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﴿يَزْفَعِ اللَّهُ الَّذِيهَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِيهَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَبتٍ
وَاللَّهُ بِمَب تَعْمَلُونَ خَبِريٌ﴾
(المجادلة )11/58
صدق اهلل العظيم

أ

إهـــــــذاء
إلى مف سار معي منذ بداية الطريؽ حتى ىذه المحظة  ،وكاف دافعا لي لكؿ نجاح ٍ
غاؿ....
مف بذؿ كؿ ٍ
غاؿ ونفيس ليسعدنى في ىذه الحياة  ،ويأخذني إلى مصدر األماف وراحة الباؿ  ....إلى
والدي الحبيب .
إلى روح القمب ونبض الحناف  ....إلى بمسـ الجراح  ....إلي أعظـ إنسانة في حياتي ....

إلى الشمس التي أنارت دربي ودفأتني بحنانيا ....إلى مف روحيا تعانؽ روحي عناقيا األبدي ....إلى
والدتي الحبيبة .
إلى شريكة حياتى  ....إلى مف صبرت وكافحت معي في ىذه الحياة  ،إلى قمري الذي ال
يغيب وشمسي التي ال ينقطع دفؤىا أبدا ...إلى مف ساندتنى في التقدـ العممي الذي وصمت إليو

بتوفيؽ اهلل ثـ مساندة زوجتى الغالية .

إلى الغد المشرؽ بإذف اهلل  ....إلى فمذة كبدى أبنائي  ،محمد  ،وسمير  ،وزيد .
إلى إخوتي الغالييف  ،وأخواتي الغاليات  ....أىدي ىذه الدراسة التي أصبوا فييا إلى تحقيؽ

أىدافي ،وأف تكوف نافعة لي ولغيري مف طالب العمـ وطالبات ومحبيو ،ولكؿ مف اطمع عمييا .


ب

حقٌّ وعرفان

لئه شَكَزْتُمْ ألَسِيدَوَّكُمْ

(إبراىيـ )7 /14

إنو لمف واجبي أَف أَشكر أَصحاب الفضؿ ،وأَساتذة العمـ ،فِإنني أَتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير

ألُستاذي الكريميف ،األُستاذ الدكتور /أسامة محمد أبو نحل ( أستاذ التاريخ الحديث المعاصر) جامعة

األزىر الذي أَشرؼ عمى رسالتي ،فكاف لو بالغ الفضؿ ،وكبير األثر في إنجاز ىذا البحث .واألُستاذ
اإل نسانية ) جامعة ِ
الدكتور  /أحمد جواد الوادية ( عميد كمية العموم ِ
اإلسراء .والمشرؼ أيضاً عمى
ىذا البحث  ،الذي كاف داعماً لمسيرتي العممية  ،فقد كانا لي نعـ العوف بما لدييما مف عظيـ الصفات
والرسوخ في العمـ .

ِ
لممناق َشيف ولجنة الحكـ عمى ىذه الرسالة المكونة مف :
كما أتقدـ بالشكر والعرفاف
األُستاذ الدكتور  /كمال محمد األسطل ( أستاذ العموم السياسية ) جامعة األزىر ،واألُستاذ

الدكتور  /جياد شعبان البطش (أستاذ التاريخ المعاصر) ونائب رئيس جامعة القدس المفتوحة

لشؤون قطاع غزة .

كما ال يفوتُني أف أشكر معممي وأستاذي األُستاذ الدكتور  /سالـ أحمد صباح رئيس جامعة
ومساندة في خمؽِ الدافعية لي لمو ِ
ٍ
ٍ
اصمة مسيرتي العممية .
وتوجيو
فمسطيف ،عمى ما ب َذلَو ِمف دعـٍ
والشكر موصوؿ أيضاً إلى الذي لـ يدخر جيداً في إرشادي وتوجييي .وبذؿ جيداً في معاونتي
وِارشادي في مسيرتي العممية منذ البداية الدكتور حسف خميس السعدوني  ،فميما كؿ الشكر والتقدير .

َف أَتوجو بالعرفاف الجميؿ ،ألخي أيمف سمير عويضة الذي
كما يطيب لي في ىذا المقاـ أ ْ
قانونيا في لندف عمى ما بذلو مف جيد في جميع أمور الترجمة ،والشكر الجزيؿ لزمالئي
مترجما
يعمؿ
ً
ً

جميعاً الذيف رافقوني خالؿ مسيرتي العممية.

وختاماً  ....ىذا عممي بيف أيديكـ وقد اجتيدت فيو لمحاولة الوصوؿ لألَفضؿ وال أدعي أنني

بمغت الكماؿ  ،لكنني اجتيدت  ،فإف وفقت فيذا فضؿ مف اهلل  ،واف لـ يكف فيذا قدر المستطاع .
فجزى اهلل الجميع كؿ خير ،،،،


ت

ممخص الدراسة
يدور موضوع الدراسة حوؿ استغالؿ اكتشافات الغاز الجديدة في شرؽ البحػر المتوسػط ،وأثرىػا

عمى النفوذ ِ
اإلسػرائيمي فػي المنطقػة ،باعتبػار أف ىػذه االكتشػافات تػوفر الفرصػة األولػى ِإلسػرائيؿ لولػوج

قطػػاع الطاقػػة العربػػي الػػذي يشػػكؿ عمػػاد االقتصػػاد لمػػدوؿ العربيػػة ،مػػف دولػػة مسػػتوردة لمغػػاز إِلػػى دولػػة
منتجػ ػػة لػ ػػو بػ ػػؿ ومصػ ػػدرة .بيػ ػػد أف ىػ ػػذه االكتشػ ػػافات ليػ ػػا أبعادىػ ػػا الجيوسياسػ ػػية والماليػ ػػة واالقتصػ ػػادية

واالسػػتراتيجية عمػػى المنطقػػة ،األَمػػر الػػذي يعػػزز مػػف مكانػػة إِس ػرائيؿ ،ويزيػػد مػػف ثقػػؿ ووزف ونفػػوذ القػػوة

ِ
اإلسرائيمية عمى حساب ميزاف القوة العربية المختؿ أصالً لصالح إِسرائيؿ.

ومػ ػػا إذا كػ ػػاف اكتشػ ػػاؼ واسػ ػػتغالؿ الغػ ػػاز سػ ػػوؼ يحمػ ػػؿ إِس ػ ػرائيؿ عمػ ػػى تعزيػ ػػز فػ ػػرص التعػ ػػاوف

ِ
اإلقميمػػي ،أو يحفػػز ويفػػتح بػػاب الص ػراع فػػي المنطقػػة مػػف جديػػد .وتكمػػف أىميػػة الد ارسػػة فػػي توضػػيح
وتفسػير السػػموؾ والتوجيػػات والسياسػػات والتغيػرات اإلسػرائيمية تجػػاه ىػػذه االكتشػافات الجديػػدة ،فػػي كيفيػػة

استغالليا عمى صػعيد التنميػة المحميػة المسػتدامة ،أو عمػى صػعيد فػرض الوقػائع الجديػدة عمػى المنطقػة

ضمف مفيوـ سياسة األمر الواقع التي عممت عمييا إِسرائيؿ منذ نشأتيا ،ومستمرة فييا إلى اآلف.

والجدي ػػد ف ػػي ى ػػذه االكتش ػػافات :أني ػػا س ػػتحقؽ لمفمس ػػطينييف والمصػ ػرييف والمبن ػػانييف والقبارص ػػة

واألَتػراؾ واالتحػػاد األوروبػػي ،فرصػػة ذىبيػػة مػػف أجػػؿ الضػػغط عمػػى إِسػرائيؿ بالتوجػػو نحػػو تحقيػػؽ سػػالـ
إقميمػي يحقػؽ منفعػػة لمجميػع ،واالت لػػف تكػوف ىنػػاؾ نافػذة فػرص مفتوحػػة حقيقيػة تنمويػػة تفرضػيا إسػرائيؿ
وحدىا عمى المنطقة ،في ظؿ تصاعد الوتيرة الدوليػة المطالبػة بػامتالؾ الفمسػطينييف السػتغالؿ مػواردىـ

الطبيعية والتي أقرتيا األمـ المتحدة ليـ أسوة بجميع شعوب العالـ.

وقػػد أفػػردت الد ارس ػػة خمسػػة فص ػػوؿ يسػػبقيا مقدم ػػة ويمييمػػا خاتم ػػة ،فقػػد تن ػػاوؿ الفصػػؿ الث ػػاني

المفيػػوـ و ِ
اإلمكانػػات اإلس ػرائيمية لحقػػوؿ الغػػاز الطبيعػػي فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،فيمػػا تنػػاوؿ الفصػػؿ
الثالث اكتشافات الغاز في شرؽ البحر المتوسط بيف النفوذ والتعػاوف ،أمػا الفصػؿ ال اربػع فقػد تطػرؽ إلػى

تػػداعيات اكتشػػافات الغػػاز الجديػػدة عمػػى النفػػوذ ِ
اإلس ػرائيمي عمػػى دوؿ المنطقػػة ،وأخي ػ اًر :يتنػػاوؿ الفصػػؿ
الخامس مستقبؿ النفوذ ِ
اإلسرائيمي عمػى الػدوؿ اإلقميميػة فػي ظػؿ االكتشػافات الجديػدة لمغػاز فػي حػوض
شرؽ البحر المتوسط ،ثـ وصمت الدراسة إلى الخاتمة التي استعرضت فييا خالصة القوؿ وأىػـ النتػائ

والتوصيات.

وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج منيا:
 -1ستؤدي اكتشافات الغاز في شرؽ البحر المتوسط إلى تغيير مستقبؿ الطاقة لػدى الػدوؿ المالكػة
ليذه الموارد  ،وسيكوف ليا تأثير أيضاً عمى مستقبؿ التعػاوف اإلقميمػي فػي المنطقػة ،مػف خػالؿ

جعؿ المنطقة بمثابة مورداً ومصد اًر ميماً لمغاز.

ث

 -2إف مصر تحمؿ مفاتيح مستقبؿ الغاز فػي شػرؽ البحػر المتوسػط ،الكتشػافيا حقػؿ "زوىػر" أكبػر
حقؿ غاز في منطقة الشرؽ األوسط .

ػاع عمػػى اكتشػػافات الغػػاز الطبيعػػي الجديػػدة فػػي إس ػرائيؿ ،ومػػف أجػػؿ حمايػػة حقوليػػا الغازيػػة
 - 3بن ػ ً
ستقوـ بإنشاع أكبر أسطوؿ بحري متقدـ تكنولوجياً في منطقة شرؽ البحر المتوسط.

كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منيا:
 -1ينبغي عمى المجتمع الػ ػػدولي أف يسعى جاى ػ ػػداً إل ػ ػػى حﻞ الصﺮاع العﺮبي اإلسﺮائيمي ،م ػ ػػا ق ػ ػػد
يخفؼ التوتر بيه بلداف حوض الشاـ ،ويﺆدي إلى مزيد مه التعاوف بينيا.

 -2يج ػ ػ ػػب تحدي ػ ػ ػػد الح ػ ػ ػػدود البحﺮية واالتفاؽ عمى تﺮس ػ ػ ػػيميا ،ول ػ ػ ػػذلؾ :ينبغي إشﺮاؾ الخبﺮاع في

الشػػؤوف الدبموماس ػػية ،والشػػؤوف العسﻜﺮية في مس ػػاعدة لبناف واسﺮائيﻞ عمى تحديػػد منطقتييم ػػا

االقتصاديتيه بنجاح وتجنب الصﺮاع.
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ABSTRACT
This study focuses on the exploitation of new gas discoveries that have
recently, and currently still are, taking place in the eastern Mediterranean and
their subsequent impact on Israeli control and influence in both the immediate
and surrounding regions.
These discoveries provide the first real opportunity for the Israelis to
make a foray into the Arab energy sector, whereby Israel would transit from
being a gas importer to becoming a producer and exporter.
As the energy industry is at present the very lifeblood of the dominant
Arab countries in economic terms, these new discoveries therefore have
serious economic, strategic, and geopolitical implications for both the Middle
East and West Asia.
With gas as an asset, Israel's prominence would undoubtedly rise – and
that would be 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 seek new opportunities for cooperation
with neighbouring states, or contribute to further conflict in the region.
At the same time, the discovery of these gas deposits should provide
others – Palestinians, Egyptians, Lebanese, Cypriots, Turks, and the European
Union –a grand opportunity to put pressure on Israel to move towards a
regional peace settlement that is beneficial to all peoples of the world.
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.
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.


ح

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 within its secured territory,
and in order to further protect its gas fields, Israel 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 resolve the Arab-Israeli
conflict, which may ease tension between the countries of the Levant
Basin and lead to greater cooperation between them.
2. The maritime boundary must be determined and agreed upon.
Therefore, experts in diplomatic and military affairs should be involved
in helping Lebanon and Israel successfully identify their economic
zones and avoid conflict.
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الفصل األول
اإلطار العام للذراشة

مقدمة الدراسة
تمييد:
لقد غيرت سمسمة مف االكتشافات الكبرى لمغاز الطبيعي فػي حػوض شػرؽ البحػر المتوسػط منػذ

عػػاـ  ،2009مػػف ديناميكيػػات الص ػراع فػػي منطقػػة شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،حيػػث إف اكتشػػاؼ إس ػرائيؿ
لحقوؿ تامار ،وداليت ،وليفاف ،سيجعميا تمعب دو اًر إقميمياً في سوؽ الغاز الطبيعي.
وتحمػػؿ ىػػذه االكتشػػافات أىػػدافاً جديػػدة س ػواع فػػي المنػػاطؽ البحريػػة أو البريػػة ألط ػراؼ العالقػػة،

أيضاً بالتأكيد تضاعؼ مف عناصر الصػراع بػيف الػدوؿ العربيػة واسػرائيؿ .فػألوؿ مػرة بػدأت ىػذه
لكنيا ً
االكتشػػافات تػ ػوفر الفرص ػػة إلس ػرائيؿ لول ػػوج قط ػػاع الطاقػػة العرب ػػي ال ػػذي يشػػكؿ عم ػػاد االقتص ػػاد لم ػػدوؿ
العربية ،مف دولة مسػتوردة لمغػاز إلػى دولػة منتجػة لػو ،بػؿ ومصػدرة ،كمػا أف االكتشػافات األخيػرة لمغػاز

فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط مػػف الممكػػف أف تػػؤثر عمػػى الطاقػػة ،واالقتصػػاد ،والحػػدود الجيوسياسػػية فػػي
المنطقة ،ويعزز مف ثقؿ ونفوذ القوة اإلسػرائيمية عمػى حسػاب ميػزاف القػوة العربيػة المختػؿ أصػالً لصػالح
إس ػرائيؿ ،فض ػالً عػػف اآلثػػار االقتصػػادية والماليػػة اإليجابيػػة التػػي حققتيػػا ىػػذه االكتشػػافات إلس ػرائيؿ فػػي

وضعيا االستراتيجي في المنطقة ،األمر الذي أدى إلي تجػدد الخػالؼ المبنػاني اإلسػرائيمي عمػى الحػدود

البحرية.

فمف الناحية اإلقميميػة ،أثػار األمػر اىتمػاـ جيػراف إسػرائيؿ الكتشػاؼ حػدود مػوارد الطاقػة ،وأثػار

مخاوؼ لبناف خاصػة بشػأف السػيادة عمػى االكتشػافات والمػوارد ،وأيضػا الخػالؼ التركػي القبرصػي الػذي
أدى إلى تقارب سياسي ،واقتصادي ،وعسكري بيف إسرائيؿ وقبرص واليوناف في السنوات األخيرة.
وعمى الرغـ مف الفرص التي تقدميا ىذه الموارد ،فإف النزاعات المتعمقة لترسيـ الحػدود البحريػة

تعيؽ عمميػات التنقيػب والتطػوير خاصػة عمػى خمفيػة الن ازعػات اإلقميميػة ،ومنيػا حالػة الحػرب بػيف لبنػاف
واسػرائيؿ ،باإلضػػافة إلػػى الصػراع بػيف إسػرائيؿ والفمسػػطينييف ،والمسػػألة القبرصػية ،وتػػوتر العالقػػات بػػيف

تركيا واسرائيؿ بيف عامي ( ،)2016-2010ومػا ازلػت بعػض ىػذه الصػراعات والتػوترات مسػتمرة حتػى
األف  ،وىذا يجعؿ كؿ مف لبناف وتركيا تطالب بحقيما في الغػاز ،ممػا سػيكوف لػو أثػر سػمبي عمػى أمػف

الحدود البحرية في المنطقة ،ويوتر العالقات مف جديد.

وعمى صعيد أخر ،وبالتوازي مع عوامؿ الصراع المتجػذرة فػي المنطقػة ،فػإف االكتشػافات أيضػاً

وخصوص ػاً مػػا تقدمػػو مػػف فػػرص تنمويػػة لمػػدوؿ المش ػرفة عمػػى ىػػذه المنطقػػة .ىػػذه
أحػػدثت تطػػو اًر مي ًم ػاً،
ً
الحالة االقتصادية تدرس العالقة بيف االستكشاؼ واإلستغالؿ وانتاج الطاقة  ،واألمف البحػري فػي شػرؽ
البحػر المتوسػػط ،حيػث ستسػػعى كػؿ دولػػة لتػأميف مصػػالح الطاقػة البحريػػة ،وتحديػد مناطقيػػا االقتصػػادية
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الخالصة ،لػذلؾ ستسػعى ىػذه الػدوؿ لزيػادة عػدد السػفف الحربيػة  ،والطػائرات المروحيػة فػي منطقػة شػرؽ
البحر المتوسط لتأميف أمف الطاقة الذي فرض نفسو عمى معادلة األمف القومي لممنطقة.

