �أكرث من �كت�صافات قب�ص، 

�لقب�صية،  �لتقدير�ت  من  مر�ت  �أربع  بنحو  �أكب  ليفياثان  حقل  يف  �ملقدرة  �لغاز  فكمية 

ولدى “�إ�رش�ئيل” �أي�صاً م�صالح يف �لتعاون �لثالثي بني “�إ�رش�ئيل” وتركيا �لذي ينطوي 

على �أ�صا�ص �لغاز �الإ�رش�ئيلي، وحمطة للغاز �لطبيعي �مل�صال يف قب�ص ��صتناد�ً �إىل �لغاز 

�لقب�صي و�الإ�رش�ئيلي، �أي �أنها جذ�بة لـ“�إ�رش�ئيل” من ناحيتني: تنويع طرق �لت�صدير، 

من  كل  من  م�صوؤلون  عزز  وقد  و�حدة.  �صلة  يف  خيار�تها  جميع  و�صع  جتنب  وبالتايل 

نبوب 
ُ
“�إ�رش�ئيل” وتركيا فكرة خط �أنابيب “�إ�رش�ئيل” وتركيا لالقت�صاد، حيث �إن هذ� �الأ

تغامر  �أن  قبل  �أوالً  �الإقليمية  �الأ�صو�ق  ال�صتك�صاف  “�إ�رش�ئيل”  ��صرت�تيجية  مع  يتالءم 

 Ioannis Grigoriadis, ”Energy Discoveries in The Eastern Mediterranean: Conflict or  
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Cooperation?,“ Middle East Policy Council Journal, vol. xxi , no. 3, September 2014, p. 127.
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 Positions and Future Scenarios )Cyprus: PRIO Cyprus Center, 2013(,
https://www.files.ethz.ch/isn/172873/Report%202013-1%20Hydrocarbons.pdf
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�لتكلفة حلقل  �الأكرث فعالية من حيث  �لت�صدير  �أبعد من ذلك، وهي و�حدة من خيار�ت 

76
ليفياثان �لتي طرحتها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية و�رشكاء ليفياثان.

وتركيا  قب�ص  بني  �لعالقات  يف  �لكبري  �لتح�صن  فاإن  �لديبلوما�صية؛  �لناحية  فمن 

�لناجم عن هذ� �خليار �ملزدوج للت�صدير حلقول ليفياثان و�أفروديت، يكن �أن يولّد �أي�صاً 

تقدم تاريخي يف �ملحادثات �لتي جرت بو�صاطة �الأمم �ملتحدة ب�صاأن م�صاألة قب�ص. ومن 

�إىل ت�صوية نز�ع �صيا�صي عرقل �ال�صتثمار و�ال�صتقر�ر يف �رشق �لبحر  �أن يوؤدي  �ملمكن 

�الأطل�صي  �صمال  وحلف  �الأوروبي  �الحتاد  بني  �لع�صكري  �لتعاون  تقييد  مع  �ملتو�صط، 

نف�صه، يكن  �لوقت  )North Atlantic Treaty Organization )NATO. ويف  )�لناتو( 

�أن تظهر قب�ص باعتبارها مركز عبور للغاز �لطبيعي يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، يف حني 

77
يكن لرتكيا و“�إ�رش�ئيل” ��صتعادة �رش�كتهما �ل�صابقة.

�شاد�شاً: التحديات اخلا�شة بـ“اإ�رسائيل”:

�لعلمي  �لبحث  يف  �خلا�صة  و�لكيانات  و�لعلماء  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ��صتثمرت  لقد 

جهد�ً كبري�ً لتنويع مزيج �لطاقة يف �لبالد بعيد�ً عن �لوقود �الأحفوري، من خالل م�صادر 

�لطاقة �ملتجددة ال �صيّما �لطاقة �ل�صم�صية يف �صحر�ء �لنقب. ومع ذلك كما هو �حلال يف 

ويثل  �لبالد،  يف  �لطاقة  قطاع  على  يهيمن  �الأحفوري  �لوقود  يز�ل  ما  �لعامل  دول  بقية 

�لنفط ما يقرب من ن�صف ��صتهالك �لطاقة �الأولية يف “�إ�رش�ئيل”، ي�صاف له �لفحم %35، 

“�إ�رش�ئيل”  �ل�صديد على �لوقود �الأحفوري جعل  11%، وهذ� �العتماد  و�لغاز �لطبيعي 

عر�صة النقطاع �لعر�ص وتقلب �الأ�صعار، لهذ� كله من �ملحتمل �أن تغري �كت�صافات �لغاز 

78
�لطبيعي هذه �ملعايري.

 Ayla Gürel and Fiona Mullen, ”Can Eastern Mediterranean Gas Discoveries Have a Positive  
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يف حني �أن �لكمية �ملعروفة حتى كتابة هذ� �لبحث من �لهيدروكربونات �ملنتجة جتارياً 

ال جتعل “�إ�رش�ئيل” قوة عظمى رئي�صية �أو منتجاً ��صرت�تيجياً للطاقة، فـ“�إ�رش�ئيل” قد 

تتاح لها فر�صة �ال�صتفادة من �إمد�د�تها من كميات حرجة �أو هام�صية من �لغاز �إىل �أوروبا 

�إىل  �إىل �الأ�صو�ق، وال يباع  �آ�صيا. ف�صلعة �لغاز خمتلفة متاماً عن �لنفط، فهو ال يتدفق  �أو 

�مل�صتهلك، حيث ال يوجد �صعر �صوق عاملي للغاز مثل خام برنت Brent Crude للنفط، 

تد�ولها  يتم  �ملنطقة، فال  �أو  �لدولة  لكل �صفقة، بح�صب  �لغاز فريدة من نوعها  فاأ�صعار 

79
عاملياً ك�صلعة.

باإ�صهام  �لقيام  على  قادرة  “�إ�رش�ئيل”  تكون  لن  �حلالية  �الإنتاج  م�صتويات  �أن  كما 

للغاز  �أ�صو�ق  �أي  �أو  �أوروبا،  جنوب  يف  �لطبيعي  �لغاز  الأ�صو�ق  بالن�صبة  �للعبة  تغيري 

�لطبيعي �مل�صال. ومع ذلك، فاإن �جلهود �ملبذولة ال�صتك�صاف �لغاز يف خارج “�إ�رش�ئيل” 

مهماً  م�صدر�ً  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  منطقة  جتعل  �أن  لها  ُيتوقع  لها،  �ملجاورة  و�لبلد�ن 

جديد�ً للغاز �لطبيعي و�لنفط. ومن �ملرجح �أن توؤدي �الحتياطيات �الإ�رش�ئيلية �ملكت�صفة 

لـ“�إ�رش�ئيل” وجري�نها ال  �لطبيعي يف �ملنطقة نف�صها بالن�صبة  �لغاز  �إىل تو�صع ��صتهالك 

 80
�صيما �الأردن و�صورية ولبنان، و�ل�صعي �إىل زيادة ��صتهالك �لغاز �لطبيعي.

فهناك  �لطاقة،  ملو�صوع  و�للوجي�صتية  �لتقنية  �لتحديات  من  �آخر  �صعيد  وعلى 

حيث  وتركيا،  وقب�ص  لـ“�إ�رش�ئيل”  بالن�صبة  مت�صابكة  و�صيا�صية  �قت�صادية  ق�صايا 

�لطرق لتطوير حقول  باأف�صل  �لقيام  �لتجارية كيفية  تتد�ول حكومة كل بلد و�رشكاتها 

“�إ�رش�ئيل” وقب�ص على �لتو�يل. فمن وجهة نظر  غاز ليفياثان و�أفروديت �لطبيعية يف 

“�إ�رش�ئيل”: فاإن �كت�صافات �لغاز �لطبيعي �الأخرية ينظر �إليها قبل كل �صيء على �أنها توفر 
منافع حملية، �أي تخفي�ص �عتماد “�إ�رش�ئيل” على �لطاقة �مل�صتوردة، وتعزيز �صناعات 

من   %60 �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  خ�ص�صت  وهكذ�،  �القت�صادي.  �لنمو  وتعزيز  �لطاقة، 

�إنتاج �لغاز �لطبيعي يف �مل�صتقبل لال�صتهالك �ملحلي، مبا يف ذلك حقل تامار بالكامل �لذي 

بد�أ �إنتاجه يف �آذ�ر/ مار�ص 2013. ويف �لوقت نف�صه تدرك �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �أن هناك 

81
حاجة �إىل �صادر�ت كبرية من �لغاز �لطبيعي، لتمكني �لتنمية �لتجارية من �مليد�ن.
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ومن �لو��صح، �أن �لغاز �لطبيعي يف �ملنطقة هو م�صاألة معقدة متعددة �الأبعاد بالن�صبة 

ترتب  و�جتماعية،  و�صيا�صية  �قت�صادية  �آثار  لها  �الكت�صافات  �إن  حيث  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل 

م�صائل قانونية على “دولة �إ�رش�ئيل”، فهي متثل حقيقة لتطور �ملنطقة برمتها، فاحلدود 

�لبحرية يجب حتديدها و�التفاق عليها، ويجب �أن تتو�فق مع �تفاقية �الأمم �ملتحدة لقانون 

منطقة  يف  �لدول  حدود  حول  خالفات  هناك  تز�ل  ما  ولكن   ،1982 ل�صنة  �لبحار   �أعايل 

�رشق �لبحر �ملتو�صط، نابعة من تعقيد�ت �حلالة �ل�صيا�صية يف �ملنطقة، وم�صلحة كل طرف 

�ال�صتئثار بالقوة و�لنفوذ على من ال يلك �الإمكانات. ومن جانب �آخر، يلزم �إن�صاء هياكل 

�أ�صا�صية لتطوير هذه �حلقول، و�أن تطوير خط �أنابيب للغاز غالباً ما يو�جهه �عرت��صات 

بيئية تقنية ومالية. و�أخري�ً عندما يتم �إن�صاء �لبنية �لتحتية للغاز يكن ��صتخد�مه حملياً 

للكهرباء و�لنقل و�لت�صنيع، �أو لتطوير �أنو�ع �أخرى من �لوقود �الأحفوري. ويكن �أي�صاً 

�أن يتم ت�صديره �إىل بلد�ن �أخرى، ورمبا �إىل �أوروبا �أو �أ�صو�ق �رشق �آ�صيا. ويكن ��صتثمار 

�الإير�د�ت من �ل�رش�ئب على �أرباح �لغاز يف �الأهد�ف �لطويلة �الأجل للمنطقة، و��صتخد�مها 

عالقات  �ال�صرت�تيجي:  �ل�صياق  على  تعتمد  برمتها  �لعملية  �أن  �أي  �جتماعية،  الأغر��ص 

�ملناطق مع �جلهات �لفاعلة �لرئي�صية �الأخرى يف ت�صويق �لغاز �لطبيعي، و�لعالقات بني 

82
دول �ملنطقة.

�شابعاً: التحديات على ال�شعيدين الرتكي واليوناين:

�لغاز  حقول  �أن  حقيقة  من  �جلديدة،  �ملنازعات  م�صدر  ين�صاأ  �الإقليمي  �ل�صعيد  على 

ال حترتم �حلدود بدقة من د�خل باطن �الأر�ص. وقد طعن لبنان يف مز�عم “�إ�رش�ئيل” يف 

بع�ص �ملجاالت، ونا�صد �الأمم �ملتحدة ملنع “�إ�رش�ئيل” من �حلفر يف تلك �ملناطق. وتطالب 

م�رش مبجاالت �أخرى لكنها مل تتخذ �أي �إجر�ء�ت ر�صمية، نظر�ً لعقد �لغاز بني �لبلدين، 

ناحية  من  �لغرب  �إىل  وبالنظر  �لقاهرة.  من  �لغاز  �إمد�د�ت  على  “�إ�رش�ئيل”  و�عتماد 

“�إ�رش�ئيل” وجمهورية قب�ص )�ليونانية(، حيث يجري �لتفاو�ص ب�صاأن  �لعالقات بني 

�تفاقات �لتعاون ب�صاأن �ال�صتك�صاف و�ال�صتخر�ج. ويف �لوقت نف�صه �أي�صاً، كان �لتقارب 

بني �لقبار�صة و�الإ�رش�ئيليني مثري�ً للقلق بالن�صبة لرتكيا، بالتز�من مع تدهور �لعالقات 

 Roby Nathanson and Roee Nevy, Natural Gas in Eastern Mediterranean: Casus Belli or  
82

 Chance for Regional Cooperation? )Israeli European Policy Network )IEPN( and INSS,
2012(, p. 64.
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�لرتكية مع “�إ�رش�ئيل”. وهكذ�، فاإن مناف�صات �ملا�صي و�حلا�رش حّولت �كت�صافات �لغاز 

 83
�إىل �صبب للخالف �جلديد يف �ملنطقة، مما يعزز �ل�رش�ع بدالً من �لتعاون.

تتجنب  �أن  يجب  �لطبيعي،  �لغاز  �صفقات  من  �أي  �إبر�م  �أن  “�إ�رش�ئيل”  قادة  ويزعم 

�حللفاء؛  ح�صاب  على  تركيا،  مع  �لثمن  باهظة  �الأجل  طويلة  �أنابيب  �صفقة  باأي  ربطها 

بني  موؤخر�ً  �لتوتر�ت  حدة  تخفيف  من  �لرغم  وعلى  م�رش.  حتى  �أو  �ليونان  �أو  قب�ص 

�لبلدين، فاإن “�إ�رش�ئيل” ال ت�صتطيع �أن تثق يف نظام �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان 

��صرت�تيجية  يف  �أ�صا�صية  كدعامة  �الإ�صالمية،  �خللفية  ذي   Recep Tayyip Erdoğan

ت�صدير �لغاز �لطبيعي. ويكن �أن تندلع �أزمة يف �أي حلظة ب�صبب �لرئي�ص �أردوغان، مما 

يوؤدي لوقف تدفق �لغاز، و�حتجاز “�إ�رش�ئيل” كرهينة. ويكن �أن يوؤدي هذ� �إىل حرٍب 

�ل�صلطات  �لتي جتد تعاطفاً من  �لتي ت�صيطر عليها حركة حما�ص  جديدة مع قطاع غزة 

من  جمموعة  �أي  �أو  �لفل�صطينيني،  مع  �ملقاومة  �أعمال  يف  �لعام  �لت�صعيد  �إىل  �أو  �لرتكية، 

84
�ملقاومة �الأخرى غري �ملتوقعة.

لقد �أدت �كت�صافات �لغاز �لطبيعي �الأخرية يف حو�ص �مل�رشق �إىل تغيري كبري يف توقعات 

و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل” وقب�ص  �لتعاون بني  �ملتو�صط، الأن جناح  �لبحر  �لطاقة يف �رشق 

�لفل�صطينية �صيثري �ملزيد من �الكت�صافات يف �ملنطقة، ولكن بالن�صبة للبنان و�صورية فاإن 

�لتي تتعر�ص  �لد�خلية و�الإقليمية  �لنز�عات  �ال�صتك�صاف يعتمد على حّل  �إطالق بر�مج 

�ملو�رد  عن  �ال�صتك�صاف  م�صاريع  يف  �صورية  ت�صارك  �أن  �ملتوقع  غري  ومن  �ملنطقة،  لها 

�ملحتدمة. وبالرغم من ذلك،  �ل�صورية  �الأزمة  �ل�صام، ب�صبب  �لهيدروكربونية يف منطقة 

�إمكانية  �أظهر  قد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �أقل  وبدرجة  و“�إ�رش�ئيل”  قب�ص  جناح  فاإن 

85
جناح �إنتاج �لطاقة، وخ�صو�صاً �إنتاج �لغاز �لطبيعي يف �رشق �لبحر �ملتو�صط.

 Anis Antreasyan, ”Gas Finding in the Eastern Mediterranean: Gaza, Israel, and other Conflicts,“  
83

Institute for Palestine Studies Journal, vol. 42, no. 3, 2012, p. 29.

 Ariel Ben Solomon, ”Israel Should Avoid Turkey, Include Cyprus in Gas Export Project,“  
84

BESA Center Perspectives Paper, no. 370, 2016, p. 1, https://besacenter.org/wp-content/
uploads/2016/10/Ben-Solomon-Ariel-PP-370-Gas-Exports-9-Oct-2016.pdf

 ”Overview of Oil and Natural Gas in the Eastern Mediterranean Region,“ Report, site of  
85

U.S. Energy, Information Administration )EIA(, 15/8/2013, p. 1, https://www.eia.gov/
beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/Eastern_Mediterranean/eastern-
mediterranean.pdf
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خال�سة:

ينطوي  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  وت�صديرها  �لهيدروكربونية  �ملو�رد  ��صتغالل  �إن 

جيو�صيا�صية،  �آثار  ذ�ت  هائلة  و�صيا�صية  وقانونية  و�أمنية  و�إد�رية  تقنية  حتديات  على 

خيار�ت  جميع  �أن  من  بالرغم  و�لتمويل.  �لتحتية  �لبنية  على  �لتقنية  �لتحديات  وتركز 

كبرية،  ذلك  على  �ملرتتبة  �لتكاليف  �أن  �إال  �لفنية،  �لناحية  من  للتنفيذ  قابلة  �لت�صدير 

و�لتفاو�ص على �ل�صفقات �ل�رشورية معقدة، و�لتغلب على �حلو�جز �ل�صيا�صية ي�صكل 

عقبة خطرية �أمام تطوير مو�رد �لغاز �ملكت�صفة. وت�صمل �لتحديات �الإد�رية �أي�صاً قدرة 

�حلكومات على �إجناز ذلك، و�لروؤية طويلة �الأمد على �ال�صتفادة من �الحتياطيات على 

�أكمل وجه.

ومن �ملمكن �أن تعيق �لنز�عات �الإقليمية �حلالية بني عدة بلد�ن يف �رشق �لبحر �ملتو�صط 

حيث  و��صتغالله،  �لطبيعي  �لغاز  ال�صتك�صاف  �ملنطقة  يف  و�لتطوير  �لتنقيب  عمليات 

�لتنمية �مل�صرتكة  �لتي تو�جه  �لتحديات  �إىل زيادة  �لبحرية  �لنز�عات على �حلدود  توؤدي 

ال�صتغالل �ملو�رد �ملحتملة يف هذه �ملنطقة، كما يكن �أن حتد من �لتعاون بني دول �ملنطقة 

ب�صاأن خيار�ت �لت�صدير �ملحتملة.

باالإ�صافة �إىل �لتفاو�ص مع قب�ص ب�صاأن �ملو�رد �مل�صرتكة �ملحتملة يف حقل �أفروديت، 

�لبحري  �حلدودي  �لنز�ع  يف  يتمثل  �أحدها:  �إقليمية،  نز�عات  عدة  “�إ�رش�ئيل”  لدى  فاإن 

يف  �ملحتملة  �ملناطق  يف  �لتنمية  من  يحد  �أن  �ملمكن  من  و�لذي  ولبنان،  “�إ�رش�ئيل”   بني 

حو�ص  يف   )
2
كم  777( مربع  ميل   300 م�صافة  من  �أكرث  �إن  حيث  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق 

�ل�صام ما ز�ل مو�صع خالف بني �جلانبني على حدود مياههما �الإقليمية. ولعل �أكب عائق 

�أو حتٍد يتمثل يف ��صتمر�ر �حتالل “�إ�رش�ئيل” لالأر��صي �لفل�صطينية و�لعربية، و�صعيها 

�لتو�صعي على ح�صاب �جلو�ر، كما تعدُّ م�صكلة قب�ص مع �ليونان وتركيا حتٍد �آخر.
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 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
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�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
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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.  
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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
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�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 
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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.  
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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.  
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ت�صاعد �ل�رش�ع بني تركيا وقب�ص وم�رش على غاز �ملتو�صط، �لعربي �جلديد، 2018/2/14.  
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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 
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�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 

89
�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  
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 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
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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  
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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.
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تداعيات اكت�صاف الغاز على النفوذ 

الإ�صرائيلي على دول املنطقة

مقدمة: 

تد�عيات  لها  يكون  �أن  يكن  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  �لبحرية  �لغاز  �كت�صافات  �إن 

عميقة على م�صتقبل �لطاقة و�القت�صاد و�جلغر�فيا و�ل�صيا�صة يف �ملنطقة. ولكن بالرغم 

من �لفر�ص �لتي توفرها هذه �ملو�رد، �إال �أن عدد�ً من �ملنازعات �ملتعلقة برت�صيم �حلدود 

�لبحرية يعّقد عملية ��صتك�صاف هذه �ملو�رد وتنميتها، ال �صيّما يف ظّل �لنز�عات �الإقليمية 

�لنز�عات بني كل من: جمهورية قب�ص، �جلمهورية  �الأمد، وكانت هناك بع�ص  طويلة 

�صلبياً  �أثر�ً  لبع�صها  كان  و�لتي  ولبنان،  و“�إ�رش�ئيل”،  وتركيا،  قب�ص،  ل�صمال  �لرتكية 

1
على �الأمن �لبحري يف �ملنطقة.

�لبحر  �رشق  منطقة  يف  للنظر  و�لالفتة  �لطبيعي  للغاز  �لكبرية  �الكت�صافات  وبعد 

ون�صطت  كما  �لطاقة،  جمال  يف  و�لعاملي  �الإقليمي  �الهتمام  نطاق  دخلت  فقد  �ملتو�صط 

�ل�رشكات �الأمريكية يف �لتنقيب على �لغاز و�لنفط يف تلك �ملنطقة �حليوية و�ال�صرت�تيجية. 

ولبنان،  م�رش،  بني:  ح�ّصا�ص  موقع  يف  ياأتي  �أنه  �ملكت�صف  �لطبيعي  �لغاز  �أهمية  وتاأتي 

للطاقة.  م�صدر  الأي  �حلاجة  باأم�ص  �لدول  هذه  وكل  وتركيا،  وقب�ص،  و“�إ�رش�ئيل”، 

وال نن�صى �أي�صاً �لقرب �جلغر�يف من �أوروبا �ملتعط�صة لكل نقطة من �لغاز �لطبيعي، الأن 

�إىل  �النتباه  من  بّد  وال  �لطبيعي،  �لغاز  من  �حتياجاتها  ربع  بنحو  �أوروبا  تزّود  رو�صيا 

طبيعة �الأمور �جليو�صيا�صية، حيث �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي. وبالرغم من معاهد�ت 

“�ل�صالم” �ملوقعة، �إال �أن �لتجارة بني م�رش و“�إ�رش�ئيل” بالغاز �لطبيعي و�جهت عقبات 
�خلالف  هنالك  �أخرى،  ناحية  ومن  بينهم،  �ملوقعة  �التفاقية  �إلغاء  �إىل  �أدت  و�صعوبات 

2
�لرتكي �ليوناين على قب�ص �لتي تقبع يف قلب �حلدث.

 Sarah Vogler and Eric Thompson, ”Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean: Implications  
1

 for Regional Maritime Security,“ Policy Brief, The German Marshall Fund of the United States,
March 2015, p. 1, www.gmfus.org/file/4519/download

�صليمان �خلطاف، تد�عيات �كت�صافات �لغاز �لطبيعي يف �رشق �ملتو�صط، �صحيفة �ليوم �الإلكرتونية، 2014/1/8.  
2
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دول  على  �الإ�رش�ئيلي  �لنفوذ  على  �لغاز  �كت�صاف  تد�عيات  �لف�صل  هذ�  وي�صتعر�ص 

�ملنطقة، من خالل �لتطرق لتد�عيات ومكانة “�إ�رش�ئيل” يف �ملنطقة، و�حلديث عن �لقدرة 

�القت�صادية و�لع�صكرية و�ال�صرت�تيجية، كما �صيتم تو�صيح لهذه �لتد�عيات على �لنفوذ 

�لدول  بني  �لعالقة  على  لتد�عياتها  �لتطرق  خالل  من  �ملنطقة،  دول  على  �الإ�رش�ئيلي 

�لعربية �ملتمثلة يف لبنان وم�رش و�ل�صلطة �لفل�صطينية، لن�صل يف ختام هذ� �لف�صل لطبيعة 

هذه �لتد�عيات على �لعالقة بني “�إ�رش�ئيل” و�لدول غري �لعربية متمثلة يف تركيا وقب�ص 

و�ليونان.

مكانة  على  الغاز  اكت�ساف  تداعيات  الأول:   املبحث 

                              “اإ�سرائيل” يف املنطقة:

مقدمة: 

منذ �صنة 2009 مّت �كت�صاف ما يقرب من 24 تريليون قدم مكعب من �لغاز �لطبيعي يف 

�رشق �لبحر �ملتو�صط، ويجري تطوير هذه �حلقول �ملكت�صفة، على قدم و�صاق من جميع 

�لدول �ملعنية، علماً باأن �ال�صتهالك �ملحلي �الإ�رش�ئيلي نحو 200 مليار قدم مكعب �صنوياً، 

ويكن �أن تغري من وجه “�إ�رش�ئيل” ب�صكل كبري على �ل�صعيدين �ملحلي و�لدويل. ومن 

�إىل  �أ�صا�صاً  “�إ�رش�ئيل” قادر�ً على �لتحول من �لفحم  �أن يكون قطاع �لكهرباء يف  �ملرجح 

لـ“�إ�رش�ئيل”، ويقلل  �أن يح�ّصن �مليز�ن �لتجاري  �لغاز �لطبيعي، ومن �صاأن هذ� �لتحول 

�أن حتول  �أي�صاً  لهذه �الحتياطيات �جلديدة  �لكربون، ويكن  �أك�صيد  ثاين  �نبعاثات  من 

��صتك�صاف  بالفعل  �الإ�رش�ئيليون  �لقادة  بد�أ  وقد  للغاز،  م�صدرة  دولة  �إىل  “�إ�رش�ئيل” 
�لغاز  نتنياهو ت�صدير  �لوزر�ء  2010 عر�ص رئي�ص  �صنة  �أو�خر  �ملحتملة. ويف  �الأ�صو�ق 

�لطبيعي �إىل �ليونان، وبحكم �لقرب �جلغر�يف و�لرو�بط �ل�صيا�صية و�القت�صادية �لوثيقة 

يبدو �أن �أوروبا هدٌف جذ�ٌب ك�صوق للغاز �الإ�رش�ئيلي، وعالوة على ذلك، ي�صعى �لقادة 

�الأوروبيون �إىل تنويع موردي �لغاز. وبطبيعة �حلال، �إذ� قررت “�إ�رش�ئيل” مو��صلة هذ� 

�لغاز �الآخرين وم�صدريه مثل: رو�صيا  �أن تتناف�ص مع منتجي  �خليار، ف�صيتعني عليها 

3
و�لرنويج و�جلز�ئر.

 Natan Sachs and Tim Boersma, ”The Energy Island: Israel Deals With Natural Gas Discoveries,“  
3

 Foreign Policy at Brookings, Policy Paper, no. 35, February 2015, p. 5,
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Energy-Island-web.pdf
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�إن �كت�صافات �لغاز �لطبيعي يف �رشق �لبحر �ملتو�صط من �ملمكن �أن تعود بالنفع على 

�لطبيعي يف  �لغاز  “�إ�رش�ئيل”، حيث يتز�يد �لطلب على  �ملنطقة باأ�رشها، وب�صكل خا�ص 

معظم  يف  ومنخف�ص  �لبلد�ن،  بع�ص  يف  موجود  غري  �الإنتاج  �أن  حني  يف  ب�رشعة،  �ملنطقة 

�لبلد�ن �الأخرى، مما يزيد من مكانة “�إ�رش�ئيل” باعتبارها جزيرة طاقة يف �رشق �لبحر 

4
�ملتو�صط.