مػػف ىنػػا :فػػإف إس ػرائيؿ والشػػركات المعنيػػة س ػتقوـ بتػػأميف الطاقػػة ،والعمػػؿ عمػػى تصػػديرىا إلػػى

الجيراف بشكؿ أولي ،فمشػكمة إسػرائيؿ الحقيقيػة تكمػف فػي تعزيػز الوجػود البحػري لكػؿ مػف الػدوؿ الػثالث

(قبػػرص ،اليونػػاف ،تركيػػا) ،باإلضػػافة إلػػى روسػػيا الموجػػودة بأسػػطوليا فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،األمػػر
الػذي يفػرض عمييػػا القيػاـ بتعزيزاتيػا البحريػػة لحمايػة البنيػػة التحتيػة الخاصػة بالطاقػػة لمواجيػة أي خطػػر
محتمػػؿ ،ويشػػمؿ ىػػذا أيضػاً الوجػػود البحػػري لمسػػفف البحريػػة األمريكيػػة فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط .ولكػػف

ينبغي عدـ المبالغة في الحديث عف ىذه المخاطر ،ألنيػا تبػدو بسػيطة بالنسػبة لمصػراع الموجػود أصػالً

فػػي الشػػرؽ األوسػػط مػػف الناحيػػة التاريخيػػة .ليػػذا :تعمػػؿ إس ػرائيؿ عمػػى خمػػؽ اىتمػػاـ أوروبػػي وأمريكػػي

لمحفػػاظ عمػػى ت ػأميف ىػػذه المصػػادر ،لتس ػيـ فػػي زيػػادة اسػػتقرار ىػػذه المنطقػػة بػػدالً مػػف أف تكػػوف مصػػد اًر
لمصراع.

وبناع عميو :تسعى إسرائيؿ لمحصوؿ عمى استقرار سياسػي مػع جي ارنيػا المحميػيف ،لتحقيػؽ ممػف
ً
الطاقة الخاص بيا تحديداً في ضػوع وجػود الجماعػات المحاربػة القريبػة منيػا فػي الجنػوب المبنػاني ،ممػا
يػػؤثر عمػػى أمػػف مص ػػادر الطاقػػة كعنصػػر مي ػػـ فػػي المنطقػػة ،وعمػػى اس ػػتقرار ك ػالً مػػف مص ػػر واألردف

والسػػمطة الفمسػػطينية مػػف خػػالؿ صػػادرات الغػػاز المحتممػػة إلسػرائيؿ ،ومػػف الممكػػف أيضػاً أف يػػؤثر عمػػي

استقرار األنظمة في كؿ مف مصر واألردف في تعزيز اقتصاداتيا .وفي الوقت نفسػو فػإف الصػراع عمػى
الممكية مف الممكف أف يؤدي إلى تفاقـ التوترات بيف تركيا وقبرص مف ناحية ،وبيف لبناف واسػرائيؿ مػف
ناحية أخرى ،مما سيؤثر عمى أمف المنطقة واستقرارىا.

مشكمة الدراسة:

تتوقػػؼ الد ارس ػػة عن ػػد أى ػػـ الت ػػداعيات اإلقميمي ػػة المحتمم ػػة لي ػػذه االكتش ػػافات واس ػػتغالليا ومني ػػا:

اآلثػار االقتصػػادية والماليػػة والسياسػػية عمػى إسػرائيؿ ووضػػعيا ونفوذىػػا االسػتراتيجي فػػي المنطقػػة ،ومثػػار
ى ػػذه االكتش ػػافات عم ػػى مس ػػار الخ ػػالؼ المبن ػػاني اإلسػ ػرائيمي عم ػػى الح ػػدود البحري ػػة ،والصػ ػراع العرب ػػي

اإلس ػ ػرائيمي بشػ ػػكؿ عػ ػػاـ ،والخػ ػػالؼ التركػ ػػي القبرصػ ػػي بشػ ػػكؿ خػ ػػاص الػ ػػذي أدى إلػ ػػى تقػ ػػارب سياسػ ػػي

واقتصادي وعسكري بيف إسرائيؿ وقبرص واليوناف تجسد في القمة التى عقدت فػي نيقوسػيا عػاـ،2106

وجمعتزعماءهذهالدولالثالثبهدفإيجاادييااججيوايااادجدياد ادشار البحارالموواا  ،وىػذا

التقػػارب مرشػػح أيض ػاً لمتحػػوؿ إلػػى محػػور اسػػتراتيجي جديػػد يضػػـ ىػػذه الػػدوؿ،ومااجناامجأهدا ا  ياار

المعلنةمواجهةورييا  .وتعزيز النفوذ اإلسرائيمي في المنطقة .
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وتتمخص مشكمة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي:
ما أثر استغالل الغاز الطبيعي في حوض شرق البحـر المتوسـط وعالقتـو بـالنفوذ اإلسـرائيمي

في المنطقة؟

ويتفرع عن التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية ال بد من اإلجابة عمييا ،وىي:
 -1ما أثر اكتشاؼ مصادر الطاقة المتوقعة عمى العالقة بيف لبناف واسرائيؿ؟

 -2كي ػػؼ س ػػيؤثر اكتش ػػافات واس ػػتغالؿ الغ ػػاز الطبيع ػػي ف ػػي ح ػػوض ش ػػرؽ البح ػػر المتوس ػػط عم ػػى
العالقات اإلسرائيمية مع دوؿ الجوار اإلقميمي؟

 -3ما ىى تداعيات اكتشاؼ الغاز عمى النفوذ اإلسرائيمي عمى دوؿ المنطقة ؟

 -4مػ ػا ى ػػي تق ػػديرات مث ػػار اكتش ػػاؼ واس ػػتغالؿ حق ػػوؿ الغ ػػاز الجدي ػػدة عم ػػى النف ػػوذ اإلسػػرائيمي ف ػػي
المنطقة؟

 -5ما مستقبؿ المنطقة في ظؿ اكتشافات الطاقة في حوض شرؽ البحر المتوسط؟

فرضيات الدراسة:

ىنػػاؾ عالقػػة سػػمبية بػػيف إس ػرائيؿ والػػدوؿ المجػػاورة ليػػا منػػذ عػػاـ  1948وحتػػى اآلف ،وتميػػزت

محػ ػػاوالت التقػ ػػارب بالص ػ ػعود واليبػ ػػوط حسػ ػػب أجنػ ػػدة كػ ػػؿ األط ػ ػراؼ تجػ ػػاه بعضػ ػػيما الػ ػػبعض ،فقضػ ػػية

اكتشافات الطاقة قد تحمؿ أىداؼ جديدة لتعزيػز النفػوذ اإلسػرائيمي سػواع فػي المنػاطؽ البحريػة أو البريػة
أيضا بالتأكيد تضاعؼ مف عناصر الصراع بيف الدوؿ العربية واسرائيؿ.
ألطراؼ العالقة ،لكنيا ً
ويمكف صياغة فروض الدراسة عمى النحو التالي:


توجػػد عالقػػة بػػيف اكتشػػافات واسػػتغالؿ الطاقػػة فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط والنفػػوذ اإلسػرائيمي فػػي
المنطقة.



فَقر إسرائيؿ لمصادر الطاقة حفزىا لمكشؼ عف حقوؿ الطاقة في شرؽ البحر المتوسط.



ىناؾ عالقة واضحة بيف اكتشافات واستغالؿ الطاقة في شػرؽ البحػر المتوسػط ،ومػا ينػت عنػو
مف صراع في المنطقة.



كمما اكتشفت إسرائيؿ حقوًال لمطاقة زاد النفوذ اإلسرائيمي في المنطقة.
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أىداف الدراسة:

 .1تيػدؼ الد ارسػػة إلػى توضػػيح عالقػة اكتشػػافات واسػتغالؿ الغػػاز فػي شػػرؽ البحػر المتوسػػط ،وأثػره
عمى النفوذ االسرائيمي في المنطقة.

 .2تفسػ ػػير عالقػ ػػة اكتشػ ػػاؼ حقػ ػػوؿ الغػ ػػاز فػ ػػي شػ ػػرؽ البحػ ػػر المتوسػ ػػط عمػ ػػى العالقػ ػػات المبنانيػ ػػة
اإلسػرائيمية ،والبحػػث عػػف متغي ػرات جديػػدة لترتيػػب اسػػتقرار منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط مػػف الواليػػات

المتح ػػدة األمريكي ػػة واسػ ػرائيؿ ،واع ػػادة ترتي ػػب أوراؽ المنطق ػػة م ػػف جدي ػػد بم ػػا يخ ػػدـ أم ػػف الطاق ػػة
وامكاناتيا الواعدة.

 .3تسػػمط الضػػوع عمػػى التػػداعيات الجيوسياسػػية المحتممػػة ليػػذه االكتشػػافات :عمػػى إس ػرائيؿ ،وعمػػى
منطقة الشرؽ األوسط ،وعمى مجريات الصراع العربي اإلسرائيمي.

 .4تقػػدير مػػدى احتمػػاالت نجػػاح فػػرص تنمويػػة لمػػدوؿ المش ػرفة عمػػى ىػػذه المنطقػػة ،وترتيػػب أمنيػػا

البحػػري فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،حيػػث ستسػػعى كػػؿ مػػف البمػػداف (لبنػػاف ،قبػػرص ،اليونػػاف)،
لتػػأميف مصػػالح الطاقػػة البحريػػة ،وتحديػػد مناطقيػػا االقتصػػادية الخالصػػة بموجػػب قواعػػد القػػانوف

الدولي.

 .5استش ػراؼ مسػػتقبؿ المنطقػػة فػػي ظػػؿ اكتشػػافات حقػػوؿ الغػػاز الطبيعػػي فػػي حػػوض شػػرؽ البحػػر
المتوسط.

أىمية الدراسة:

تكمف أىمية الدراسة عمى الصعيديف النظري والعممي:

مــن الناحيــة النظريــة :عمػػى الػػرغـ مػػف وف ػرة الد ارسػػات النظريػػة التػػي تطرقػػت إلػػى موضػػوعي
اكتشػػافات واسػػتغالؿ الغػػاز ،والحقػػوؽ اإلس ػرائيمية ،وأثػػر ذلػػؾ عمػػى النفػػوذ اإلس ػرائيمي فػػي منطقػػة شػػرؽ
البحػػر المتوسػػط  ،فإنػػو ال يوجػػد سػػوى مقػػاالت محػػدودة حاولػػت الجمػػع بػػيف الموضػػوعيف ،وحتػػى ىػػذه

الد ارسػػات الت ػػي تػػـ استع ارضػ ػيا ف ػػي الد ارسػػات الس ػػابقة ل ػػـ تنطمػػؽ م ػػف إط ػػار نظػػري سياس ػػي اقتص ػػادي
وقػػانوني ،يمكػػف لػػو أف يحػػد مػػف عيػػوب ومثالػػب الد ارسػػات السػػابقة لكػػؿ مػػف الحقػػوؽ اإلس ػرائيمية آلبػػار

الغاز ،والحقوؽ العربية في المنطقة البحرية اإلقتصادية  ،بؿ حاولت ىذه المقاالت الغربية خمػؽ أسػانيد

المجػػوع إلػػى تبريػػر الييمنػػة اإلسػرائيمية عمػػى حقػػوؿ الغػػاز ،وبالتػػالي سػػوؼ تشػػكؿ ىػػذه الد ارسػػة لبنػػة أولػػى
لسد ىذه الفجوة في األدبيات السياسية العربية.
وعمى ضوع عرض شامؿ لممشيد اإلقميمي لمطاقة ،تتوقؼ الدراسة عند أىـ التداعيات اإلقميمية

المحتممة ليذه االكتشافات ،ومنيا :اآلثار االقتصادية والمالية عمػى إسػرائيؿ ،ووضػعيا اإلسػتراتيجي فػي
المنطقة.
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وتحاوؿ الدراسة أف تمقي الضوع عمى المفاىيـ الفرعية المرتبطة بموضوع الدراسة والتى تشمؿ:

المنطقة االقتصادية الخالصة ،وتحديد الحدود البحرية ،والنفوذ اإلسرائيمي.

أمــا مــن الناحيــة العمميــة :موضػػوع قضػػية الغػػاز فػػي شػػرؽ البحػػر المتوس ػط وأثرىػػا فػػي النفػػوذ
اإلس ػرائيمي عمػػى المنطقػػة ،يحظػػى باىتمػػاـ بػػالغ عمػػى الصػػعيد اإلقميمػػي والػػدولي اقتصػػادياً ،وسياسػػياً،
وقانوني ػاً ،وأمني ػاً .وال شػػؾ أف د ارسػػة القضػػايا السياسػػية القانونيػػة المتفرعػػة عػػف قضػػايا الص ػراع العربػػي

اإلسرائيمي ليا أىمية عممية بالنسبة لمواليات المتحدة ،واالتحاد األوروبي ،والدوؿ العربية.

منيجية الدراسة:

مف أجؿ اإلجابة عمى األسئمة البحثيػة اعتمػدت الد ارسػة عمػى عػدد مػف المنػاى  ،وىػي :المػني

القانوني ،والمني التاريخي ،والمني الوصفي التحميمي.
ويركز المنيج القـانونيعمػى د ارسػة وتحميػؿ النصػوص ،والقواعػد والمبػادئ القانونيػة ،مػف حيػث
التعرؼ عمى نشأتيا وتطورىا ومضمونيا ،وتطبيقاتيا وفقاً لتطورات البيئة الدولية .وكػذلؾ لمتعػرؼ عمػى

القواع ػػد الحاكم ػػة التفاقي ػػة أع ػػالي البح ػػار ع ػػاـ  ،1982والمنطق ػػة االقتص ػػادية الخالص ػػة لحق ػػوؽ الدول ػػة

الساحمية ،وكيفية حؿ النزاعات الدولية بالطرؽ السممية ،واالحتكاـ إلى قواعد القانوف الدولي العاـ.

ومـــن ناحيـــة ثانيـــة تـــم اســـتخدام المـــنيج التـــاريخي لجم ػػع المعموم ػػات ،والوث ػػائؽ ،والحق ػػائؽ
التاريخيػػة عػػف مشػػكمة الد ارسػػة موضػػع البحػػث والتحػػرى ،ويسػػاىـ ىػػذا المػػني فػػي الوقػػوؼ عمػػى جػػذور
المشكمة األساسية ،باإلضافة لمظواىر الفرعية المرتبطة بيا ،وعرضيا في سياؽ متسمسؿ وواضح.
بينمــا وظــف المــنيج الوصــفي التحميمــي مػػف أجػػؿ جمػػع المعمومػػات والبيانػػات لتكػػويف الفك ػرة
الواضػػحة عػػف مشػػكمة الد ارسػػة ،مػػف خػػالؿ الوصػػؼ الػػدقيؽ ليػػا ،وذلػػؾ مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى ماىيػػة
العب ػر
األسػػباب والعوامػػؿ التػػى تػػتحكـ فييػػا ،ووصػػؼ الظػػاىرة الم ػراد البحػػث فييػػا مػػف أجػػؿ اسػػتخالص َ
والنتائ  ،وتحميؿ طبيعة ظاىرة اكتشافات الغاز في شرؽ البحر المتوسط ،مػف أجػؿ الوقػوؼ عمػى أبعػاد

النفوذ اإلسرائيمي في المنطقة جراع ىذه االكتشافات.

حدود الدراسة:

 الحد المكاني :وىو شرؽ البحر المتوسط في المنطقة االقتصادية الخالصة ،الواقعة بيف الحدود
المبنانية اإلسرائيمية التركية القبرصية.
(انظر الممحؽ رقـ  :)1خريطة جغرافية ونفط وغاز شرؽ المتوسط.

 الحـــد الزمـــاني :فيػػو تػػاريف االنػػدفاع الشػػديد نحػػو اكتشػػاؼ حقػػوؿ الغػػاز الواعػػدة عمػػى الحػػدود
البحرية المبنانية اإلسرائيمية التي بدأت ذروتيا خالؿ الفترة .2017 - 2009
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مصطمحات الدراسة:
 النفوذ :النفوذ ،ىو القدرة عمي حمػؿ اآلخػريف أف يفعمػوا مػا نريػدىـ أف يقومػوا بػو ،نفػس مفيػوـالقوة باستثناع العقوبات( .عبد الكافي :2005 ،ص)464

بينما يشير روبرت ،أ .داؿ ،أنو ال يوجد اتفاؽ حوؿ تعريؼ مصطمحات النفػوذ (الػتحكـ ،القػوة،

السمطة ،اإلقناع ،العزـ ،القدرة ،القسر  ...الف) ،وال حوؿ الطريقة التي تستخدـ بيا ،ال في لغة التعامؿ
العادي ػػة وال ف ػػي عم ػػـ السياس ػػة ،وعمم ػػاع السياسػ ػة م ػػثميـ مث ػػؿ غي ػػرىـ يس ػػتخدموف مجموع ػػة منوع ػػة م ػػف

الكممػػات التػػي عػػادة مػػا ال ييتمػػوف بتعريفيػػا ،بػػالرغـ مػػف أف مصػػطمحات النفػػوذ كانػػت دائمػػا وعمػػى مػػر
العصور محورية في التحميؿ السياسي ،إالت أنو يبدو أف معظـ المنظريف افترضػوا -كمػا فعػؿ أرسػطو -
أف ى ػػذه المص ػػطمحات ال تحت ػػاج إل ػػى توض ػػيح كبي ػػر عم ػػى أس ػػاس أف معناى ػػا يسػ ػيؿ فيم ػػو حت ػػى عم ػػى
األشخاص العادييف .لكف بالرغـ مف ىذا :ال بد أف نقر بػأف الد ارسػيف مػا ازلػوا غيػر متفقػيف عمػى معنػي

النفوذ .فعند أحد الكتّاب ىو "القوة" ،وعند أخر مف الصعوبة بمكاف أف نضع أيدينا بدقة عمػى المقصػود
عندما نقوؿ إف "أ" يممؾ قوة أكثر نفوذاً مف "ب"( .روبرت ،أ .داؿ :1993 :ص.)42.43
 الطاقـــة :إف الطاق ػػة ى ػػي أح ػػد المقوم ػػات الرئيسػ ػة لممجتمع ػػات المتحضػػرة ،وتحت ػػاج إليي ػػا كػ ػؿقطاع ػػات المجتم ػػع ،باإلض ػػافة إل ػػى الحاجػ ػة الماسػ ػة إليي ػػا ف ػػي تس ػػيير الحي ػػاة اليومي ػػة ،إذ ي ػػتـ
اسػػتخداميا ف ػػي تش ػػغيؿ المصػػانع ،وتحري ػػؾ وس ػػائؿ النقػػؿ المختمف ػػة ،وتش ػػغيؿ األدوات المنزلي ػػة
وغير ذلؾ مف األغراض .ويمكف تعريؼ الطاقة بأنيا قابمية إنجاز تأثير ممموس (شغؿ) ،حيث

توجد عمى أنواع منيػا :طاقػة الريػاح ،وطاقػة جريػاف المػاع ومسػاقطيا ،ويمكػف أف تكػوف الطاقػو

مخزونة في مادة كالوقود التقميدي (الفحـ ،النفط ،الغاز)( .لطفي :2008 ،ص.)5

 التنميــة االقتصــادية :تعػػرؼ التنميػػة االقتصػػادية بأنيػػا" :اسػػتخداـ الم ػوارد المتاحػػة لممجتمػػعلتحقيؽ الزيادة فى الدخؿ القومي" ،كما عرفت أيضاً بأنيا" :مجموعة الوسائؿ المرسومة الراميػة

إل ػػى زي ػػادة كمي ػػة العناص ػػر المنتج ػػة" .وعرف ػػت أيضػ ػاً :بأني ػػا "السياسػ ػات واإلجػ ػراعات الوطني ػػة

المعتم ػػدة المخطط ػػة المتمثم ػػة ف ػػي إح ػػداث تغيػ ػرات كبيػ ػرة وجذري ػػة ف ػػي ىيك ػػؿ وبني ػػاف المجتم ػػع،
وتحقيؽ زيادة سريعة ودائمػة فػي متوسػط دخػؿ الفػرد الحقيقػي ،وبحيػث يسػتفيد منيػا جميػع أفػراد

المجتمع"( .الربيعي ،فالح :2003،موقع إلكتروني)

 النـزاع الـدولي :يع ّػرؼ "ريمػوف أروف" النػزاع عمػى أنػو نتيجػة تنػازع بػيف شخصػيف ،أوجمػاعتيف ،أو وحػدتيف سياسػيتيف لمسػيطرة عمػى نفػس اليػدؼ ،أو لمسػعي لتحقيػؽ أىػداؼ غيػر
متجانسة ،وكذلؾ اعتبػر " "Dennis Sandolأف عمميػة الصػراع ىػي ظػاىرة ديناميكيػة ،وىػي

وضع يحػاوؿ فيػو طرفػاف عمػى األقػؿ وممثموىمػا تحقيػؽ أىػداؼ غيػر متفػؽ عمييػا ضػمف إطػار
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مفاىيميـ ومعتقداتيـ ،مف خالؿ إضعاؼ -بشكؿ مباشػر أو غيػر مباشػر -قػدرات اآلخػر عمػى
تحقيؽ أىدافو( .داورتي ،بالتسغراؼ :1985 ،ص.)94

 المنطقــة االقتصــادية الخالصــة )Exclusive Economic Zone/EEZ( :ىػػيمفيػػوـ تػػـ اعتمػػاده فػػي مػػؤتمر األمػػـ المتحػػدة الثالػػث لقػػانوف البحػػار عػػاـ ( )1982الػػذي تتػػولى
بموجبػػو دولػػة سػػاحمية ،الواليػػة القضػػائية عػػف استكشػػاؼ واسػػتغالؿ الم ػوارد البحريػػة فػػي الجػػزع

المتاخـ مف الجرؼ القاري ليا ،والذي يعد نطاقًا يمتد مسافة  200ميؿ مف الشاطئ .

))Al Darazy, 2014:p7
 الحـــدود البحريـــة :ى ػػي تقس ػػيـ المي ػػاه عم ػػى س ػػطح األرض إل ػػى من ػػاطؽ بحري ػػة ي ػػتـ تعريفي ػػاحسب الجغرافيا الفيزيائية المحيطة ،أو حسب الجغرافيػا البشػرية ،وعػادة مػا يػؤثر ترسػيـ الحػدود

البحري ػػة عم ػػى الحق ػػوؽ الوطني ػػة السػ ػتغالؿ المع ػػادف والمػ ػوارد الطبيعي ػػة ( الخص ػػائص البحري ػػة،
الح ػ ػ ػ ػ ػػدود السياس ػ ػ ػ ػ ػػية ،والمن ػ ػ ػ ػ ػػاطؽ) .ب ػ ػ ػ ػ ػػالرغـ م ػ ػ ػ ػ ػػف أف بع ػ ػ ػ ػ ػػض البم ػ ػ ػ ػ ػػداف تعػ ػ ػ ػ ػ ػد أف الح ػ ػ ػ ػ ػػدود

البحريػػة ىػػي حػػدود الميػػاه اإلقميميػػة الخاصػػة بيػػا ،وكمػػا عرفتيػػا اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لقػػانوف

البحار ،تستخدـ الحدود البحرية لتحديد المياه الدولية.

)(Maritime boundaries; Nov. 2010, p. 19
 الغاز الطبيعي المسال (لنغ) :) Liquid Natural Gas / LNG ( :الغاز الطبيعػيالمسػػاؿ ىػػو الغػػاز الطبيعػػي الػػذي تػػـ تبريػػده إلػػى  162-درجػػة مئويػػة ،وتغيي ػره مػػف الغػػاز إلػػى

السػػائؿ الػػذي ى ػػو  600/1مػػف حجم ػػو األصػػمي .ويس ػػمح ىػػذا التخف ػػيض الػػدراماتيكي بش ػػحنيا
خصيصػا لػػذلؾ وبعػد وصػػوؿ
بأمػاف وبكفػاعة عمػػى مػتف سػػفف لمغػاز الطبيعػػي المسػاؿ المصػػممة
ً
ىذه السفف إلى وجيتيا ،يتـ تسخيف الغاز الطبيعي المساؿ إلعادتو إلى حالتو الغازيػة وتسػميمو
إلى عمالع الغاز الطبيعي مف خالؿ خطوط األنابيب المحمية.) Al Darazy, 2014:p8).

الدراسات السابقة والتعقيب عمييا:
 الدراسات األجنبية:1- (Fabio Indeo, (Sep. 2016), "The Levant energy basin: a geopolitical
game changer in the Eastern Mediterranean?", Working Paper,
Center of Energy Governance & Security. Seoul, Korea).
تسمط ىذه الدراسة الضػوع تػدريجياً عمػى اإلمكانػات اإلسػتراتيجية لحػوض الشػاـ ،وتحويػؿ مركػز

الثقػػؿ الجيوسياسػػي مػػف الشػػاطئ الجنػػوبي إلػػى الشػػاطئ الش ػرقي لمبحػػر المتوسػػط .وعػػالوة عمػػى ذلػػؾ،
أظيرت أحداث الحراكات العربية في عاـ  ،2011عدـ االستقرار بشكؿ كبيػر ،وضػعؼ مػوردي الطاقػة
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التقميدييف في شماؿ أفريقيا الذي قد يواجو بعض الصعوبات ،لضماف اإلمداد المنتظـ دوف انقطاع .وقد

أس ػػيمت تق ػػديرات المس ػػح الجيول ػػوجي األمريك ػػي ح ػػوؿ إمكانػ ػاات الغ ػػاز الطبيع ػػي ف ػػي ح ػػوض المش ػػرؽ
العربػػي ،ف ػػي تعزيػػز طم ػػوح بعػػض بم ػػداف شػػرؽ البح ػػر المتوسػػط (إسػػرائيؿ وقبػػرص ولبن ػػاف) أف تص ػػبح
مستقمة بالطاقة ،وكػذلؾ مػوردي الطاقػة الػذيف يصػدروف الغػاز الطبيعػي إلػى األسػواؽ الدوليػة .وسيشػكؿ
تطػػوير احتياطيػػات الطاقػػة البحريػػة فػػي حػػوض المشػػرؽ العربػػي "مػػؤث اًر جيوسياسػياً" ،ممػػا قػػد يػػؤثر عمػػى

السػػيناريو السياسػػي القػػائـ الػػذي يتميػػز بالمنافسػػات التقميديػػة ،التػػي تعرقػػؿ حالي ػاً تعاون ػاً مربح ػاً لمعالجػػة

التيديدات والتحديات.

وسػعت ىػذه الد ارسػػة لتحميػؿ إمكانػات الطاقػػة فػي حػوض الشػػاـ ،حيػث تركػز بشػػكؿ رئػيس عمػػى

احتياطيػػات الغػػاز فػػي إس ػرائيؿ وقبػػرص ولبنػػاف ،وطػػرؽ التصػػدير المختمفػػة المتوخػػاة لشػػحف اإلنتػػاج فػػي
المستقبؿ إلى األسواؽ.

وتوصؿ الباحث إلى أف تطوير احتياطيات الغاز الطبيعػي الموجػود فػي حػوض شػرؽ المتوسػط

يمكػػف أف تسػػيـ فػػي تحقيػػؽ االسػػتقرار لػػدوؿ المنطقػػة ،حيػػث سػػتؤدي إلػػى زيػػادة التحالفػػات اإلسػػتراتيجية
عمما بأف فكرة تشػجيع التعػاوف اإلقميمػي فػي
الجديدة مف أجؿ تعظيـ استغالؿ احتياطي الغاز اإلقميميً ،
مجاؿ الطاقػة يمكػف أف تػؤدي إلػى تيدئػة التػوترات ،وتػدفع الػدوؿ إلػى التعػاوف لتبػادؿ المنػافع واإليػرادات

االقتصادية.

ويوصي الباحث بضرورة العمؿ عمى دعـ المفاوضات الجادة بيف األطراؼ المعنية مف أجؿ
حؿ المعضمة الجيوسياسية الرئيسة ،وحؿ مشكمة قبرص ،حيث إف عدـ وجود ترسيـ واضح لمحدود
البحرية يعوؽ تحقيؽ ممرات التصدير المتوقعة ويحد مف الخيارات البديمة.
وخمصت الدراسة إلى أف تطوير وتسويؽ احتياطي الغاز الطبيعي الموجود في حػوض المشػرؽ

العربي ،يمكف أف يمثؿ بشػكؿ كبيػر "تغييػر لعبػة" جيوسياسػية ،لػيس فقػط عمػى رقعػة الشػطرن اإلقميميػة
والدولية؛ بؿ أيضاً العالقات بيف الدوؿ اإلقميمية .لذلؾ :يجب عمى دوؿ شرؽ البحر المتوسط أف تضػع

إطػػا اًر لتحالفػػات إسػػتراتيجية جديػػدة ،مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أقصػػى اس ػتفادة مػػف احتياطيػػات الغػػاز اإلقميميػػة،
والتعاوف عمى تطوير البنى التحتية ،والعمؿ معاً لبناع بنية أمنية شبو إقميمية مشتركة.

2- Murat Agdemir, (Jan. 2015), "Israel and The Gas Recourses of
The Levant Basin", OrtadoğuEtütleri, volume 6, No 2.
يتمحػػور موضػػوع الد ارسػػة حػػوؿ مكانػػة إس ػرائيؿ ،وىػػي واحػػدة مػػف أكثػػر االقتصػػادات نم ػواً فػػي
المنطقػػة؛ إالت أنيػػا تفتقػػر إلػػى إمػػدادات الطاقػػة اآلمنػػة والمسػػتدامة ،وتعتمػػد عمػػى واردات الطاقػػة منػػذ عػػاـ
 .1948غير أف االكتشػافات األخيػرة غيػرت وجيػة نظػر إسػرائيؿ فػي مجػاؿ الطاقػة بشػكؿ كبيػر ،حيػث
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إف احتياطي ػػات الغ ػػاز المق ػػدرة ف ػػي ش ػػرؽ البح ػػر المتوس ػػط تب ػػدو كافي ػػة إلسػ ػرائيؿ لتك ػػوف مص ػػد اًر ص ػػافياً

لمطاق ػػة .فف ػػي نيس ػػاف (أبري ػػؿ)  ،2010ق ػػدر المس ػػح الجيول ػػوجي األمريك ػػي (أوس ػػغس) ،أف مػ ػوارد الغ ػػاز
الطبيعي غير المكتشفة في منطقة حوض الشاـ ،تتراوح بيف  122إلػى  227تريميػوف قػدـ مكعػب عمػى

األقؿ مف الغاز الطبيعي القابؿ لالسترداد تقنيػاً .ووفقػاً لمجنػة "شيشينسػكي" التابعػة لمحكومػة اإلسػرائيمية،
فإف ثمثي ىذه االحتياطيات تقع ضمف المياه اإلقميمية إلسرائيؿ.

وسػػعت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تحميػػؿ التػػأثيرات المحتممػػة عمػػى ىػػذه االكتشػػافات مػػف الغػػاز الطبيعػػي

عمػى إسػرائيؿ ،مػف حيػػث مشػاكؿ إسػرائيؿ مػع الػػدوؿ المجػاورة ،وأثػػر ىػذه المشػػاكؿ عمػى اسػػتغالليا ليػػذه
االكتشافات ،وامكانية التصدير.
وقد توصمت الدراسة إلى أف اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط ،سوؼ تؤدي

إلى تعديؿ كبير لمخريطة الجيوسياسية اإلقميمية ،وأف نتائ الغاز في حوض الشاـ إما ستزعزع استقرار
المنطقة ،أو ستسيـ في تحسيف العالقات بيف البمػداف ذات الصػمة .ويتطمػب تطػوير ىػذه المػوارد تجػاوز
التحديات الرئيسية التي قد تترتب عمييػا مثػار جيوسياسػية ،عمػى الػرغـ مػف أف إسػرائيؿ قػد توصػمت إلػى

اتفاؽ مع قبرص عمى حدودىا البحرية ،ومف غير المرجح أف يتـ حؿ الخالؼ مع لبناف قريباً.
3- (Laura El-Katiri & Mohammed El-Katiri, (Dec. 2014),
"Regionalizing East Mediterranean Gas: Energy Security,
Stability, and the U.S. Role", Strategic Studies Institute and U.S.
Army War College Press).
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف كؿ مػف اآلثػار اإليجابيػة والسػمبية الحتياطػات الغػاز الجديػدة فػي

شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،واآلثػػار المترتبػػة عمييػػا بالنسػػبة لمصػػالح الواليػػات المتحػػدة .وقػػد خمصػػت الد ارسػػة
إلػػى أف إدارة مصػػادر ىػػذه الطاقػػة الجديػػدة ،سػػوؼ تػػؤثر بشػػكؿ كبيػػر عمػػى العالقػػات بػػيف دوؿ المنطقػػة
خصوص ػاً بػػيف إس ػرائيؿ وجيرانيػػا بمػػا ف ػي ذلػػؾ األ ارضػػي الفمسػػطينية ،حيػػث إف منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط
يسودىا الكثير مف النزاعات الجغرافية والسياسية ،ولكنيا في الوقت نفسو ذات أىمية استراتيجية حاسمة
بالنسبة لمصالح الواليات المتحدة  ،كذلؾ مف الممكف أف تعزز ىذه االكتشافات التعػاوف اإلقميمػي لػدوؿ

المنطقة ،أي أف دعـ الواليات المتحدة لممساعدة في استخداـ ىذه الموارد سيحدد مشػيد األمػف اإلقميمػي
لشػػرؽ البحػػر المتوسػػط فػػي السػػنوات القادمػػة .باإلضػػافة إلػػى أف اسػػتقرار قبػػرص لػػو أىميػػة كبيػرة لمحفػػاظ
عمى مرافؽ القواعد األمريكية في الجزيرة.
وقد توصؿ الباحث إلى أف أمف إسرائيؿ واستقرار بالد الشاـ  -وال سيما حدود إسرائيؿ  -لبناف
واسرائيؿ  -األردف  -األراضي الفمسطينية  -تقع في قمب اىتماـ السياسة الخارجية األمريكية في
المنطقة ،لذلؾ يمكف أف تساعد الوساطة األمريكية في إيجاد طريقة عمؿ مستدامة لألراضي المتنازع
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عمييا ،مثؿ االستكشاؼ واإلنتاج المشترؾ ،أو تقاسـ اإليرادات ومنع المزيد مف التصعيد في المنطقة .
حيث إف الدعـ األمني والعسكري األمريكي لحمفائيا الرئيسييف في حالة اندالع صراع عمى الموارد
الطبيعية في شرؽ البحر المتوسط يعد أم اًر أساسياً في إدارة الصراع المحتمؿ في المستقبؿ.
كما استنت الباحث أف اكتشافات الغاز في شرؽ البحر المتوسط توفر القتصادات المنطقة

فرصة حقيقية لتحويؿ اقتصاداتيا المحمية ،مما يؤدي إلى نمو اقتصادي طويؿ األجؿ ،وازدىار

أيضا لمدعـ األمريكي  -الدبموماسي أف يشكؿ عنص اًر
اقتصادي كبير لمنطقة الشرؽ المتوسط ،ويمكف ً
قوياً محتمالً في إدارة ىذه االكتشافات واستغالليا .
4- "Natural Gas and Israelis Energy Future, Planning amid Deep
Uncertainty", (Mar. 2014), RAND corporation research).
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تقيػػيـ الفػػرص والمخػػاطر التػػي تواجييػػا إسػرائيؿ فػػي التحػػوؿ إلػػى اعتمػػاد

أكبر عمى الغاز الطبيعي المحمي ،والدور الذي يمعبو الغاز الطبيعي في ميزاف الطاقة اإلسرائيمي .ومػف

خ ػػالؿ العم ػػؿ م ػػع إط ػػار زمن ػػي مس ػػتقبمي لع ػػاـ  ،2030تناول ػػت الد ارس ػػة اس ػػتراتيجيات اس ػػتخداـ الغ ػػاز
الطبيعي التي مف شأنيا أف تؤدي إلى مستويات وأنماط مختمفة مف استيالؾ الغاز الطبيعي ،ثـ نظرت

في استراتيجيات لضماف وجود ما يكفي مف الغاز الطبيعي لتمبية مستويات الطمب المستقبمية.