ومن �لو��صح �أن �كت�صافات �رشق �لبحر �ملتو�صط من �لغاز �لطبيعي �صتوفر فر�صة 

على  �ل�صوء  ت�صلط  الأنها  �إهمالها؛  يجب  ال  فر�صة  وهي  وتعاونها،  �لطاقة  الأمن  ذهبية 

�أخرى:  مرة  تاأتي  ال  �أ�صياء  “ثالثة  �ل�صهري:  �لعربي  و�ملثل  تتو�فق  مالئم  ب�صكل  �لطاقة 

�لبلد�ن  تقوم  �أن  يجب  لذلك  �ملنطلق”،  و�ل�صهم  �ملهملة،  و�لفر�ص  �ملنطوقة،  �لكلمة 

�الإقليمية بتن�صيق �ل�صيا�صات، وتقا�صم �أف�صل �ملمار�صات بينها لال�صتغالل �الأمثل لهذه 

5
�الكت�صافات حتى ال تهمل �لفر�صة.

املطلب الأول: القدرة القت�سادية:

�ملتو�صط  �لبحر  �رشق  يف  �لغاز  من  كبرية  �حتياطيات  �كت�صاف  �أن  �لبيان،  عن  غني 

مّت  �لذي  �لطبيعي  �لغاز  حجم  �إن  حيث  �الإقليمي،  �لتعاون  �آفاق  على  كبرية  تد�عيات  له 

�كت�صافه �صيفتح �ملجال �أمام “�إ�رش�ئيل” الأن تكون م�صدر�ً للغاز �لطبيعي، وبعد عملية 

طويلة، فقد تقوم “�إ�رش�ئيل” بتحديد وجهات �لت�صدير. وباعتبار “�إ�رش�ئيل” كما يطلق 

لها،  بالن�صبة  معقدة  �صيا�صية  مهمة  تعد  �لطاقة  و�رد�ت  فاإن  �لطاقة”،  “جزيرة  عليها 

ب�صبب �لعالقات �ل�صيا�صية �ملعقدة و�ملتوترة مع جري�نها �الإقليميني، مما يحّد من �لتعاون 

�الإقليمي �لفعال، ويزيد من تعقيد فر�ص تطوير وت�صدير �لغاز، وذلك ب�صبب �لتد�عيات 

6
�الإقليمية لهذه �ل�صلعة �ل�رشورية للمنطقة.

يف  �لبالد  ال�صتقالل  �لطريق  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لطبيعي  �لغاز  �كت�صافات  مهدت  وقد 

جمال �لطاقة، ولتحقيق مكا�صب كبرية يف خف�ص �لتكاليف و�الإنتاجية. وب�رشف �لنظر 

Ibid., p. 6.  
4

 Antonia Dimou, Gas Discoveries in the East Mediterranean, site of Worldpress.org, 16/6/2015,  
5

 http://www.worldpress.org/article.cfm/Gas-Discoveries-in-the-East-Mediterranean

Natan Sachs and Tim Boersma, ”The Energy Island: Israel Deals With Natural Gas Discoveries,“ p. 19.  
6
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�أن تكون  �أنه من �ملتوقع  �إال  “�إ�رش�ئيل” يف ت�صدير �لغاز،  عن �ل�صعوبات �لتي تو�جهها 

جد�ً،  كبرية  و�الإتاو�ت  �لطبيعي  �لغاز  �رشيبة  من  “�إ�رش�ئيل”  تتلقاها  �لتي  �الإير�د�ت 

�حلكومة  يّكن  مما  �حلكومة،  ميز�نية  يف  و�الإتاو�ت  �ل�رش�ئب  هذه  دمج  �صيتم  حيث 

وزيادة  متو�زنة،  ميز�نية  على  و�حلفاظ  مديونيتها،  م�صتوى  خف�ص  من  �الإ�رش�ئيلية 

7
�الإنفاق �حلكومي، و�ال�صتثمار ل�صالح �ل�صكان و�لدولة.

�مل�صتقبلي  �ملحلي  �لطاقة  مزيج  يف  مهماً  دور�ً  �لطبيعي  �لغاز  يوؤدي  �أن  �ملتوقع  ومن 

لـ“�إ�رش�ئيل” خ�صو�صاً يف ��صتهالك �لكهرباء، حيث �صيكون �لطلب على �لغاز �لطبيعي 

زيادة  وكذلك  �لطبيعي،  بالغاز  تعمل  �لتي  �لطاقة  توليد  حمطات  بتف�صيل  مدعوماً 

�أقل  �لطبيعي  �لغاز  باعتبار  للنقل  �ملمكنة، كوقود  �ل�صناعية، و�لتطبيقات  �ال�صتخد�مات 

8
تكلفة من �لنفط.

�لغاز  ت�صدير  �صيا�صة  ومو�ءمة  تعزيز  �إىل  �أي�صاً  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ت�صعى  وقد 

�لطبيعي مع و�صع �أهد�ف خا�صة بال�صيا�صة �خلارجية �الأو�صع نطاقاً، من خالل تف�صيل 

�آ�صيا  خلدمة  و�صل  كحلقة  للبلد،  �جلغر�يف  �ملوقع  ت�صتغل  مرنة  ت�صدير  ��صرت�تيجية 

و�أوروبا على حّد �صو�ء، مما يتيح لها �لتفكري يف نهج “ثنائي �لقارة”. ويكن �أن تنطوي 

هذه �خلطة على �إن�صاء حمطات طرفية للغاز �لطبيعي �مل�صال، ترتكز يف �أي من �لطرفني 

 Eilat Ashkelon Pipeline Company )�إيبك(  �أ�صكلون   - �إيالت  �رشكة  هيكل  على 

9
)EAPC(، �عتماد�ً على حجم �ملو�رد �ملكت�صفة يف حو�ص �مل�رشق �لعربي.

ولكن  �الإ�رش�ئيلية،  و�حلكومة  بال�صوق  ملتزمة  �أنها  �إنرجي  نوبل  �رشكة  وتزعم 

حني  يف  �الإ�رش�ئيلية”  لـ“�لدولة  ربح  حتقيق  يكن  ال  �أنها  للطاقة  نوبل  �رشكة  تفرت�ص 

�أن �لغاز ما يز�ل يف �الأر�ص، والأن ت�صدير �لغاز �أ�صعب و�أكرث تكلفة من بيعه يف �ل�صوق 

للحفاظ  لديها،  �لغاز  م�صادر  بتنويع  “�إ�رش�ئيل”  قيام  تقرتح  نوبل  �رشكة  فاإن  �ملحلية، 

يكن  ال  �إنه  �الإ�رش�ئيلية  ديليك  �رشكة  نظر  وجهة  ومن  مفتوحة.  �خليار�ت  جميع  على 

 Gil Bufman, Eyal Raz and Noach Hager, ”The Potential of Natural Gas in the Israeli Economy,“  
7

Finance and Economics Division, Economics Department, Bank Leumi Le-Israel, April 2014, p. 12, 
https://www.chamber.org.il/media/150344/the-potential-of-natural-gas-in-the-israeli-economy-
april-2014.pdf

Ibid., p. 12.  
8

David Wurmser, ”The Strategic Impact of Israel’s Export of Natural Gas.“  
9
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�أن  ينبغي  ذلك  يحدث  ولكي  �لتنقيب،  ��صتمر  �إذ�  �إال  �لغاز،  حقل  �إمكانات  كامل  حتقيق 

يكون هناك �صوق للغاز، مما يجعل خيار�ت �لت�صدير الزمة و�رشورية لتطوير حقول 

10
�لغاز يف “�إ�رش�ئيل”.

�إن �كت�صافات �لغاز �لطبيعي �الإ�رش�ئيلي له تد�عيات �قت�صادية لي�ص فقط على عو�ئد 

�الإير�د�ت، ولكنه �أي�صاً له �أثر كبري على �لتحرر من خطر نق�ص �لطاقة، ففي �صيف �صنة 

“�إ�رش�ئيل” من نق�ص �لطاقة.  2012، �أكدت �أزمة �لغاز �مل�رشي خماوف طويلة �الأمد يف 

�ل�صيا�صة  ل�صناع  رئي�صي  قلق  م�صدر  �لطاقة  �إمد�د�ت  تاأمني  كان  �لبلد،  تاريخ  وطو�ل 

�الإ�رش�ئيليني، �لذين حتولو� �إىل جمموعة متنوعة من �مل�صادر ال�صتري�د �لغاز �لطبيعي، 

�أنه مّت حّل م�صكلة  �أما �الآن في�صعر �الإ�رش�ئيليون  �إير�ن يف �ل�صبعينيات.  مبا يف ذلك �صاه 

�لغاز  �كت�صافات  حررت  حيث  �لطاقة،  مل�صاألة  بالن�صبة  �الأ�صا�صي  �لقومي  �الأمن  �صعف 

�الإ�رش�ئيلي �أمن �لطاقة يف “�إ�رش�ئيل” من تهديد�ت �ملنطقة �ملتقلبة �لتي حتيط بها، حيث �إن 

�ل�رشكات �لتي �كت�صفت �لغاز �لطبيعي يف “�إ�رش�ئيل” تعمل برتخي�ص كامل من �حلكومة 

من  متنوعة  ملجموعة  �لطبيعي  �لغاز  بيع  �إىل  حتتاج  “�إ�رش�ئيل”  فاإن  لذلك  �الإ�رش�ئيلية، 

11
�لعمالء، لكي تتمكن من ��صرتجاع �ال�صتثمار�ت وحتقيق م�صتوى �أعلى من �الأرباح.

وعلى �صعيد �ملجال �القت�صادي، فاإن ��صتخد�م �لغاز �لطبيعي �ملنتج حملياً �صيوؤدي 

�ل�صناعة �الإ�رش�ئيلية حملياً وعاملياً،  �لطاقة، وعليه �صتتح�ّصن كفاءة  �إىل �نخفا�ص تكلفة 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �لعاملية  لالأ�صو�ق  �لغاز  ت�صدير  عمليّة  من  �ملرتقبة  �ملد�خيل  �صتوّفر  كما 

��صتقاللية مالية، وقدرة على تطوير �قت�صادها وقدر�تها �لع�صكرية من دون �للّجوء �إىل 

�مل�صاعد�ت �خلارجية، �إذ �صتعرف �أول مرة يف تاريخها ��صتقالالً تاماً يف م�صادر �لطاقة 

على �ملدى �لطويل، �إ�صافة �إىل م�صدر دخل بف�صل ت�صدير �لغاز ل�صنو�ت عديدة باإجمايل 

يقدر مبئات �ملليار�ت من �لدوالر�ت. لهذ� من �ل�صعب حتديد �ملد�خيل �ملالية �لتي �صوف 

“�إ�رش�ئيل” من �الكت�صافات �حلالية و�مل�صتقبلية من �لغاز، لكن وبح�صب تقرير  جتنيها 

 Roby Nathanson, Hadar Weisman and Amit Loewenthal )eds.(, Natural Gas in the Eastern  
10

 Mediterranean: Economic Impacts and Strategic Implications )Friedrich Ebert stiftung
and INSS, November 2013(, p. 22, http://www.inss.org.il/wp-content/uploads/systemfiles/
Natural%20Gas%20in%20the%20Eastern%20Mediterranean%20-%20Economic%20
Impacts%20and%20Strategic%20Implications.pdf

Natan Sachs and Tim Boersma, ”The Energy Island: Israel Deals With Natural Gas Discoveries,“ p. 11.  
11
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�صي�صين�صكي، تقدر �لقيمة �ملالية للمخزون �ملوجود يف حقل تامار وحده بنحو 130 مليار 

12
�صيكل )نحو 32 مليار دوالر �أمريكي( على مدى ثالثني عاماً، بح�صب �ملعطيات �حلالية.

علماً باأن هذ� �ملبلغ �صوف يق�صم بني �ل�رشكات �لتي ت�صرّي �حلقول يف “�إ�رش�ئيل” يف 

2010، وبح�صب وز�رة �ملالية �الإ�رش�ئيلية، ح�صلت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �صكل  �صنة 

تلك  يف  �ملنتج  للغاز  �القت�صادي  �لن�صاط  قيمة  من  تقريباً   %40 نحو  متعددة،  �رش�ئب 

فيها.  �لغاز  �صناعة  ن�صاط  من  حالياً  بريطانيا  حت�ّصله  ما  ت�صاوي  ن�صبة  وهي  �ل�صنة، 

“�إ�رش�ئيل” �لتي تقّدر بنحو  وباال�صتناد �إىل �لقيمة �ملالية لالحتياطي �ملوؤّكد من �لغاز يف 

�ل�صنو�ت  16 مليار دوالر يف  �الإ�رش�ئيلية نحو  40 مليار دوالر، �صوف جتني �حلكومة 
13

�لقادمة.

لكل ذلك، نرى �أن ثروة �لغاز �صوف حتقق لـ“�إ�رش�ئيل” مد�خيل جوهرية على مدى 

�ل�صنو�ت �لقادمة، بل ومتنحها �لقوة و�ال�صتقاللية �ملالية �لتي مل تكن متوفره لها �صابقاً، 

ومن خالل ذلك �أي�صاً، فاإن �لو�صع �ال�صرت�تيجي لـ“�إ�رش�ئيل”، وعلى م�صتوى �ملنطقة، 

�صوف يتغرّي يف حال ت�صديرها للغاز، هذ� باالإ�صافة �إىل �أن �عتماد “�إ�رش�ئيل” على �لغاز 

�لطبيعي و�لذي يتم �إنتاجه د�خلياً، �صيكون له بالغ �الأثر يف حت�صني �لو�صع �القت�صادي 

�لد�خلي. ويف مقابل ذلك، فاإن “�إ�رش�ئيل” �صتتمكن من توفري مبالغ كبرية كانت تنفقها 

بخطو�ت  تتجه  “�إ�رش�ئيل”  �أن  خ�صو�صاً  �خلارج،  من  �لطاقة  ��صتري�د  �أجل  من  �صنوياً 

�رشيعة نحو �العتماد على �لغاز �لطبيعي ليحل بديالً عن �لنفط �مل�صتورد؛ وبذلك تكون 

“�إ�رش�ئيل” قد �جتهت نحو تطبيق روؤيتها بتقليل �العتماد على �لنفط و�لغاز �مل�صتورد 
من �خلارج. 

املطلب الثاين: القدرة الع�سكرية وال�سرتاتيجية:

ُتعد منطقة �رشق �لبحر �ملتو�صط، مع تعدد �لنز�عات و�ملنازعات �ل�صيا�صية و�الإقليمية 

�لتي طال �أمدها، بانور�ما مل�صالح �صيا�صية و�قت�صادية خمتلفة، جغر�فياً تقع فيها �أوروبا 

بالن�صبة  حا�صمة  جيو��صرت�تيجية  �أهمية  ذ�ت  منطقة  وهي  �الأو�صط،  و�ل�رشق  و�آ�صيا 

زهري حامدي، “�الآثار �جليو�صيا�صية الكت�صافات �لغاز �الإ�رش�ئيلية يف �رشق �ملتو�صط،” �ص 31.  
12

Shmuel Even, ”Israel’s Natural Gas Resources: Economic and Strategic Significance.“  
13
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مل�صالح �لواليات �ملتحدة. وتوفر �الكت�صافات �الأخرية للمو�رد �لهيدروكربونية �لكبرية 

تعود  بطريقة  �الإقليمي  �لتعاون  لتعزيز  مهمة  فر�صة  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  منطقة  يف 

�لهيكل  لتعقيد  كبرية  �إمكانات  على  �أي�صاً  تنطوي  ولكنها  �الأطر�ف،  جميع  على  بالنفع 

�جلغر�يف �ل�صيا�صي �ملعّر�ص للخطر. يف نهاية �ملطاف، قد يكون �لدعم �الأمريكي مدفوعاً 

يف  �صي�صاعد  حيث  �الأهمية،  بالغ  �الأمر  وهذ�  �ملنطقة،  يف  �لرئي�صية  �الأمريكية  بامل�صالح 

14
حتديد �مل�صهد �الأمني �الإقليمي لدول منطقة �رشق �ملتو�صط.

عميقة  تد�عيات  لها  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  �لكبرية  �لبحرية  �لغاز  �كت�صافات  �إن 

على م�صتقبل �لطاقة و�القت�صاد و�جلغر�فيا �ل�صيا�صية يف �ملنطقة. وبالرغم من �لفر�ص 

�لتي توفرها هذه �ملو�رد، فاإن عدد�ً من �ملنازعات �ملتعلقة بتعيني �حلدود �لبحرية تعوق 

��صتك�صاف �ملو�رد وتنميتها، على خلفية �لنز�عات �الإقليمية �لتي طال �أمدها. وت�صمل هذه 

�حلالة حالة �حلرب بني لبنان و“�إ�رش�ئيل”، و�ل�رش�ع �لعربي مع “�إ�رش�ئيل”، و�مل�صاألة 

�لقب�صية، و�لعالقات �ملتوترة بني تركيا و“�إ�رش�ئيل”. ويجري تكليف �لقو�ت �لبحرية 

ودورياتها  �لطاقة  جمال  يف  �لبحرية  بلد�نها  م�صالح  بتاأمني  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف 

تو�صيع  يجري  �جلديدة،  �الحتياجات  هذه  ولتلبية  �خلال�صة.  �القت�صادية  مناطقها  يف 

وطائر�ت  �إ�صافية  �صطحية  �صفن  و�قتناء  �لتحديث،  بر�مج  خالل  من  �لبحرية  �لقدر�ت 

دورية بحرية. �إن “�إ�رش�ئيل” و�ل�رشكات �ملعنية، تنظر �إىل �أمن �لطاقة �ملحلي و�ل�صادر�ت 

�إىل �جلري�ن �ملبا�رشين كاأولويات عليا. فاأمن �لطاقة �ملحلية له �أهمية خ�صو�صاً بالن�صبة 

غري  �لو�رد�ت  على  �ل�صابق  يف  يعتمد  كان  لديها  �لطاقة  توليد  �إن  حيث  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

15
�مل�صتقرة و�ملكلفة و�مللوثة من �لفحم، وزيت �لديزل، وكذلك �لغاز �لطبيعي.

و�صتوؤثر وفرة �لطاقة �جلديدة يف “�إ�رش�ئيل” تاأثري�ً كبري�ً على �قت�صادها، مما �صيوؤدي 

�الإ�رش�ئيلي  �لطلب  تتجاوز  �ملكت�صفة  �لغاز  كمية  �أن  بيد  رئي�صي،  ��صرت�تيجي  تغرٍي  �إىل 

�ملتوقع على مدى ن�صف قرن على �الأقل، وعلى هذ� �لنحو �صت�صبح “�إ�رش�ئيل” م�صدر�ً 

�صافياً للغاز. ويف حني �أن �لكمية �ملعروفة حالياً من �لهيدروكربونات �ملنتجة جتارياً ال 

“�إ�رش�ئيل” قد تتاح  �أو ��صرت�تيجية للطاقة، فاإن  “�إ�رش�ئيل” قوة عظمى رئي�صية  جتعل 

 Mohammed El-Katiri and Laura El-Katiri, ”Regionalizing East Mediterranean Gas: Energy  
14

Security, Stability, and the U.S. Role,“ p. 44.

 Sarah Vogler and Eric Thompson, ”Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean: Implications  
15

for Regional Maritime Security,“ p. 1.
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لها فر�صة �ال�صتفادة من �إمد�د�تها من كميات حرجة هام�صية �أي قليلة حمدودة من �لغاز 

�إىل  يباع يف طريقه  �الأ�صو�ق، وال  �إىل  �لغاز  يتدفق  للنفط، ال  �آ�صيا. وخالفاً  �أو  �أوروبا  �إىل 

�مل�صتهلك، وال يوجد له �صعر �صوق عاملي، مثل خام برنت للنفط. �إن �صعر �صفقات �لغاز 

فالبنية  لهذ�،  ك�صلعة.  عاملياً  تد�ولها  يتم  ال  حيث  منطقة،  �أو  �صفقة  لكل  نوعه  من  فريد 

�لتحتية لنقل �لغاز �إما عن طريق خطوط �الأنابيب، �أو ت�صييله وهي معقدة جد�ً، وحتتاج �إىل 

�تفاقيات وتاأمني على �ملدى �لطويل، الأن �لغاز �لطبيعي �مل�صال �لذي يتم �صحنه من �مليناء 

“مقفلة”، ت�صبه �إىل حّد كبري خطوط �لقطار. ولذلك، فاإن  �إىل �مليناء، هو يف �الأ�صا�ص بنية 

�لبلد�ن �لتي تقوم بتوريد �لغاز وتلقيه، وتربطها �صيا�صات �لطاقة �حلرجة، و�صيا�صات 

توريد معينة توؤدي بدورها �إىل عالقة ديبلوما�صية معينة؛ وبالتايل، فاإن كميات متو��صعة 

16
من �صادر�ت �لغاز �الإ�رش�ئيلية، يكن �أن حتمل نفوذ�ً ��صرت�تيجياً كبري�ً.

ومن هنا فاأمن “�إ�رش�ئيل”، و��صتقر�ر بالد �ل�صام، يقع يف �صميم �ل�صيا�صة �خلارجية 

طريقة  �إيجاد  يف  ت�صاعد  �أن  �الأمريكية  �لو�صاطة  �صاأن  ومن  �ملنطقة.  يف  �ملتحدة  للواليات 

عمل م�صتد�مة لالأر��صي �ملتنازع عليها، مثل: �ال�صتك�صاف و�الإنتاج �مل�صرتك �أو تقا�صم 

�الإير�د�ت، مما ي�صاعد على منع �ملزيد من �لنز�عات على �حلدود و�لت�صعيد �ملحتوم فال 

17
ي�صل �الأمر �إىل �رش�ع ع�صكري، مما يزعزع ��صتقر�ر �ملنطقة �له�صة �أ�صالً.

لهذ�، حتاول و��صنطن �أن تقلّل من حالة �لتوّتر بني كل من تركيا وقب�ص و“�إ�رش�ئيل” 

�أن ت�صغط بقوة على تركيا، نظر�ً لدورها يف �الأزمة �ل�صورية، و�مللف �لنووي  من دون 

�الإير�ين، عالوًة على دورها يف م�رشوع �لدرع �ل�صاروخي للحلف �الأطل�صي �لذي �صوف 

18
ي�صتعمل �الأر��صي �لرتكية ال�صت�صافة حمّطات �لر�د�ر�ت.

ويف �ملقابل، طماأنت �لواليات �ملتحدة كالً من “�إ�رش�ئيل” و�ليونان وقب�ص، وعّبت 

عن �لتز�مها بحماية �أمنها من خالل قو�ت �الأ�صطول �ل�صاد�ص �ملر�بط يف �لبحر �ملتو�صط. 

مع  م�صرتكة  ع�صكرية  مناور�ت  و“�إ�رش�ئيل”  �ملتحدة  �لواليات  �أجرت  �الإطار،  هذ�  ويف 

David Wurmser, ”The Strategic Impact of Israel’s Export of Natural Gas.“  
16

 Mohammed El-Katiri and Laura El-Katiri, ”Regionalizing East Mediterranean Gas: Energy  
17

Security, Stability, and the U.S. Role,“ p. 44.

 Jeffrey Mankoff, ”Resource Rivalry in the Eastern Mediterranean: The View from Washington,“  
18

 Policy Brief, The German Marshall Fund of the United States, June 2012,
http://www.gmfus.org/publications/resource-rivalry-eastern-mediterranean-view-washington
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2012، كان هدفها �لتدريب على حماية  Noble Dina” خالل �صنة  “نوبل دينا  �ليونان 

من�ّصات �إنتاج غاز م�صابهة للمن�صات �الإ�رش�ئيلية، من هجومٍ تقوم به قّوة ع�صكرية مل 

�أن لها قدر�ت ع�صكرية مماثلة للجي�ص �لرتكي. ولكن هذ� تقدير غري و�قعي،  �إال  حتّدد، 

�لناتو.  �أ�صا�صي يف حلف  للمناور�ت فعالً، فرتكيا ع�صو  �أن هذ� كان هدفاً  �صّك يف  وثمة 

ومن �جلدير بالذكر، �أن مناور�ت �رشكة نوبل �إنرجي “نوبل دينا” �الأمريكية �الإ�رش�ئيلية 

�لع�صكرية  �ملناور�ت  من   2009 �صنة  تركيا  �ن�صحاب  بعد   ،2011 �صنة  بد�أت  �ليونانية 

 1998 �صنة  منذ  و“�إ�رش�ئيل”  �ملتحدة  �لواليات  من  كل  مع  تقيمها  كانت  �لتي  �مل�صرتكة 

�حلرية  �أ�صطول  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  على  فعل  كرّد   ،)Sea Wolf �لبحر  )ذئب 

19
Freedom Flotilla �صنة 2009.

حول  �لبحرية  دورياتها  “�إ�رش�ئيل”  كثّفت  تركيا،  مع  �خلالفات  تنامي  على  ورد�ً 

حقول �لغاز يف �لبحر �ملتو�صط. وبا�رشت رفع م�صتوى قدر�تها �لبحرية �لع�صكرية من 

يطلقها  قد  �لتي  �ل�صو�ريخ  ومن  �لرتكية  �لبحرية  من  �ملحتملة  �لتحديات  معاجلة  �أجل 

حزب �هلل من لبنان. كما وّثقت عالقاتها �لع�صكرية مع كل من �ليونان وقب�ص، فاأْجرت 

مناور�ت ع�صكرية م�صرتكة مع �ليونان يف �صنة 2008، ووّقعت �تفاقية للتعاون و�لدفاع 

�لع�صكري معها يف �أيلول/ �صبتمب 2011. �أما قب�ص، فقد وّقعت مع “�إ�رش�ئيل” �تفاقية 

ع�صكرية ت�صمح ل�صالح �جلو و�لبحرية �الإ�رش�ئيلية بالتدّخل يف حال وجود �أي تهديد�ت 

20
ملن�صاآت �لغاز �لقب�صية يف �لبحر.

توثيق  �أجل  من  م�صرتكة  �إ�رش�ئيلية  قب�صية  م�صلحة  هناك  �أن  �ملر�قبون  ويجمع 

�لعالقة بينهما، نظر�ً حلالة �لتوتر �لتاريخية بني قب�ص وتركيا، وتدهور �لعالقة ما بني 

“�إ�رش�ئيل” وتركيا. و�إذ� �أ�صفنا هذ� �إىل �لنز�ع �لتاريخي بني تركيا و�ليونان، فاإنه من غري 
�مل�صتبعد �أن تتبلور يف �الأفق �رش�كة ��صرت�تيجية ثالثية بني “�إ�رش�ئيل” وقب�ص و�ليونان، 

وهو ما �صوف يعد حتّوالً ��صرت�تيجياً مهماً بالن�صبة �إىل قب�ص و�ليونان، مع �لعلم �أنهما 

كانتا من �لدول �مل�صاندة للق�صية �لفل�صطينية يف �إطار �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي. وُيَعّد 

2011، مبنع �صفنهم  �ل�صالم يف متوز/ يوليو  نا�صطي  �تخذ جتاه  �لذي  �ليوناين  �ملوقف 

�ملفرو�ص  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  ك�رش  �أجل  من  غزة،  قطاع  �صو�طئ  باجتاه  �الإبحار  من 

Ibid.  
19

زهري حامدي، “�الآثار �جليو�صيا�صية الكت�صافات �لغاز �الإ�رش�ئيلية يف �رشق �ملتو�صط،” �ص 30.  
20
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على قطاع غزة، موؤ�رش�ً و��صحاً على مدى �لتقارب مع “�إ�رش�ئيل”، وعن ذلك �لتغرّي يف 

�ملوقف �ليوناين من ق�صية فل�صطني و�ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي.

عالوة على ذلك، �صوف ترى تركيا يف �لتقارب �ال�صرت�تيجي �ملرتقب بني “�إ�رش�ئيل” 

حو�ص  يف  وموقعها  مل�صاحلها  تهديد�ً  لها،  �الإ�رش�ئيلي  و�لتحدي  و�ليونان  وقب�ص 

�رشق �لبحر �ملتو�صط، وعن �صيا�صة حكومة �أردوغان �لتي تهدف �إىل فر�ص تركيا كقوة 

�إقليمية يف �ملنطقة. وجر�ء ذلك، فاإن تركيا تر�قب بقلٍق ذلك �لتقارب �الإ�رش�ئيلي �لقب�صي 

هذ�  حتقيق  �صدَّ  �لوقوف  �أجل  من  حمدود  لديها  �ملناورة  هام�ص  �أن  ويبدو  �ليوناين، 

�لتقارب وحتّوله �إىل حتالف. ولكن يف �ملقابل، ت�صعى �لواليات �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي 

“�إ�رش�ئيل”  �إىل تخفي�ص حدة �لتوّتر وت�صجيع �حلو�ر ما بني  من �لناحية �ال�صرت�تيجية 

وتركيا و�ليونان، و�ال�صتفادة من هذه �لرثوة يف م�صاريع م�صرتكة بينهما، ولعل �لناظر 

لهذه �لتطور�ت �الأخرية يرى �أن تركيا يف موقٍع �صعب، وهام�ص �حلركة لديها �صيّق �إذ� 

�أر�دت �أن تعار�ص م�صاعي قب�ص ال�صتك�صاف �لغاز يف مياهها �الإقليمية، فاأي خطو�ت 

يف هذ� �الجتاه �صوف ت�صع تركيا يف مو�جهة قد ال تتحّملها، خ�صو�صاً �أنها ال متلك حلفاء 

21
�إقليميني يف ظّل �الأو�صاع �لر�هنة �لتي حتيط باملنطقة.

خال�سة: 

كانت  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  �لغاز  �كت�صافات  �أن  لنا  يت�صح  ذكره،  �صبق  مما 

يف  و�ال�صرت�تيجية  و�لع�صكرية  �القت�صادية  �لقدرة  م�صتوى  على  عميقة  تد�عيات  لها 

خ�صو�صاً  وجديدة  كبرية  �آفاقاً  لـ“�إ�رش�ئيل”  �الكت�صافات  هذه  �أتاحت  فقد  “�إ�رش�ئيل”. 
“�إ�رش�ئيل” من �لدول �مل�صدرة للطاقة بدالً من  �أ�صبحت  �أمن �لطاقة، فقد  على م�صتوى 

�الآمنة  غري  و�ل�صفقات  �التفاقيات  قيود  من  حتررت  وبالتايل  لها،  م�صتوردة  تكون  �أن 

�لعربي  �لعام  بالر�أي  عالقة  لها  �التفاقيات  هذه  �أن  العتبار�ت  نظرها،  وجهة  من  لها 

�ملعادي لوجودها، كما �أن هذه �الكت�صافات �أوجدت لها تو�زنات على م�صتوى �أمن �لطاقة 

على  تعتمد  �لتي  �مل�صتد�مة  بالتنمية  يعرف  فيما  وخ�صو�صاً  �لد�خلية،  ال�صتخد�ماتها 

�لطاقة �لنظيفة. فمن هنا، عززت هذه �الكت�صافات من وجودها كدولة لها كيان د�خل لعبة 

�لطاقة يف �ملنطقة، باالإ�صافة �إىل وجودها يف �الأ�صو�ق �لعاملية حليازتها على كميات مهولة 

�ملرجع نف�صه، �ص 31.  
21
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من �لغاز �لطبيعي يف خز�نها �الأر�صي، لهذ� فاإن هذه �الكت�صافات جعلت “�إ�رش�ئيل” ت�صع 

ن�صب �أعينها يف ��صرت�تيجيتها غاية مركزية، وهي نقل �جلزء �الأكب من �لغاز �ملكت�صف 

�إىل �أوروبا، وبالتايل توطيد �لعالقة معها من �لناحية �القت�صادية، على �أن تكون بديالً عن 

�جلز�ئر ورو�صيا كموردين للغاز �لطبيعي لدول �الحتاد �الأوروبي.

ي�صاف �إىل كل ذلك، فاإن �الكت�صافات �حلالية كانت لها تد�عياتها �ملهمة و�لتي ت�صب يف 

ميز�ن �لقوة �ال�صرت�تيجية لـ“دولة �إ�رش�ئيل”، الأن �كت�صاف �لغاز �لطبيعي يف �رشق �لبحر 

�رش�كة  و�إيجاد  و“�إ�رش�ئيل”،  و�ليونان  قب�ص  بني  �لتعاون  فر�ص  من  عّزز  �ملتو�صط 

��صرت�تيجية نا�صئة يف منطقة �رشق �لبحر �ملتو�صط، بيد �أن �كت�صاف �لغاز �لطبيعي �أوجد 

�صياغة  و�إعادة  وتركيا،  و�ليونان  قب�ص  من  كل  مع  م�صتقر�ً  �أمنياً  نظاماً  لـ“�إ�رش�ئيل” 

�لدقيقة للم�صالح  �ملنطقة على قاعدة �حل�صابات  �الإقليمية لدول  �لهند�صة �ال�صرت�تيجية 

�أن  نرى  فاإننا  لهذ�  “�إ�رش�ئيل”.  �صو�حل  على  �لطبيعي  �لغاز  وجود  ظّل  يف  �ملرجوة 

�كت�صاف �لغاز كان له ثقل يف وزن ح�صابات مو�زين �لقوة، و�لقدرة �القت�صادية، و�لتي 

دول  مع  بالتعامل  وخ�صو�صاً  �ملنطقة،  يف  �إ�رش�ئيل”  “دولة  نفوذ  من  و�صتزيد  ز�دت 

�جلو�ر �الإقليمي، وبفر�ص معادالت جديدة بالتعامل مع هذ� �لكيان �لغريب على �ملنطقة، 

وخ�صو�صاً مع م�رش ولبنان وفل�صطني و�الأردن، �صمن �صيا�صة �الأمر �لو�قع، بالتعامل 

�الإجباري مبا تفر�صه �رشوريات �حلاجة و�لرغبة.

الغاز على النفوذ   املبحث الثاين: تداعيات اكت�ساف 

                                 الإ�سرائيلي على دول املنطقة:

مقدمة: 

�لتوظيف  و�صائل  �أبرز  �أحد  ُيثل  �أ�صبح  قد  �لطبيعي  �لغاز  �أن  �لو��صح  من  بات 

و�صول  مع  �صيّما  ال  �الإقليمية،  �لقوى  بني  �ل�صيا�صية  �حل�صابات  لت�صفية  �ل�صيا�صي 

�الأخرى.  �لدول  يف  نظريتها  مع  وفاق  على  لي�صت  �حلكم،  �صدة  �إىل  �صيا�صية  �أنظمة 

على  وتركيا  م�رش  بني  ن�صب  �لذي  �ل�صيا�صي  �ل�رش�ع  يف  بو�صوح  ذلك  جتلى  وقد 

حزير�ن/   30 مظاهر�ت  بعد  مر�صي  حممد  �مل�رشي  �لرئي�ص  بحكم  �الإطاحة  خلفية 

قب�ص،  ب�صمال  �لرتكي  �العرت�ف  �إثر  وتركيا  قب�ص  وبني  جانب،  من   2013 يونيو 

�لقب�صية  �لق�صية  ب�صاأن  �لتاريخية  �ل�رش�عات  خلفية  على  و�ليونان  تركيا   وبني 
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وبحر �إيجه، ويبدو �أن �الأطر�ف �ملعنية بها قد بد�أت يف �لقيام بعملية ��صتغالل وتوظيف 

22
�لغاز �صيا�صياً، كاأد�ة من �أدو�ت �ل�صغط يف بع�ص �الأحيان، �أو حتى �لرتغيب.

يعتمد  كياٍن  من  �النتقايل  �لطور  ي�صبه  ما  �ليوم  تعي�ص  “�إ�رش�ئيل”  فاإن  عليه،  وبناًء 

بالكامل على م�صادر طاقة خارجية، ويعمل جاهد�ً وي�صّخر نفوذه �لع�صكري و�الأمني 

من �أجل تاأمينها، �إىل كياٍن يحوز ثروة طبيعية هائلة يخّطط ال�صتخد�مها الأهد�ف تو�صعه 

�أدو�ت  من  �أد�ة  �أ�صبحت  بل  فح�صب؛  هدفاً  تعد  مل  �لطاقة  �أن  �أي  �لع�صكري،  �ل�صيا�صي 

23
فر�ص �لقّوة و�لنفوذ.

على  �أثر�ً  لها  �صيكون  �لتي  �لتد�عيات  من  جمموعة  �لغاز  �كت�صافات  على  و�صيرتتب 

حيث  �لعربية،  وغري  �لعربية  و�لدول  “�إ�رش�ئيل”  بني  �ملنطقة،  يف  �لنفوذ  م�صتويات 

�صنتناول هذه �مل�صتويات بالتف�صيل. 

بني   العالقة  على  الغاز  اكت�ساف  تداعيات  الأول:   املطلب 

                               البلـدان العربيـة )لبنـان، وم�سـر، وال�ســلطة

                          الفل�سطينية(:

�لطاقة،  م�صهد  يف  كبري�ً  تغيري�ً  حالياً  ت�صهد  و�لتي  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  منطقة  �إن 

وب�صبب  �الكت�صافات،  لهذه  �الأ�صا�صية  �لتد�عيات  كاأحد  �ملتوقع  �القت�صادي  �لنمو  ومع 

�لنمو �ل�صكاين �لكبري يف منطقة �رشق �ملتو�صط، فاإن �لطلب على �لطاقة ينبغي �أن يزد�د 

�لزيادة يف م�صتويات �ال�صتهالك، والأن  �لقادمني، ب�صبب  �لعقدين  ب�صكل ملحوظ خالل 

�حتياطيات �لنفط و�لغاز �لطبيعي �الإقليمي من غري �ملرجح �أن ت�صتمر الأكرث من ب�صعة 

�لهيدروكربونية،  �ملو�رد  من  �الأخرية  �الكت�صافات  فاإن  �حلظ،  حل�صن  ولكن   عقود. 

ال �صيّما �لغاز �لطبيعي، يف حو�ص �رشق �لبحر �ملتو�صط، �أّثرت ب�صكل كبري على توقعات 

�إمد�د�ت  �لقدرة على توفري  �إن هذه �الكت�صافات �ل�صخمة لديها  �لعر�ص للمنطقة، حيث 

 
24

�لطاقة �لالزمة لتلبية �لطلب �الإقليمي �ملتنامي، ورمبا �أي�صاً حتفيز �ل�صادر�ت.

�أحمد �لبا�صو�صي، ت�صيي�ص �لطاقة: �لتحوالت �لر�هنة لل�رش�ع �الإقليمي على غاز �ملتو�صط.  
22

ر�مي خري�ص، ثروة �لغاز.. �خليبة �الإ�رش�ئيلية �لثقيلة.  
23

 Roby Nathanson, Hadar Weisman and Amit Loewenthal, Natural Gas in the Eastern  
24

Mediterranean: Economic Impacts and Strategic Implications, p. 5.
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بني  �لعالقات  على  تد�عيات  لها  �لطبيعي  �لغاز  �كت�صافات  فاإن  �لبيان،  عن  وغني 

�ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  منطقة  يف  �أخرى  بلد�ن  ورمبا  بها،  �ملحيطة  و�لبلد�ن  “�إ�رش�ئيل” 
تتاأثر ب�صيا�صة ت�صدير �لغاز �لطبيعي من “�إ�رش�ئيل” للخارج. وهذ� ينبغي �أن يوؤخذ بعني 

�العتبار، ومثال ذلك هو مدى تاأثري �لغاز على عالقة “�إ�رش�ئيل” مع �الأردن، حيث �إن كالً 

من “�إ�رش�ئيل” و�الأردن تعر�صا للهجمات على �أنابيب �لغاز يف �صيناء. وكالهما قد يكون 

له م�صلحة م�صرتكة يف حماية خطوط �الأنابيب و�صمان �أمنها، ولدى “�إ�رش�ئيل” �أ�صباب 

بالتطور�ت  يتاأثر  قد  �لذي  لالأردن  �لد�خلي  �ال�صتقر�ر  لدعمها  و��صحة  ��صرت�تيجية 

بالالجئني  يتعلق  فيما  وخ�صو�صاً  �الأو�صط،  �ل�رشق  منطقة  يف  �حلا�صلة  و�ملتغري�ت 

�ل�صوريني �لذين ��صتقبلهم �الأردن. ولذلك، فاإن معهد �أبحاث �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، 

يزعم �أن “�إ�رش�ئيل” يجب �أن تربط �الأردن بالغاز �جلديد على نحو مماثل للطريقة �لتي 

 
25

زودت بها “�إ�رش�ئيل” �الأردن باملياه منذ �صنة 1994.

اأولً: التداعيات على �شعيد لبنان:

للغاز، وتو��صل  �الأخرية  �الكت�صافات  لبنان و“�إ�رش�ئيل” منذ  �لتوّتر بني  ت�صاعف 

من  جزء�ً  لبنان  يعدها  منطقةٍ  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صو�حل  قبالة  �ال�صتك�صاف  عمليات 

�صعيف  فهو  �لدولة،  موؤ�ّص�صات  يف  هيكلي  خلٍل  من  لبنان  ويعاين  �الإقليمية.  مياهه 

على  �أمنياً  ي�صيطر  وال  �لد�خلية،  �لطائفية  و�لتو�زنات  �ل�رش�عات  ب�صبب  جيو�صيا�صياً 

من  �ملحتملة  �لرثوة  تفاقم  �أن  يخ�صى  �الإطار،  هذ�  ويف  �للبناين.  �لوطني  �لرت�ب  جميع 

�لغاز، �ل�رّش�ع �لد�خلي على تق�صيم �لرّثوة و�لت�رّشف فيها. عالوًة على ذلك، ال يتلك 

تبنى  �صوف  �لتي  �لنفطية  من�صاآته  تاأمني  �أجل  من  �خلبة  وال  �لع�صكرية  �لقدرة  لبنان 

�لد�خلية، ويعّزز قدر�ته  لبنان جبهته  �أن يوحد  �لغاز. و�رشط ذلك  �مل�صتقبل الإنتاج  يف 

�الإد�رية لتنظيم قطاع �لطاقة و��صتغالل ثروة �لغاز �ملحتملة بكفاءة و�صفافيّة، وهذ� ما 

يبدو �صعب �لتّحقيق يف �لو�صع �لر�هن. والأن �حلدود بني لبنان و“�إ�رش�ئيل” يحكمها 

�ّتفاق وقف �إطالق �لنار مبوجب قر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل 1701، �لذي �صدر يف �أعقاب 

على  نهائي  �ّتفاق  �أّي  يوجد  ال  ولكن   ،2006 �صنة  يف  لبنان  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن 

Ibid., pp. 26–27.  25
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خ�صو�صاً  متعددة،  �ل�ّصدد  هذ�  يف  �خلالف  ونقاط  �لبحرية.  �أو  �لبية  �حلدود  تر�صيم 

26
فيما يخ�ّص �حلدود �لبحرية بني �لطرفني.

�لطبيعي �ملحلية يف لبنان و��صحة، حيث  �لغاز  �ملنافع �ملحتملة الإمد�د�ت  ولكن تبدو 

�أ�صارت، يف كانون �الأول/ دي�صمب، در��صة ��صتق�صائية لر�صد �لزالزل يف �ملياه �للبنانية 

علَّق  لذلك،  ونتيجة  �لبحر،  قاع  حتت  �لطبيعي  �لغاز  من  �صخمة  رو��صب  وجود  �إىل 

�لهيدروكربوين،  �لنفط  عائد�ت  على  �آماله  با�صيل  جب�ن  �ل�صابق  �للبناين  �لطاقة  وزير 

�الإذ�عة  لهيئة  ت�رشيح  يف  با�صيل  قال  حيث  لبنان،  يف  �ل�صعيف  �القت�صاد   لتح�صني 

 2013 �صنة   British Broadcasting Corporation )BBC( �صي(  بي  )بي  �لبيطانية 

م�صري�ً �إىل �كت�صافات �لغاز �لطبيعي: �إن ذلك �صيخف�ص ب�صكل كبري فاتورة �لنفط وتكلفة 

�إنتاج �لطاقة يف لبنان، �صو�ء �ملتعلقة بالنقل �أم �ل�صناعة، و�أ�صاف قائالً: “لكن له �أثر �أكب 

�مل�صتثمرين،  وفر�ص  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  و�صيزيد  عائد�ت،  �صيخلق  فهو  بكثري، 

وتغري �لو�صع �القت�صادي برمته”. وقد �صمح لبنان فقط لل�رشكات �لدولية �لتي يكنها 

تقدمي عطاء�ت للح�صول على تر�خي�ص للتنقيب عن �لغاز و�لنفط، وهي �رشكات عمالقة، 

مثل: �رشكة �إك�صون موبيل و�رشكة �صل و�رشكتي �صيفرون وتوتال، ويبدو �أن �جلدول 

27
�لزمني يجعل لبنان متاأخر�ً عن جري�نه يف ��صتك�صافات �لطاقة.

كتل  �أربع  مبنح  �للبنانيون  �مل�صوؤولون  يقوم  �أن  �ملفرت�ص  من  كان  ذلك،  على  وبناء 

بحرية بحلول نهاية 2017، يف �أول حماولة للبالد لتطوير مو�رد �لنفط و�لغاز �ملحلية. وقد 

تاأخر م�صار لبنان يف �حل�صول على �لرت�خي�ص �لبحرية، ولكنه بد�أ يوؤتي ثماره، ووفقاً 

لوز�رة �لطاقة و�ملياه يف لبنان فقد مّت تاأهيل 51 �رشكة، لتقدمي عطاء�ت يف �صنة 2017. وقد 

عمل لبنان خالل فرتة �لتاأهب على �ال�صتعد�د ب�صكل �أف�صل جلولة ��صتك�صافات جديدة 

“�إن هدفنا هو  �أبي خليل:  �ل�صابق يف لبنان �صيز�ر  �لطاقة و�ملياه  للغاز، حيث قال وزير 

�إيجاد �كت�صاف جتاري بحلول 2019”، وحتقيقاً لهذه �لغاية، ��صتحوذت �إد�رة �لبرتول 

�للبنانية على زلز�ل ثنائي �الأبعاد بن�صبة 100%، وقال خليل: “لقد �أطلقنا �لنار �لزلز�لية 

Hezbollah: Lebanon Will Not Let Israel Seize Its Natural Gas, Haaretz, 14/7/2011,  
26 

https://www.haaretz.com/1.5028045

 Yolande Knell, Gas finds in east Mediterranean may change strategic balance, site of British  27

 Broadcasting Corporation )BBC(, 13/5/2013, p. 2,
 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22509295
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و�ملياه  �لطاقة  وز�رة  وتقول  �لبحرية”.  �الأر��صي  من   %85 فوق  بن�صبة  �الأبعاد  ثالثية 

�لفرتة  يف  �لطبيعي  �لغاز  ال�صتك�صاف  بحرية  كتل  �أربع  من  �أكرث  متنح  لن  �إنها  �للبنانية: 

�حلالية، وقد �زد�دت �أهمية حو�ص �رشق �لبحر �ملتو�صط بعد �كت�صاف حقول غاز تامار 

�لعمالق يف م�رش  2009–2010، وحقل زوهر  �لفرتة ما بني  �الإ�رش�ئيليني يف  وليفياثان 

“�إ�رش�ئيل” من �جلنوب، وقب�ص من �لغرب، فاإن  2015. وباملقارنة مع حدود  يف �صنة 

�لتي  �جلديدة  �ال�صتك�صافات  من  ثروة  مع  نقية  ��صتك�صاف  م�رشح  عن  عبارة  لبنان 

�ملحتمل  �مل�صاحات �جلديدة  �لثقة بوجود �حتياطيات كربوهيدرونية يف  �ملزيد من  توفر 

28
�كت�صافها الحقاً.

وبعد �كت�صاف �حتياطيات كبرية من �لغاز �لطبيعي قبالة �صو�طئ “�إ�رش�ئيل” وقب�ص، 

وهي �لدول �لتي ت�صرتك يف �حلو�ص �جليولوجي نف�صه �ملغمور باملياه مع لبنان، �أ�صدر 

�لبملان �للبناين يف �آب/ �أغ�صط�ص 2010، ت�رشيعات تتعلق باكت�صاف �لهيدروكربونات يف 

�ملياه �للبنانية من خالل �ل�صماح ل�رشكتني للطاقة �لرنويجية باإجر�ء در��صة ��صتق�صائية 

 من �لغاز �لطبيعي، ومن 
3
يف �ملياه �للبنانية. وقد قدر �مل�صح �أن لبنان يتلك 708 مليار�ت م

440 �إىل 675 مليون برميل نفط. ويف �صنة 2013 تبنت �حلكومة �للبنانية مر�صوماً يحدد 

��صتك�صاف  رخ�صة  على  للح�صول  طلب  تقدمي  يف  �لر�غبة  �ل�رشكات  وموؤهالت  �رشوط 

�أن �ال�صطر�بات �ل�صيا�صية �أخرت هذ� �ملوعد عدة مر�ت. ويت�صح يف لبنان  بحرية، غري 

�لفو�ئد �ملحتملة من �إمد�د�ت �لغاز �ملحلية، حيث �صت�صهم يف �إز�لة �لنق�ص يف �لطاقة وحمو 

�لديون �لعامة �ل�رشيعة يف لبنان، و�إحياء �لقطاع �القت�صادي و�لتنمية �الجتماعية، و�حلد 

�ملتعلقة  �مل�صاألة  رئي�صياً يف حّل  عامالً  �ملنتج حملياً  �لطبيعي  �لغاز  �لتلوث، حيث يعد  من 

�أي�صاً يف  باإنتاج �لكهرباء يف لبنان �لذي يعاين من �نقطاع يومي يف �لكهرباء، مما ي�صهم 

29
حفاظ لبنان على �أمنه �لبيئي باعتبار �لغاز �لطبيعي ملوثاً �أقل للبيئة.

بخ�صو�ص  با�صيل  جب�ن  �للبناين  �خلارجية  وزير  �أعلنه  ما  ذلك؛  �إىل  وي�صاف 

�كت�صافات �لغاز �لطبيعي يف لبنان، عن �خلطط �ملر�د �مل�صي قدماً فيها، من �أجل �لتنقيب 

 Greece Opens Frontier Ionian Sea, South of Crete Exploration, site of Oil & Gas Journal, 8/7/2017,  
28

https://www.ogj.com/articles/print/volume-115/issue-8/special-report-offshore-europe/greece-
opens-frontier-ionian-sea-south-of-crete-exploration.html

 Georges Al Darazy, ”The Impact of Oil and Natural Gas Discoveries on the Lebanese-Israeli  
29

Conflict,“ pp. 1–2.
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عن �ملو�رد �لهيدروكربونية �لبحرية من قبل �رشكات �لطاقة �لدولية. وقد تاأخر �ملز�د �لذي 

كان من �ملقرر عقده يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب2013، ب�صبب ف�صل �حلكومة يف �ملر��صم 

�لالزمة لرت�صيب كتل �لتنقيب، و�ملو�فقة على �لعقود �لنموذجية لتقا�صم �الإنتاج، وحتديد 

�رشكة   12 بتاأهيل  قامت  قد  �للبنانية  �لبرتول  �إد�رة  وكانت  �ملناق�صات،  بروتوكوالت 

نفطية دولية كم�صغلني يف �أو�ئل �صنة 2004، �إال �أن تاأخري عملية �ملناق�صة �للبنانية ت�صبب 

يف فقد�ن �هتمام كثري من �ل�رشكات، و�إغالق كثري من مكاتبها يف بريوت، وباالإ�صافة �إىل 

�لتاأخري، كان �أحد �أ�صباب �الإغالق هو �رتفاع تكاليف �ال�صتك�صاف و�لتنقيب، حيث يبلغ 

عمق �ملياه ما بني 600.4-100.6م، وقد وفرت �لعد�صات �ال�صتق�صائية �لزلز�لية للمياه 

تاأكيد  يكن  ال  ولكن  �لطبيعية،  �لغاز�ت  ��صتك�صافات  ب�صاأن  متفائلة  توقعات  �للبنانية 

�لعثور على  مّت  �لتنقيب عن �حلفر، و�إذ�  �ملثبتة حتى يتم تنفيذ بر�مج  �لنفط  �حتياطيات 

�حتياطيات كبرية، فاإن �رشكات �لنفط �صوف ت�صبح �أكرث �هتماماً يف �لعمل على مزيد من 

�ال�صتك�صافات يف لبنان. 

�القت�صادي  �مل�صتقبل  يف  مهماً  دور�ً  �ملتو�صط  �رشق  يف  �لغاز  يوؤدي  �أن  �ملتوقع  ومن 

�ملتو�صط  �لبحر  �رشق  غاز  يعد  حيث  فيها،  �ملدفوعات  ميز�ن  وحت�صني  �لنامية،  للدول 

�أن ي�صهم لبنان  �لغاز فيها، ويكن  �أوروبا، لتنويع و�رد�ت  �لتي تدر�صها  �أحد �مل�صادر 

يف �الأحجام �مل�صدرة �إىل �أوروبا، حيث يكن نقل �ل�صادر عن طريق نقل خّط �الأنابيب �أو 

30
�لغاز �لطبيعي �مل�صال.