وقد خمصػت الد ارسػة إلػى أف المشػكمة الرئيسػة التػي يواجييػا صػانعو السياسػات اإلسػرائيمية ،ىػي

مشكمة عدـ اليقيف العميؽ ،لذلؾ أوصت الدراسة باآلتي:

 -1يجب عمى الحكومة اإلسرائيمية تنظيـ أسعار الجممة والتجزئة لمغػاز الطبيعػي المنػت محميػاً
عمى أساس تكمفة الغاز الطبيعي المستورد.

 -2بسػػبب ارتفػػاع تكػػاليؼ الخيػػارات المتاحػػة لتخ ػزيف الغػػاز الطبيعػػي ،يجػػب عمػػى إس ػرائيؿ أف
تحمي نفسػيا مػف حػدوث اضػطرابات فػي إمػدادات الغػاز الطبيعػي عػف طريػؽ تخػزيف كميػات

كافية مف الديزؿ وليس الغاز الطبيعي ،لتالفي حدوث اضطرابات في المستقبؿ.

 -3يجػػب عمػػى إس ػرائيؿ تنفيػػذ الخطػػط القائمػػة لبنػػاع خػػط أنابيػػب داخمػػي لتوزيػػع الغػػاز الطبيعػػي
عالي الضغط لموازاة خط األنابيب البحري.
5- (Simon Henderson, (Sep. 2013), "Natural Gas Export Options
from Israel and Cyprus", Mediterranean Paper Series).
عرضػػت الد ارسػػة لالكتشػػافات األخيػرة مػػف الغػػاز الطبيعػػي فػػي كػػؿ مػػف إسػرائيؿ وقبػػرص ،حيػػث
بينت أف كال مف البمديف سيكوف لديػو القػدرة عمػى أف يصػبح مصػد اًر لمطاقػة ،ولكػف عمػؽ الحقػوؿ تحػت
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سطح البحر والتػي تصػؿ إلػى عمػؽ  2000متػر فػي قػاع البحػر ،وعمػى بعػد أكثػر مػف  100كيمػو متػر

مف ساحؿ أي مف البمديف ،مما سيزيد مف التحديات الدبموماسية التي تواجييا البمداف.

وتناول ػت ىػػذه الد ارسػػة مشػػروع الطاقػػة فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،مػػف حيػػث اآلثػػار السياسػػية

واالقتصػ ػػادية ،والمخػ ػػاطر ،والفػ ػػرص المتوقعػ ػػة لالكتشػ ػػافات األخي ػ ػرة لمطاقػ ػػة فػ ػػي منطقػ ػػة شػ ػػرؽ البحػ ػػر

المتوسػػط ،كمػػا ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعزيػػز الظػػروؼ السػػممية ،وتطػػوير فرصػػة الطاقػػة الجديػػدة فػػي شػػرؽ
البحر المتوسط  ،وتعزيز التعاوف اإلقميمي في المنطقة.
وقػػد خمصػػت الد ارسػػة إلػػى أف االكتشػػافات الجديػػدة فػػي حػػوض شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،سػػيتيح
إلسرائيؿ وقبرص فرصة لتعزيز أمف الطاقة لدييا ،وتعزيز اقتصاداتيا .ومع ذلؾ :فإف غاز شرؽ البحر

المتوسط يقدـ مجموعة مف التحػديات الخاصػة :الجيولوجيػة والسياسػية والتجاريػة ،حيػث إف ىنػاؾ خطػ اًر
يواجو ىذا الغاز ،وىو أالت يتـ االستغالؿ الكامؿ لػو إذا لػـ تػتمكف ىػذه الػدوؿ مػف التعامػؿ مػع التحػديات
التي تواجييا ،وبينما تستطيع إسػرائيؿ تصػدير جػزع صػغير مػف غازىػا الفػائض بواسػطة خطػوط أنابيػب
برية إلى األردف وفمسطيف؛ فإف المنطؽ السائد لكؿ مف إسرائيؿ وقبرص ىو تحويػؿ الغػاز الفػائض إلػى
غاز طبيعي مسػاؿ لمشػحف إلػى العمػالع المحتممػيف فػي أوروبػا ومسػيا .وسػيتطمب ذلػؾ عػدة مميػارات مػف

الػػدوالرات ،واسػػتثمارات طويمػػة األجػػؿ ،كمػػا أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف الجيػػات الفاعمػػة اإلقميميػػة التػػي سػػيكوف
تعاونيا مفيداً ،وال سيما مصر ولبناف.

وخمصت الدراسة إلى أف شعوب المنطقة إذا أرادت أف تستفيد مف ثروتيا الييدروكربونية الجديدة،
فعمييا تييئة الظروؼ التي تسمح باالستكشاؼ واإلنتاج لممضي قدماً ،بالتوازي مع الجيود الرامية إلى
يجابيا بسبب اكتشافات
التغمب عمى ىذه الصراعات السياسية التي طاؿ أمدىا التي قد يكوف مفعوليا إ ً
الغاز التي قد تخمؽ مصالح مشتركة في االستقرار.
6- (Maïté de Boncourt, (May 2013), "Offshore Gas in East
Mediterranean & from Myth to Reality", Center for Energy
Contemporary Turkey program).
عرضت الدراسة لمغاز البحري في شرؽ البحر المتوسط ،بعد أف كاف مف العػدـ إلػي أف أصػبح

واقعاً ،وتأثير ذلؾ عمى الدوؿ ،والكشؼ في حدود نطاقيا.

وقد خمصت الدراسة إلػى أف مسػألة التصػدير تػرتبط بػدور تركيػا التػي عػززت نفسػيا كبمػد عبػور

لمطاقة إلى أوروبا لسنوات عديدة ،ومف المحتمؿ أف تكوف خيارات التصدير فػي نيايػة المطػاؼ محاطػة
بأسواؽ الغاز العالمية المعقدة ،والسياسات اإلقميمية.
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وما زاؿ مف غير الواضح حاجة أوروبا لمغاز ،وىؿ تريده عمى شكؿ سائؿ أو أنابيب ،لذلؾ ال

تتوفر إجابة واضحة بالنسبة ألوروبا ،حيػث إف الطمػب األوروبػي مخػذ فػي االنخفػاض ،لػذلؾ فػإف تطػور
الغػػاز الطبيع ػػي المس ػػاؿ وأس ػػعار الغػػاز المس ػػاؿ غي ػػر مؤك ػػدة ،حي ػػث أعػػادت ث ػػورة الغ ػػاز الص ػػخري ف ػػي
الواليات المتحدة إحياع مماؿ العديد مف البمداف في جميع أنحاع العالـ إليجاد واستكشاؼ الغػاز الخػاص

بيا.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

اتضػػح مػػف الد ارسػػات السػػابقة ،أف قضػػية الغػػاز فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،وأثرىػػا عم ػى النفػػوذ

اإلس ػرائيمي فػػي المنطقػػة لػػـ يتناوليػػا أحػػد مػػف الكتػػاب والبػػاحثيف الػػدولييف وخاصػػة الغ ػربييف ،مػػف حيػػث
اإلمكانيات التي يمكف أف تعود عمي دولة إسرائيؿ ،متجاىميف حقوؽ األطراؼ األخرى أو الشركاع .كما
أف ىذه الدراسات لـ تنطمؽ مف إطار نظري ،يمكف أف يحد مف الصراع في منطقة الشرؽ األوسط.
ىذا باإلضافة إلى أنو ال توجد د ارسػات بالمغػة العربيػة تناولػت ىػذا الموضػوع ،واف وجػدت فيػي
عبػارة عػػف مقػاالت صػػحفية ال تغطػػي الحاجػة العمميػػة المطموبػة التػػى تحتاجيػػا المكتبػة العربيػػة ،وصػػانع

القرار السياسي العربي في ظؿ وجود فجوة بحثيػة بيػذا المجػاؿ ،والػذي بػدوره يعطػي المزيػد مػف المعرفػة
العمميػػة المعبػرة عػػف التحػػديات الجديػػدة التػػى تنتظػػر المنطقػػة فػػي األشػػير والسػػنوات القادمػػة ،نتيجػػة ىػػذه
االكتشافات الجديدة التى سوؼ تضفي عمى إسرائيؿ مزيداً مف القوة والنفوذ.
وبالت ػػالي س ػػوؼ تش ػػكؿ ى ػػذه الد ارس ػػة ،محاول ػػة متواض ػػعة لس ػػد ى ػػذه الفج ػػوة العممي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ
األدبيات السياسية والفقو العربػي والػدولي ،مػف حيػث رصػد واقػع حجػـ اإلمكانيػات الواعػدة المكتشػفة فػي
حقوؿ الغاز الطبيعي في حوض شرؽ البحر المتوسط ،وما لو مف أىمية اقتصادية لدولة إسرائيؿ ودوؿ

الجػوار اإلقميمػػي ،كمػػا أف ىػػذه االكتشػػافات تزيػػد مػػف تضػػاعؼ عناصػػر الصػراع أو التعػػاوف بػػيف الػػدوؿ
العربية واسرائيؿ بشكؿ عاـ ولبناف بشكؿ خاص ،يضاؼ إلى ذلؾ أف الدراسة تبيف مدي حجػـ الخػالؼ
التركي القبرصي مف ناحية والتقارب السياسي واالقتصادي والعسكري بيف إسرائيؿ وقبرص واليوناف مف

ناحية أخرى .وتـ التعري في ىذة الدراسة عمى األثر السمبي إلكتشافات حقوؿ الغاز عمػى أمػف الحػدود

البحريػػة وترسػػيميا وتحديػػدىا فػػي المنطقػػة ،األمػػر الػػذي يضػػاعؼ ويزيػػد مػػف تػػوتر العالقػػات بػػيف الػػدوؿ

صاحبة العالقة ،ويفتح الباب مف جديد حوؿ مقاربات سياسية جديدة وبأدوات صراعية لـ تكػف موجػودة
في حسابات عناصر القوة والضعؼ في موازيف القوة في المنطقة.
وأخيـــ ارً :ف ػػإف الد ارس ػػة تق ػػيـ أى ػػـ الت ػػداعيات اإلقميمي ػػة المحتمم ػػة لي ػػذه االكتش ػػافات واس ػػتغالليا،

وخاصػػة مػػف الناحيػػة السياسػػية واالقتصػػادية والقانونيػػة ل ػدوؿ المنطقػػة ،وتبحػػث عػػف الخيػػارات والحمػػوؿ

الممكن ػػة ،وأش ػػكاؿ التع ػػاوف االقتص ػػادي واألمن ػػي ب ػػيف إسػ ػرائيؿ ودوؿ الجػ ػوار اإلقميم ػػي .لي ػػذا كم ػػو :ف ػػإف
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الدراسة تعبر عف رؤية عممية جديدة ،تساعد صانعي القرار العربي عمي اتخػاذ القػرار الرشػيد فػي كيفيػة

التعامؿ مع ىذا العنصر الجديد الذي زاد مف النفوذ االسرائيمي في المنطقة.

وىػػذا ىػػو الجديػػد فػػي ىػػذه الد ارسػػة التػػى سػػتتميز بػػو ،نتيجػػة عرضػػيا وتحميميػػا أفػػاؽ التعػػاوف

والصراع بالنسبة لدوؿ المنطقة بعد االكتشافات الجديدة التي بدأت منذ عاـ .2009
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الفصل الثاني
املفووم واإلمهانات اإلشرائيلية حلكول الغاز
الطبيعي يف شرم البحر املتوشط
 انًثحثثث األٔلا انزثثاص انطثيعثثي ٔ ًْيتثثّ ٔ يكاَااثثّ نثثذٔل انعثثانى
ٔ سشائيم.
 oانًطهثثة األٔلا اطثثٕس اكتشثثافاخ انزثثاص انطثيعثثي فثثي انعثثانى
ٔ ًْيتّ كثذيم نهُفط.
 oانًطهة انثاَيا ًْيح انزاص انطثيعي ٔ يكاَااّ نذٔنح سشائيم.
 انًثحثثث انثثثاَيا اإليكاَ ث اخ انًتاحثثح نحمثثٕل انزثثاص فثثي رثثشق انثحثثش
انًتٕسط.
 oانًطهة األٔلا حمٕل انزاص انًكتشفح في ِسشائيم.
 oانًطهة انثاَيا انتحذياخ انتى إاجّ االكتشافاخ نذٔل انًُطمح.

الفصل الثاني
المفيوم واإلمكانات اإلسرائيمية لحقول الغاز الطبيعي
في شرق البحر المتوسط
مقدمة:

شػػكؿ حػػوض شػػرؽ البحػػر المتوسػػط حقػػؿ كبيػػر لمغػػاز الطبيعػػي ،وىػػو قػػادر عمػػى تػػوفير م ػوارد

الطاقة لعدة بمداف في المنطقة ،حيث قدر المسح الجيولوجي األمريكػي أف ىنػاؾ  1,7مميػار برميػؿ مػف
النفط القابؿ لالسترداد ،و 122تريميوف قدـ مكعب مف الغاز القابؿ لالسترداد في ىذه المنطقة ،وىو مػا
يعادؿ تقريباً االستيالؾ العالمي السنوي(United States Geological Survey, 2010: Net) .
تعػػود أوؿ اكتشػػافات الغػػاز الطبيعػػي فػػي المنطقػػة إلػػى ثمانينيػػات القػػرف الماضػػي قبالػػة السػػاحؿ

المص ػػري ،األم ػػر ال ػػذي أدرج الغ ػػاز كمص ػػدر لمطاق ػػة عم ػػى ج ػػدوؿ األعم ػػاؿ السياس ػػية لع ػػدة بم ػػداف ف ػػي
المنطقة ،بما في ذلؾ اعتماد ىذه البمداف لتشريعات قانونية سيمت عممية إكتشاؼ حقوؿ جديدة .بيد أف
تزايد الطمب عمى الغاز بسػبب زيػادة اإلسػتيالؾ العػالمي ،أدى إلػى قيػاـ شػركات الػنفط العالميػة  -التػي

تجذبيا جوالت ترخيص النفط  -باالسػتثمار فػي البنيػة التحتيػة البحريػة ،مػف أجػؿ تصػدير الطاقػة كغػاز

طبيعي مساؿ ،أو غاز أنابيب ،ومف ثـ :فقد منحت االمتيازات لمحفر في عدد مف بمداف المنطقة داخػؿ
المياه اإلقميمية ،األمر الذي أدى إلى اكتشاؼ عدة أحواض ذات احتياطيات قادرة عمى تمبية احتياجات

السكاف المعنييف مف الوقود كمياً أو جزئياً.(Gobbi, 2013: p. 1) .
كمػػا تشػػير أحػػدث االكتشػػافات البحريػػة فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط إلػػى أف ىػػذه المنطقػػة لػػدييا
اإلمكانػػات لتكػػوف مقاطعػػة ىيدروكربونيػػة كبي ػرة ،وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ :فػػإف ىػػذه اإلمكانػػات لػػف تكػػوف ذات
معنى حقيقي ،إالت إذا تحولت ىػذه االكتشػافات إلػى طاقػة إنتاجيػة ،وحتػى ذلػؾ الحػيف :سػتحتاج المنطقػة
إلى أف تتغمب عمى المزيد مف التحديات ،حيث أصبحت الطاقة عنص اًر رئيساً مف الصراع الجيوسياسي

في المنطقة .وال بد مف الػتأكيد قوالً :بأف معظـ اكتشافات الغاز في (إسػرائيؿ) ىػي األكثػر حساسػية فػي

شرؽ البحر المتوسط ،حيث إنيا واحدة مف أكثر المنػاطؽ السياسػية تشػابكاً عمػى األرضKarbuz, ( .
)2012: p. 217
ويعػػرض ىػػذا الفصػػؿ المفيػػوـ واإلمكانيػػات اإلسػرائيمية لحقػػوؿ الغػػاز الطبيعػػي فػػي الحػػوض

الش ػرقي لمبحػػر المتوسػػط ،مػػف خػػالؿ التطػػرؽ لمتطػػور المتعمػػؽ بإكتشػػافات الغػػاز الطبيعػػي فػػي العػػالـ،
وأىميتػو لدولػة إسػرائيؿ ،كمػا يوضػح أيضػاً اإلمكانيػات المتاحػة ليػذه الحقػوؿ فػي شػرؽ البحػر المتوسػط،

وصوالً لدراسة الحقوؿ المكتشفة ،والتحديات التى تواجو ىذه االكتشافات لدوؿ المنطقة.
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المبحث األول
الغاز الطبيعي وأىميتو وامكاناتو لدول العالم واسرائيل
ازدادت أىميػػة الغػػاز الطبيعػػي باعتبػػاره أسػػرع مصػػدر لمطاقػػة األوليػػة المتناميػػة فػػي العػػالـ وذلػػؾ
ألف الغػػاز الطبيعػػي متػػاح عمػػى نطػػاؽ واسػػع ،وألنػػو أنظػػؼ مػػف حػػرؽ الوقػػود القػػائـ عمػػى الػػنفط .وتعتبػػر

الس ػػوؽ العالمي ػػة لمغ ػػاز الطبيع ػػي أص ػػغر بكثي ػػر م ػػف س ػػوؽ ال ػػنفط ،وذل ػػؾ ألف عممي ػػات نق ػػؿ الغ ػػاز ذات

ص ػػعوبة وتكمف ػػة عالي ػػة ،ولك ػػف بػ ػالرغـ م ػػف ذل ػػؾ نمح ػػظ زي ػػادة ف ػػي الطم ػػب عم ػػى الغ ػػاز الطبيع ػػي نظػ ػ اًر
السػػتخداماتو المتعػػددة فػػي القطاعػػات الصػػناعية المختمفػػة والسػػكنية والتوليػػد الكيربػػائي والتجػػارة والنقػػؿ.