ومما تقدم ذكره، فاإن جميع �الكت�صافات �الإ�رش�ئيلية للغاز �لطبيعي يف �رشق �لبحر 

ولبنان،  “�إ�رش�ئيل”  بني  عليها  �ملتنازع  �حلدودية  �ملنطقة  يف  موجودة  لي�صت  �ملتو�صط 

كما �أنه مل يكت�صف �أّي خمزون للغاز �لطبيعي يف �ملياه �الإقليمية �للبنانية حتى كتابة هذ� 

�لتي جت�ّصدت يف ت�رشيحات عددٍ من  “�إ�رش�ئيل” ولبنان  �لتوتر بني  �لبحث. و�أما حالة 

خمزوٍن  �كت�صاف  �حتمال  نتيجة  جاءت  فقد  خا�صة،  �للبنانية  �ل�صيا�صية  �ل�صخ�صيات 

م�صرتك بني “�إ�رش�ئيل” ولبنان يف �مل�صتقبل، �إال �أن رّدة �لفعل �للبنانية يف هذ� �ملجال تعود 

�إىل ح�صابات د�خلية مرتبطة بعدم �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي د�خل لبنان، وال ترتبط باأجندة 

وطنية لبنانية �أو �إقليمية عربية ذ�ت �صلة بال�رش�ع �لعربي، وبالرغم من هذ� �إال �أن لبنان 

�لطبيعي،  �لغاز  �لبدء با�صتغالل �حتياطي  �ملتو�صط يف  �لبحر  �أو�خر دول �رشق  كان من 

Walid Khadduri, Lebanon aims to restart offshore oil exploration, p. 19.  
30
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�لرثوة  لهذه  بالغة  باأهمية  للنظر  لبنان  دفع  �إىل  �أدت  للغاز  �جلديدة  �الكت�صافات  ولعل 

�لغازية يف حو�ص �رشق �ملتو�صط، حيث جدد حزب �هلل �للبناين تاأكيده على موقفه �لثابت 

يف “�لت�صدي �حلازم الأي �عتد�ء على حقوق لبنان �لنفطية و�لغازية، و�لدفاع عن من�صاآته 

�لبحرية  �لغاز  ملن�صات  بعر�ص  يقوم  الأن  �الأمر  وو�صل  بل  �لطبيعية”،  ثرو�ته  وحماية 

�الإ�رش�ئيلية �لتي �صيقوم با�صتهد�فها يف حال مّت �لتعر�ص لرثو�ت لبنان �لغازية و�لنفطية. 

ثانياً: التداعيات على جمهورية م�رس العربية:

�أثر�ً على عدد من �مل�صتويات، و�صت�صبح م�رش  له  �إن �كت�صاف حقل زوهر �صيكون 

للطاقة، و�صتتمكن من حت�صني و�صعها �ملايل من خالل خف�ص و�رد�ت �لطاقة،  م�صدر�ً 

وجتديد �صادر�ت �لطاقة ب�صبب توفر �لغاز �لطبيعي �مل�صال. و�صوف تتح�صن توقعات 

�لنمو طويلة �الأجل للبلد مع تخفيف �نقطاع �لتيار �لكهربائي، وحت�صن �مليز�ن �لتجاري. 

وت�صمل �الأ�صئلة �لرئي�صية �لعالقة حول تنمية �كت�صافات �لغاز �لطبيعي �لت�صعرية �مل�رشية 

خم�ص�صات  تق�صيم  كيفية  حول  �إيني  �رشكة  عن  �ل�صادرة  و�لقر�ر�ت  للغاز،  �ملحلية 

�لنفط.  الأ�صعار  بيئة منخف�صة  �لغاز، يف  �لو��صعة من م�صاريع  �ملال بني حمفظتها  ر�أ�ص 

و�صيكون �إ�صالح �لت�صعرية �ملحلي �ملحتمل عامالً مهماً يف �لر�صد، الأنه �صيوفر موؤ�رش�ً 

حمددة،  �صناعات  و��صتهد�ف  �الإعانات  ب�صاأن  �الأجل  طويلة  �حلكومة  ال�صرت�تيجية 

31
و�صيحدد �أي�صاً منط منو �لطلب على �لغاز �لطبيعي.

ويثّل �لقر�ر �مل�رشي بتعليق ت�صدير �لغاز �إىل “�إ�رش�ئيل” بعد �صقوط نظام مبارك 

موؤ�رش�ً على هذ� �لتوّجه �جلديد. هذ� ال يعني �أن “�إ�رش�ئيل” ولبنان لن يتمكنا من �إنتاج 

�لغاز يف مياههما �الإقليمية، ولكن فر�ص �ل�رش�ع تتز�يد كلّما حتّققت �كت�صافات يف �ملناطق 

�لبلدين مل تر�ّصم  �لبحرية بني  �أن �حلدود  �ملتنازع عليها، وهذ� �حتمال و�رد جد�ً، علماً 

بعد. عالوًة على ذلك، هناك �حتمال ظهور بوؤرة توتٍر ونز�ع بني تركيا وقب�ص، وبني 

��صتغالل  �أجل  من  وقب�ص  �الأخرية  هذه  بني  �رش�كة  قيام  حال  يف  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا 

حقول �لغاز �مل�صرتكة، نظر�ً للخالف �لرتكي �لقب�صي ب�صاأن م�صتقبل �جلزيرة؛ �ملق�ّصمة 

32
�إىل �صطٍر تركي و�آخر يوناين منذ �صنة 1974.

 Anders Norlen and Kerri Maddock, ”Giant Gas Field Discovery in Egypt Likely to Impact  
31

Global Gas Markets,“ p. 5.

زهري حامدي، “�الآثار �جليو�صيا�صية الكت�صافات �لغاز �الإ�رش�ئيلية يف �رشق �ملتو�صط،” �ص 22.  
32
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ومما �صبق �صنقوم بتحليل �لتد�عيات �ملرتبطة بالغاز �لطبيعي و�رتباطه بجمهورية 

م�رش �لعربية من خالل �لتايل:

1. ربط ق�شية الغاز بالدعم ال�شيا�شي غري املبا�رس:

حزير�ن/   30 مظاهر�ت  بعد  توترت  �لرتكية  �مل�رشية  �لعالقات  �أن  �ملعروف  من 

2013، وهو �لو�صع ذ�ته يف حالة �لعالقات �لرتكية - �لقب�صية. يف �لوقت �لذي  يونيو 

ت�صعى فيه م�رش الإعادة تر�صيم حدودها �لبحرية مع قب�ص بهدف �ال�صتفادة من �لغاز 

�ملكت�صف يف حقل �أفروديت. ويبدو �أن �ل�صلطات �مل�رشية بد�أت يف تبني ��صرت�تيجية تقدمي 

عب  و�ليونان،  قب�ص  خ�صو�صاً  �ملنطقة  يف  تركيا  خ�صوم  مع  وتقارب  �صيا�صي،  دعم 

�صيّما  ال  �لطبيعية،  �ملو�رد  تقا�صم  مو�صوع  يف  �لنظر  �إعادة  مقابل  يف  �ملتبادلة،  �لزيار�ت 

�لغاز، معها. وقد جتلى ذلك بو�صوح �صديد يف �لقمة �لثالثية �لتي ُعقدت يف �لقاهرة بني 

كل من �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، ورئي�ص وزر�ء �ليونان �أنتوني�ص �صامار��ص 

 Nicos Anastasiades �أنا�صتا�صياد�ص  نيكو�ص  قب�ص  ورئي�ص   ،Antonis Samaras

و�لتي �أخرجت �إعالن �لقاهرة يف 2014/11/8، و�لذي ت�صمن عدة �أمور مهمة ب�صاأن �لغاز 

يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، �أبرزها ما يلي:

�حرت�م �لقانون �لدويل و�الأهد�ف و�ملبادئ �لتي يج�صدها ميثاق �الأمم �ملتحدة، وفيما    �أ. 

يخ�ص �كت�صاف م�صادر مهمة للطاقة �لتقليدية يف �رشق �لبحر �ملتو�صط.

��صتئناف �ملفاو�صات ب�صاأن تر�صيم �حلدود �لبحرية. ب. 

�أعمال �مل�صح �لزلز�يل �جلارية يف �ملناطق �لبحرية  �إىل �لتوقف عن جميع  دعوة تركيا  ج. 

لقب�ص.

�لفعل  رّد  �لغاز،  ق�صية  يف  و��صح  ب�صكل  �ل�صيا�صي  �لبعد  ح�صور  يوؤكد  ما  ولعل 

بو�صتان  بولنت  �الأدمري�ل  ت�رشيحات  يف  ممثالً  وخمرجاتها،  �لقمة  تلك  على  �لرتكي 

�لرتكية  �حلكومة  �أن  موؤكد�ً  �لرتكية،  �لبحرية  �لقو�ت  قائد   Bulent Bostanoglu �أوغلو 

قد فو�صت �لقو�ت �لبحرية بتطبيق قو�عد �ال�صتباك �جلديدة �لتي جرى تعديلها ملو�جهة 

�لتوتر �ملتز�يد بني �لدول �ل�صاحلية، ب�صبب م�رشوعات �لتنقيب عن �لغاز �لطبيعي و�لنفط 

�لتي ُعقدت يف  �لثانية  �لثالثية  �لقمة  �لنهج ذ�ته يف  ��صتمر  �ملتو�صط. وقد  �لبحر  يف �رشق 

�ملكمل  نيقو�صيا  �إعالن  عن  �أ�صفرت  و�لتي  نيقو�صيا،  �لقب�صية  بالعا�صمة   2015/4/28
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و�لنفطية  �لغازية  �ملو�رد  ب�صاأن  �لتعاون  م�صاألة  بو�صوح  �أكد  و�لذي  �لقاهرة،  الإعالن 

توحيد  جهود  دعم  �رشورة  عن  مبا�رشة،  �لتالية  �لفقرة  ويف  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف 

33
�جلزيرة �لقب�صية، وهو ما ي�صري �إىل وجود ربط و��صح بني �الأمرين.

2. ا�شتغالل ق�شية الغاز يف ال�رساعات ال�شيا�شية الداخلية:

�مل�صلمني  �الإخو�ن  بني  �ل�رش�ع  وبد�ية   ،2013 يونيو  حزير�ن/   30 مظاهر�ت  عقب 

وذلك  �جلديد،  �لنظام  �رشعية  لدعم  �لغاز  ق�صية  ��صتغالل  بد�أ  �جلديد  �مل�رشي  و�لنظام 

بعد �صدور عدة تقارير ت�صمنت �دعاء�ت )مل تثبت �صحتها( بوجود �تفاق �صمني بني 

�لنفوذ  �أردوغان ملّد منطقة  �لرئي�ص �الأ�صبق حممد مر�صي و�لرئي�ص �لرتكي رجب طيب 

ت�صمنت  كما  �مل�رشية،  �المتياز  مناطق  من   
2
كم  70 على  لال�صتيالء  �لبحرية  �لرتكي 

على تطويع  تلك �حلالة مثاالً حياً  �التفاق. وتعد  لهذ�  �ل�صي�صي  �لرئي�ص  �لتقارير رف�ص 

�مل�صتوى  على  فقط  لي�ص  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  �لطبيعي  �لغاز  ق�صية  وت�صيي�ص 

�خلارجي، و�إمنا �أي�صاً �لد�خلي لرفع ودعم �رشعية �لنظم �حلاكمة، خ�صو�صاً مع بد�ية 

حدوث �نح�صار ن�صبي يف �صعبيتها يف ظّل عدم قدرتها على �لتعامل بكفاءة مع �الأزمات 

34
�لد�خلية، �صو�ء �ل�صيا�صية �أم �القت�صادية �أم �الجتماعية.

�لرئي�ص  نظام  �نهيار  بعد  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�رشية  �لعالقات  �صهدت  ذلك،  خالل  من 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �لو��صل  �لغاز  خطوط  بتفجري  جتلت  �الأمنية،  �خلالفات  بع�ص  مبارك، 

�ل�صو�ريخ  و�إطالق  �لقاهرة،  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  و�قتحام  مرة،  من  �أكرث  و�الأردن 

2012 �نتهاء �تفاقية  �لثانية باإعالن م�رش �صنة  “�إ�رش�ئيل” من �صيناء، ثم �الأزمة  د�خل 

�لغاز  لـ“�إ�رش�ئيل”. كما كان الإعالن م�رش عن طرح مز�يدة ال�صتك�صاف  �لغاز  ت�صدير 

و�لنفط يف �رشق �لبحر �ملتو�صط باملياه �الإقليمية �القت�صادية �خلا�صة خماوف جديدة عند 

لـ“�إ�رش�ئيل” الأنها ت�صعى لتجنب �الحتكاك د�خل  “�إ�رش�ئيل”، كل هذ� �صّكل عامل قلق 
كان  لذلك  �لبحرية.  �حلدودية  �ملناطق  د�خل  باال�صتك�صافات  �ملتعلقة  �حلدودية  �ملناطق 

هذ� �الأمر من �ملفرت�ص �أن ي�صكل عامل �صغط على “�إ�رش�ئيل” من �أجل تر�صيم �حلدود 

�لبحرية بني �لدولتني، و�إلز�مها بالتوقيع على �تفاقية �الأمم �ملتحدة لقانون �أعايل �لبحار، 

ولكنها  “�إ�رش�ئيل”،  مع  ناجحة  غري  تفاو�ص  بعملية  م�رش  ودخلت  يح�صل،  مل  وهذ� 

�أحمد �لبا�صو�صي، ت�صيي�ص �لطاقة: �لتحوالت �لر�هنة لل�رش�ع �الإقليمي على غاز �ملتو�صط.  
33

�ملرجع نف�صه.  
34
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تر�جعت خوفاً من فقد�نها �مل�صاعد�ت �الأمريكية لها، وهنا ��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف فر�ص 

�صيا�صة �الأمر �لو�قع و�لنفوذ يف �رشقة مو�رد �ملنطقة دون ح�صيب �أو رقيب. 

ثالثاً: التداعيات على �شعيد فل�شطني:

�الأر�ص  �لغربية وقطاع غزة مل يقت�رش على ما فوق  “�إ�رش�ئيل” لل�صفة  �إن �حتالل 

فقط، فمنذ �صنة 1967 ��صتعمرت “�إ�رش�ئيل” ب�صكل منهجي �ملو�رد �لطبيعية �لفل�صطينية، 

من  �حتياطيهم  �إىل  �لو�صول  من  �لفل�صطينيني  ومنعت  بل  �لهيدروكربونات؛  جمال  ويف 

“�إ�رش�ئيل”  على  �لفل�صطينيني  �عتماد  با�صتمر�ر،  �لقيود  هذه  �أدت  وقد  و�لغاز.  �لنفط 

لتطوير  �لفل�صطينيون  يبذلها  �لتي  �جلهود  �إن  وغريها.  �لطاقة  من  �حتياجاتهم  لتلبية 

قطاع �لطاقة ال تتحدى هيمنة “�إ�رش�ئيل” �ل�صاملة على �ملو�رد �لفل�صطينية فقط؛ بل �إنهم 

�إىل �لنمو وبناء �لدولة بالرغم من �الحتالل، مما يعزز، حتى و�إن كان عن غري  ي�صعون 

35
ق�صد، حالة �لتو�زن غري �ملتماثل بني �الحتالل و�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967.

فقد قامت �رشكة جمموعة �لغاز �لبيطاين بريت�ص غاز باكت�صاف حقل �لغاز �لبحري 

غزة،  قطاع  �صاحل  من  كم(   39–31( بحرياً  ميالً   21–17 م�صافة  على  و�لو�قع  غزة  يف 

كافية  غري  كمية  وهي  �لغاز  من   
3
م مليار   28 على  هذ�  �ل�صغري  �لغاز  حقل  ويحتوي 

عن  �لغربية  و�ل�صفة  غزة  قطاع  من  لكل  �لكهرباء  تزويد  على  قادرة  ولكنها  للت�صدير، 

36
طريق �لقيام بتبادالت للكهرباء مع “�إ�رش�ئيل”.

ففي �صنة 1993 عندما وقعت �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” �تفاق �أو�صلو مل يفكر 

�ل�صلطة  �أن  على  “�إ�رش�ئيل”  و�فقت  لذلك  ونتيجة  لغزة،  �ل�صاحلي  �خلط  يف  كثري�ً  �أحد 

��صتمر�ر  بالرغم من  �الإقليمية،  على مياهها  �صت�صيطر متاماً  �ملن�صاأة حديثاً  �لفل�صطينية 

�لغاز  برو��صب  “�إ�رش�ئيل”  تهتم  ومل  �ملنطقة.  يف  بدورياتها  �لقيام  �الإ�رش�ئيلية  �لبحرية 

و�الإمد�د�ت  �حلني،  ذلك  يف  جد�ً  منخف�صة  كانت  �الأ�صعار  الأن  غزة  �صاحل  يف  �لطبيعي 

وفرية؛ لذلك ��صتغل �لفل�صطينيون وقتهم يف �لتعاقد مع �رشكة جمموعة �لغاز �لبيطانية 

 Tareq Baconi, ”How Israel Uses Gas to Enforce Palestinian Dependency and Promote  
35

 Normalization,“ site of Al-Shabaka – the Palestinian Policy Network, 12/3/2017,
https://al-shabaka.org/briefs/israel-uses-gas-enforce-palestinian-dependency-promote-normalization/

احلدث  �صحيفة  �ملتو�صط،  �الأبي�ص  �لبحر  �رشقي  منطقة  يف  �لغاز  �إنتاج  �إمكانيات  ميكو،  دي  با�صكال   
36

https://www.alhadath.ps :الفل�شطيني، ر�م �هلل، �ل�صنة �لثانية، �لعدد 27، 2014/11/25، �نظر
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بريت�ص غاز، وهي العب رئي�صي يف �صوق �لغاز �لطبيعي �لعاملي. ويف �صنة 1999 وّقعت 

�ل�صلطة �لفل�صطينية و�ل�رشكة ذ�تها عقد متو��صع لتطوير تلك �حلقول �ملوؤكدة. ولكن يف 

هذ� �لوقت وجدت “�إ�رش�ئيل” نف�صها تو�جه نق�صاً مزمناً يف �لطاقة، فبد�أ رئي�ص �لوزر�ء 

�لبحر  �رشق  يف  �الإحفوري  �لوقود  نز�عات  ع�رش  بار�ك  �إيهود  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي 

�ملتو�صط، وفر�ص �صيطرة “�إ�رش�ئيل” �لبحرية على �ملياه �ل�صاحلية يف قطاع غزة، حتى 

ت�صيطر على جميع �لعائد�ت �ملوجهة للفل�صطينيني بحجة منع ��صتخد�م �الأمو�ل لتمويل 

37
“�الإرهاب”.

وال بّد من �لتاأكيد �أن حقل �لغاز �ملكت�صف باأو�خر �لت�صعينيات، يكفي ل�صد �حتياجات 

قطاع غزة حتى 25 عاماً قادمة، كما �أن �ال�صتثمار فيه يعني حتقيق عو�ئد مادية �صخمة. 

ت�صوٌر قد ُيغري من �لو�قع �لبائ�ص ويقلبه ر�أ�صاً على عقب، كيف و�إن َجمع هذ� �ال�صتثمار 

من م�صافة  “�لت�صعينيات”  حقل  ويبعد  غزة.  بحر  عر�ص  يف  يقعان  �لغاز  من   حقلني 

17–21 ميالً بحرياً )31–39 كم( من �صاطئ غزة. و�رشعت �رشكة بريت�ص غاز �لبيطانية 

ببنائه يف �صنة 2000، مبوجب عقد ح�رشي منحته �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �صنة 1999 لها 

25 عاماً. حينها بد�أت  ول�رشكة �ملقاولون �ملتحدون، للتنقيب عن �لغاز يف بحر غزة ملدة 

�ل�رشكتان عمليات �لبحث و�لتنقيب عن “�لكنز �الأ�صود” يف بحر غزة، حتى مّت �كت�صاف 

حقلني للغاز، �الأول “حقل غزة �لبي” �لذي يقع كلياً �صمن �ملياه �الإقليمية �لفل�صطينية 

، �أما �لثاين فهو “حقل غزة �حلدودي” 
3
قبالة �ملدينة، وقدر �ملخزون به بنحو 30 مليار م

 
3
م مليار�ت   3 بـ  خمزونه  ويقدر  و“�إ�رش�ئيل”،  غزة  بني  �حلدودية  �ملنطقة  على  ويقع 

ملياري  نحو  تبلغ  مالية  عو�ئد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  خلزينة  �صي�صيف  وهذ�  تقريباً. 

�ال�صتثمار  �أعطى ل�صندوق  �التفاق، و�لذي  بح�صب  15 عاماً  �أمريكي، على مد�ر  دوالر 

�لفل�صطيني 10% من �مل�رشوع، فيما ح�صلت بريت�ص غاز �لبيطانية على 60%، و�رشكة 

38
�ملقاولون �ملتحدون %30.

ليعمل  �لكفاية،  فيه  مبا  كبري�ً  لي�ص  �لبحري  غزة  قطاع  حقل  �أن  �لتاأكيد  من  بّد  وال 

كافية  �لبحري  غزة  حقل  بها  يحتفظ  �لتي  �لغاز  كميات  لكن  �لطبيعي.  للغاز  كم�صدر 

 Michael Schwartz, The Often Overlooked Role of Natural Gas in the Israel-Palestine Conflict, p. 2.  
37

جهاد عوي�ص، غاز غزة �ملخنوق... �الحتالل و�النق�صام ينعان �ال�صتثمار يف حقلني بحريني، �لعربي �جلديد،   
38

https://www.alaraby.co.uk/Print/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/ �نظر:   ،2018/2/17
a447721b-f5dc-4a80-8bfa-1bd627d4a3fe
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قيام  عدم  على  �الأمر  يقت�رش  ولن  متاماً.  ذ�تياً  مكتفياً  �لفل�صطيني  �لطاقة  قطاع  جلعل 

لن  غزة  قطاع  ولكن  �مل�رشية،  �أو  �الإ�رش�ئيلية  �لكهرباء  �أو  �لغاز  با�صتري�د  �لفل�صطينيني 

يعاين من �أي نق�ص يف �لكهرباء. وعالوة على ذلك، فاإن �القت�صاد �لفل�صطيني �صيحظى 

مب�صدر مهم من م�صادر �الإير�د�ت. وبالرغم من �ملحاوالت �مل�صتمرة من قبل �مل�صتثمرين 

لتطوير قطاع غزة �لبحري، �إال �أن “�إ�رش�ئيل” فر�صت قيود�ً �صارمة حالت دون �تخاذ 

�أي تد�بري لتطوير هذ� �حلقل. هذ� بالرغم من �أن �ال�صتك�صاف و�الإنتاج من غزة �لبحرية 

هذ�  تطوير  منعت  “�إ�رش�ئيل”  لكن  �ل�صحلة،  �ملياه  ملدى  نظر�ً  ن�صبياً،  ب�صيطاً  �صيكون 

“�ملخاوف  �إىل  ت�صري  بد�أت  حيث  �خلا�صة،  مو�ردها  �كت�صفت  �أن  بعد  خ�صو�صاً  �ملجال 

�الأمنية” �لتي �زد�دت مع �صيطرة حما�ص على قطاع غزة. وبالرغم من �أن رئي�ص �لوزر�ء 

�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو ر�أى �ل�صماح للفل�صطينيني بتطوير غزة مارين يف �صنة 2012 

مل  �جلهود  هذه  �أن  �إال  غزة،  قطاع  يف  �ال�صتقر�ر  لتحقيق  �أو�صع  ��صرت�تيجية  من  كجزء 

�أن يتم بيع حقل قطاع غزة �لبحري بدالً من  تتحقق بعد. وبناء على ذلك، فمن �ملرجح 

39
��صتثماره يف غزة.

وكاأحد �أهم �لتد�عيات �ل�صلبية الكت�صاف �لغاز يف �صو�حل غزة، �أ�صبحت “�إ�رش�ئيل” 

�أي وقت م�صى، حيث ظلَّ  �أكرث و�صوحاً من  �لغريب  مهتمة بالغاز، و�أ�صبح و�قع غزة 

2007 وحتى كتابة هذ� �لبحث. وتدير �رشكة توليد  قطاع غزة حتت �حل�صار منذ �صنة 

�أر��صي  يف  نوعها  من  �لوحيدة  �ل�رشكة  وهي  �لكهرباء،  قطاع  غزة،  قطاع  يف  �لكهرباء 

�لوقود  م�صادر:  ثالثة  من  للقطاع  �لكهرباء  بتوريد  تقوم  حيث  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة 

ملخازن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  طريق  عن  غزة  قطاع  �إىل  ونقله  �رش�وؤه،  يتم  �لذي  �ل�صائل 

�رشكة �لكهرباء بغزة من �أجل ت�صغيل حمطة �لكهرباء �لوحيدة، و�مل�صدر �لثاين هو �رش�ء 

�لكهرباء من �رشكة �لكهرباء �الإ�رش�ئيلية، و�مل�صدر �لثالث �صبكة �لكهرباء �مل�رشية. ومع 

ذلك، فاإن �لوقود �لذي يتم �رش�وؤه لتوليد �لطاقة يف غزة غري كافٍ لتلبية �لطلب �ملحلي، 

�أو�ئل  “�إ�رش�ئيل” �حل�صار. ويف  ويعاين �لقطاع من نق�ص مزمن يف �لكهرباء منذ فر�ص 

تزويدهم  على  �حتجاجاً  غزة،  قطاع  �أنحاء  جميع  �الحتجاجات  �جتاحت   ،2017 �صنة 

�لتي  �لهائلة  �لقيود  عن  �لنظر  وب�رشف  يومياً.  �صاعات  �أربع  �إىل  ثالث  ملدة  بالكهرباء 

ي�صعها هذ� �لنق�ص على جو�نب �حلياة �ملعي�صية، فاإن �نقطاع �لكهرباء يوؤثر تاأثري�ً �صلبياً 

 Tareq Baconi, ”How Israel Uses Gas to Enforce Palestinian Dependency and Promote  
39

Normalization.“
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على �لن�صاط �القت�صادي للقطاع �خلا�ص، و�لرعاية �ل�صحية، و�لتعليم، ومر�فق �حلفاظ 

على �حلياة، مثل: حمطات �ل�رشف �ل�صحي للمياه. وتوؤدي عمليات �لتقزم يف هذه �ملناطق 

40
�إىل �آثار فورية ود�ئمة على �ل�صو�ء، مما يوؤثر �صلباً على �الأجيال �ملتز�يدة.

�أول   ،2014 يناير  �لثاين/  كانون  يف  “�إ�رش�ئيل”  وّقعت  �لغربية؛  لل�صفة  وبالن�صبة 

�صفقة لت�صدير �لغاز �لطبيعي لل�صفة �لغربية، من خاللها �صت�صرتي �رشكة توليد �لطاقة 

دوالر  مليار   2.1 نحو  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لتابعة  �لكهرباء  �رشكة  وهي  �لفل�صطينية، 

20 عاماً، و�صيتم �صحن �لغاز �إىل حمطة توليد  من �لغاز �لطبيعي �الإ�رش�ئيلي على مدى 

300 مليون دوالر. وتخطط �ل�صلطة �لفل�صطينية لبناء �رشكة برتوليوم  �لكهرباء بقيمة 

يف �لغاز  مبيعات  تبد�أ  �أن  �ملقرر  ومن  �لغربية،  بال�صفة  جنني  مدينة  يف  للطاقة   �ملحدودة 

�صنة 2017، عندما يبد�أ حقل ليفياثان �الإ�رش�ئيلي يف �الإنتاج. ومن �صاأن هذه �ل�صفقة �أن 

تقلل من �العتماد �لفل�صطيني على �ل�صبكة �لكهربائية �الإ�رش�ئيلية، �لتي يتم من خاللها 

41
تلبية �حتياجات �لفل�صطينيني من �لطاقة.

�أن  “�إ�رش�ئيل”، يبدو  ولكن بالن�صبة لل�صلطة �لفل�صطينية، فبعد مفاو�صات �لغاز مع 

�لكلي  �العتماد  فبعد  �ل�صلطة.  على  �صئيل  تاأثري  لها  �صيكون  �الإقليمية  �لتغيري�ت  هذه 

تقريباً على “�إ�رش�ئيل” لتلبية �حتياجاتها من �لطاقة، ت�صعى �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل �إيجاد 

�صبل لتح�صني نوعية �حلياة يف ظّل �الحتالل، حيث ي�صعى قطاع غزة ال�صتري�د �لغاز من 

مدينة ع�صقالن جنوب “�إ�رش�ئيل”، لتخفيف �ملعاناة وخف�ص �لعجز يف �لطاقة، يف حني �أن 

�ل�صفة �لغربية تناق�ص مع “�إ�رش�ئيل” ��صتري�د �لغاز لزيادة توليد �لطاقة �ملحلية، وخف�ص 

تكاليف �لكهرباء. �إن هذه �لتد�بري �لق�صرية �الأجل بالرغم من �أنها �رشورية، �صتاأتي على 

ح�صاب قدرة �ل�صلطة على تاأكيد �صيادتها على مو�ردها �لطبيعية، حقول �لغاز �لبحرية 

قبالة �صاحل قطاع غزة، وحقل غاز �لرنتي�ص يف �ل�صفة �لغربية، ويف �حلقيقة، �إنها تقو�ص 

42
�آفاق ��صتقالل �لطاقة على �ملدى �لطويل بالن�صبة للفل�صطينيني.

Ibid.  
40

 Michael Hochberg, ”Israel’s Natural Gas Sector: A Regional Perspective,“ site of Middle East  
41

Institute, 24/4/2014, p. 1, http://education.mei.edu/content/israel%E2%80%99s-natural-gas-
sector-regional-perspective

 Tareq Baconi, ”Gas Politics in Gaza: Will Pipeline Deals with Israel be the Key to Energy  
42

Independence?,“ Foreign Affairs, 15/10/2015,
https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/2015-10-15/gas-politics-gaza
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�ل�صيناريو،  ذلك  يثل  غزة  غاز  حقل  تطوير  باأن  نرى  فاإننا  تقدم،  ما  خالل  ومن 

�لغاز  �حتياطي  عن  �لتنقيب  �إن  حيث  و�لفل�صطيني،  �الإ�رش�ئيلي  �لطرفان  و�صي�صتفيد 

�لكهربائية،  �لطاقة  ناحية  من  “�إ�رش�ئيل”  عن  �لفل�صطيني  �جلانب  ��صتقالل  من  �صيزيد 

�ملقابل  �جلانب  يف  �أما  �الأجنبي.  �لدعم  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �عتماد  من  و�صيخف�ص 

فاإن �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي �صي�صتفيد من تطوير حقل �لغاز يف غزة، حيث �إن “�إ�رش�ئيل” 

�لكهربائية، بينما  �لطاقة  �لغربية وقطاع غزة من  �ل�صفة  تغطي حالياً جميع �حتياجات 

�آليات �لدفع يف هذ� �الجتاه تعد �صعيفة جد�ً، بينما تبقى �ملفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل” معقدة 

فيما يتعلق بحقل غاز غزة، وذلك نتيجة �لقيود و�لعر�قيل �لتي تفر�صها “�إ�رش�ئيل” من 

�أجل عدم ��صتفادة �لفل�صطينيني من حقل غاز غزة.

�أ�صف �إىل ذلك �أن �آفاق �ال�صتثمار يف حقل غاز غزة ما ز�لت بعيدة �ملنال، لعدة �أ�صباب 

تتعلق بال�رش�ع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�حل�صار و��صتمر�ره على قطاع غزة و�لذي 

وهناك  �لد�خلي.  �لفل�صطيني  �النق�صام  وحالة  وم�صتوياتها،  �حلياة  مناحي  كل  ي�ص 

�نتكا�صة �أخرى متثلت يف �صعي �رشكة �صل �لعاملية �صاحبة �المتياز يف غزة مارين لبيعه 

دون �أن جتد م�صرتياً حتى �الآن، ويف �ملقابل فاإنه من �ملمكن �أن نرى يف �مل�صتقبل تعاوناً يف 

جمال �لطاقة ي�صتند على �التفاقية �لتي مّت توقيعها بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” 

بالغاز من حقل  �لغربية  �ل�صفة  2014، و�لتي تن�ص على تزويد  يناير  �لثاين/  يف كانون 

ليفياثان �الإ�رش�ئيلي.

بني  العالقة  على  الغاز  اكت�ساف  تداعيات  الثاين:   املطلب 

                                  الــدول غيـر العربيـة )تـركيـا، وقبـر�س،

                              واليونان(:

منتجة  منطقٍة  �إىل  �النتقال  مر�حل  يف  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  حو�ص  منطقة  تز�ل  ما 

وقب�ص  “�إ�رش�ئيل”  من  كل  يف  �ملكت�صفة  �الحتياطيات  تغرّي  ولن  وللغاز،  للمحروقات 

بامل�صتقبل  �أخرى  الكت�صافاتٍ  قوّي  �حتمال  هناك  ولكن  �لعاملية.  �لطاقة  �أ�صو�ق  خريطة 

من  كل  يف  �لطاقة  معادلة  يف  �لكبري  �الأثر  لها  يكون  و�صوف  �لبلدين،  من  كل  يف  �لقريب 

�أوروبا و�آ�صيا، و�صوف تغرّي جذرياً منط �إنتاج �لطاقة و��صتهالكها يف �ملنطقة، وخ�صو�صاً 

�إىل تاأزمي  “�إ�رش�ئيل”  �أول �الكت�صافات يف  �أّدت  “�إ�رش�ئيل” وقب�ص. يف �لوقت نف�صه،  يف 
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�أخرى.  جهة  من  وقب�ص  وتركيا  جهة،  من  و“�إ�رش�ئيل”  لبنان  من  كل  بني   �لو�صع 

�إطار  يف  �ملتو�صط  �ملدى  على  حالً  �لقب�صي  �لرتكي  �خلالف  يجد  قد  �ل�صدد،  هذ�  ويف 

م�صاعي �الأمم �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي من �أجل �إعادة توحيد �صطري جزيرة قب�ص، 

�لبحرية يف �ملدى  �للبناين �الإ�رش�ئيلي على حدودهما  �أنه من �مل�صتبعد حّل �خلالف  غري 

�ملتو�صط �أو حتى �لطويل، الأن �حلل يتطلب �إنهاء حالة �حلرب بينهما، و�التفاق �مل�صرتك 

على �لتوّجه �إىل حمكمة �لعدل �لدولية )International Court of Justice )ICJ من �أجل 

�إىل حّل. هذ�  �لثنائية يف �لتو�صل  �إذ� ف�صلت �ملفاو�صات  �لف�صل يف �ملناطق �ملتنازع عليها 

�ل�صيناريو �صعب �لتحقيق، نظر�ً ال�صتمر�ر �حتالل “�إ�رش�ئيل” الأر��صٍ لبنانية وعربية 

 وفيما يلي حتليل للتد�عيات �ملرتتبة على �كت�صافات �لغاز يف 
43

منذ �أكرث من �صبعني عاماً.

�ملنطقة وعالقاتها بني �لدول غري �لعربية:

اأولً: التداعيات على �شعيد تركيا:

�لعالقات  يف  كبري  حت�ّصن  �إىل  �أدت  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لطبيعي  �لغاز  �كت�صافات  �إن 

وتعتمد  تذكر،  ال  تركيا  يف  �ملحلية  �لطبيعي  �لغاز  مو�رد  �إن  حيث  �لرتكية،  �الإ�رش�ئيلية 

هو  لرتكيا،  بالن�صبة  ذلك  من  تعقيد�ً  و�الأكرث  �مل�صتورد.  �لغاز  على  كبري�ً  �عتماد�ً  تركيا 

�ملتز�يد يف  للنمو  و�إير�ن، ونظر�ً  �لرئي�صيني، رو�صيا  �لغاز  �ملعقدة مع موّردي  �لعالقات 

��صتهالك �لغاز �لطبيعي، فاإن تركيا تعمل على تو�صيع وتنويع م�صادر و�رد�تها من �لغاز 

�لدفع باجتاه �مل�صاحلة بني �إىل  �أدت �ملحادثات بني تركيا و“�إ�رش�ئيل”   �لطبيعي، وهكذ� 

 
44

�لطرفني.

�ل�صيا�صي �لرتكي �حلديث عن طموحات الإن�صاء مركز  ولقد تكرر كثري�ً يف �خلطاب 

للطاقة، لال�صتفادة من �ملوقع �ال�صرت�تيجي للبالد �لذي يربط �لبلد�ن �لغنية باملو�رد يف 

�ل�رشق مع �الأ�صو�ق �الأوروبية يف �لغرب. ويكن �أن ي�صاعد �لغاز �الإ�رش�ئيلي و�الإمد�د�ت 

�لهدف، ومن �صاأن هذ�  �مل�صال تركيا على حتقيق هذ�  �لطبيعي  �لغاز  �ملرنة �جلديدة من 

على  تركيا  ح�صول  �صمان  على  ي�صاعد  �أن  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  بني  �الإقليمي  �لتعاون 

زهري حامدي، “�الآثار �جليو�صيا�صية الكت�صافات �لغاز �الإ�رش�ئيلية يف �رشق �ملتو�صط.”  
43

 Amirm Foster, ”Natural Gas Discoveries: Economic Momentum For Geopolitical Stability,“  
44

The Jerusalem Post newspaper, 29/11/2017, https://www.jpost.com/Diplomatic-Conference/
Natural-gas-discoveries-Economic-momentum-for-geopolitical-stability-515604
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�إىل  �لتجاري  �لتعاون  هذ�  يوؤدي  و�أن  �لطويل،  �ملدى  على  �لتكلفة  مي�صورة  طاقة  مو�رد 

45
فو�ئد �قت�صادية و�صيا�صية د�ئمة.

�الأوروبي يعتمد على  �لعالقات بني تركيا و�الحتاد  �أي حت�صن ملمو�ص يف  �إن  ولكن 

بنقل  �صت�صمح  �لقب�صية”  “�لرتكية  �لت�صوية  هذه  الأن  �لقب�صية،  �لرتكية  �مل�صكلة  حّل 

�لغاز من �رشق �لبحر �ملتو�صط �إىل �الحتاد �الأوروبي عب تركيا، مما يزيد من �أهمية تركيا 

�ال�صرت�تيجية لالحتاد �الأوروبي كدولة رئي�صية لنقل �لغاز من �رشق �لبحر �ملتو�صط �إىل 

�أوروبا، و�الأهم من ذلك، �أنه �صيمهد �لطريق �أمام حتقيق تقدم ملمو�ص يف عملية �ن�صمام 

46
تركيا �إىل �الحتاد �الأوروبي.

وهي  رو�صيا،  تقوم  حيث  �أي�صاً،  �أخرى  الأ�صباب  �لروؤية  ت�صكيل  �إعادة  وجتري 

لذلك  �لرتكي.  �لطاقة  قطاع  يف  بهدوء  وجودها  بتقلي�ص  �لرتكي،  للغاز  �لرئي�صي  �ملورد 

�إمد�د�ت بحر�ً عب كل من �صحنات �لغاز �لطبيعي �مل�صال،  �إىل  فاإن �هتمام تركيا يتحول 

مّت  �لذي  �لتوليف  هذ�  �صاأن  ومن  “�إ�رش�ئيل”،  من  �الأنابيب  من  �مل�صدر  �لغاز  و�إمكانات 

�لتعاقد عليه ب�رشوط �أكرث مرونة، �أن ي�صاعد تركيا على �أن ت�صبح دولة م�صدرة للغاز 

47
)ج�رش( �إىل �لدول �الأوروبية.

منطقة  يف  �الإقليمية  �ملناف�صة  فاإن  �لرتكي،  �ل�صعيد  على  تقدم  ما  خالل   من 

�رشق �لبحر �ملتو�صط بني “�إ�رش�ئيل” وتركيا ناجت عن عمليات �لتنقيب عن �لغاز و�لنفط، 

كون منطقة �رشق �لبحر �ملتو�صط حتفل مبخزون كبري جد�ً من هذه �لرثوة، والأن هذه 

وقب�ص  وم�رش  ولبنان  و�صورية  تركيا  من  لكل  �لبحرية  �حلدود  د�خل  تقع  �لرثوة 

بخ�صو�ص  التفاق  �لتو�صل  يتم  مل  �لبحث،  هذ�  كتابة  وحتى  و“�إ�رش�ئيل”،  و�ليونان 

ويف  �لغاز.  ��صتكت�صاف  �أجل  من  �الأطر�ف  جميع  بني  �مل�صرتك  و�لتعاون  �ال�صتغالل 

�صيطرتها  ب�صط  يف  و�لنفوذ  �لو�قع  �الأمر  قوة  منهج  تعتمد  “�إ�رش�ئيل”  فاإن  ذلك،  مقابل 

�ملتو�صط، وهذ� ما يفر�ص على تركيا و�لدول  �لبحر  �لغاز يف �رشق  و��صتغاللها حلقول 

�الإقليمية �الأخرى �لتن�صيق معاً.

Gina Cohen and Aura Sabadus, Israeli’s role in Turkey’s gas hub.  
45

 Ayla Gürel and Fiona Mullen, ”Can Eastern Mediterranean Gas Discoveries Have a Positive  
46

Impact on Turkey-EU Relations?,“ p. 8.

Gina Cohen and Aura Sabadus, Israeli’s role in Turkey’s gas hub.  
47
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ثانياً: التداعيات على �شعيد قرب�س:

ُتعد قب�ص العباً مهماً للتعاون �الإقليمي يف جمال �لطاقة، نظر�ً الأن �كت�صافات �لغاز 

يكن �أن حتّول �جلزيرة �إىل م�صّدر للغاز �لطبيعي، حيث �أكد �الإعالن �لذي �صدر عن حقل 

غاز �أفروديت من قبل �رشكات نوبل وديليك و�أفنري �أويل، وجود �حتياطيات كبرية من 

�لغاز �لطبيعي �لقابل لال�صرتد�د يف �ملنطقة �القت�صادية �خلال�صة يف قب�ص، حيث متثل 

�لتجارة من حقل �أفروديت معلماً بارز�ً لالنتقال من مرحلة ��صتك�صاف �لهيدروكربونات 

�لغاز  �حتياطيات  ت�صييل  نحو  مهمة  خطوة  �أي�صاً  متثل  كما  �ال�صتغالل،  مرحلة  �إىل 

قب�ص  ووّقعت  لل�صادر�ت.  �أم  �ملحلي  لال�صتعمال  �صو�ء  للجزيرة  �الأ�صلية  �لطبيعي 

بالفعل مذكرة تفاهم مع م�رش حول �لتعاون يف جمال �لغاز، ال�صتغالل �لناجت من حقل 

�أنابيب  خط  عب  م�رش،  يف  �ملوجود  للغاز  �لتحتية  �لبنية  ��صتخد�م  طريق  عن  �أفروديت 

�إىل ذلك، مّت تن�صيب �رش�كة ثالثية بني قب�ص وم�رش  مبا�رش حتت �لبحر. وباالإ�صافة 

و�ليونان بتوقيع �إعالن �لقاهرة يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2014، �ملتعلق باالأمن �لبحري 

و�لتعاون يف جمال �لطاقة، حيث �إن �لبعد �ليوناين يف �ل�رش�كة مهم ب�صبب موقع �ليونان 

حتت�صن  �أن  يكن  و�لتي  و�إفريقيا،  و�آ�صيا  �أوروبا  يف  �لطرق  مفرتق  على  �ال�صرت�تيجي 

�لغاز  �أنابيب  خطوط  ربط  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  وكذلك  وم�رش،  قب�ص  بني  �لتعاون 

48
بعيد�ً عن مناطق �لتوتر.

و�ملخابر�تية  �لع�صكرية  �لعمليات  ال�صتمر�رية  كبرية  �أهمية  له  قب�ص  ��صتقر�ر  �إن 

�الأمريكية، ولالحتفاظ مبر�فق �الت�صاالت �لع�صكرية �الأمريكية يف �جلزيرة �لقب�صية، 

�لقب�صية  �لعالقات  حت�صني  لدعم  جهودها  مو��صلة  �الأمريكية  �حلكومة  على  يتعني 

49
�لرتكية، و�صمان �حلفاظ على �مل�صالح �ملتد�خلة.

�القت�صادية  �ملنطقة  طريق  عن  تركيا  �إىل  يباع  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �لغاز  فاإن  وباملثل، 

�لغاز،  من  متو�زية  �إمد�د�ت  طريق  عن  قب�ص  يفيد  �أن  يكن  �لقب�صية،  �خلال�صة 

ور�صوم �لعبور، كما يكن �أن يفتح �لطريق �لرتكي على �جلانب �لقب�صي، بالرغم من 

�أن تزويد تركيا  �إال  �الإ�رش�ئيلي فقط،  �لغاز  �لغاز لت�صدير  �أنابيب  �لبد�ية �صتكون  �أنه يف 

 Antonia Dimou, Gas Discoveries in the East Mediterranean.  
48

 Mohammed El-Katiri and Laura El-Katiri, ”Regionalizing East Mediterranean Gas: Energy  
49

Security, Stability, and the U.S. Role,“ p. 45.
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�مل�صتقبل، مما ي�صهم يف  �لقب�صي يف  للغاز  �أكب  مب�رشوع ممر غاز يكن فتحه ب�صكل 

50
حت�صني �لعالقات �لرتكية �لقب�صية.

غاز  حقل  بتطوير  قب�ص  قيام  �إعاقة  �إىل  �لقب�صي،  �لرتكي  �لنز�ع  و�صيوؤدي 

�أفروديت، كما َتعزز �لتوتر فيما بني قب�ص وتركيا يف �صهر �صباط/ فب�ير 2014، عندما 

قامت مركبة بحرية من �جلي�ص �لرتكي بالهجوم على �صفينة نرويجية تقوم بالعمل على 

حقول  بتطوير  ت�صارك  �لتي  �ل�رشكات  بو�صع  تركيا  هددت  كما  للمنطقة،  زلز�يل  م�صح 

�لغاز �لقب�صية �لو�قعة حتت �ملاء على قو�ئمها �ل�صود�ء. ولهذ� �ل�صبب، فاإن تركيا تو�جه 

حالياً نوعاً من �لفتور يف �لعالقات مع كل من �الحتاد �الأوروبي و�لواليات �ملتحدة ودول 

51
�خلليج �لعربي.

ووفق �دعاء�ت وز�رة �خلارجية �ليونانية، فما ز�لت تركيا تنتهك �حلقوق �ل�صيادية 

�لقب�صية يف بحر �إيجه �ل�رشقي، بعد قيام تركيا بتوجيه حتذير لقب�ص حول عمليات 

�لتنقيب عن �لغاز �أو �لنفط �لتي تقوم بها �حلكومة �لقب�صية. وطالبت �ليونان وقب�ص 

�أخرى غري م�رشوعة، و�الن�صياع لكافة �اللتز�مات  باأن�صطة  �لقيام  تركيا باالمتناع عن 

�ملنبثقة عن �لقانون �لدويل. وما ز�لت �ل�صفن �حلربية �لرتكية تقوم بعرقلة عمل من�صة 

�ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  قب�ص  جزيرة  قبالة  موقع  �إىل  �لو�صول  من  �لقب�صية  �حلفر 

مبناور�ت  �لقيام  بحجة  �لغاز،  عن  بالتنقيب  �إيني  �الإيطالية  �لطاقة  �رشكة  �صتقوم  حيث 

52
ع�صكرية.

ويكن �لقول، باأن هذه �لنز�عات �لديبلوما�صية يف منطقة �رشقي �ملتو�صط، وباالإ�صافة 

�إىل �أثرها يف زيادة �لتوتر وعدم �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، تتطور لت�صبح ذ�ت طبيعة �قت�صادية 

و��صرت�تيجية، ب�صبب �الأهمية �لكبرية للغاز �لطبيعي يف منو �القت�صاد، فلي�ص من �ملفاجئ 

على  قائمة  وتركيا  وقب�ص  “�إ�رش�ئيل”  من  كل  بني  �لديبلوما�صية  �لعالقات  تكون  باأن 

�إمكانيات ت�صدير �لغاز �لطبيعي.

Ibid., p. 35.  
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با�صكال دي ميكو، �إمكانيات �إنتاج �لغاز يف منطقة �رشقي �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط.  
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اليوم  �صحيفة  �لغاز،  عن  �لتنقيب  �صفينة  ��صتيقاف  بعد  �لقب�صية  �ل�صيادة  بانتهاك  تركيا  تتهم  �ليونان   
52
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التداعيات املرتتبة على اكت�شافات الغاز الطبيعي على الأطراف الثالثة: رو�شيا، 

والوليات املتحدة، واأوروبا:

�إىل �مل�صاركة  “�إ�رش�ئيل” وقب�ص  ت�صعى رو�صيا �لتي لها عالقات وثيقة مع كل من 

يتم  مل  �لبحث  هذ�  كتابة  حتى  ولكن  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  غاز  وبيع  ونقل  تطوير  يف 

�لعثور على و�صيلة فعالة مل�صاركتها، وتعد رو�صيا �أكب مورد للنفط �خلام يف “�إ�رش�ئيل”. 

�إىل جمهورية قب�ص،  3.3 مليار�ت دوالر  2011، قدمت رو�صيا قر�صاً بقيمة  ويف �صنة 

و�أعلنت الحقاً �أنها �صتعيد هيكلة �لقر�ص. وبالرغم من �الختالفات حول �إير�ن و�صورية، 

�زد�د �لتعاون �القت�صادي �لرو�صي يف عدد متز�يد من �لقطاعات مع كل من “�إ�رش�ئيل” 

�لرو�صية  غازبروم  ل�رشكة  تابعة  �رشكة  وّقعت   ،2013 فب�ير  �صباط/  ففي  وقب�ص. 

)�رشكة غازبروم للت�صويق و�لتجارة  Gazprom Marketing & Trading يف �صوي�رش�(، 

�تفاقية ملدة ع�رشين عاماً مع �رشكة ليفانت Levant Company لت�صويق �لغاز �لطبيعي 

�مل�صال ل�رش�ء �لغاز �لطبيعي �مل�صال ح�رشياً من حقول تامار ود�ليت يف “�إ�رش�ئيل”. ويف 

 Soyuzneftegaz �صويوزنفتيجاز  �لرو�صية  �لطاقة  �رشكة  وّقعت   ،2013 �صنة  �أو�خر 

�ملو�رد، و�إن�صاء م�صاريع تنمية  �ل�صوري ال�صتك�صاف  �لنظام  �تفاق تطوير م�صرتك مع 

عاماً،   25 ملدة  �التفاق  هذ�  وي�صتمر  �صورية.  يف  �خلال�صة  �القت�صادية  �ملنطقة  يف  �لطاقة 

53
وي�صري �إىل �لتز�م رو�صيا بحماية م�صاحلها يف �صورية.

كان  �لرتكية،  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  يف  توتر�ً  �صهدت  �لتي  �لفرتة  �أن  نرى  ذلك،  لكل 

�ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  منطقة  يف  جديدة  وبد�ئل  حتالفات  عن  �لبحث  “�إ�رش�ئيل”  هدف 

وقب�ص  و�ليونان  “�إ�رش�ئيل”  بني  �مل�صرتك  �لتعاون  هو  �الأمر،  هذ�  يف  �لبارز  فكان 

 �ليونانية، و�أن �لتعاون مع �ليونان كان يت�صل ب�صكل مبا�رش باالأمن �الإ�رش�ئيلي يف منطقة 

لن  �الإقليمي  حميطها  باأن  لرتكيا  ر�صالة  تو�صيل  �أجل  ومن  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق 

ما  و�أن  “�إ�رش�ئيل”،  مع  متوترة  عالقاتها  بقيت  طاملا  وتعاون،  �رتياح  عامل  لها  ي�صكل 

�صمال  حلف  وملنظمة  �لرتكي  �خلارجي  لالأمن  �أمنياً  �خرت�قاً  يعد  “�إ�رش�ئيل”  به  قامت 

فيها،  “�إ�رش�ئيل” لي�صت ع�صو�ً  �أن  فيها، وعلى �عتبار  �لتي تعد تركيا ع�صو�ً  �الأطل�صي 

 قامت بالتحالف مع �لدول �صالفة �لذكر �لذين هم �أع�صاء يف �الحتاد �الأوروبي، ومنظمة 

 Anders Norlen and Kerri Maddock, ”Giant Gas Field Discovery in Egypt Likely to Impact  
53

Global Gas Markets,“ p. 7.
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حلف �صمال �الأطل�صي من �أجل �لتاأثري على تركيا. جر�ء ذلك كله، �صعت “�إ�رش�ئيل” بكل 

ووجدت  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  منطقة  يف  �جلديدة  �لتحالفات  هذه  �إيجاد  �أجل  من  جّد 

�صالتها بالفعل هناك من خالل دولة �ليونان �لتي تتناف�ص تاريخياً مع تركيا، باالإ�صافة 

قب�ص  توظيف  خالل  من  �صيا�صياً  “�إ�رش�ئيل”  ��صتفادت  وهنا  �ليونانية.  لقب�ص 

من  �أ�صا�صي،  ب�صكل  �لتحالف  هذ�  ركز  وقد  تركيا.  على  لل�صغط  و�ليونان  �ليونانية، 

�أجل تاأمني من�صات �لغاز �لبحرية �الإ�رش�ئيلية �ملكت�صفة و�لتي �صيتم �كت�صافها الحقاً يف 

حو�ص �رشق �لبحر �ملتو�صط.

ثالثاً: التداعيات على �شعيد اليونان: 

�إن �جلغر�فيا �ل�صيا�صية يف منطقة �رشق �ملتو�صط بني �ليونان وتركيا وقب�ص وم�رش 

�أمناطاً  �لتحول  ديناميات  �أطلقت  وقد  �ملنطقة.  ت�صكيل  يف  دورها  توؤدي  و“�إ�رش�ئيل”، 

جديدة من �لتعاون و�ملناف�صة، حيث �إنه من �لو��صح �أن �لتعاون بني “�إ�رش�ئيل” و�ليونان 

وقب�ص �آخذ يف �الرتفاع جزئياً، وذلك ب�صبب �الكت�صافات �لغازية. وبالرغم من �أن قب�ص 

ما تز�ل مق�صمة، لكن هناك نافذة الإحر�ز تقدم يف �ل�رش�ع �لر��صخ، وفر�صة حلل عقود 

الكت�صافات  كنتيجة  وذلك  �الأوروبي،  و�الحتاد  �لناتو  حلف  بني  �ملوؤ�ص�صي  �جلمود  من 

�لغاز �لطبيعي يف منطقة �رشق �لبحر �ملتو�صط. �إن م�صتقبل قب�ص وعالقاتها �ل�صيا�صية 

مع �ليونان وتركيا، و�لعالقة �مل�صتقبلية بني تركيا و“�إ�رش�ئيل” غري معروفة. لكن تطور 

�صمة  �صتكون  �لغاز،  �كت�صافات  تولدها  �لتي  و�لتعاون  �ملناف�صة  و�أمناط  �لعالقات  هذه 

54
�أ�صا�صية من �صمات �مل�صهد �ملتو�صطي ل�صنة 2030.