وذلؾ بسبب إسيامات الغاز الطبيعي اإليجابية في تقميؿ انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربوف مما يحد مف
التموث البيئي ) Demirbas, 2006: net).
فػػي الوقػػت الػػذي يتطمػػع فيػػو العػػالـ إلػػى تنويػػع م ػزي الطاقػػة ت ػزداد أىميػػة الغػػاز الطبيعػػي حيػػث

تقوؿ الوكالة الدولية لمطاقة أنو ينظر إلى الغاز الطبيعي "كمصدر جيد إلمدادات الكيرباع" كمػا ينظرلػو
عم ػػى أن ػػو "م ػػنخفض الكرب ػػوف" مقارن ػػة ب ػػالوقود األحف ػػوري اآلخ ػػر .وباإلض ػػافة إل ػػى ذل ػػؾ ،يس ػػتغرؽ بن ػػاع

نسبيا ،في حػيف أف حصػة الغػاز الطبيعػي مػف مػزي
محطات الغاز حوالي عاميف وىي مدة تعد سريعة ً
ػنويا ،كمػا وصػػفت و ازرة الطاقػة األمريكيػة الغػاز الطبيعػى أنػو يػؤدي
الطاقػة العػالمي تػزداد بنسػبة  %2س ً

حيوي ػ ػا فػ ػػى إمػػػدادات الطاقػ ػػة األمريكيػ ػػة ،حيػػػث تقػ ػػوؿ و ازرة الطاقػ ػػة األمريكي ػػة أف اسػ ػػتيالؾ الغػ ػػاز
ًا
دور ً
الطبيع ػػي م ػػف المتوق ػػع أف يص ػػؿ إل ػػى  26,6تريمي ػػوف ق ػػدـ مكع ػػب بحم ػػوؿ ع ػػاـ  ،2035مقاب ػػؿ 24,3
تريميوف قدـ مكعب في عاـ .) Frangoul, 2017: net).2011

المطمب األول:
تطور اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم وأىميتو كبديل لمنفط
أوالً :تطور اكتشافات الغاز الطبيعي عمى المستوى الدولي
إف الغاز الطبيعي يشػكؿ اليػوـ أحػد مصػادر الطاقػة األساسػية فػي العػالـ رغػـ حداثتػو ،فيػو فػي
الطبيعػػة إمػػا مصػػاحباً لمػػنفط أو مسػػتقالً عنػػو فػػي مكامنػػو الخاصػػة ،وحتػػى الماضػػي القريػػب كػػاف الغػػاز
الحر ال يستعمؿ إالت في مناطؽ إنتاجو وبصورة محدودة ،وذلؾ بسبب صػعوبة نقمػو وتخزينػو .وكثيػ اًر مػا
كاف يحرؽ الغػاز المصػاحب لمتقميػؿ مػف كمفػة الػنفط المسػتخرج ،ولعػدـ وجػود أسػواؽ اسػتيالكية لػو ،أمػا
اآلف وبعػػد أف تطػػورت الصػػناعات البتروكيميائيػػة فقػػد أصػػبح الغػػاز الطبيعػػي مػػف أىػػـ مصػػادر الطاقػػة

النفطيػػة ،لخمػػوه مػػف المموثػػات البيئيػػة كالرصػػاص والكبريػػت ،وىػػذا مػػا جعػػؿ العػػالـ ييػػتـ بتطػػوير إنتاجػػو،
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وزيادة نسبة استخراجو يوماً بعد مخر ،خصوصاً بعدما تقدمت الطرؽ الفنية لجية خزنػو وتسػييمو ونقمػو.

(برجاس)34 :2000 ،

ىذا باإلضافة إلػى أف الغػاز يػأتي فػي المرتبػة الثالثػة مػف حيػث االسػتيالؾ العػالمي لمطاقػة بعػد
الػػنفط والفحػػـ ،وىنػػاؾ إجمػػاع شػبو عػػالمي عمػػى أف الغػػاز سػػيكوف مصػػد اًر أساسػػياً لمطاقػػة فػػي المسػػتقبؿ،
بع ػػدما أس ػػيمت االكتش ػػافات الض ػػخمة لمغ ػػاز الطبيع ػػي ف ػػي األم ػػريكيتيف الش ػػمالية والجنوبي ػػة والص ػػيف،

وخاصػػة مػػع بػػروز ت ازيػػد ظػػاىرة الغػػاز الصػػخري فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي اسػػتيعاب الغػػاز
لالسػػتخداـ الصػػناعي وتوليػػد الكيربػػاع .ومػػف المثيػػر لالىتمػػاـ :أف احتياطػػات الغػػاز الطبيعػػي المكتشػػفة
عالمياً ارتفعت مف  118تريميػوف متػر مكعػب فػي عػاـ  1993إلػى  157تريميػوف متػر مكعػب فػي عػاـ

 ،2013وتتواصؿ االكتشافات في أجػزاع كثيػرة مػف العػالـ ،وبالنسػبة إلػى مسػتويات االسػتيالؾ واإلنتػاج

الحالية ،يتوفر في العالـ ما يكفي مف الغاز لمدة  54عاماً. (Hussain, 2015: P. 7) .

ومف أجؿ االطالع عمى تطور اكتشافات الغاز فػي شػرؽ البحػر المتوسػط ومعرفػة االحتياطػات

المرتبطة بيذه االكتشافات ال بد مف توضيح التالي:

ثانياً :تطور اكتشافات الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط
مػػف المالحػػظ ىنػػا أف منطقػػة شػػرؽ البحػػر المتوسػػط شػػيدت طف ػرة نوعيػػة فػػي اكتشػػاؼ الم ػوارد

الطبيعيػػة التػػي لػػـ يسػػبؽ ليػػا مثيػػؿ منػػذ أواخػػر العقػػد األوؿ مػػف القػػرف الحػػادي والعش ػريف ،عنػػدما قامػػت
إسػ ػرائيؿ وتميي ػػا قب ػػرص ب ػػأوؿ اكتش ػػافات ىيدروكربوني ػػة ف ػػي الخ ػػارج من ػػذ س ػػنوات عدي ػػدة .وأثبت ػػت ى ػػذه

االكتشافات أنيػا أكبػر بكثيػر مػف أي مػوارد أخػرى سػبؽ اكتشػافيا فػي شػرؽ البحػر المتوسػط ،كمػا تشػير
دراسة المسح الجيولوجي في الواليات المتحػدة لعػاـ  2010إلػى أف منطقػة حػوض الشػاـ –بمػا فػي ذلػؾ
قبرص والمناطؽ البحرية اإلسرائيمية ،وبعض األراضي البرية فػي سػوريا أو لبنػاف واأل ارضػي الفمسػطينية

–يمكػػف أف تحمػػؿ مػػا يصػػؿ إلػػى  1.7مميػػار برميػػؿ مػػف الػػنفط ،وح ػوالي  122تريميػػوف قػػدـ مكعػػب مػػف
الغػػاز الطبيعػػي ،ممػػا يجعػػؿ مػػا ال يقػػؿ عػػف ثمثػػي قاعػػدة الم ػوارد المحتممػػة فػػي المنطقػػة ال ي ػزاؿ غيػػر

مكتشؼ(El-Katiri & Laura, 2014: p. 1) .

وبالرجوع إلحصاعات عاـ  ،2016بمغ االحتياطي الثابت أو المؤكد لمعػالـ مػف الغػاز الطبيعػي

حوالي ( )6588,8ترليوف قدـ مكعب ،وكاف نصػيب أو ارسػيا منػو حػوالي ( )%30,4تقريبػاً ،أمػا منطقػة

الشرؽ األوسط ما يقارب ( )%42,5تقريباً ،والباقي موزع بيف عدد مف دوؿ العالـ في مختمؼ القػارات.

وتعد إيػراف صػاحبة أكبػر احتيػاطي لمغػاز فػي العػالـ ،حيػث بمغػت نسػبة احتياطييػا الثابػت منػو ()%18

تقريب ػاً ،يمييػػا روسػػيا ( )%17تقريب ػاً ،ثػػـ قطػػر ( )%13تقريب ػاً ،أمػػا بمػػداف منظمػػة التعػػاوف االقتصػػادي
والتنمي ػػة ( )OECDالبػ ػالغ ع ػػددىـ  34دول ػػة كامم ػػة العض ػػوية ،ف ػػال تمم ػػؾ س ػػوى ( )%9,5تقريبػ ػاً م ػػف

االحتياطي العالمي.)BP Statistical Review of World Energy June 2017, P.26( .
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المطمب الثاني
أىمية الغاز الطبيعي وامكاناتو لدولة إسرائيل

أضحت ثورة الغاز في (إسػرائيؿ) فػي عقػدىا الثػاني مػف القػرف الحػادي والعشػريف قضػية ميمػة،

وذلؾ بعد اكتشاؼ كميات كبيرة مف الغػاز الطبيعػي فػي ميػاه المنطقػة اإلقتصػادية الخالصػة )(EEZ

إلس ػرائيؿ ،والمحاذيػػة لميػػاه لبنػػاف وقبػػرص ومصػػر وقطػػاع غ ػزة ،كمػػا تػػؤمف ثػػورة الغػػاز م ازيػػا اقتصػػادية

ممحوظػػة (إلسػرائيؿ) ،باإلضػػافة إلسػػياماتيا الكبي ػرة فػػي تحسػػيف نوعيػػة البيئػػة ،كمػػا أنيػػا تالمػػس مسػػائؿ
ميمػػة فػػي المجػػاالت االجتماعيػػة واألمنيػػة ،وكػػذلؾ فػػي العالقػػات الخارجيػػة ،مػػف بينيػػا :توزيػػع عائػػدات
موارد الغاز الطبيعي عمى الجيؿ الحالي واألجياؿ القادمة ،وىذا يتوقؼ عمى وتيرة اسػتغالؿ الغػاز تمبيػةً

لحاجات االقتصاد المحميػة ،والتصػدير فػي ىػذا الجيػؿ ،وابقػاع الفػائض لألجيػاؿ القادمػة ،بيػد أف ضػماف
سػػالمة إمػػدادات الغػػاز ،باإلضػػافة الكتش ػافات الغػػاز قػػد عػػزز مػػف أمػػف الطاقػػة اإلس ػرائيمي عمػػى األمػػد

البعيػد ،لكنيػا ولّػدت تحػديات أمنيػة جديػدة متمثمػة فػي الػدفاع عػف م ارفػؽ حيويػة فػي عػرض البحػر بعيػػداً
عف الساحؿ .وعمى صعيد العالقات الخارجية :يمكف أف يكوف لتصدير الغاز إسيامات سياسية فيما لو
أدى إلى التعاوف مع دوؿ أخػرى ،مػع أنػو حاليػاً مصػدر لمخػالؼ مػع لبنػاف حػوؿ ترسػيـ الحػدود البحريػة

وقد يكوف سبباً لمخالؼ مع بمداف مجاورة أخرى مستقبالً( .ايفف ،عيراف.)1 :2014 ،

كمػػا تشػػكؿ الطاقػػة عنص ػ اًر حاسػػماً لمنمػػو والتنميػػة االقتصػػادية ،وفػػي الواقػػع :فػػإف ت ػوافر م ػوارد

الطاقػػة يمكػػف أف يحػػوؿ اقتصػػاد بمػػد مػػا إل ػػى اقتصػػاد إنتػػاجي بػػدالً مػػف أف يكػػوف اقتصػػاد اس ػػتيالكي،
وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ :فػػإف الحصػػوؿ عمػػى الػػنفط والغػػاز بأسػػعار معقولػػة أمػػر حيػػوي لالسػػتقرار السياسػػي

واالجتمػػاعي .واألىػػـ مػػف ذلػػؾ :فػػإف اعتبػػارات الطاقػػة يمكػػف أف تػػؤثر عمػػى مسػػار السياسػػة الخارجيػػة

لمدولة ،فعمى سػبيؿ المثػاؿ :ال يمكػف فيػـ السياسػة الخارجيػة األمريكيػة تجػاه إيػراف قبػؿ الثػورة اإلسػالمية
عػاـ  ،1979إذا لػـ يؤخػػذ بعػيف االعتبػار الػػنفط واإلمكانيػات الكبيػرة ليػػذا اإلحتيػاطي والمخػزوف اليائػػؿ،

وما يشكمو مف استقرار وقيمة إقتصادية تؤثر عمػى كينونػة الدولػة وتطورىػا ،وعالقاتيػا عمػى كػؿ الصػعد

داخمياً وخارجياً(Karagiannis, 2015: p. 6) .

ػاع عمػػى ذلػػؾ فػػإف المسػػؤوليف اإلس ػرائيمييف يعربػػوف بشػػكؿ روتينػػي عػػف تفػػاؤليـ بػػأف الوعػػد
وبنػ ً
االقتصادي لموارد الطاقة اإلسرائيمية ،يمكف أف يجذب المساعدة الصػناعية لتحقيػؽ ذلػؾ وقػد يكػوف ىػذا
التفاؤؿ مبر اًر .وبالرغـ مف أف إسرائيؿ ال تمتمؾ قطاعػاً كبيػ اًر لالستكشػاؼ واإلنتػاج فػي الخػارج ،إالت أنيػا
تعتمد عمى خبرة الشركات الدولية في استخراجو. (Ratner, 2016: p. 10) .

أوالً :األىمية االقتصادية
اكتسػػبت االكتشػػافات األخيػرة لمغػػاز أىميػػة قصػػوى فػػي عػػدة جوانػػب ،فمػػف الجانػػب االقتصػػادي
إلس ػرائيؿ فقػػد تضػػاعفت احتياجػػات الغػػاز لػػدى قطػػاع إنتػػاج الطاقػػة والصػػناعة ،ف ػي حػػيف أف مثػػار ىػػذه
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االكتشافات وما لحقيا مػف اكتشػافات ،كػاف ليػا بػالغ األثػر عمػى االقتصػاد اإلسػرائيمي ،بػؿ وتصػبح ىػذه
الم ػوارد أكثػػر وضػػوحاً يوم ػاً بعػػد يػػوـ .ويعتبػػر تػػاريف  17كػػانوف الثػػاني (ينػػاير)  ،2009بمثابػػة النقطػػة

األساسية في تغيػر االقتصػاد اإلسػرائيمي ،بػؿ وصػؿ ىػذا التغيػر إلػى تعزيػز مكانػة إسػرائيؿ اإلسػتراتيجية
فػي المنطقػة ،واتضػح ذلػؾ عنػدما اكتشػؼ فريػؽ بقيػادة شػركة "تكسػاس نوبػؿ إنرجػي Texas Noble

 "Energyالغػ ػػاز فػ ػػي حقػ ػػؿ "تامـــــار  " Tamarفػ ػػي شػ ػػرؽ البحػ ػػر المتوسػ ػػط الػ ػػذي يقػ ػ ّػدر أنػ ػػو يحتػ ػػوي
عمى  9.7تريميوف قدـ مكعب مف الغاز الطبيعي .ويػتـ تصػنيؼ رؤوس بئػر "تامػار" بأنيػا تحتػوي عمػى
غاز الميثاف ،وىو عمى مستوى عاؿ مف النقاع ،حيث بمغت قيمة إنتاج الطاقػة لكػؿ رأس بئػر أكثػر مػف

أربعة أضعاؼ رؤوس مبار النفط السعودي .وبعد ذلؾ بعاميف :اكتشؼ نفس الفريؽ -عندما كاف يحفػر

باتجاه الغرب -حقؿ غاز ضػخـ يسػمى "ليفياثـان  ،"Liviatanحيػث يق ّػدر أف ىػذا الحقػؿ يحتػوي عمػى
 18تريمي ػ ػ ػػوف ق ػ ػ ػػدـ مكع ػ ػ ػػب ،وك ػ ػ ػػاف م ػ ػ ػػف المتوق ػ ػ ػػع أف يب ػ ػ ػػدأ توري ػ ػ ػػد الغ ػ ػ ػػاز من ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػػاـ 2016
) .) Wurmser, 2013: netولكػػف بحسػب تقريػر لصػحيفة «جموبػػوس» االقتصػادية اإلسػرائيمية فػػإف
موعد بدع تصػدير غػاز «ليفياتػاف» اإلسػرائيمي سػيكوف فػي أواخػر عػاـ  2019فقػط( .ػبصي:2012 ،

مُلغ إلكتﺮَو.)،

ولقد مر االقتصاد اإلسرائيمي في السنوات األخيػرة بتغيػرات ممحوظػة فػي مجػاؿ الوقػود ،فخػالؿ

سنوات معدودة تحوؿ الغاز الطبيعي إلػى الوقػود الػرئيس والمفضػؿ لتوليػد الكيربػاع ولمصػناعات الكبيػرة،
ألنو صديؽ لمبيئػة وأقػؿ كمفػة\ ،ووفػر لالقتصػاد نحػو  20مميػار شػاقؿ ،إلػى جانػب التقميػؿ الممحػوظ فػي

تجمعػػات غػػاز
إطػػالؽ المموثػػات بفضػػؿ تقمػػيص اسػػتعماؿ الػػنفط والفحػػـ الحجػػري .ويسػػاىـ العثػػور عمػػى ّ
ض ػػخمة عم ػػى السػ ػواحؿ اإلسػ ػرائيمية ف ػػي تش ػػجيع المب ػػادرات ف ػػي مج ػػاؿ الطاق ػػة الت ػػي تعتم ػػد عم ػػى الغ ػػاز
الطبيعي ،ففي عاـ ُ 2010س ّجؿ في إسرائيؿ أقصى استيالؾ لمغاز الطبيعي بحجـ يقدر ب ػ  5,3مميػار
متر مكعب ،منيا حوالي  %90تقريباً ُح ّولت لتوليد الكيرباع .وكاف  %40تقريباً مف توليد الكيرباع في
إسرائيؿ مف الغاز الطبيعي ،مما ساعد عمى توفير ما يقارب  1.4مميار دوالر لالقتصاد .ومػف المتوقػع