ون�صري هنا، �أنه مل يكن هناك تنقيب بحري يف �ليونان منذ ت�صعينيات �لقرن �لع�رشين، 

�لدول،  بع�ص  يف  �لكربونات  يف  �ملتجدد  �ل�صناعة  و�هتمام  �جلديدة  �الكت�صافات  ولكن 

�لرئي�صيني  �مل�صغلني  �ملتو�صط، جلب  �لبحر  �مل�رشي يف �رشق  �كت�صاف حقل زوهر  مثل 

للغاز  �جلديدة  �الكت�صافات  من  يكفي  ما  �لبالد  لدى  يكون  �أن  ويتوقع  �ملنطقة،  �إىل 

�لطبيعي، لتقدمي جولة جديدة يف ��صتك�صافات �لغاز يف �ملياه �لعميقة. وُيعد غرب �ليونان 

يف �الأخرى  باملناطق  مقارنة  �لبحرية،  للعمليات  �جليو�صيا�صية  �لناحية  من  �آمناً   مالذ�ً 

 Peter Engelke, Lisa Aronson and Magnus Nordenman, ”Mediterranean Future 2030 toward A  
54

Transatlantic Security Strategy,“ Atlantic Council, 1/2/2017, p. 11, https://www.atlanticcouncil.
org/events/upcoming-events/detail/mediterranean-futures-2030-toward-a-transatlantic-
security-strategy
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�ل�صاحلية  م�رش  يف  �إيني  �رشكة  �كت�صافات  غريت  نف�صه،  �لوقت  ويف  �ملتو�صط.  �لبحر 

كما  �لكربوهيدرونات،  ببيئات  يتعلق  فيما  �لكبى  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  منطقة  فهم 

ال�صتخد�مها  �أقل،  باأ�صعار  �لتكنولوجيا  توفر  �إىل  �حلالية  �لنفط  �أ�صعار  �نخفا�ص  �أدى 

�ليونانية  �ل�رشكات  �جتذبت  وقد  لليونان.  �حلدودية  �لبحرية  �لتوقعات  ��صتك�صاف  يف 

بنجاح �ل�رشكاء �لدوليني، و�صتحتفظ �حلكومة بح�صة تبلغ 35% يف جميع �لكتل �ملتوقع 

�ال�صتك�صاف فيها، و�صيبد�أ �مل�صغلون عمليات �لتنقيب عن �الكت�صافات �ملحتملة يف �خلارج 

55
يف �ليونان بحلول �صنتي 2020–2021.

ولقد عزز �لغاز �لطبيعي �أهميته لليونان خالل �صنة 2016 وبد�ية �صنة 2017، لي�ص 

ومرن  موثوق  كم�صدر  �أي�صاً  ولكن  م�صتد�م،  �قت�صاد  نحو  �لطاقة  لنقل  كج�رش  فقط 

�لرئي�صي  �لوقود  هو  �لطبيعي  �لغاز  كان  حيث  �لطاقة،  �أمن  يعزز  �أنه  �أثبت  مما  للطاقة، 

ونق�ص  �لقا�صي،  �لبارد  �لطق�ص  يف  �لذروة  فرتة  خالل  �لز�ئد  �لطلب  لتغطية  �مل�صتخدم 

�لطاقة، وتوفري �لتدفئة، و�لطاقة �لكافية للمو�طنني و�ل�رشكات و�ل�صناعات. ونظر�ً ملوقع 

�ليونان �جليو�صيا�صي يف عبور �لهيدروكربونات من بحر قزوين ورو�صيا، باالإ�صافة �إىل 

قربها من حقول �لغاز �ملكت�صفة حديثاً يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، يكن �أن توؤدي �ليونان 

دور�ً مهماً كمركز لنقل �لطاقة من �رشق �ملتو�صط �إىل �أوروبا، وت�صهم �رشكة ديبا �ليونانية 

لت�صبح  �ليونان  هدف  حتقيق  يف   Public Gas Corporation of Greece )DEPA(

نقل  �إىل  �ليونانية  �ل�رشكة  �أوروبا، حيث تهدف  �الإقليمية يف جنوب �رشق  للطاقة  مركز�ً 

  Trans Adriatic لغاز �لطبيعي من �ل�رشق �إىل �لغرب عب خطوط �أنابيب تر�نز �أدرياتيك�

56
وخطوط بو�صيدون Poseidon، مع �الأخذ يف �العتبار حتقيق �أمن �لطاقة يف �ليونان.

باالإ�صافة �إىل ذلك، �إن تنمية مو�رد غاز �لبحر �ملتو�صط �إذ� ما �أديرت بحكمة، يكن �أن 

توفر دفعة القت�صاد كل من قب�ص و�ليونان، وهما من �أكرث بلد�ن منطقة �ليورو �صعفاً، 

وتقوم �ليونان باأعمال �ال�صتك�صاف يف بحر �إيجه و�لبحر �ملتو�صط. و�أدت �الأزمة �الأوكر�نية 

للطاقة.  بديل  م�صتقبلي  كم�صدر  �ملتو�صط  �لبحر  ب�رشق  �الأوروبي  �الهتمام  زيادة   �إىل 

 Greece Opens Frontier Ionian Sea, South of Crete Exploration, site of Oil & Gas Journal,  
55

8/7/2017.

 Theodoros Kitsakos, DEPA sees natural gas role for Greece exiting from the crisi, site of  
56

New Europe, 3/4/2017, https://www.neweurope.eu/article/depa-sees-natural-gas-role-greece-
exiting-crisis/
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�أو  �لهياكل �الأ�صا�صية �لالزمة )خطوط �الأنابيب  �ليقني ب�صاأن �ال�صتثمار يف  �أن عدم  غري 

�لغاز �لطبيعي �مل�صال(، و�لتاأخري يف �الإنتاج، وزيادة �إنتاج �لغاز يف �أماكن �أخرى، و�لتقلب 

�لغاز  �ملتو�صط �صيزود  �لبحر  �أن �رشق  �لدولية جتعل من غري �ملرجح  �لطاقة  �أ�صو�ق  يف 

�إىل �أوروبا يف �مل�صتقبل �لقريب، ب�صبب �ملخاطر �الأمنية �ملذكورة �صابقاً، و�لتي هي �أي�صاً 

م�صدر قلق لالحتاد �الأوروبي. وقد ت�صببت عمليات �ال�صتك�صاف �لتي قامت بها تركيا 

�أمام حمادثات تركيا �ل�صعبة يف ع�صوية  باحتجاجات قب�صية؛ مما �صكل عقبة جديدة 

�الحتاد �الأوروبي. و�إذ� متكنت تركيا من تبديد �ل�صكوك ب�صاأن نو�ياها، فاإنها قد حت�صن 

فر�صها يف �أن ت�صبح يف نهاية �ملطاف ممر�ً للطاقة لتدفق �لغاز من �رشق �لبحر �ملتو�صط 

�ل�صيا�صي  �ال�صتقر�ر  �الأوروبي م�صلحة مبا�رشة يف  فاإن لالحتاد  �أوروبا. وعموماً،  �إىل 

يجاور  �لذي  �ملتو�صط  �لبحر  ل�رشق  �ال�صرت�تيجي  و�ال�صتقر�ر  و�لطاقة،  و�القت�صادي 

مبا�رشة �أر��صيها. ولذلك، فاإنها ت�صعى �إىل ت�صجيع تنمية مو�رد �لطاقة �جلديدة يف �ملنطقة 

بطرق تفيد �ل�صعوب �ملعنية، وجتنب هذه �ملو�رد من �أن ت�صبح م�صدر�ً جديد�ً للتوتر يف 

57
منطقة �رشق �لبحر �ملتو�صط.

�مل�صي  على   ،2017 �أبريل  ني�صان/  يف  و“�إ�رش�ئيل”  �الأوروبية  �حلكومات  وو�فقت 

“�إ�رش�ئيل”  �لغاز �لطبيعي من  �لبحر �ملتو�صط لنقل  �أنابيب  �إن�صاء خط  قدماً يف م�رشوع 

�إىل �أوروبا، وحتديد موعد م�صتهدف هو �صنة 2025 لالنتهاء من هذ� �مل�رشوع. �إن �أوروبا 

حري�صة على تنويع �إمد�د�ت �لطاقة، و�ليونان تريد �أن تعزز نف�صها كمركز لعبور �لغاز 

من �رشق �لبحر �ملتو�صط �إىل �لقارة �الأوروبية. وقال رئي�ص �لوزر�ء �ليوناين �أليك�صي�ص 

“�تفقنا  �ليونان(:  )�صمال  ثي�صالونيكي  مدينة  يف  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  ت�صيب��ص 

�آفاقاً  بناء م�رشوع كبري، �صيوفر  باتفاقنا على  �ملتعلقة  �مل�صرتكة  �إجر�ء�تنا  على ت�رشيع 

جديدة للتعاون �القت�صادي يف �رشق �ملتو�صط”. وكان ير�فقه رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

�إنهم  �لثالثة:  �لزعماء  وقال  قب�ص.  رئي�ص  �أنا�صتا�صياد�ص  ونيكو�ص  نتنياهو،  بنيامني 

�صيو��صلون �أي�صاً تطوير كابل كهرباء يربط بالدهم. و�صيحمل جهاز �لربط �الأورو��صي 

�لكهرباء �ملولدة يف “�إ�رش�ئيل”، وير�صلها عب قب�ص وجزيرة كريت �ليونانية و�ليونان 

�لقارية �إىل �ل�صبكات �الأوروبية. وقال م�صوؤول يف �حلكومة �ليونانية: �إن �ليونان �قرتحت 

يورو مليار�ت   5.1 قدره  متويل  على  ح�صلت  وقد  �ل�صوئية  �الألياف  كابالت   �إ�صافة 

 Anders Norlen and Kerri Maddock, ”Giant Gas Field Discovery in Egypt Likely to Impact  
57

Global Gas Markets,“ p. 8.
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�النتهاء من در��صات �جلدوى،  �الأوروبي، ومّت  مليار�ت دوالر( من �الحتاد   5.9 )نحو 

وقال �مل�صوؤول و��صفاً �مل�رشوع: “�إنه يف مرحلة نا�صجة، ويجب �أن ننتقل �الآن �إىل �إقامة 

58
�حتاد للم�صتثمرين وتنفيذه”.

�ل�صغط  ��صتمر�ر  �أجل  من  �لرتكية  �ال�صرت�تيجية  �لناحية  ومن  �ملقابل  يف  ولكن 

�جلذب  عو�مل  من  �ملزيد  بتقدمي  تقوم  تركيا  فاإن  بينهما؛  �لنز�ع  ب�صبب  �ليونان  على 

��صرت�تيجياً، وذلك من خالل �لرتويج لنف�صها كمركز جديد لنقل �لغاز �إىل �أوروبا، و�لذي 

�ملتو�صط فر�صة طويلة  �لبحر  �لغاز يف منطقة �رشق  �أن يوفر مل�صّدري  �أي�صاً  �صاأنه  من 

�الأمد لت�صدير �لغاز �إىل �أوروبا، حتى و�إن كان ذلك بكميات �صغرية. �إن �لقيمة �لتجارية 

و�صي�صتمر  �لبد�ية،  يف  كبرية  تكون  قد  �أوروبا  �إىل  �ملتو�صط  �لبحر  �رشق  غاز  ل�صادر�ت 

طرح �ملزيد من �الأ�صئلة من جانب �ملنتجني فيما يتعلق بال�صعر �ملرجح �أن تدفعه �أوروبا 

لعقود �لغاز �جلديدة، نظر�ً لتغري �لبيئة �الأوروبية لت�صعري �لغاز �جلديد. ومع ذلك، فاإن 

59
�لقيمة �ال�صرت�تيجية لل�رشق �الأو�صط، �صتكون كبرية بف�صل �كت�صافات �لغاز �حلديثة.

 :Mouloud Jawish Oglu حيث �أكد وزير �خلارجية �لرتكي، مولود جاوي�ص �أوغلو

�مل�صتقبل  يف  �ملتو�صط  �رشق  و�لغاز  �لنفط  عن  تنقيب  �أعمال  يف  للبدء  تخطط  بالده  “�إن 
قانونية”.  غري  �لنطاق  هذ�  يف  و�ليونان  م�رش  بني  �ملبمة  �التفاقية  �أن  معتب�ً  �لقريب، 

مبنطقتنا  �ملحتملة  و�لغاز(  )�لنفط  �لهيدروكربون  حقول  �أي�صاً  ي�صمل  “هذ�  و�أ�صاف: 

�رشقي �لبحر �ملتو�صط”. و�صدد على �أن �لتنقيب عن هذه �مل�صادر و�إجر�ء در��صات عليها 

60
يعد حقاً �صيادياً لرتكيا.

فاإن  �ليونان،  بها  متر  �لتي  �ل�صعبة  �الأوقات  خ�صم  يف  �أنه  نرى  ذكره،  �صبق  ومما 

قبيل  من  لي�ص  �لطبيعي  �لغاز  م�صهد  يف  مهم  �إقليمي  العب  �إىل  تتحول  �أنها  على  �لتاأكيد 

�ملبالغة، حيث يوفر موقعها �جليو��صرت�تيجي على �خلريطة عدد�ً من �ملز�يا �لتي يكن 

�إىل حت�صني دورها �جليو�صيا�صي يف  �قت�صادية، باالإ�صافة  �إىل ميزة تناف�صية  �أن ترتجم 

Karolina Tagaris, Total, Edison sign lease for oil and gas exploration off Greece.  
58

 Mohammed El-Katiri and Laura El-Katiri, ”Regionalizing East Mediterranean Gas: Energy  
59

Security, Stability, and the U.S. Role,“ p. 38.

�أوغلو: �تفاقية �لتنقيب عن �لنفط و�لغاز بني م�رش و�ليونان غري قانونية، بو�بة �لوطن �الإلكرتونية، 2018/2/5،   
60

https://www.elwatannews.com/news/details/3034006 :نظر�
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جنوب �رشق �أوروبا، حيث �إن دور �ليونان يف رقعة �ل�صطرجن �لدولية �أمر بالغ �الأهمية 

�إىل �الحتاد �الأوروبي، وما يوؤكد ذلك �الأمر، هو  �لغاز �لطبيعي �جلنوبي  كطريق لعبور 

قيام “�إ�رش�ئيل” وقب�ص بتوقيع �تفاقية م�صرتكة �صنة 2012 فيما بينهما، من �أجل �لبدء 

�أجل  من  �ملتو�صط،  �لبحر  يف  للطاقة  ممر  �إقامة  لنقا�ص  فاعلة  جمموعات  �إعد�د  بعمليات 

�أن  �إىل �أوروبا عب �ليونان. ومن �ملثري لالهتمام،  ت�صدير �لغاز �لقب�صي و�الإ�رش�ئيلي 

�أي�صاً كوقود لل�صفن، وخ�صو�صاً يف �صوء مقرتحات  �أن ي�صتخدم  �لغاز �لطبيعي يكن 

زيادة  يعني  مما  �ل�صفن،  عن  �لناجم  �لتلوث  مكافحة  ب�صاأن  �الأخرية  �الأوروبي  �الحتاد 

توقعات �لطلب على �لغاز �لطبيعي يف �أوروبا.

خال�سة: 

“�إ�رش�ئيل” �ال�صرت�تيجية،  �لبحر �ملتو�صط، من قوة  �لغاز يف �رشق  تعزز �كت�صافات 

لي�ص فقط من ناحية ع�صكرية �أو كحليف ��صرت�تيجي الأمريكا، و�إمنا كقوة كبى �إقليمية 

ومركزية يف جمال �لطاقة. وهو ي�صب يف كفة مو�زين �لقوة �الإ�رش�ئيلية على ح�صاب كفة 

مو�زين �لقوة �لعربية، مما يعزز من نفوذها و�صطوتها على �لدول �لعربية وغري �لعربية 

�ملحيطة بها من �لناحية �جليو�صيا�صية. لهذ�، ت�صعر “�إ�رش�ئيل” �أن �لتمكني لها يف �ملنطقة 

�أ�صبح قاب قو�صني �أو �أدنى، يف ظل حالة ��صطر�ب وت�رشذم و�صعف عربي. 

من  عدد�ً  فاإن  �ملورد،  هذ�  من  “�إ�رش�ئيل”  متتلكها  �لتي  �لفر�ص  توفر  من  وبالرغم 

�ملنازعات �ملتعلقة برت�صيم �حلدود �لبحرية، وعدم �لو�صول �إىل ت�صوية �صيا�صية للق�صية 

�لفل�صطينية، يعقد من عملية ��صتك�صاف �ملو�رد وتنميتها، ال �صيّما يف ظّل نز�عات �إقليمية 

طويلة �الأمد. 

وعالوة على ما �صبق، فاإن �كت�صافات �لغاز �لطبيعي �حلالية يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، 

هذه  ت�صبح  �أن  �أي�صاً  �ملتوقع  من  حيث  �ملنطقة،  دول  يف  �لطاقة  الأمن  كبرية  �آفاقاً  تتيح 

�لدول م�صدر�ً جديد�ً للغاز �لطبيعي بحلول �صنة 2020، و�صتعزز �أي�صاً �القت�صاد �ملحلي 

�للبناين  �القت�صاد  �صتعزز  �أي�صاً،  �ملطاف  نهاية  ويف  قب�ص،  �صيّما  وال  �ملنطقة  لدول 

يو�جهها  �لتي  و�لتجارية  �جليو�صيا�صية  �لتنظيمية  �لعو�ئق  من  وبالرغم  و�لفل�صطيني، 

تطوير �لغاز �لطبيعي وت�صديره يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، �إال �أنه يف نهاية �ملطاف �صيغري 

لعبة �لطاقة يف �ملنطقة، ويف �الأ�صو�ق �لعاملية �أي�صاً.



الف�صل اخلام�س
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م�صتقبل النفوذ الإ�صرائيلي على الدول 

الإقليمية، يف ظّل الكت�صافات اجلديدة للغاز 

يف �صرق البحر املتو�صط

ال�شيناريوهات امل�شتقبلية لكت�شافات غاز �رسق البحر املتو�شط:

ال �صّك �أن �كت�صاف مو�رد �لغاز �لطبيعي يف �رشق �لبحر �ملتو�صط له فو�ئد مهمة الأمن 

�أظهرت  بعدما  وذلك  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  منطقة  لدول  �القت�صادية  و�ملكا�صب  �لطاقة 

حو�ص  �أن   ،2010 �صنة  يف  �ملتحدة  �لواليات  يف  �أجريت  جيولوجية  ��صتق�صائية  در��صة 

�مل�رشق يكن �أن يحوز ما ي�صل �إىل 120 تريليون قدم مكعب من �لغاز �لطبيعي، وبالتايل 

وتتمركز الأوروبا،  �أي�صاً  ولكن  �ملنطقة،  لبلد�ن  فقط  لي�ص  �لطاقة  �إمد�د�ت  تاأمني   يكن 

باملخاطر  حمفوفة  ولكنها  و�لتنمية،  �لتنقيب  من  خمتلفة  مر�حل  يف  �الإقليمية  �لبلد�ن 

�ل�صيا�صية ومع�صالت �ل�صيا�صات. ومن ثم فاإن �لتعاون وحّل �لنز�عات، �ملبني على �أ�ص�ص 

م�رشوعة حتفظ لكل دولة حقها يف ��صتغالل مو�ردها، و�إن�صاء هياكل �لرت�بط، هي �رشوط 

م�صبقة الإطالق �إمكانات �ملنطقة، وحماية �لتدفق غري �ملعوق الإنتاج �لغاز يف �مل�صتقبل.

“�إ�رش�ئيل”، الأن  ومن بني �لدول �لر�ئدة يف جمال �لتعاون �الإقليمي يف جمال �لطاقة؛ 

�ال�صتعد�د�ت ال�صتخر�ج �لغاز من جماليها �لرئي�صيني )تامار وليفياثان(، هي بالفعل يف 

مر�حل متقدمة.

لهذ�، تنظر “�إ�رش�ئيل” يف مزيج من خيار�ت �لت�صدير على �أ�صا�ص �أن �لغاز هو تغيري 

“�إ�رش�ئيل”  �ل�صياق، تعطي  �ل�صيا�صية. ويف هذ�  �لكلي و�جلغر�فيا  �القت�صاد  حتمي بني 

�لعامة  �ملو�زنة  على  �أّثر  قد  م�رش  من  �لطاقة  و�رد�ت  تعطل  �إن  حيث  لالأردن،  �الأولوية 

�لعري�صة  عّمان  ��صرت�تيجية  �صمن  �الأردن  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لغاز  بيع  ويندرج  للمملكة، 

للتغيري �لتحويل يف �إمد�د�ت �لطاقة، مبا يف ذلك تنويع و�رد�ت �لغاز �لطبيعي من م�صادر 

بديلة يف �ملنطقة. 

وبناء على ما تقدم، يكن طرح بع�ص �ل�صيناريوهات �مل�صتقبلية الكت�صافات �لغاز يف 

حو�ص �رشق �لبحر �ملتو�صط على �لنحو �لتايل:
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الكلـي  القت�شــاد  بني  احلتمي  والتغري  ال�شــتثمار  �شــيناريو   اأولً: 

                 واجلغرافيا ال�شيا�شية:

وّقعت �رشكة نوبل �إنرجي، وهي يف حقول �لغاز لـ“�إ�رش�ئيل” عقد�ً بقيمة 500 مليون 

كما  �الإ�رش�ئيلي،  تامار  حقل  من  �لغاز  من  مكعب  قدم  مليار   66 لتوفري  �أمريكي  دوالر 

وّقعت �رشكتا نوبل �إنرجي وديليك ر�صالة نو�يا غري ملزمة مع �رشكة �لكهرباء �لوطنية 

�الأردنية، �لتي �صتعمل كم�صرتي للغاز، حيث �صتبلغ �لكميات �لتي �صت�صتوردها �ل�رشكة 

وتركز  عاماً.   15 مدى  على  يومياً  مكعب  قدم  مليون   225 نحو   2019 �صنة  من  بدء�ً 

�أن يربط  �صاأنه  25 كم من  يبلغ طوله  �أنابيب  بناء خط  �لبحث على  قيد  �أخرى  م�صاريع 

�صمال “�إ�رش�ئيل” ب�صمال �الأردن، مما ي�صهل توريد �لغاز �لطبيعي �إىل م�صانع �لت�صنيع 

بني  �لتحتية  �لبنية  �رش�كات  �أن  و��صع  نطاق  على  به  �مل�صلّم  ومن  �لرئي�صية.  �الأردنية 

بينهما، وبالنظر  �لعالقات  لتطبيع  �أن توفر حو�فز حقيقية  “�إ�رش�ئيل” و�الأردن، يكن 
�إىل �أن توفري �لطاقة �لرخي�صة و�ملوثوقة، من �صاأنه �أن يعزز �قت�صاد �ململكة �الأردنية، ويف 

�لوقت نف�صه �صيزيد من عائد�ت ت�صدير غاز حقل ليفياثان.

وهناك �أي�صاً خيار �إ�صايف ال�صتثمار �حتياطيات �لغاز �الإ�رش�ئيلية يف م�رش، وقد �أدى 

م�صتورد  �إىل  للغاز  م�صدِّر  من  م�رش  حتول  �إىل  �لقاهرة،  يف  �ل�صيا�صي  �ال�صتقر�ر  عدم 

، فاإن 
3
للطاقة. وبالرغم من �أن �إجمايل �حتياطيات م�رش �ملوؤكدة تبلغ نحو 2.2 تريليون م

�لتكنولوجي و�لنفقات  �لتقدم  بالرغم من  �إنتاجها و�حتياطياتها مل تتح�صن،  م�صتويات 

�لر�أ�صمالية �ل�صخمة، مما جعل �ثنني من مر�فق �لغاز �لطبيعي �مل�صال �لرئي�صية يف دمياط 

و�إدكو خاملني تقريباً. وهكذ� �أ�صبحت خطوط �الأنابيب من �حتياطيات �لغاز �الإ�رش�ئيلية 

�إىل م�رش من �أجل �لت�صييل و�إعادة �لت�صدير خيار�ً حقيقياً، مع مر�عاة �مل�صافة �لقريبة بني 

�ل�صو�حل �مل�رشية و�الإ�رش�ئيلية.

ويبدو �أن خيار نقل �لغاز �الإ�رش�ئيلي �إىل م�رش، �إما عن طريق عك�ص م�صار �لتدفق يف 

�أنابيب جديد حتت �صطح  �أو بناء خط  �أنابيب �لت�صدير �مل�رشي �لذي يعب �صيناء،  خط 

�لبحر له �أثر �إيجابي على �لعالقات �لثنائية بني م�رش و“�إ�رش�ئيل”، وزيادة �لتعاون بني 

�لبلدين على �الأقل بامل�صتوى �لر�صمي.

ما  لت�صدير  ملزمة  غري  نو�يا  ر�صالة  “�إ�رش�ئيل”  يف  تامار  حقل  �رشكاء  وّقع  بالفعل 

ي�صل �إىل 2.5 تريليون قدم مكعب من �لغاز على مدى 15 عاماً، عب حمطة دمياط للغاز 
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وهو  �الإ�صبانية،  للغاز  فينو�صا  يونيون  �رشكة  يديرها  �لتي  م�رش  يف  �مل�صال  �لطبيعي 

م�رشوع م�صرتك بني �إ�صبانيا للغاز �لطبيعي و�إيني �الإيطالية.

للتفاو�ص  جي  بي  جمموعة  مع  مبدئي  �تفاق  �إىل  ليفياثان  �رشكاء  تو�صل  وباملثل، 

على �صفقة لت�صدير �لغاز �إىل حمطة �لغاز �لطبيعي �مل�صال يف �إدكو �صمال م�رش عب خط 

�أنابيب جديد حتت �لبحر.

هناك خيار �آخر للت�صدير �إىل �جلري�ن �ملبا�رشين، ي�صمل خط �أنابيب حتت �صطح �لبحر 

من حقل ليفياثان يف “�إ�رش�ئيل” �إىل تركيا، ولكن هذ� �خلط يو�جه عر�قيل كثرية �صيا�صياً. 

وهناك �إجماع و��صع �لنطاق يف “�إ�رش�ئيل” على �أنه بدون �مل�صاحلة �ل�صيا�صية بني �لبلدين، 

فاإن �أّي تقدم يف �تفاقية ت�صدير �لغاز ما يز�ل بعيد �ملنال. كما يتم �لتعبري عن �لتحفظات 

مع  وتركيا،  “�إ�رش�ئيل”  بني  �لطاقة  الإطار  م�صتقبلية  �تفاقية  �أي  يف  �ملايل  باالأمن  �ملتعلقة 

تقدمي �قرت�حات تركز على �أن �الأمن �ملايل يكن توفريه من قبل طرف ثالث، مثل: �ملوؤ�ص�صة 

 The Overseas Private Investment �خلارج  يف  �خلا�صة  لال�صتثمار�ت  �الأمريكية 

 The Export–Import و�لبنك �الأمريكي لال�صتري�د و�لت�صدير ،Corporation )OPIC(

.Euler Hermes أو �رشكة يولرهريمي�ص �الأملانية� ،Bank of the United States

هو  �الإقليمية،  �لطاقة  جمال  يف  للتعاون  �آخر  مهماً  العباً  هناك  �أن  فيه،  �صّك  ال  ومما 

�لطبيعي.  للغاز  م�صدر  �إىل  �جلزيرة  حتّول  �أن  يكن  �لغاز  �كت�صافات  الأن  نظر�ً  قب�ص 

ويوؤكد �الإعالن �لذي �صدر �صنة 2015، عن �كت�صاف حقل غاز �أفروديت من قبل �رشكات 

نوبل وديليك و�أفنري �أويل، وجود �حتياطيات كبرية من �لغاز �لطبيعي �لقابل لال�صرتد�د 

حقل  يف  �لتجارة  ومتثل  قب�ص.  يف  �خلال�صة  �القت�صادية  �ملنطقة  من   12 �ملجموعة  يف 

�أفروديت عالمة فارقة على �نتقال قب�ص من مرحلة ��صتك�صاف �ملو�د �لهيدروكربونية 

�الأ�صلية  �لطبيعي  �لغاز  �حتياطيات  حتويل  نحو  مهمة  وخطوة  �ال�صتغالل،  مرحلة  �إىل 

وّقعت  وقد  لل�صادر�ت.  �أم  �ملنزيل  لال�صتعمال  �صو�ء  مايل،  دخل  م�صادر  �إىل  للجزيرة 

�لناجت  �لغاز لال�صتغالل  �لتعاون يف جمال  تفاهم مع م�رش حول  بالفعل مذكرة  قب�ص 

من حقل �أفروديت عن طريق ��صتخد�م �لبنية �لتحتية للغاز �ملوجودة يف م�رش عب خط 

�أنابيب مبا�رش حتت �لبحر. وباالإ�صافة �إىل ذلك، فاإن تن�صيب �رش�كة ثالثية بني قب�ص 

2014، بخ�صو�ص  �لثاين/ نوفمب  �لقاهرة يف ت�رشين  �إعالن  بتوقيع  و�ليونان،  وم�رش 

�لتعاون يف جمال �الأمن �لبحري و�لتعاون يف جمال �لطاقة. 
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لوقوعه  �ال�صرت�تيجي  �ليونان  موقع  ب�صبب  مهم  �ل�رش�كة  يف  �ليوناين  �لبعد  والأن 

على مفرتق �لطرق يف �أوروبا و�آ�صيا و�إفريقيا، و�لتي يكن �أن تعزز �لتعاون بني قب�ص 

وم�رش وكذلك “�إ�رش�ئيل”، من خالل ربط خطوط �أنابيب �لغاز بعيد�ً عن مناطق خطر 

�حلرب.

ويف جمال ��صتثمار مو�رد �لغاز �لطبيعي، حتتاج قب�ص �أي�صاً �إىل مو�جهة حتد رئي�صي 

يرتبط باإحدى خيار�ت �لت�صدير �الإقليمية �ملتعددة �ملطروحة على �لطاولة، وهو م�رشوع 

خط �الأنابيب �لذي يربط حقل ليفياثان �الإ�رش�ئيلي بال�صاحل �لرتكي. وبالن�صبة للجانب 

�لقب�صي  �لنز�ع  حّل  هو  �لت�صديري،  �خليار  لهذ�  �الأ�صا�صي  �ل�رشط  فاإن  �لقب�صي؛ 

�لرتكي، الأن خط �الأنابيب �صيتعني عليه عبور �ملنطقة �القت�صادية �خلال�صة �لقب�صية.

�للعبة  يف  متغري�ً  متثل  �لطبيعي  للغاز  قب�ص  �كت�صافات  �أن  فيه،  �صّك  ال  ومما 

و�لفر�ص  �ملخاطر  �أنو�ع  جميع  ي�صكل  �أن  �صاأنه  ومن  و�جليو�صيا�صية،  �جليو�قت�صادية 

�أن تركز �ل�صيا�صات  لالنتعا�ص �القت�صادي للجزيرة �لقب�صية. ويف هذ� �ل�صياق، يجب 

�لرنويجي  �لنموذج  �إىل  ي�صتند  �أن  يف�صل  قب�صي،  �صيادية  ثروة  �صندوق  �إن�صاء  على 

�لكفيل،  �إقليمي غري حكومي يدعمه  �أو جمل�ص  �الإير�د�ت، و�إن�صاء منظمة  الإعادة تدوير 

�لطاقة،  �صناعة  ور�بطات  �لطاقة،  �صناعة  خدمات  ومقدمي  و�ل�رشكات،  �لطاقة  ي�صمل 

�أن  يكن  �ملجل�ص  �إن�صاء  ومبجرد  �ملنطقة،  يف  �ل�صلة  ذوي  �الآخرين  �مل�صلحة  و�أ�صحاب 

�ملتو�صط. ومن ثم يكن  �لبحر  �ل�صاحلية يف �رشق  �لدول  يلتم�ص م�صاركة �حلكومة من 

�أن ت�صبح نقطة مرجعية، و�أي�صاً و�صيلة للتو��صل بني �حلكومات و�ل�صناعة، باالإ�صافة 

ومن  �ملنطقة.  يف  �الأطر�ف  بني  �ملفيدة  �لطاقة  لتنمية  و�خلطط  �الأفكار  لتبادل  مركز  �إىل 

�لطاقة  �ملتو�صط، توفر فر�صة ذهبية الأمن  �لبحر  �لغاز يف �رشق  �كت�صافات  �أن  �لو��صح 

وتعاونها، وهي فر�صة يجب عدم �إهمالها.

ثانياً: �شيناريو التعاون الدويل حلل امل�شكلة القرب�شية:

توطيد  خالل  من  وحتديد�ً  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  �لطبيعي  �لغاز  �كت�صاف  �إن 

و�الحتاد  تركيا  بني  �لعالقة  تن�صيط  يعيد  �أن  يكن  و“�إ�رش�ئيل”،  قب�ص  بني  �لعالقة 

�الأوروبي، باالإ�صافة �إىل �أن �أي حت�صن يف �لعالقات بني تركيا و�الحتاد �الأوروبي يعتمد 

على حّل للم�صكلة �لقب�صية. وقد جعل �لغاز �لطبيعي هذ� �حلل �أكرث �صعوبة، من خالل 

تعميق �نق�صامات �الأطر�ف حول �ل�صيادة. ومع ذلك، هناك طريقة يكن �أن ت�صاعد فيها 
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�الكت�صافات �لغازية يف �رشق �لبحر �ملتو�صط على حت�صني �لعالقات بني تركيا و�الحتاد 

جلميع  �لكفاية  فيه  مبا  قوية  حو�فز  يقدم  �لذي  �لغاز  تعاون  �صيناريو  وهو  �الأوروبي، 

�الأطر�ف حلل �مل�صكلة �لقب�صية. ومن بني �الأفكار �ملختلفة �لتي مّت �قرت�حها، فاإن خيار 

خط �الأنابيب باالإ�صافة �إىل �لغاز �لطبيعي �مل�صال، هو �الأكرث وعد�ً.

ثالثاً: �شيناريو النزاع على احلدود البحرية بني “اإ�رسائيل” ولبنان:

�أغ�صط�ص  �آب/  يف  �للبناين  �لبملان  و�فق  �ل�صيا�صية،  �مل�صاحنات  من  �أ�صهر  عدة  بعد 

2011، على م�رشوع قانون تر�صيم �حلدود �لبحرية للبالد مع “�إ�رش�ئيل” وقب�ص. وبعد 

ب�صعة �أ�صهر، ر�صمت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية من جانب و�حد حدود “�إ�رش�ئيل” �لبحرية 

�القت�صادية  �ملنطقة  تنتهك  �إنها  �هلل،  وحزب  �للبنانية  �ل�صلطات  تقول  و�لتي  لبنان،  مع 

. و�لو�قع �أن لبنان تو�ّصل يف وقت �صابق �إىل �تفاق مع قب�ص، 
2
�للبنانية مبقد�ر 850 كم

�أن تعّب �حلكومة �لرتكية  �أبد�ً، ب�صبب �ملخاوف من  ولكن �التفاق مل ي�صّدق عليه لبنان 

عن حتفظاتها بالن�صبة لهذ� �التفاق، مما يعّر�ص �مل�صالح �القت�صادية بني تركيا ولبنان 

للخطر. لهذ�، طلبت �ل�صلطات �للبنانية من �الأمم �ملتحدة �مل�صاعدة يف �إقامة حدود بحرية 

موؤقتة بني لبنان و“�إ�رش�ئيل”، وهي خط بحري يعادل �خلط �الأزرق �لذي و�صعته �الأمم 

�ملتحدة يف �صنة 2000، ولكن �الأمم �ملتحدة مرتددة يف حتمل هذه �ملهمة �ملحتملة. ويوجد 

يف كل من “�إ�رش�ئيل” ولبنان تريليونات من �الأقدم �ملكعبة من �لغاز �لطبيعي حتت �ملاء، 

ومن �ملمكن �ال�صتفادة ب�صكل كبري من هذه �ملو�رد. ومع ذلك، يحتاج �الأمر �إىل م�صاعدة 

�الأمم �ملتحدة يف ت�صهيل �ملفاو�صات غري �ملبا�رشة بينهما، للم�صاعدة يف تر�صيم �حلدود، 

وحتدث هذه �لعملية عادة عن طريق �ملفاو�صات �لثنائية �أو �لتحكيم �ملتفق عليه ب�صورة 

�لفر�صة.  هذه  مثل  توجد  ال  حرب،  حالة  يف  يز�الن  ما  �لبلدين  الأن  ذلك،  ومع  متبادلة. 

ب�صكل  عليها  �ملتنازع  �ملنطقة  يف  �لغاز  و“�إ�رش�ئيل”  لبنان  ي�صتغل  باأن  �خلب�ء  وين�صح 

م�صرتك، من خالل ما ي�صمى “�لتوحيد” بق�صمة �لغاز، ثم تطوير �خلز�ن معاً وفقاً للجزء 

�لن�صبي لكل جانب. و�إال من �ملمكن �أن يقوم كل جانب باحلفر على حدة، مما �صيوؤدي �إىل 

�ملزيد من �لنز�عات بني �لبلدين.

رابعاً: �شيناريو املخاطر التنظيمية تعيق ا�شتغالل الغاز:

غني عن �لبيان �أن �مل�صتثمرين يو�جهون �لكثري من �ل�صعوبات يف “�إ�رش�ئيل”، حيث 

�إن مفهوم �أمن �لطاقة هو مو�صوع ح�صا�ص يف بلد ُيعد نف�صه جزيرة معزولة �صيا�صياً يف 
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�ملنطقة، وهناك كثري من �الإ�رش�ئيليني غري ر��صني عن ت�صدير �لبالد للرثوة �لطبيعية، 

مّت   ،2013–2000 �لفرتة  ففي  مرتفعة،  “�إ�رش�ئيل”  يف  و�لتجارية  �ل�صيا�صية  فاملخاطر 

�مل�صتثمرين.  ثقة  عزز  مما  و�لغاز،  بالنفط  يتعلق  فيما  و�ملايل  �لتنظيمي  �الإطار  تنقيح 

من  فقط   %40 بن�صبة  �لغاز  �صادر�ت  �صتخف�ص  �أنها  �حلكومة  �أعلنت   ،2012 �صنة  ويف 

�الحتياطيات �ملحتملة، من �أجل �صمان �الإمد�د�ت �ملحلية لل�صنو�ت �لـ 25 �ملقبلة، وكانت 

هناك �أي�صاً دعو�ت لفر�ص �رش�ئب �إ�صافية على �صادر�ت �لغاز يف �مل�صتقبل، �إال �أنه مّت 

�الحتكار  مكافحة  هيئة  �أعربت  �أن  بعد  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �لغاز  حقول  �أكب  تطوير  تعليق 

عن قلقها �إز�ء عدم وجود �ملناف�صة، حيث ي�صيطر �حتاد نوبل وديليك على حقول تامار 

وليفياثان، �الأمر �لذي جعل �جلهات �لق�صائية تف�صل باالأمر على �أنه �حتكار�ً. 

لدول  وال�شتفادة  للغاز  ال�شالم”  “اأنابيب  خط  مّد  �شيناريو   خام�شاً: 

                        ال�رسكاء:

من �ملعروف �أن �لبحر �ملتو�صط ال يعّب عموماً عن منطقة �صيا�صية باملعنى �لتقليدي، 

 The Union for theالأن �ملنتدى �ملوجود لدول �لبحر �ملتو�صط، �الحتاد من �أجل �ملتو�صط

)Mediterranean )UfM، ال يلزم �الأع�صاء بقو�عد قانونية معينة، حيث ال يوجد هيكل 

ر�صمي يربط �صمال وجنوب �لبحر �ملتو�صط، �أو ي�صجع �لتز�ماً حمدد�ً بالقانون �لدويل، 

لهذ� ترى �لواليات �ملتحدة �حلو�فز �لديبلوما�صية و�القت�صادية فر�صة خا�صة ومتاحة 

يحتاجها �رشق �لبحر �ملتو�صط الإن�صاء بنية حتتية جديدة للطاقة، بعدما مّت �كت�صاف �لغاز 

�صنة 2010. ومن وجهة نظرهم، فاإن �لفائدة �لرئي�صية للمنطقة، هي ��صتخد�م وت�صدير 

هذه �ملو�رد �لطبيعية �ملكت�صفة حديثاً، ولكنها لن ت�صتخدم، ولن ت�صدر بدون بنية حتتية 

جديدة. ويكن �أن ت�صمل هذه �لبنى �مل�صايف �جلديدة، وزيادة قنو�ت �لنقل، باالإ�صافة �إىل 

زيادة �ال�صتثمار �ملحتمل يف �ملنطقة.

البحري غزة  غاز  حقل  من  الفعلي  الإنتاج  بدء  �شيناريو   �شاد�شاً: 

                         “غزة مارين”:

يعتقد �لباحث �أن �كت�صاف �لغاز �لطبيعي يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، وحتديد�ً حقل �لغاز 

غزة مارين قبالة �صو�حل قطاع غزة و“�إ�رش�ئيل” ي�صع �لعر�قيل و�حلجج �ل�صيا�صية �أمام 

�لفل�صطينيني من �أجل عدم ��صتغالل هذه �لرثوة �لقيمة ودجمها باالقت�صاد �لفل�صطيني. 
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ويبدو �أن �الأمر قد تغرّي يف �لتوجهات �ل�صيا�صية �الإ�رش�ئيلية جتاه �إمكانية ��صتغالل 

�لغاز  حقول  �كت�صاف  بعد  وذلك  دولياً،  عليه  و�ملتفق  �لطبيعي  حلقهم  �لفل�صطينيني 

�ل�صخمة قبالة �صو�حل “�إ�رش�ئيل”.

لهذ� كله يتطلع �صندوق �ال�صتثمار �لفل�صطيني يف �إطار روؤيته للمرحلة �ملقبلة الإحد�ث 

تغرّي �إيجابي يف جممل �لو�صع �القت�صادي يف قطاع غزة، وذلك عب تعاونه مع �لقطاعني 

�لكفيلة  �مل�صاريع  من  جملة  لتنفيذ  بالتنمية  �ملهتمة  �لدولية  و�ملوؤ�ص�صات  و�خلا�ص  �لعام 

بالنهو�ص بالو�صع �القت�صادي �لفل�صطيني، وخ�صو�صاً مع �إمكانية تطوير قطاع �لطاقة 

يف قطاع غزة من خالل �ال�صتغالل �الأمثل ملورد حقل غاز غزة مارين، و�ملتمثلة باال�صتغناء 

عن �رش�ء وقود �لديزل من “�إ�رش�ئيل” ل�صالح حمطة توليد �لكهرباء بقطاع غزة، و�لتي 

تكلف �خلزينة �لفل�صطينية تقريباً مبلغ 46 مليون دوالر �صنوياً جر�ء �رش�ء �لديزل من 

�أبناء  �أجل ت�صغيل حمطة �لكهرباء هذ� من جانب. باالإ�صافة لت�صغيل �الأيدي �لعاملة من 

�إيجابية منتجة وم�صهمة يف  �إىل طاقة  ��صتهالكية  قطاع غزة وحتويلهم من طاقة �صلبية 

عملية �لتنمية �ل�صاملة من جانب �آخر. باالإ�صافة الإمكانية ت�صدير �لغاز �لطبيعي للدول 

�ملجاورة، مما �صيوؤدي لتعزيز �إنز�ل ن�صبة �ملدفوعات �لفل�صطينية من �أجل �إيجاد تو�زن 

يف �مليز�ن �لتجاري �لفل�صطيني.

خال�شة:

�لكبرية  بالفائدة  �صتعود  �جلديدة  �لغاز  �كت�صافات  �أن  �لدر��صة؛  خالل  من  يتجلى 

على “�إ�رش�ئيل” يف جمالها �جليو�صيا�صي، وذلك عن طريق ت�صييق �لفجو�ت �لتي كانت 

�أي�صاً  �الكت�صافات  هذه  �صت�صمح  كما  لها،  �ملجاورة  �لدول  بع�ص  وبني  بينها  موجودة 

�لغاز  �حتياطيات  و�صت�صمح  كبري،  ب�صكل  �لطاقة  �أمن  بتح�صني  �الإ�رش�ئيلية”  لـ“�لدولة 

�لطبيعي �ملحلية لـ“�إ�رش�ئيل” بتو�صيع ��صتهالكها من �لغاز �لطبيعي. وبالتايل، �حلد من 

�لتلوث، وحت�صني �ل�صحة �لعامة، و�حلد من �النبعاثات �لتي قد تت�صبب يف تغرّي �ملناخ، كما 

و�صتوؤدي  �الإ�رش�ئيلي،  لالقت�صاد  كبرية  فو�ئد  �أي�صاً  �لطبيعي  �لغاز  �كت�صافات  �صتوفر 

�لطبيعي  �لغاز  فاإن �حتياطيات  �إىل ذلك،  �لطاقة. وباالإ�صافة  �نخفا�ص تكاليف توليد  �إىل 

با�صتخد�م  �ملتعلق  �لعاملي  �لتكنولوجي  �لتطور  يف  �النخر�ط  على  “�إ�رش�ئيل”  �صتحفز 

�لغاز �لطبيعي يف قطاعات متنوعة، مثل �لنقل. وقد بد�أت �حلكومة بالفعل يف تخ�صي�ص 

�الأمو�ل لتعزيز �لتطور�ت �لعلمية يف هذ� �ملجال. 
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ينطوي  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  وت�صديرها  �لهيدروكربونية  �ملو�رد  ��صتغالل  �إن 

جيو�صيا�صية،  �آثار  ذ�ت  هائلة  و�صيا�صية  وقانونية  و�أمنية  و�إد�رية  تقنية  حتديات  على 

وتركز �لتحديات �لتقنية على �لبنية �لتحتية و�لتمويل. وت�صمل �لتحديات �الإد�رية �أي�صاً 

قدرة �حلكومات على �إجناز ذلك، و�لروؤية طويلة �الأمد على �ال�صتفادة من �الحتياطيات 

على �أكمل وجه. 

�ملتو�صط  �لبحر  �رشق  يف  بلد�ن  عدة  بني  �الإقليمية  �لنز�عات  تعيق  �أن  �ملمكن  ومن 

حيث  و��صتغالله،  �لطبيعي  �لغاز  ال�صتك�صاف  �ملنطقة  يف  و�لتطوير  �لتنقيب  عمليات 

�لتنمية �مل�صرتكة  �لتي تو�جه  �لتحديات  �إىل زيادة  �لبحرية  �لنز�عات على �حلدود  توؤدي 

ال�صتغالل �ملو�رد �ملحتملة يف هذه �ملنطقة، كما يكن �أن حتّد من �لتعاون بني دول �ملنطقة 

ب�صاأن خيار�ت �لت�صدير �ملحتملة.

حا�رشة  تبدو  �الأو�صط،  �ل�رشق  ملنطقة  �جليو�صيا�صية  �خلريطة  ت�صكيل  �إعادة  �إن 

ناجت  �لبعيد  �ملدى  يف  ثالثياً  حتالفاً  نالحظ  فلرمبا  هناك،  �جلارية  �الأحد�ث  م�رشح  على 

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 

�قت�صادياً  عمقاً  و�صيمنحها  “�إ�رش�ئيل”،  على  �الإيجابي  باالأثر  ذلك  و�صينعك�ص  �لدول. 

مهماً يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، و�صيخفف �لعزلة �الإقليمية �لتي كانت مفرو�صة عليها.

�ال�صتعمارية، و�صّد  �لتو�صعية  �الإ�رش�ئيلية  �الأطماع  �لوقوف يف وجه  �أجل  لذلك من 

هيمنتها على جميع �الأ�صعدة، و�إجبارها على �العرت�ف باحلقوق �لفل�صطينية و�لعربية 

يف  �جليو�صيا�صي  �لتو�زن  �إعادة  يتطلب  كافة،  �لدولية  و�الأعر�ف  �ملو�ثيق  كفلتها  �لتي 

يف  �ملنطقة  �صيا�صة  ر�صم  يف  وفعاالً  قوياً  تاأثري�ً  ليُحدث  �لعربية،  �لدول  ل�صالح  �ملنطقة 

جميع �ملجاالت.

و�إجماالً فقد حققت �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية خالل �لفرتة �ل�صابقة جمموعة من �ملكا�صب 

�قت�صادياً  لـ“�إ�رش�ئيل” تفوقاً  �لبحر �ملتو�صط، مما يجعلها بل وي�صمن  يف منطقة �رشق 

كبري�ً، يف ظّل عدم وجود كفاءة ومقدرة م�رشية و��صحة يف �إد�رة �أكب حقول �لغاز �لطبيعي 

تريليون   30 بنحو  �حتياطياته  تقدر  �لذي  �لعمالق  ظهر  حقل  وهو  �ملتو�صط،  �لبحر   يف 

�أّي روؤية ��صرت�تيجية مل�رش يف هذ� �الإطار، و�أهمها م�صالح  قدم مكعب، مع عدم وجود 

وب�صكل  �لتحرك  يف  بد�أت  قد  �الإقليم  دول  غالبية  نرى  �ملقابل،  ويف  �القت�صادية.  م�رش 
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�رشيع من �أجل �حل�صول على �أكب قدر ممكن من “كعكة” �لغاز �لطبيعي يف �رشق �لبحر 

�ملتو�صط، و�جلميع يتناف�ص، ويبحث عن م�صاحله بالدرجة �الأ�صا�صية، و�صتكون �لغلبة 

حو�ص  منطقة  يف  �لطبيعي  �لغاز  �حتياطيات  من  قدر  �أكب  على  ي�صيطر  ومن  لالأقوى، 

�رشق �لبحر �ملتو�صط. ولذلك، فاإن �ملنطقة �صتبقى ترت�وح ما بني �رش�ع �لنفوذ و�إد�رة 

�لتعاون، وذلك ح�صب تقدير �مل�صالح �مل�صرتكة بني دول �ملنطقة. 

لذلك فاإن �لتد�عيات �الإيجابية تخ�ص “�إ�رش�ئيل” ذ�تها، وت�صب يف كفة مو�زين �لقوة 

�الإ�رش�ئيلية على ح�صاب كفة مو�زين �لقوة �لعربية، وخ�صو�صاً من �لناحية �القت�صادية 

�لع�صكرية و�ال�صرت�تيجية، وبالتايل �صتعزز من نفوذها على �لدول �لعربية وغري �لعربية 

يف �ملنطقة، وفر�ص �صيا�صة �الأمر �لو�قع. 

ولكن على �صعيد �ل�صلطة �لفل�صطينية فاإن “�إ�رش�ئيل” تقوم با�صتغالل حقول �لغاز 

�النق�صام  �القت�صادية لقطاع غزة م�صتفيدة بذلك من  �ملنطقة  �لو�قعة يف حدود  �لبحرية 

�لفل�صطيني، �إ�صافة �إىل �ل�صغط �ل�صديد �لذي يتعر�ص له �لقطاع جر�ء �حل�صار �ل�صديد 

“�إ�رش�ئيل”  بوجه  �لوقوف  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مقدرة  عدم  مع  عليه،  �ملفرو�ص 

و�ملطالبة باحلقوق و�لرثو�ت �لفل�صطينية �لبحرية يف �رشق �لبحر �ملتو�صط.

وعالوة على ما �صبق فنوؤكد باأن �كت�صافات �لغاز �لطبيعي يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، 

هذه  ت�صبح  �أن  �أي�صاً  �ملتوقع  من  حيث  �ملنطقة،  دول  يف  �لطاقة  الأمن  كبرية  �آفاقاً  تتيح 

�القت�صاد  �أي�صاً  و�صتعزز   ،2020 �صنة  بحلول  �لطبيعي  للغاز  جديد�ً  م�صدر�ً  �لدول 

�ملحلي لدول �ملنطقة وال �صيّما قب�ص، ويف نهاية �ملطاف �أي�صاً �صتعزز �القت�صاد �للبناين 

يو�جهها  �لتي  و�لتجارية  �جليو�صيا�صية  �لتنظيمية  �لعو�ئق  من  وبالرغم  و�لفل�صطيني، 

تطوير �لغاز �لطبيعي وت�صديره يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، �إال �أنه يف نهاية �ملطاف �صيغري 

لعبة �لطاقة يف �ملنطقة، ويف �الأ�صو�ق �لعاملية �أي�صاً، وخ�صو�صاً �لقارة �الأوروبية �لتي ما 

�الحتاد  عليها  يفر�ص  �لتي  رو�صيا  على  �لغاز  من  و�رد�تها  يف  كبري  حّد  �إىل  تعتمد  ز�لت 

ومن  �لقرم،  جزيرة  �أزمة  منذ  �قت�صادية  عقوبات  فعلياً  �ملتحدة  و�لواليات  �الأوروبي 

�أن ياأتي �حلّل من  �أو  ثم فاإن �لبديل �ملطروح عليها كان �لغاز �الأمريكي بتكلفته �الأعلى، 

�لغاز �الأخرية يف �رشق �ملتو�صط، حيث �صيكون يف كل  �جلنوب �ل�رشقي عب �كت�صافات 

�الأحو�ل �الأقرب �إىل �أوروبا.
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1. �إن �كت�صافات �لطاقة يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، هي عبارة عن متغري�ت جيو�صيا�صية 

و�أمنية بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل” وقب�ص من حيث �أمن �لطاقة، و�إىل حّد ما �الأمن ب�صكل عام، 

�آثار على  و�صط وقب�ص. كما ولها  �الأ �ل�رشق  �لنز�عات يف  �أنها قد تعزز جهود حّل  كما 

�أمن �لطاقة يف م�رش و�الأردن و�ل�صلطة �لفل�صطينية، من خالل و�رد�ت �لغاز �ملحتملة من 

“�إ�رش�ئيل”. ويكن لهذه �لو�رد�ت من ناحية �قت�صادية �أي�صاً �أن تعزز ��صتقر�ر �لنظام 
ردن، وذلك من خالل تعزيز �قت�صادها، غري �أنها قد تت�صبب ب�صخط �صعبي  يف م�رش و�الأ

�ل�رش�ع على ملكية  يوؤدي  �أن  نف�صه، يكن  �لوقت  “�إ�رش�ئيل”. ويف  �لتطبيع مع  ب�صبب 

�ملو�رد �إىل تفاقم �لتوتر�ت �لقائمة بني تركيا وقب�ص وبني “�إ�رش�ئيل” ولبنان. لذلك، فاإنه 

من �ملمكن �أن توفر �آثار هذه �لتوتر�ت خماطر جديدة لال�صتقر�ر �الإقليمي.