المجمعات
حتى عاـ  2015أف ترتفع ىذه النسبة إلى  ،%50تقريباً ،وبالمقابؿ :يتعزز إنتاج الغاز مف
ّ

الجديدة .وبناع عمى ما سبؽ :فإف سمطة الغاز الطبيعي في و ازرة الطاقة والمياه تقود سياسة تعتمد عمى
مواصمة تجاه النمو في الطمب ،وتحوؿ االقتصاد إلى استيالؾ لمغاز الطبيعي ،مع التأكيد عمى ضػماف

التزويػػد المنػػتظـ ،ومػػنح التػراخيص مػػف أجػػؿ تطػػوير البنػػى التحتيػػة ،وتشػػجيع التنػػافس ،واعتمػػاد مقػػاييس
السالمة والتعريفات ،وحماية المستيمكيف( .و ازرة الطاقة والمياه اإلسرائيمية :2012 ،موقع إلكتروني)

اع عمى توقعات و ازرة البنى التحتية اإلسرائيمية :فإف الزيػادة فػي الطمػب عمػى الغػاز الطبيعػي
وبن ً
ستتعاظـ ،حيث يتوقع أف يصػؿ حجػـ احتياجػات الغػاز الطبيعػي فػي نيايػة عػاـ  2011إلػى  6.4مميػار

متر مﻜعب ،وسيخصص ما نسبتو  %78تقريباً مف ىذه الﻜمية إلنتاج الكيربػاع ،ومػا تبقػل لمصػناعة،

في حيف ارتفع الطمب عمى الغػاز فػي عػاـ  2015ليصػؿ إلػى  11مميػار متػر مكعػب ،وسيخصػص ثمثػا
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الكميػػة إلنتػػاج الكيربػػاع .ومػػف المتوقػػع أف تصػػؿ احتياجػػات الغػػاز فػػي عػػاـ  2030إلػػى  17مميػػار متػػر
مكعب .وباإلضافة لما سبؽ ذكره :فإف الكثير مف التجمعات الصناعية الكبرى باتػت تيػتـ وتعتمػد عمػى
الغػػاز الطبيعػػي ،مثػػؿ :مصػػانع البحػػر الميػػت ،وشػػركات إنتػػاج اإلسػػمنت ،والتجمػػع الصػػناعي الكيمػػاوي

(كيماكميـ ليسرائيؿ) .وباالضػافة أيضػاً إلػى احتياجػات محطػة توليػد الكيربػاع فػي عسػقالف ،ويبمػغ طػوؿ
األنابيب التي تنقؿ الغاز الطبيعي نحو  400كمـ ،حيث يتـ نقؿ الغاز مف محطة التجميع الرئيسة قبالة

شواطئ عسقالف إلى جنوب إسرائيؿ وشماليا ،وتمتد أنابيب النقؿ مػف محطػة توليػد الطاقػة فػي (سػدوـ)

جنوب البحر الميػت  ،وحتػى مدينػة حيفػا فػي الشػماؿ .وتشػير توقعػات شػركة الكيربػاع اإلسػرائيمية لمفتػرة

الفاصمة بيف عامي  2030-2014إلى أف إستيالؾ إسرائيؿ مف الغػاز سػيقارب نحػو  197مميػار متػر
مكعب سنوياً ،سواع لألغراض الصناعية أو إلنتاج الكيربػاع( .و ازرة البنػي التحتيػة اإلسػرائيمية:2010 ،
موقع إلكتروني).

ومػف أجػػؿ اإلطػالع عمػػى المكاسػب التػػى حققتيػػا إسػرائيؿ مػػف وراع ذلػؾ فػػال بػد مػػف استع ارضػػيا

عمي النحو التالي:

 -1المكاسب االقتصادية
لقػد حقّقػػت إسػرائيؿ خػػالؿ الحقبػ ٍػة التاريخيػػة السػػابقة ،مكاسػػب اقتصػػادية ىائمػػة جػػداً بفعػػؿ تػػدفؽ

الغػػاز المصػػري إلييػػا .فمنػػذ أف باشػػرت مصػػر تصػػدير الغػػاز إلػػى إسػرائيؿ عػػاـ  ،2008عمػالً باالتفػػاؽ

الػذي وقػػع عػػاـ  2005ولمػدة  15عامػاً  ،فقػػد وفػرت خ ازنػػة الدولػػة اإلسػرائيمية مميػػارات الػػدوالرات ،وذلػػؾ
بفضػؿ الفػرؽ الكبيػػر بػيف سػعر الغػػاز المصػري الػذي تحصػػمت عميػو ،وسػعره فػػي األسػواؽ العالميػة .فقػػد

المكعب مف الغاز المصري بثالثة دوالرات ،في حيف كاف سػعره فػي السػوؽ
كانت إسرائيؿ تشتري المتر
ّ
العالميػػة يبمػػغ  12دوال اًر .ويػػرى "يػػروـ أريػػاؼ" المػػدير العػػاـ بػػو ازرة الماليػػة اإلس ػرائيمية السػػابؽ أف الغػػاز
المصػػري الػػرخيص قػػد سػػاىـ إلػػى حػػد كبيػػر فػػي تمكػػيف إس ػرائيؿ مػػف إنتػػاج الطاقػػة بتكمفػػة قميمػػة نسػػبياً.

(تريمينؾ و أرياب :2012 ،موقع إلكتروني)

حيػػث إف مصػػر تس ػيـ بنحػػو  %37تقريب ػاً مػػف الطاقػػة الكيربائيػػة التػػي تنتجيػػا شػػركة الكيربػػاع

اإلسػ ػرائيمية الت ػػى تعتم ػػد عم ػػى الغ ػػاز المص ػػري المص ػػدر لي ػػا  ،ول ػػذلؾ :فق ػػد أدى توقػ ػؼ إم ػػدادات الغ ػػاز

المصري إلى زيادة في التعريفة المتعمقة بالكيربػاع حتػى وصػمت نسػبتيا مػابيف  %25-20تقريبػاً ،وىػذا

ارتػػبط فعمي ػاً بصػػدور الق ػرار المصػػري القاضػػي بإلغػػاع صػػفقة بيػػع الغػػاز المصػػري إلس ػرائيؿ( .بركػػات،
 :2012موقع إلكتروني)

وال بد مف التأكيد أنو فػي عػاـ  ،2011اسػتحوذت محطػات توليػد الطاقػة الكيربائيػة عمػى نحػو

 %82تقر ًيبا مف إجمالي كميات الغاز الطبيعي المستيمكة في إسرائيؿ ،فػي حػيف بمغػت نسػبة اسػتيالؾ
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القطػػاع الصػػناعي مػػا يقػػارب  %18تقر ًيبػػا ،وىنػػاؾ مخطػػط السػػتخداـ الغػػاز الطبيعػػي فػػي وسػػائؿ النقػػؿ
مستقبالً ،وكذلؾ إلحاللو محؿ غاز الطيو (البوتاف والبروباف)( .ايفف وعيراف)4 :2014 ،
ويحقػػؽ قطػػاع الغػػاز عوائػػد كبي ػرة لخزينػػة الدولػػة اإلس ػرائيمية ،فحسػػب تقريػػر صػػادر عػػف و ازرة
المالية فإف عوائد الضػرائب التػي تفرضػيا الدولػة عمػى الشػركات العاممػة فػي مجػاؿ اسػتخراج الغػاز تبمػغ

 %40تقريبػػاً مػػف القيمػػة المضػػافة لمغػػاز ،ويتوقػػع أف تبمػػغ إي ػرادات الدولػػة مػػف ض ػريبة الغػػاز  16مميػػار
دوالر في غضوف بضع سنوات ( .زرحيا :2010 ،موقع إلكتروني)

لذلؾ نرى أف اعتماد إسرائيؿ عمى إحالؿ الغػاز الطبيعػي ليكػوف بػديالً عػف المػواد األخػرى كػاف

لو بػالغ األثػر عمػى كػؿ الجوانػب ،وبالػذات الجانػب االقتصػادي بمػا يحققػو مػف فائػدة إلسػرائيؿ ،وأف ىػذا
التوجو نابع مف تمؾ األىمية ليذا المنت الجديد داخؿ إسرائيؿ ،فكاف وما زاؿ االىتماـ منصبا عمى ىذه

الثػػروة القيمػػة التػػى سػػتعطييا مكانػػة وقػػوة ونفػػوًذا فػػي المنطقػػة وعمػػى كػػؿ المسػػتويات ،وىػػذا بالفعػػؿ مػػا تػػـ

مالحظتو الحقًا.
وتؤكػػد

المصػػادر اإلس ػرائيمية ذات العالقػػة باقتصػػاديات الطاقػػة أف اسػػتخراج الغػػاز الطبيعػػي

سيحسػػف مي ػزاف المػػدفوعات اإلسػ ػرائيمي بشػػكؿ واضػػح ،حيػػث س ػػيوفر عمػػى الحكومػػة اإلس ػرائيمية مئ ػػات
المالييف مف الدوالرات سنوياً تدفع الستيراد النفط ،وستحصؿ الحكومة في المقابؿ عمى عوائد كبيرة مػف

تحولت إلى ُمص ّدر لمغاز .لذا :ترى ىذه المصادر أف استخراج الغاز ال يقمص
العممة الصعبة في حاؿ ّ
فقػػط اعتمػػاد إس ػرائيؿ عمػػى الغػػاز األجنبػػي ،بػػؿ يقمػػص أيض ػاً مػػدفوعاتيا بػػالعمالت األجنبيػػة .وقػػد ّأدت
اكتشػػػافات الغػ ػػاز إلػ ػػى زيػ ػػادة االسػ ػػتثمارات فػ ػػي مجػ ػػاؿ البحػػػث عػ ػػف الغػ ػػاز ،حيػ ػػث اس ػػتثمرت الشػ ػػركات
اإلسرائيمية حتى اآلف  1,3مميار دوالر في عمميات البحث والتنقيب( .ايفف :2010 ،موقع إلكتروني).

نشػػرت و ازرة الطاقػػة اإلسػرائيمية مناقصػػات لتوزيػػع التػراخيص الجديػػدة لمتنقيػػب عػػف الغػػاز والػػنفط

فػي البحػر المتوسػط  ،أعمػف وزيػر الطاقػة "يوفػاؿ شػطاينس" عػف فػتح ميػاه البحػر المتوسػط قبالػة الػػبالد
أمػػاـ الشػػركات لتقػػوـ بأعمػػاؿ تنقيػػب جديػػدة الستكشػػاؼ حقػػوؿ غػػاز ونفػػط ،وذلػػؾ بيػػدؼ تحويػػؿ إسػرائيؿ

إل ػػى "إمبراطوري ػػة غ ػػاز" ،وأيضػ ػاً دمػ ػ الغ ػػاز بنس ػػب  %70إل ػػى  %80تقريبػ ػاً ف ػػي حق ػػؿ الطاق ػػة وس ػػوؽ
الكيربػػاع فػػي الػػبالد .وقػػاؿ ال ػوزير "شػػطاينس"" :ىػػذا أفضػػؿ اسػػتثمار لضػػماف مسػػتقبؿ إس ػرائيؿ" ،وىػػو
اإلمكاني ػػة الوحي ػػدة لتوس ػػيع المػ ػوارد المس ػػتقبمية لمدول ػػة ،م ػػع أىمي ػػة ت ػػذويب الغ ػػاز الطبيع ػػي ف ػػي الس ػػوؽ
المحمي .وبحسب و ازرة الطاقة سيتـ طرح عطاعات الستكشاؼ  24حقالً بحرياً فػي المرحمػة األولػى مػف

العطػػاعات التػػي تنتيػػي فػػي مذار (مػػارس)  ،2017ويبمػػغ نطػػاؽ كػػؿ واحػػد منيػػا  400كيمػػومتر مربػػع.

(مجمة رباف السفينة :2017 ،موقع إلكتروني)
لقػػد أدى التحػػوؿ إلػػى الغػػاز الطبيعػػي فػػي إس ػرائيؿ جنب ػاً إلػػى جنػػب مػػع انخفػػاض أسػػعار الػػنفط

العالمية ،وفقػاً لبنػؾ (ىابوعػاليـ) ،إلػى انخفػاض كبيػر فػي كميػة الػدوالر مػف واردات الطاقػة إلػى إسػرائيؿ
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مف  16مميار دوالر في عػاـ ( 2012عنػدما كػاف ىنػاؾ نقػص فػي الغػاز الطبيعػي فػي إسػرائيؿ ،بسػبب
توقؼ الغاز مف المورد المصري) ،إلى  14,6مميار دوالر في عػاـ  ،2013و  12,8مميػار دوالر فػي

عػ ػػاـ  ،2014و  7,6مميػ ػػار دوالر فػ ػػي عػ ػػاـ  .2015ويبمػ ػػغ ال ػ ػرقـ األخيػ ػػر  %2مػ ػػف النػ ػػات المحمػ ػػي
اإلجم ػ ػػالي إلسػػ ػرائيؿ .وق ػ ػػد خفض ػ ػػت مع ػ ػػدالت التض ػ ػػخـ ،وزادت م ػ ػػف نش ػ ػػاط الس ػ ػػوؽ ،وحس ػ ػػنت ميػ ػ ػزاف

المػػدفوعات .وفػػي الواقػػع :وفق ػاً لبنػػؾ (ىابوع ػاليـ) بعػػد خصػػـ التغي ػرات فػػي تكػػاليؼ الطاقػػة ،فػػإف مؤشػػر
أسػػعار المسػػتيمكيف فػػي إس ػرائيؿ قػػد ارتفػػع بنسػػبة  %0,1فػػي عػػاـ  2014بػػدالً مػػف االنخفػػاض بنسػػبة

 %0,2كمػ ػػا حػ ػػدث سػ ػػابقاً ،وفػ ػػي عػ ػػاـ  2015ارتفػ ػػع بنسػ ػػبة  %0,4بػ ػػدالً مػ ػػف ىبػ ػػوط بنسػ ػػبة .%0,7

).(Cohen & Korner, 2016: 10

(انظر الممحؽ رقـ  )2/1يوضح توزيع الوقود األولي اإلسرائيمي حتى نياية عاـ .2016
 -2األىمية اإلستراتيجية
تؤكػػد المصػػادر اإلس ػرائيمية وفػػؽ رؤيتيػػا الخاصػػة أف ىنػػاؾ قيمػػة إسػػتراتيجية كبي ػرة الكتشػػافات

الغػػاز الجديػػدة ،وال سػػيما فػػي ظػػؿ التطػػورات التػػي شػػيدىا العػػالـ العربػػي فػػي أعقػػاب الح اركػػات الشػػعبية
العربيػة .فقػػد بػػات اإلسػرائيميوف يػػدركوف أنػػو ال يمكػػف ضػماف تواصػػؿ تػػدفؽ الغػاز المصػػري إلػػى خ ازنػػات
شػػركة الكيربػػاع اإلسػرائيمية فػػي أعقػػاب الحػراؾ المصػػري ،وفػػتح ممػػؼ بيػػع الغػػاز المصػػري إلسػرائيؿ فػػي
محاكمة الرئيس المصري حسػني مبػارؾ وأركػاف حكمػو ،باإلضػافة إلػى عمميػات التفجيػر التػي اسػتيدفت

أنبوب الغاز الذي يوصؿ الغاز المصري إلى إسػرائيؿ بػالقرب مػف العػريش ،ويػروف فػي الوقػت نفسػو أف

استيراد الغاز الطبيعي مف دوؿ أخرى أمر ال يالئـ الظروؼ اإلسرائيمية االستراتيجية( .كوريف:2010 ،
موقع إلكتروني)
ال بد مف اإلشارة الػي أف وفػرة الطاقػة اإلسػرائيمية الجديػدة عمػى اقتصػادىا ونػدرة مواردىػا ،يمثػؿ
في حػد ذاتػو تغيػ اًر اسػتراتيجياً كبيػ اًر وايجابيػاً .فمقػد اعتبػر اكتشػاؼ حقػؿ "تامػار" بالنسػبة إلسػرائيؿ بمثابػة
جس اًر مف أجؿ العبور إلى مستقبؿ الطاقة البديمة في المنطقػة .لقػد شػكؿ حقػؿ "تامػار" بالنسػبة إلسػرائيؿ

تقزـ أي طمػب إسػرائيمي ممكنػاً أو متوقعػاً
نقطة البداية ،فكمية الغاز المكتشفة في البحر المتوسط الحقاً ّ
لما ال يقؿ عف نصؼ قػرف .كمػا أف إسػرائيؿ تسػتيمؾ حاليػاً نحػو  7مميػار متػر مكعػب مػف الغػاز ،ومػف

المتوقع أف تضػاعؼ ىػذه الكميػة الحقػاً إلػى  15.5مميػار متػر مكعػب بحمػوؿ عػاـ  .2030ولكػف حتػى

مػػع ىػػذه المعػػدالت المت ازيػػدة لالسػػتخداـ ،أمػػاـ مػػا يحتػػوي عميػػو حقػػؿ "تامػػار" والػػذي يقػػدر ب ػ  275مميػػار

متر مكعب مف الغاز ،يكفي لعقديف مف االستيالؾ عمى ىذا النحو ،فإف إسرائيؿ سػوؼ تصػبح مص ّػد اًر

صافياً لمغاز(Wurmser, 2013: net) .