بـ“�إ�رش�ئيل”، ولكنها �صت�صكل حتديات  2. هناك خيار�ت ت�صديرية حمتملة خا�صة 

�ليونان ك�صوق حمتمل، وذلك  مّت طرح  �صيا�صية. وقد  ما تكون حتديات  كبرية، وغالباً 

وتقرتح  �الإ�رش�ئيلي،  للغاز  �آخر  �صوقاً  �لهند  وُتعد  �لبحر،  حتت  �أنابيب  خط  طريق  عن 

�رشكة غازبروم �لرو�صية �لعمالقة م�رشوعاً م�صرتكاً. وقد يكون �خليار �الأكرث جدوى 

“�إ�رش�ئيل”، هو ت�صدير �لغاز �لفائ�ص من �لغاز �لطبيعي �مل�صال، و�لذي يتم  من ناحية 

حتويله من خالل خط �الأنابيب �لقادم من م�رش.

منطقة  يف  حقل  �أكب  وهو  �لبحرية،  م�رش  يف  زوهر  غاز  حقل  �كت�صاف  �إن   .3 

�ل�رشق �الأو�صط �أدى �إىل زيادة �الأمان بالن�صبة لتغطية �حتياجات دول �ملنطقة من جمال 

�لغاز �لطبيعي.

4. �إن م�رش حتمل مفاتيح م�صتقبل �لغاز يف �رشق �لبحر �ملتو�صط، ويكنها �أن تقرر 

�مل�صي قدماً مبفردها عن طريق ت�صدير كميات �لغاز �لتي �صت�صبح تدريجياً على ر�أ�ص 

�لطلب �ملحلي، �أو قد يعتمد على �لبنية �الأ�صا�صية �مل�صدرة �حلالية، ومن �صاأن �إن�صاء مركز 

“�إ�رش�ئيل” وقب�ص  �لعبور، و��صتغالل  �الإير�د�ت من خمطط  جديد يف �ملنطقة، �صمان 

لتوزيع  الأوروبا  جديدة  فر�صاً  �صيتيح  �أنه  كما  كامل،  ب�صكل  �لغاز  من  الحتياجاتها 

و�رد�ت �لغاز �لطبيعي �إليها، ب�صبب �نخفا�ص �الإنتاج �ملحلي.
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�لغاز  �كت�صافات  لكن  �لبحرية،  �لع�صكرية  �لقوة  على  تركز  “�إ�رش�ئيل”  تكن  مل   .5

�لطبيعي �جلديدة جعلتها تركز على عدة م�صادر لكي تزيد من قدر�تها �لبحرية، حيث 

�إنها ب�صدد �إن�صاء �أكب �أ�صطول بحري متقدم تكنولوجياً يف منطقة �رشق �لبحر �ملتو�صط. 

وقد �صعت “�إ�رش�ئيل” موؤخر�ً �إىل زيادة قدر�ت �صفن �لدوريات �ل�رشيعة �ملتابعة لها، بناًء 

على طلب من �رشكة �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية.

6. يعزز غاز �رشق �ملتو�صط �أمن �لطاقة يف قب�ص )دولة ع�صو يف �الحتاد �الأوروبي(، 

و“�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة �لفل�صطينية )وكالهما يرتبط �رتباطاً وثيقاً باالحتاد �الأوروبي(، 

بطريقة  �ملو�رد  هذه  تطوير  يتم  �أن  ينبغي  �الأوروبي،  باالحتاد  �لطاقة  �أمن  يعزز  والأنه 

م�صتد�مة، كجزء من ��صرت�تيجيات �لطاقة �ملتو�زنة �ل�صاملة، لذلك فاإن �الحتاد �الأوروبي 

تتجاور  و�لتي  �ملنطقة  ��صتقر�ر  يف  قوية  م�صلحة  لديه  �أن  العتبار  قوياً  �هتماماً  يويل 

مبا�رشة مع �أر��صيه.

7. �الكت�صافات �لتي ظهرت يف �رشق �لبحر �ملتو�صط قادرة على تغيري م�صتقبل �لطاقة 

لدى �لدول �ملالكة لهذه �ملو�رد، و�صيكون لها ُبعد على م�صتقبل �لتعاون �الإقليمي يف جمال 

�لطاقة بني �لدول �لتي ترتبط بعالقات مع “�إ�رش�ئيل”، ويكن الكت�صافات �لغاز يف منطقة 

��صتخد�مه  يكن  فبع�صها  متعددة،  �أغر��صاً  تخدم  �أن  �ملتو�صط  �الأبي�ص  �لبحر  �رشق 

�خلا�ص  �لطاقة  �أمن  يف  في�صهم  ت�صديره  يكن  �الآخر  وبع�صها  �ملحلي،  لال�صتهالك 

باأوروبا، �إذ يخف�ص �عتمادها على موردين حمدودين.

8. �أوجدت هذه �الكت�صافات �أهد�فاً حمتملة جديدة ملزيد من �ال�صتك�صاف �صو�ء على 

�ل�صاطئ �أم يف �خلارج، وهي م�صكلة ت�صكل م�صدر قلق خا�ص لـ“�إ�رش�ئيل”، ب�صبب قيام 

رو�صيا.  ذلك  يف  مبا  �أخرى،  دول  �إىل  باالإ�صافة  �لبحري،  وجودها  بتعزيز  �ملنطقة  دول 

خطر  من  ويزيد  للطاقة،  �لتحتية  �لبنية  حماية  يعزز  �لبحري  �لن�صاط  زيارة  �أن  كما 

�إمكانية �لت�صعيد. وقد ي�صتتبع ذلك تدخل �ل�صفن �لبحرية  وقوع حو�دث يف �لبحر، مع 

�الأمريكية، ب�صبب قربها من �ملنطقة. وال ينبغي �ملبالغة يف هذه �ملخاطر، وال تقارن هذه 

و�صط. ومع ذلك، فاإنها  خرى يف �ل�رشق �الأ �ملخاطر بتلك �ملتاأ�صلة يف م�صارح �ل�رش�ع �الأ

ت�صتحق �هتماماً م�صتمر�ً من �أوروبا و�لواليات �ملتحدة، �إذ� ما �أريد لهذه �ملو�رد �جلديدة 

قليمي، وال ت�صبح م�صدر�ً �إ�صافياً للنز�ع. �أن ت�صهم يف �ال�صتقر�ر �الإ
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9. �إن �كت�صافات �لغاز يف حو�ص �رشق �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط �صت�صفي ُبعد�ً جديد�ً 
�إىل �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، العتبار �لرثو�ت �لطبيعية �لكامنة يف �ملناطق �القت�صادية 

�لناجتة  �ملتو�صط من ناحية، و�عتبار �خلالفات و�لتعقيد�ت  �لبحرية يف �رشق  �خلال�صة 

�أخرى،  عن غياب حدود بحرية مر�صومة قبل �الكت�صافات يف معظم �الأحيان من ناحية 

نقطة  ر�صم  من  �لر�هن  �لوقت  حتى  �لتمكن  عدم  �حل�رش،  ال  �ملثال  �صبيل  على  فهناك 

�لعر�قيل  �إىل  باالإ�صافة  هذ�  و“�إ�رش�ئيل”،  ولبنان  قب�ص  بني  �لبحرية  �لثالثية  �حلدود 

�لفل�صطينية،  �ملياه  يف  �لبحري  مارين  غزة  حقل  تطوير  على  “�إ�رش�ئيل”  فر�صتها  �لتي 

للخالفات �لرتكية  ُبعد�ً جديد�ً  �لتي فجرت  �لغاز  �إىل �الكت�صافات �جلديدة من  باالإ�صافة 

�لقب�صية، و�لتي على �إثرها ُعقدت جل�صات مفاو�صات بني �الأمم �ملتحدة وقب�ص وتركيا 

حلل هذ� �خلالف، و�لتي و�صلت يف نهاية �ملطاف �إىل �لف�صل يف تر�صيم هذه �حلدود بني 

�لدولتني. 

تاأثري  له  يكون  �أن  يكن  �ملتو�صط،  �لبحر  �رشق  يف  �لبحرية  �لغاز  �كت�صافات  �إن   .10
عميق على م�صتقبل �لطاقة و�القت�صاد و�جلغر�فيا �ل�صيا�صية يف �ملنطقة، ولكن بالرغم من 

�لفر�ص �لتي توفرها هذه �ملو�رد، �إال �أن عدد�ً من �ملنازعات و�ل�رش�عات �ملتعلقة برت�صيم 

�إقليمية  نز�عات  ظّل  يف  �صيّما  ال  �ملو�رد،  ��صتك�صافات  عملية  من  يعّقد  �لبحرية  �حلدود 

طويلة �الأمد.

غزة  غاز  حقل  تطوير  رخ�صة  من  وخروجها  �لبيطانية  �صل  �رشكة  �ن�صحاب   .11
و�رشكة  �لفل�صطيني  �ال�صتثمار  �صندوق  ح�صة  زيادة  �إىل  �أدى  مارين(  )غزة  �لطبيعي 

�ملقاولون �ملتحدون بن�صبة 5.27% لكل منهما، كما �صيتم تخ�صي�ص ن�صبة 45% ل�رشكة 

عاملية مطورة بدالً من �صل �لبيطانية. �الأمر �لذي �صيوؤدي لتد�عيات فعلية �إيجابية على 

�لطبيعية  �لرثوة  �لتنفيذ ودمج هذه  �لعملي ملرحلة  �لفل�صطينية، و�لبدء  �ل�صلطة  �قت�صاد 

بالغاز  وجنني  غزة  يف  �لكهرباء  توليد  حمطات  تزويد  وخ�صو�صاً  �ل�صلطة،  �قت�صاد  يف 

مبالغ  لتوفري  باالإ�صافة  “�إ�رش�ئيل”،  من  �ملحروقات  ��صتري�د  عن  و�ال�صتغناء  �لطبيعي 

�أيادي عاملة و�لتقليل  كبرية كانت تنفقها خزينة �ل�صلطة جر�ء ذلك، باالإ�صافة لت�صغيل 

من ن�صب �لبطالة يف �ملجتمع �لفل�صطيني.

�ملتاحة  �لو�صائل  جميع  ��صتخد�م  يف  و�صت�صتمر  �حتالل  دولة  هي  “�إ�رش�ئيل”   .12
�لرثوة  هذه  ��صتغالل  من  �لفل�صطينيني  ملنع  دولياً  �مل�رشوعة  غري  �لعر�قيل  وت�صع  لها، 

�لطبيعية، متذرعة بذلك بحجج �أمنية تارة و�غت�صاب لهذه �ملو�رد تارة �أخرى.
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خريطة رقم 1: جغرافية نفط وغاز �رسق البحر املتو�شط

Source: Michael Ratner, “Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean,” Congressional Research 
Service, 15/8/2016, https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44591.pdf
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خريطة رقم 2: حقول الغاز على طول �شواطئ �رسق فل�شطني املحتلة

Source: Ellinas Charles, Roberts John and Tzimitras Harry, “Hydrocarbon Developments in the  
             Eastern Mediterranean,” Atlantic Council, August 2016.
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 خريطة رقم 3: تق�شيم البلوكات اخلا�شة بالغاز يف �رسق املتو�شط،  

ويظهر فيها البلوك رقم 9

�مل�صدر: موقع وكالة �الأنا�صول، 2018/2/9.
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 خريطة رقم 4: منطقة املياه الإقليمية الفل�شطينية مقابل �شاطئ قطاع غزة،

ويظهر فيها موقع حقل الغاز غزة مارين

Source: Shell divests offshore block in Palestine, site of Offshore Energy Today, 4/4/2018, 
              https://www.offshoreenergytoday.com/shell-divests-offshore-block-in-palestine/
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 خريطة رقم 5: موقع حقل الغاز امل�رسي ظهر

Source: Site of Egypt Independent, 19/4/2016, https://egyptindependent.com/egypt-s-zohr-gas- 
              field-produce-1-bln-cubic-feet-day-end-2017/
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�رشكة �آي تي بي للنفط و�لغاز، 53

 ،163  ،95 لال�صتك�صافات،  �أويل  �أفنري  �رشكة 

175

�رشكة �إك�صون موبيل، 61، 150

�ل�رشكة �الأمريكية للغاز و�لتكنولوجيا )�أي جي 

�أند تي(، 53

�رشكة �إنرجني، 81

�رشكة �إي�رش�مكو �لنقب، 52–54

�رشكة �إيالت - �أ�صكلون )�إيبك(، 140

 ،123  ،113  ،105  ،76  ،63–62 �إيني،  �رشكة 

167 ،164 ،153 ،125

�رشكة برتوليوم �ملحدودة للطاقة، 159

�رشكة بريت�ص برتوليوم بي بي، 63، 107

،114–113 غاز،  بريت�ص   - جي  بي   �رشكة 

175 ،157–156

�رشكة توتال، 61، 105، 150

�رشكة توليد �لطاقة �لفل�صطينية، 119، 159

�رشكة دولفينو�ص، 96، 113

�رشكة ديبا، 167

�رشكة ر��صيو �أويل لال�صتك�صافات، 95

 ،150  ،132  ،115–114  ،64  ،61 �صل،  �رشكة 

185 ،160

�رشكة �صيفرون، 61، 150

�رشكة �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية، 80، 184

�رشكة �لطاقة �لرو�صية �صويوزنفتيجاز، 165

�رشكة غاز �رشق �ملتو�صط، 53، 96

)�صيجا�ص(،  �الإ�صبانية  �مل�رشية  �لغاز  �رشكة 

132

�رشكة غازبروم، 125، 165، 183

 ،46  ،43  ،41–40 �الإ�رش�ئيلية،  �لكهرباء  �رشكة 

158 ،94–93 ،54–53

�رشكة �لكهرباء يف قطاع غزة، 158

�رشكة �لكهرباء �مل�رشية، 158

�رشكة �لكهرباء �لوطنية �الأردنية، 62، 174

�رشكة ليفانت، 165

�رشكة/ جمموعة ديليك، 47–48، 55، 95–96، 

178 ،175–174 ،163 ،140 ،117 ،113

- ديليك دريلينغ، 57

 ،132  ،115  ،56 �ملتحدون،  �ملقاولون  �رشكة 

185 ،157

�رشكة مودين �إنرجي، 52–54

�رشكة نوبل �إنرجي، 38، 47–48، 55، 57، 62، 

 ،117 ،113 ،104 ،96–94 ،79–78 ،76–75

178 ،175–174 ،163 ،145 ،140 ،132

�رشكة نوفاتك، 103، 105

�رشكة وود�صايد بيرتوليم، 47–48

�رشكة يولرهريمي�ص، 175

�رشكة يونيون فينو�صا، 132، 175

�صي�صين�صكي )جلنة(، 24، 86، 142

)�س(

�صحر�ء �لنقب، 67

 �صندوق �ال�صتثمار �لفل�صطيني، 56، 115–116،

185 ،179 ،157 ،132 ،119

�صندوق �لنقد �لدويل، 117

�ل�صني، 36، 86، 88
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)�س(

 ،156  ،119  ،117  ،75  ،56 �لغربية،  �ل�صفة 

160–159

)ع(

�لعر�ق، 122

�لعري�ص، 43، 53، 62، 64

 ،93  ،83  ،64  ،56  ،54–53  ،51  ،40 ع�صقالن، 

159 ،102

عفرين، 123

عنان، كويف، 66

عون، مي�صال، 105

)ف(

فريد، �إيال، 52

)ق(

،124  ،113  ،108  ،86  ،69  �لقاهرة، 

175–174 ،163 ،155–154

 ،37–36  ،29  ،27–25  ،23  ،18–15 قب�ص، 

،90–84  ،82  ،76  ،71–65  ،59–58  ،49 

 ،112–109  ،106  ،104–103  ،100–97

،138–137  ،133  ،130–122  ،120 

 ،168–160  ،154–153  ،151  ،147–144

185–183 ،181–180 ،177–175 ،170

 ،86  ،83  ،70  ،57–56  ،52  ،37 غزة،  قطاع 

،160–156  ،146–145  ،118–113  ،110 

185 ،181 ،179–178

قطر، 37، 46، 88

قناة �ل�صوي�ص، 45، 84، 88

)ك(

�لكتريي، لور�، 25

�لكتريي، حممد، 25

�لكرمل، 95

كريت، 88، 112، 127، 168

كري�صتوفيا�ص دييرتي�ص، 103

�لكني�صت، 92

كوملان، بيرت، 48

)ل(

الند�و عوزي، 93

 ،37–36  ،28  ،25  ،23  ،18–15  ،12 لبنان، 

 ،82  ،80  ،76  ،71–68  ،61–58  ،51  ،49

 ،133  ،127–124  ،106–97  ،95  ،89–86

،153–147  ،145  ،143  ،138–137 

185 ،183 ،177 ،162–161

ليبمان، �أفيجدور، 105

)م(

يف  �خلا�صة  لال�صتثمار�ت  �الأمريكية  �ملوؤ�ص�صة 

�خلارج، 175

مبارك، ح�صني، 43، 64، 108، 153، 155

مر�صي، حممد، 108، 147، 155

م�رش، 12، 16، 37، 40–41، 44–49، 53، 55، 

 ،84 ،78 ،76–75 ،70–69 ،65–62 ،58–57

،125–124 ،113–106 ،99–96 ،89 ،87–86 

،151  ،148–147  ،138–137  ،133–131 

،169  ،167–166  ،163–162  ،155–153 

183 ،180 ،176–173
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م�صيق هرمز، 88

�ملفو�صية �الأوروبية، 85، 112، 129

�ململكة �ملتحدة/ بريطانيا، 65، 96، 114، 142

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 118–119

مونيز �إرن�صت، 79

)ن(

نتنياهو، بنيامني، 65، 95، 97، 138، 158، 168

�لرنويج، 138

نيقو�صيا، 17، 124–127، 154

)هـ(

�لهند، 183

هندر�صون، �صايون، 26، 81

هيو�صنت، 38، 53

)و(

و��صنطن، 79، 81، 144

 ،25  ،19–18 �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات 

،125–124  ،112  ،99  ،82  ،58  ،36  ،28 

 ،178  ،173  ،170  ،165–164  ،146–143

181

)ي(

ي�رشي، �إبر�هيم، 111

يو�صف، مدحت، 110

 ،76  ،71–70  ،65  ،44  ،29  ،18–15 �ليونان، 

 ،120  ،112–110  ،98  ،89–88  ،86–85

 ،147–144  ،138  ،130–127  ،124–123

 ،180  ،176–175  ،170–162  ،160  ،154

183
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اإ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات

اأوًل: الإ�سدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1

.2006 ،2005

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012–2013، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2014–2015، 2016.  .9

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2016–2017، 2018.  .10

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

الفل�شطينية الوثائق  من  خمتارات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .11 

ل�شنة 2005، 2006.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .12

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .13

الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .14

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .15

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2010، 2015.  .16

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2011، 2017.  .17
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�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2014، 2015.  .18

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2015، 2016.  .19

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2016، 2017.  .20

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2017، 2018.  .21

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2018، 2019.  .22

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

عبا�ص �إ�صماعيل، عن�رسية اإ�رسائيل: فل�شطينيو 48 منوذجاً، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )1(،   .23

.2008

حتت  الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .24

الحتالل الإ�رسائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

�أحمد �حليلة ومرمي عيتاين، معاناة الطفل الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رسائيلي، �صل�صلة   .25

�أول�صت �إن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

�صل�صلة  الإ�رسائيلي،  الحتالل  �شجون  يف  الفل�شطيني  الأ�شري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .26

�أول�صت �إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

يا�رش علي، املجازر الإ�رسائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(،   .27

.2009

 ،)6( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�شطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .28

.2010

�صل�صلة  الإ�رسائيلي،  الحتالل  حتت  واملقد�شات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .29

�أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.

�أول�صت  �صل�صلة  الغربية،  ال�شفة  يف  العازل  اجلدار  عايد،  وخالد  �بحي�ص  ح�صن   .30

�إن�صاناً؟ )8(، 2010.

�أول�صت  �صل�صلة  الإ�رسائيلي،  الحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطالب  معاناة  �لدد�،  حياة   .31

�إن�صاناً؟ )9(، 2015.

مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�شطيني حتت الحتالل   .32

الإ�رسائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.
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فاطمة عيتاين وعاطف دغل�ص، معاناة املري�س الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رسائيلي،  .33 

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 2011.

الحتالل  حتت  الفل�شطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .34

الإ�رسائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

ال�شفة  الإ�رسائيلية يف  الفل�شطينيني من احلواجز  معاناة  د�ود،  فاطمة عيتاين وحممد   .35

الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )13(، 2015.

�شل�شلة تقرير معلومات:

احل�شار  حتت  غزة  قطاع  معاناة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .36

الإ�رسائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأداة  اأم  حياة  �رسيان  غزة:  قطاع  معابر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .37

ح�شار، �صل�صلة تقرير معلومات )2(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اأثر ال�شواريخ الفل�شطينية يف ال�رساع مع   .38

الحتالل الإ�رسائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�شار املفاو�شات الفل�شطينية الإ�رسائيلية  .39 

2008(، �صل�صلة  – ربيع   2007 “اأنابولي�س” والقمة العربية يف دم�شق )خريف  ما بني 

تقرير معلومات )4(، 2008.

الف�شاد يف الطبقة ال�شيا�شية الإ�رسائيلية،  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .40

�صل�صلة تقرير معلومات )5(، 2008.

وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  املائية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .41

الفل�شطينية والنتهاكات الإ�رسائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )6(،  غزة بني احلاجة 

 .2008

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�رس وحما�س، �صل�صلة تقرير معلومات )7(،   .42

.2009

غزة قطاع  على  الإ�رسائيلي  العدوان  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .43 

)2008/12/27–2009/1/18(، �صل�صلة تقرير معلومات )8(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، حزب كادميا، �صل�صلة تقرير معلومات )9(،   .44

.2009
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الفكر  يف  الفل�شطينيني(  )طرد  الرتان�شفري  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .45

واملمار�شات الإ�رسائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )10(، 2009.

الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  الأمني  امللف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .46

واإ�رسائيل، �صل�صلة تقرير معلومات )11(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، الالجئون الفل�شطينيون يف العراق، �صل�صلة   .47

تقرير معلومات )12(، 2009.

تقرير  �صل�صلة  البارد،  نهر  خميم  اأزمة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .48

معلومات )13(، 2010.

املجل�س الت�رسيعي الفل�شطيني يف ال�شفة  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .49

الغربية وقطاع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلومات )14(، 2010.

الأداء،  وتقييم  العمل  برامج  الأونروا:  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .50

�صل�صلة تقرير معلومات )15(، 2010.

الت�شوية  م�شار  يف  الأوروبي  الحتاد  دور  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .51

ال�شلمية للق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة تقرير معلومات )16(، 2010.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة تقرير   .52

معلومات )17(، 2010.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اإ�شكالية اإعطاء الالجئني الفل�شطينيني يف   .53

لبنان حقوقهم املدنية، �صل�صلة تقرير معلومات )18(، 2011.

تقرير  �صل�صلة  الإ�رسائيلي،  العمل  حزب  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .54

معلومات )19(، 2011.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، قوافل ك�رس احل�شار عن قطاع غزة، �صل�صلة   .55

تقرير معلومات )20(، 2011.

ال�شتيطان الإ�رسائيلي يف ال�شفة الغربية  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .56

1993-2011، �صل�صلة تقرير معلومات )21(، 2012.

اإىل  املتبدد”  “الوهم  عملية  من  �شاليط:  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .57

�شفقة “وفاء الأحرار”، �صل�صلة تقرير معلومات )22(، 2012.

يناير   25 ثورة  من  الإ�رسائيلي  املوقف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .58
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influence on regional states, while chapter five discussed the future of 
Israeli influence on regional states in light of the new gas discoveries in 
eastern Mediterranean basin. Finally, the author displayed the conclusion 
of the study, and the most important results and recommendations. At the 
end of the study, appendixes were added.

Based on the research, a number of conclusions have consequently 
been inferred, including:

1. Gas discoveries in the eastern Mediterranean will change the energy 
future of the countries owning these resources, and will also have an 
impact on the future of regional cooperation by making the region an 
important gas basin.

2. Egypt holds the keys to the future of gas in the eastern Mediterranean, 
as the country is in possession of the Zohr gas field, currently the 
largest gas field in the entire Mediterranean.

3. Based on the discovery of new natural gas in Israel, and in order to 
further protect its gas fields, it will establish the largest and most 
advanced marine fleet in the eastern Mediterranean.

In light of the above, this study then proposes the following 
recommendations:

1. The international community should strive to support the Palestinian 
people to get their full rights.

2. The maritime boundary must be determined and agreed upon. 
Therefore, experts in diplomatic and military affairs should be involved 
in helping Lebanon successfully get its full rights.
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Abstract 

This study focuses on the exploitation of new gas discoveries that 
have been taking place in the eastern Mediterranean, and their subsequent 
impact on Israeli influence in the region.

These discoveries provide the first real opportunity for the Israelis to 
make a foray into the Arab energy sector, the backbone of the economy 
of Arab states, whereby Israel would transit from being a gas importer 
to becoming a producer and exporter. However, these discoveries have 
serious economic, strategic, and geopolitical implications on the region. 
Therefore, Israel’s prominence would rise, and its influence and clout 
would increase at the expense and detriment of the Arab balance of 
power that has already eroded in favour of Israel. And another important 
question is whether the discovery and exploitation of gas will force Israel 
to enhance regional cooperation, or contribute to further conflict in the 
region. 

The overall key priority of this study has been to analyse and clarify 
Israeli behaviour, attitudes, and policies towards these new gas discoveries, 
i.e., will the latter be utilised for the benefit of generating sustainable local 
development, or will they simply form part of the de facto acquisition and 
control policy that Israel has pursued since its inception.

At the same time, the discovery of these gas deposits should provide 
the Palestinians, Egyptians, Lebanese, Cypriots, Turks, and the European 
Union an opportunity to put pressure on Israel, at a time the international 
demand for Palestinians to exploit their natural resources has increased, 
a matter that was endorsed by the United Nations, like all the peoples of 
the world.

This study consists of five chapters, where chapter one tackles 
the general framework of the study, chapter two discussed the Israeli 
concept and potentials concerning the natural gas fields in the eastern 
Mediterranean, and chapter three discussed the discovery of gas in the 
eastern Mediterranean and its impact on influence and cooperation. As 
for chapter four, it tackled the ramifications of gas discovery on Israeli 