ليػػذا :تفضػػؿ دولػػة إس ػرائيؿ لػػدواع أمنيػػة واسػػتراتيجية عػػدـ اسػػتيراد الم ػواد الحيويػػة مػػف الخػػارج،

مثؿ :الماع والغذاع ومصػادر الطاقػة ،وىػي تنطمػؽ مػف افتػراض أنػو فػي حػاؿ نشػوب حػرب ،فػإف السػفف
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تعرضيا
التي يفترض أف تورد الوقود إلسرائيؿ قد ّ
تتردد في مواصمة نقمو إلى الموانئ اإلسرائيمية ،خشية ّ
لإلصػػابة فػػي أثنػػاع العمميػػات الحربيػػة ،حيػػث إف إمػػدادات الوقػػود إلس ػرائيؿ سػػتتأثر بانػػدالع حػػروب فػػي
تتعرض الدوؿ المصػدرة لموقػود لحالػة مػف عػدـ االسػتقرار السياسػي ،كمػا
مناطؽ أخرى ،وال سيما عندما ّ
حدث عندما تفجرت الثورة اإلسالمية في إيراف عاـ  .1979وتخشى إسرائيؿ مف عودة العرب الستخداـ

سػػالح الػػنفط مجػػدداً ،كمػػا كانػػت عميػػو األمػػور بعػػد عػػاـ  ،1973أخػػذاً باالعتبػػار أف العػػرب واإلي ػرانييف

يحتكروف  %10مف احتياط النفط في العالـ( .كوريف :2010 ،موقع إلكتروني)
جدول رقم ()1/2

ويوضح توزيع استيالك الوقود األولي لبعض دول اإلقميم حتى نياية عام 2016
الدولة

نفط

غاز طبيعي

فحم

طاقة نووية

طاقة متجددة

االجمالي الكمي

مصر

40.6

46.1

0.4

-

0.6

91.0

اليونان

15.4

2.6

4.7

-

2.1

25.9

اسرائيل

11.6

8.7

5.7

-

0.4

26.4

تركيا

41.2

37.9

38.4

-

5.2

137.9

ايران

83.8

180.7

1.7

1.4

0.1

270.7

))Source: BP Statistical Review of World Energy June 2017, P.6
مالحظت :يمبس استٍالن الىفط بمليُن طه َتمبس أوُاع الُلُد األخﺮِ بمليُن طه مكبفئ للىفط.

ولمتوضيح أكثر يمكػف اإلطػالع عمػى ممحػؽ رقػـ ( )2/2الػذي يوضػح مقارنػة إلسػتيالؾ الوقػود
األولي بيف بعض دوؿ اإلقميـ :
ومػػف أجػػؿ ذلػػؾ :تسػػعي الحكومػػة اإلس ػرائيمية لمعمػػؿ إلسػػالة الغػػاز عمػػى األ ارضػػي اإلس ػرائيمية،
وتصديره مباشرة عبر البحر إلى السوؽ المستيمكة .ولقػد أعربػت "لجنػة تسػيمح" ،وىػي المجنػة الحكوميػة

اإلسرائيمية المكمفػة بوضػع سياسػات الغػاز الطبيعػي إلسػرائيؿ بشػكؿ عػاـ ،عػف دعميػا وتفضػيميا أف أي
منش ػػأة تص ػػدير يج ػػب أف تك ػػوف موج ػػودة عم ػػى األ ارض ػػي اإلسػ ػرائيمية .وباإلض ػػافة إل ػػى ذل ػػؾ :فق ػػد ق ػػاؿ
مس ػػؤولوف ف ػػي و ازرة الطاق ػػة والمػ ػوارد المائي ػػة اإلسػ ػرائيمية لمص ػػحافة اإلسػ ػرائيمية ،إنػ ػو س ػػيتـ بن ػػاع منش ػػأة

لتص ػػدير الغ ػػاز ف ػػي إسػ ػرائيؿ عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف الص ػػعوبات البيروقراطي ػػة ،ألن ػػو "ال توج ػػد حكوم ػػة عاقم ػػة
مسػتعدة ألف تكػوف منشػػصت تصػدير غازىػا فػػي دولػة مخػػرى ،ميمػا بمغػت درجػػة صػداقتيا"( .و ازرة الطاقػػة

اإلسرائيمية :2012 ،موقع إلكتروني)
ومف أجؿ تعزيز القيمة االستراتيجية إلسرائيؿ لػدى الغػرب ،فػإف ألىميػة تصػدير الغػاز فػي ظػؿ

تػػدىور األوضػػاع فػػي مصػػر ،لػػيس فقػػط مػػف حيػػث العػػداع إلس ػرائيؿ ،ولكػػف أيض ػاً مػػف حيػػث الفوضػػى

والمي ػػوؿ المعادي ػػة لمغ ػػرب ،وكمي ػػا تط ػػورات تثي ػػر تس ػػاؤالت ح ػػوؿ ج ػػدوى قن ػػاة الس ػػويس كطري ػػؽ عب ػػور

أوروبػػي-مسػػيوي رئيسػػي .لػػذلؾ :فػػإف إنشػػاع خػػط أنابيػػب غػػاز طبيعػػي يمػػر عبػػر إسػرائيؿ ،يشػػكؿ مرتكػػز
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إض ػػافي م ػػف أج ػػؿ تحوي ػػؿ إسػ ػرائيؿ لتص ػػبح طري ػػؽ م ػػرور رئيس ػػي عب ػػر المحيط ػػات ،يػ ػربط ب ػػيف البح ػػر
المتوسط والبحػر األحمػر ،ويعيػد التأكيػد عمػى أف أرض إسػرائيؿ ،باعتبارىػا طريقػاً رئيسػياً لمتجػارة والنقػؿ
بػػديؿ لقنػػاة السػػويس .ومػػف أجػػؿ ذلػػؾ :ينظػػروف إلػػى تطػػوير منطقػػة إيػػالت وامتػػدادىا اإلسػرائيمي ،كبوابػػة

أوروبا إلى مسيا( .بركات :2011 ،موقع إلكتروني)

توجػػو إس ػرائيمي
وغنػػي عػػف البيػػاف أيض ػاً :أف تػػدىور العالقػػات مػػع تركيػػا سػػيؤثر سػػمباً فػػي أي ّ
مستقبمي الستيراد الغاز مف الخارج .وتكتسب تركيا دو اًر محورياً في مجاؿ اقتصػاديات الغػاز ،رغػـ أنيػا
ليست مف الدوؿ المنتجة لو ،فموقعيػا جعميػا حمقػة الوصػؿ بػيف الػدوؿ المنتجػة لمغػاز والػدوؿ المسػتيمكة

لو ،حيث إف األنبوب الذي ينقؿ الغاز الروسي إلى أوروبا يمر عبر تركيا ،وكانت إسػرائيؿ تػراىف عمػى

شراع الغػاز مػف روسػيا ،عبػر أنبػوب يم ّػر بتركيػا .وقػد بحثػت إسػرائيؿ ىػذا االقتػراح مػع القيػادة الروسػية،
وتحمس رئيس الوزراع الروسي "فالدمير بوتيف" لمفﻜرة .وفي عاـ  2009عرض عمل ترکيػا إنشػاع خػط

لنقؿ الغاز يمر مف ترکيا ويتجو إلل إسرائيؿ وبعض دوؿ المنطقة ،لكف تركيا لـ تبد حماساً لمفكرة حتى
عندما كانت العالقات بينيا وبيف الحكومة اإلسرائيمية ال تواجو في ذلؾ الوقػت أي خالفػات .وقػد ص ّػرح
وزير الطاقػة التركػي :أف بػالده لػف تط ّػور مشػاريع إقميميػة مشػتركة مػع إسػرائيؿ إالت بعػد تطبيػع العالقػات
بينيػا وبػػيف سػػائر دوؿ المنطقػػة ،ومػف الواضػػح :أنػػو فػػي أعقػػاب التػدىور الحاصػػؿ فػػي العالقػػات التركيػػة

اإلس ػرائيمية ،فػػإف إمكانيػػة تعػػاوف تركيػػا مػػع إس ػرائيؿ فػػي الحصػػوؿ عمػػى الغػػاز الروسػػي تراجعػػت بشػػكؿ

كبير( .كوريف :2010 ،موقع إلكتروني)

ثانياً :إمكانات إسرائيل من الغاز الطبيعي
تركزت البدايات األولى إلسرائيؿ في اكتشاؼ احتياطات الغاز غير المستغمة في الفترة ما بيف

عػػامي  ،2004-2000ولكػػف اكتشػػاؼ حقػػوؿ "تامػػار" و"ليفياثػػاف" و"دنيػػاؿ" عمػػى الت ػوالي فػػي األع ػواـ
 ،2016 ،2010 ،2009حػػوؿ إسػرائيؿ إلػػى مصػػدر إقميمػػي لمغػػاز ،ممػػا منحيػػا وسػػائؿ جديػػدة لمسػػمطة

في عالقاتيا مع جيرانيا(Micco, 2014: p. 6) .

مع العمـ بأف االحتياط المكتشؼ كػاف ضػئيالً ،بحيػث إف بعضػو تػـ اسػتنفاده فعػالً عمػى الػرغـ

مػف محدوديػة اإلنتػػاج ،وخصوصػاً حقػػؿ "مػاري " وىػػو أوؿ حقػؿ لمغػػاز يبػدأ اإلنتػػاج فيػو ،وكػػاف ذلػؾ فػػي

عاـ  2004والذي جرى بيع إنتاجو إلػى شػركة الكيربػاع اإلسػرائيمية التػي كانػت أيضػاً تسػتورد الغػاز مػف

الحق ػػوؿ المصػ ػرية خ ػػالؿ الفتػ ػرة ب ػػيف ع ػػامي  .2012-2008وتج ػػدر اإلش ػػارة أيضػ ػاً إل ػػى أف االحتي ػػاط
المكتشػػؼ حتػػى اآلف يعػ ُػد ضػػئيالً نسػػبياً (نحػػو 40تريميػػوف قػػدـ مكعػػب) فػػي حػػاؿ مقارنتػػو بالػػدوؿ ذات
االحتياط الغازي الضخـ مثؿ إيراف ( 1187تريميوف قدـ مكعب) ،أو قطر ( 885تريميػوف قػدـ مكعػب)،

أو حتى االحتياط المكتشؼ في الدوؿ المجاورة المطمة عمى البحػر المتوسػط ،مثػؿ مصػر ( 72تريميػوف

قدـ مكعب) ،لكف في الوقت نفسو :فإف عمميات االكتشاؼ تسػتمر أعوامػاً ،بػؿ عقػوداً عديػدة ،وبالتػالي:
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فػػإف حجػػـ االحتيػػاط الغػػازي المكتشػػؼ حتػػى الوقػػت الحاضػػر ال يشػػكؿ صػػورة نيائيػػة لمػػا ىػػو متػػوفر فػػي
بػػاطف األرض .ولعػػؿ االكتشػػافات األخيػرة فػػي عػػامي  2010-2009لحقػػوؿ "تامػػار" و"ليفياثػػاف" بػػالقرب

مػػف المنطقػػة االقتصػػادية الخالصػػة القبرصػػية ،ينبغػػي أف تفػػي باحتياجػػات إس ػرائيؿ الداخميػػة مػػف الوقػػود
لعقػػود ،ممػػا يغيػػر ت ػوازف الطاقػػة بشػػكؿ إيجػػابي وقػػد تمػػنح ت ػراخيص حفػػر لشػػركات الػػنفط العالميػػة.
)(Gobbi, 2013: p. 2
وتجدر اإلشارة إلػى أَف إسػ ارئيؿ تمتمػؾ 6,4تريميػوف قػدـ مكعػب مػف االحتياطػات المؤكػدة ،وىػي
ثاني أكبر احتياطات في منطقة شرؽ البحر المتوسط بعد مصر ،وذلؾ بعػد أف بػدأت باكتشػافات كبيػرة

لمغ ػػاز الطبيع ػػي ف ػػي ع ػػامي  .2010 ،2009وبي ػػذا :تك ػػوف إسػ ػرائيؿ ق ػػد ب ػػدأت ف ػػي تركي ػػز احتياجاتي ػػا

المستقبمية مف الطاقة عمى الغاز الطبيعي ،بما في ذلؾ المناقشات حوؿ تصػدير الغػاز الطبيعػي إقميميػاً

وعالميػاً .وقػػد بػػدأت إسػرائيؿ فعميػاً فػػي دمػ الغػػاز الطبيعػػي فػػي مػزي الطاقػػة الػػذي يضػػـ مػػا يقػػرب مػػف
 %30مف احتياجاتيا مف الوقود األولي لعاـ (Ratner, 2016: p.10) .2015

ونشير ىنا :بأف اإلنتاج في حقؿ غاز "تامار" قد بدأ في نيسػاف (أبريػؿ)  ،2013حيػث يحتػوي

عمى احتياطي غاز يقدر بحوالي  283مميار متر مكعب ،وسيتـ اسػتخداـ الجػزع األكبػر مػف ىػذا الغػاز
لتمبية احتياجات إسرائيؿ المتزايدة لمطمب عمى الغاز .كمػا اكتشػفت الشػركات العاممػة فػي حقػوؿ التنقيػب

عػػف الغػػاز اإلس ػرائيمي حقػػؿ غػػاز (ليفياثػػاف) ،حيػػث كانػػت نسػػبة مجموعػػة "ديميػػؾ" مػػف ىػػذا االكتشػػاؼ

 ،%45والشركات اإلسرائيمية  ،%15والشركة األمريكية "نوبؿ إنيرجي "  ،%40حيػث تقػدر احتياطػات
ىػػذا الحقػػؿ بػ ػ  510مميػػار متػػر مكعػػب مػػف الغػػاز الطبيعػػي ،مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار ق ػرار الحكومػػة
اإلس ػرائيمية بتصػػدير  ،%43.2فػػإف احتياطيػػات الغػػاز اإلس ػرائيمية المتاحػػة لمتصػػدير تصػػؿ إلػػى ح ػوالي

 410مميار متر مكعب(Micco, 2014: p. 6) .

كمػا أعمنػت شػركة " " Woodside Petroleumوىػي أكبػر شػركة لمػنفط والغػاز الطبيعػي فػي

أُسػػتراليا اسػػتحواذىا عمػػى نسػػبة  ٪30مػػف حصػػة حقػػؿ غػػاز ( ليفياثػػاف) ،حيػػث تػػـ تقسػػيـ أسػػيـ حقػػؿ
ليفياثػػاف ،بػػيف مجموعػػة ديميػػؾ اإلس ػرائيمية التػػى تمتمػػؾ الحصػػة الكبي ػرة فػػي ىػػذا الحقػػؿ  ،وشػػركة نوبػػؿ
إنيرجػػي أوؼ تكسػػاس ،ونسػػبة خاصػػة لمشػػركات اإلسػرائيمية ،كمػػا سػػتحوؿ كػػؿ شػػركة مػػف ىػػذه الشػػركات
نسػبة مػف حصػتيا فػي ىػذا الحقػؿ "ليفياثػاف" إلػى شػركة "  ، " Woodside Petroleumوىػذا يجعػؿ

الشركة األسترالية شريكا استراتيجيا في عممية الحفر في حقؿ ليفياثاف ،باإلضافة لذلؾ فػإف ىػذا االتفػاؽ

سيسمح لشركة "  " Woodside Petroleumأف تشارؾ في عمميػات االستكشػاؼ البحػري عػف الغػاز
والػنفط فػػي المسػتقبؿ  ،حسػػب مػا تحػػدث بػو بيتييﺮ لُلمييبن–الييﺮسيا التىفيييشر ل ييﺮلت ََدزيي .لمييب أوٍييب
فﺮصت مثيﺮة لتىمُ محفظتىب ف ،حُض شﺮق البحﺮ المتُسط الىبشئت.(Ficher, 2012: net) .
ىػػذه االكتشػػافات جعمػػت لػػدى إسػرائيؿ القػػدرة عمػػى أف تصػػبح مصػػد اًر لمغػػاز ،حيػػث يوجػػد العديػػد

مف المشتريف المحتمميف لمغاز اإلسرائيمي ،فعمى سبيؿ المثاؿ :مصر التي تواجو حالياً أزمة في الطاقة،
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وتحتػػاج إلػػى اسػػتيراد الغػػاز لتمبيػػة الطمػػب المحمػػي المسػػتقبمي ،وفػػي حػػيف أف واردات الغػػاز اإلسػرائيمية ال
تحظػػى بشػػعبية سياسػػية فػػي مصػػر ،إالت أف الشػػركات المصػرية الخاصػػة بػػدأت بالفعػػؿ فػػي التفػػاوض مػػع

شركة "نوبؿ إنيرجي " الستيراد الغاز اإلسػرائيمي .كمػا يعػد األردف أيضػاً وجيػة محتممػة لمغػاز الطبيعػي،
حيث إف اليجمات المتكررة عمى خط أنابيب الغاز في مصر أدت إلى خفػض أمػف الطاقػة فػي األردف،
مع البحث عف زيادة الحاجة إلػى إيجػاد مصػادر بديمػة وموثوقػة لمغػاز الطبيعػي .ولعػؿ تحسػف العالقػات

اإلسػرائيمية التركيػػة ،جعػػؿ إمكانيػػة تصػػدير الغػاز اإلسػرائيمي إلػػى تركيػػا أمػ اًر ممكنػاً ،بحيػػث يمكػػف شػػحف
ىػػذه الصػػادرات عبػػر عػػدة طػػرؽ ،إمػػا عػػف طريػػؽ إنشػػاع خػػط أنابيػػب مباشػػر ،أو عبػػر نػػاقالت الغػػاز

الطبيعي المساؿ التي تعبر البحر المتوسط(Ratner, 2016: p. 12) .

لي ػػذا كم ػػو :أسس ػػت إسػ ػرائيؿ ىيئ ػػة ناظم ػػة لمغ ػػاز ،تمم ػػؾ ص ػػالحيات أكب ػػر مػ ػف ىيئ ػػة مكافح ػػة

االحتكار ،وبدأت الييئة الناظمة بفتح  24قطعة بحرية لمشركات العالميػة ،فقػد بػدأت العػروض فػي 21
نيسػػاف (أبريػػؿ)  .2017وتُعػػد ىػػذه أوؿ جولػػة ت ػراخيص إس ػرائيمية منػػذ  5أع ػواـ ،كمػػا تكمػػف أىميػػة ىػػذه
الجولة في التفاؼ إسرائيؿ عمى النزاع الذي حصؿ خالؿ عامي  2015-2014مػع الشػركات الدوليػة،

ِ
باإلضػػافة لفػػتح المجػػاؿ لمم ػرة األولػػى منػػذ عػػاـ  ،1948لعمػػؿ الشػػركات النفطيػػة العالميػػة فػػي إس ػرائيؿ.
(خدوري :2016 ،موقع إلكتروني).
يسػػتنبط ممػػا سػػبؽ أف اكتشػػاؼ حقػػوؿ الغػػاز الطبيعي ػة اإلس ػرائيمية يعػػد بمثابػػة رصػػيد اقتصػػادي

واستراتيجي وسياسي ،لو أىمية بالغػة .لػذلؾ تسػعى إسػرائيؿ مػف وراع امتالكيػا ليػذه الثػروة لتصػبح ذات

مكانة مرموقة في سوؽ الطاقة اإلقميمي والعالمي  ،وليذا كمو كاف االىتمػاـ والتركيػز عمػى التنقيػب عػف
حقوؿ الغاز في شرؽ البحر المتوسط مف أجؿ امتالكيا والسيطرة واالستحواذ عمى أكبر قدر ممكف مػف

احتياطي ػػات الغ ػػاز الطبيعيػ ػة ف ػػي تم ػػؾ المنطق ػػة  ،باإلض ػػافة لطمأن ػػة المس ػػتثمريف اإلسػ ػرائمييف واألجان ػػب
وتحفيزىـ مف أجؿ االستثمار في ىذا المجاؿ داخػؿ إسػرائيؿ  ،وستسػعي أيضػاً لتصػدير الغػاز مػف أجػؿ

رفد خزينة الدولة باإليرادات الكبيػرة  ،كمػا وسيسػيـ فػي عمميػات التمويػؿ المرتبطػة بتطػوير حقػوؿ الغػاز

البحري ػػة المزم ػػع التنقي ػػب عني ػػا  ،ى ػػذا كم ػػو س ػػيؤدى لتعزي ػػز كثي ػػر م ػػف المكاس ػػب إلسػ ػرائيؿ عم ػػى ك ػػؿ
المستويات االقتصادية والسياسية واإلستراتيجية  ،وسيصب في تعزيز النفوذ اإلس ارئيمي في المنطقة .
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المبحث الثاني
اإلمكانات المتاحة لحقول الغاز في شرق البحر المتوسط
المطمب األول

حقول الغاز المكتشفة في إِسرائيل

إف االىتمػػاـ فػػي شػػرؽ المتوسػػط كقاعػػدة مػوارد لمغػػاز الطبيعػػي ،مخػػذ فػػي االزديػػاد منػػذ اكتشػػاؼ
إسػ ػرائيؿ األوؿ لمغ ػػاز الطبيع ػػي ف ػػي ع ػػاـ  ،2009حي ػػث ت ػػـ أوالً اكتش ػػاؼ حق ػػؿ "تام ػػار" قبال ػػة الس ػػاحؿ
اإلس ػرائيمي ،ثػػـ تػػاله سمسػػمة مػػف االكتشػػافات اليامػػة ف ػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،مثػػؿ :اكتشػػاؼ حقػػؿ

"ليفياثػػاف" فػػي إس ػرائيؿ ،و"أفروديػػت  "Aphroditeفػػي قبػػرص ،و"زوىػػر" فػػي مصػػر ،فػػي الوقػػت الػػذي
يسعى فيو لبناف بنشاط لتقييـ موارده مف الغاز الطبيعي(Ratner, 2016: p. 1).

كما وصرحت السمطات اإلسرائيمية منذ صيؼ عاـ  2009عف اكتشافيا لعدد مف الحقوؿ التي

تضػػـ كميػػات كبي ػرة مػػف الغػػاز قبالػػة س ػواحميا الشػػمالية ،وأشػػارت إلػػى أف ىػػذه الحقػػوؿ ىػػي عمػػى النحػػو

التالي( :ايفف :2010 ،ممؼ إلكتروني) .

( انظر الممحؽ رقـ 2/3و2/4و )2/5خرائط توضح مواقع حقوؿ الغاز اإلسرائيمية البحرية.
 -1حقل "تامار" Tamar
تـ اكتشاؼ حقػؿ "تامػار" فػي عػاـ  ،2009ويبعػد حػوالي  90مػيالً غػرب شػاطىع مدينػة حيفػا،

حيػػث يقػػدر االحتيػػاطي الحػػالي لمغػػاز الطبيعػػى فػػي ىػػذا الحقػػؿ ب ػ  240مميػػار متػػر مكعػػب ،ويعتبػػر 31
مذار (مارس)  2013ىو تاريف بدع اإلنتاج في ىذا الحقؿ ،كما وتقدر القيمة اإلجمالية لتكاليؼ تطويره
بػػ ػ  2.8مميػ ػػار دوالر ،ويعتبػ ػػر مػ ػػف أىػ ػػـ حقػػػوؿ الغػ ػػاز اإلس ػ ػرائيمية الكبي ػ ػرة لمػػػا س ػػيوفره م ػػف  %30مػ ػػف
احتياجات إسرائيؿ مف الغاز الطبيعي عمل مدی  20عاماً.(Lidman, 2015: p. 1)..
 -2حقل "دليت" Dalit
تـ اكتشاؼ حقؿ "دليت" في نيساف (أبريؿ)  ،2009ويقػع ىػذا الحقػؿ عمػى بعػد مسػافة  60کمػـ

غرب شاطئ مدينة الخضيرة ،وتقدر طاقتو اإلنتاجية بػ  15مميار متر مكعب ،ويعتبػر عػاـ  2013ىػو
محدوديػػة كميػػات الغػػاز الموجػػودة فيػػو قػػد تقمّػػص جػػدواه
تػػاريف بػػدع االنتػػاج مػػف ىػػذا الحقػػؿ ،ويبػػدو أف
ّ
االقتصػػادية ،لكػػف و ازرة البنػػى التحتيػػة اإلس ػرائيمية تػػرى أف وجػػود ىػػذا الحقػػؿ عمػػى عمػػؽ أقػػؿ بكثيػػر مػػف

العمؽ الذي يقع عنده الغاز في حقؿ "تامار" ،عالوة عمل قربػو مػف السػاحؿ سػيجعميا تباشػر االسػتثمار
فيو قبؿ حقؿ "تامار"(Even, 2010: Internet ).
 -3حقل "ليفياثان" Leviathan
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تػـ اكتشػػاؼ حقػػؿ ليفياثػاف فػػي حزيػراف (يونيػو)  ،2010ويوجػػد الغػػاز فػي موقػػع "ليفياثػػاف" عمػػى
عمػػؽ ثالثػػة كيمػػو متػرات تحػػت قػػاع البحػػر ،فػػي جيػػب طولػػو  200متػػر مػػف الغػػاز الطبيعػػي المحصػػور
داخؿ مساحات مف الصػخور مػف الحجػر الرممػي أو طبقػات مػف الرمػؿ ،ويعتبػر عػاـ  2016ىػو تػاريف

بػػدع االنتػػاج فػػي المواقػػع القريبػػة مػػف مدينػػة عسػػقالف .بينمػػا يقػػدر حجػػـ حقػػؿ "ليفياثػػاف" ح ػوالي بػ ػ 510

مميار متر مكعب تقريباً.) Lidman, 2015: p. 1( .

 -4حقل "ألون" Alon
ىذا الحقؿ يقع في الشماؿ مف حقؿ "تامار" ،ويعد أكثر حقوؿ الغػاز المكتشػفة قربػاً مػف الحػدود

البحريػػة بػػيف إس ػرائيؿ ولبنػػاف ،كمػػا أعمنػػت عػػف ذلػػؾ الحكومػػة المبنانيػػة .ولػػـ يػػتـ حتػػى اآلف إج ػراع أي

عمميػػات مسػػح لمحقػػؿ ،لكػػف تشػػير التقػػديرات اإلسػرائيمية إلػػى أنػػو يحتػػوي عمػػى كميػػات كبيػرة مػػف الغػػاز.

(ايمي :2011 ،موقع إلكتروني)
 -5حقل "كاريش" " Karishوتانين" Karish
يقػػع حقػػؿ كػػاريش عمػػى بعػػد مسػػافة  57کمػػـ مػػف مدينػػة حيفػػا ،و 20كمػػـ شػػماؿ حقػػؿ "تامػػار"،

وعمػػؽ مػػائي ب ػ  7500قػػدـ .وقػػد قػػدمت و ازرة الطاقػػة اإلسػرائيمية خطتيػػا الرسػػمية ،لتطػػوير حقػػوؿ الغػػاز

الطبيعى فػى ميػاه "كػاريش وتػانيف" (التمسػاح) الموجػودة فػى الميػاه االقتصػادية المتوسػطية فػى إسػرائيؿ.
ويقع "كاريش وتانيف" بالقرب مف حقوؿ الغاز الكبيرة في "تامار" و"ليفياثاف" فػي إسػرائيؿ .وبموجػب ىػذه

الخطة سيتـ تطوير حقؿ كػاريش أوالً ،وسػيتـ تطػوير حقػؿ "تػانيف" إذا كػاف الطمػب عمػى الغػاز الطبيعػي

مرتفعاً بما فيو الكفاية في السوؽ اإلسرائيمية .وأشاد وزير الطاقػة اإلسػرائيمي "يوفػاؿ شػطاينس" بػاإلقتراح

الػػداعي إلػػى إظيػػار قػػدرة إس ػرائيؿ عمػػى "الحفػػاظ عمػػى الجػػدوؿ الزمنػػي" لتطػػوير مواردىػػا الطبيعيػػة مػػف
الطاقػػة ،وزعػػـ أف الحقػػوؿ تحتػػوي عمػػى نحػػو  1.1تريميػػوف قػػدـ مكعػػب مػػف الغػػاز الطبيعػػي ،والتػػي مػػف
شأنيا أف تتدفؽ إلى إسرائيؿ بحموؿ عاـ .)JNS Organization, 2017: p. 1( .2020
 -6حقل "دانيال" Daniel
يمكػػف أف يكػػوف أكبػػر حقػػؿ لمغػػاز الطبيعػػي قبالػػة سػػاحؿ البحػػر المتوسػػط فػػي إس ػرائيؿ ،منػػذ أف
اكتشػػفت إمكانػػات حقػػؿ "لفياثػػاف" ألوؿ م ػرة .وقالػػت المجموعػػة التػػى يقودىػػا "إس ػرامكو النقػػب "و"مػػوديف

لمطاقػػة  :"Moden Energyإِف تقريػ اًر جيولوجيػاً أظيػػر أف ىنػػاؾ  8.9تريميػػوف قػػدـ مكعػػب مػػف الغػػاز

الطبيعى فى "دانياؿ إيست ودانياؿ ويست  "Daniel East and Daniel Westبالقرب مف مياه غزة.
وىذا مف شأنو أف يجعمو أكبر مف حقؿ "تامار" ،وىو أكبر حقؿ في إسرائيؿ حالياً ،ويحتوي عمى حوالي

 9.9تريميػػوف قػػدـ مكعػػب مػػف الغػػاز .ومػػع ذلػػؾ :فػػإف االكتشػػافات الجديػػدة ليسػػت سػػوى ثمػػث حجػػـ حقػػؿ
"ليفياثاف" الذي ال يزاؿ ينتظػر التنميػة ،ويحتػوي عمػى حػوالي  22.9تريميػوف قػدـ مكعػب .وكانػت أخبػار

العثور عمى "دانياؿ" ِ
مفاجئة ألسواؽ األسيـ التي كانت تركز عمى تطوير حقؿ "ليفاثػاف" بعػد أف وافقػت
29

الحكومة عمى اتفاؽ إطار الغاز ،ووضػع العناصػر األخيػرة مػف الييكػؿ التنظيمػي لمصػناعة ،ومػع ذلػؾ:
فقػػد انخفػػض سػػيـ "إيس ػرامكو" الػػذي يممػػؾ  %75مػػف التػػرخيص ،بنسػػبة  %1.1فقػػط عنػػد  65أغػػورة

(حػ ػوالي  16س ػػنتاً) ف ػػي ت ػػداوالت ت ػػؿ أبي ػػب ل ػػألوراؽ المالي ػػة ،وكان ػػت معظ ػػـ أس ػػيـ الطاق ػػة أق ػػؿ ،حي ػػث

انخفضػػت أسػػعار الطاقػػة العالميػػة بشػػكؿ حػػاد جػػداً وقبػػؿ يػػوـ واحػػد مػػف إلغػػاع العقوبػػات المفروضػػة عمػػى
إيراف ،مما ميد الطريؽ أماـ زيادة النمو في العرض ،حيث إف المحمميف كانوا بعيديف عف التأكد مف أف

تكػػوف قػػادرة تجاري ػاً عمػػى اسػػتخراج الغػػاز .وقػػاؿ "إي ػراف سػػار" ال ػرئيس التنفيػػذي لشػػركة "إيس ػرامكو"" :فػػي
الوقت الذي نتحدث فيو عػف نتيجػة مشػجعة ،والتػي يجػب أف تجػدد األمػؿ فػي قطػاع التنقيػب عػف الغػاز

في إسرائيؿ ،يجب أف نتخذ كؿ شيع عمى نحو متناسب في رأيي المتواضع ،ىذا ليس تطو اًر دراماتيكياً

لصناعة الغاز اإلسرائيمية .نحف ال نتحدث عف اكتشػاؼ ولكػف عػف تقريػر حػوؿ المػوارد المحتممػة والتػي
لسػػنا متأكػػديف كيػػؼ سػػوؼ تػػؤتي ثمارىػػا فػػي ىػػذه المرحمػػة" .وعػػالوة عمػػى ذلػػؾ حػػذر "ايػػال فريػػد" محمػػؿ

الطاقة في أسواؽ رأس الماؿ الدولية قائالً :عمى عكس " تامار" و"ليفياثاف" ،حيث إف كالً منيما يتكػوف
مػػف ىيك ػػؿ جيولػػوجي واح ػػد ،إِالت أف "داني ػػاؿ" يتكػػوف م ػػف  10ىياكػػؿ منفص ػػمة ،ك ػػؿ منيػػا يتطم ػػب حف ػػر
منفصػػمة ومكمفػػة لمتحقػػؽ منيػػا .ومػػع ذلػػؾ ،قالػػت مصػػادر فػػي قطػػاع الطاقػػة :إف االكتشػػاؼ األولػػي كػػاف

دليالً عمى دحض أولئؾ الذيف كانوا يشككوف في العثور عمى المزيد مػف الغػاز قبالػة السػاحؿ فػي الميػاه
االقتصادية اإلسػرائيمية .وتقػع مواقػع "دانيػاؿ إيسػت  ،"Daniel Eastو"دانيػاؿ ويسػت "Daniel West
في المياه العميقة عمى بعد  100كيمو متر تقريبػاً مػف السػاحؿ .وبصػرؼ النظػر عػف "إيسػرامكو" تمتمػؾ

"مػػودييف" فػػي إسػػرائيؿ حصػػة  %15مػػع خيػػار إضػػافي بنسػػبة  %10إلػػى  ،%15فػػي حػػيف أف شػػركة

( ATBلمػػنفط والغػػاز) ،و( )AGTلػػدييا ح ػوالي  %5لكػػؿ منيمػػا ،و( )ATBىػػي شػػركة مقرىػػا مدينػػة
ىيوسػتف األمريكيػة تقػػوـ بػبعض العمميػات فػػي خمػي المكسػػيؾ .وذكػر "تسػاىي سػػمطاف" أحػد المسػػاىميف

المسيطريف في "مودييف" :إف موقع "دانياؿ" قدـ أكبر اكتشاؼ لمغازات المحتممة منذ اكتشاؼ "ليفياثاف"،
ويمكػػف أف يغيػػر سػػوؽ الطاقػػة اإلسػرائيمية بشػػكؿ كبيػػر .مؤكػػداً :إذا تحققػػت إمكاناتػػو فػػإف ىػػذا االكتشػػاؼ

يمكف أف يحفز المنافسة بشكؿ كبير فى سوؽ الغاز اإلسرائيمى)Azran, 2016: p. 1-2 ( .

ثالثاً :مصادر الغاز الطبيعي في إسرائيل
قبػػؿ االكتشػػافات الجديػػدة لمغػػاز الطبيعػػي ،كانػػت إس ػرائيؿ تعتمػػد عمػػى مصػػدريف أساسػػييف فػػي

اع لتوليد الطاقة أو لألغراض الصناعية ،وىما:
الحصوؿ عمى الغاز الطبيعي ،سو ً
أ -الغاز المصري

يش ػػكؿ الغ ػػاز المص ػػري المص ػػدر الث ػػاني لمغ ػػاز الطبيع ػػي بالنس ػػبة إلسػ ػرائيؿ ،حي ػػث إف شػ ػػركة
الكيرب ػػاع اإلسػ ػرائيمية وقع ػػت ف ػػي تم ػػوز (يولي ػػو)  ،2005عق ػػداً م ػػع الش ػػركة "الش ػػرؽ متوس ػػطية لمغ ػػاز"
المصرية ،تحصؿ بموجبو عمى  %37مف احتياجاتيا مف الغاز مف مصر .ويتـ نقمو عبػر خػط أنابيػب
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بحري مف ميناع العريش حتػى نقطػة تجميػع الغػاز قبالػة سػاحؿ مدينػة (عسػقالف) .ويقضػي االتفػاؽ بػيف
الشركتيف أف تقوـ الشركة المصرية بتزويد شركة الكيرباع اإلسرائيمية بػ  25مميار متر مكعب مف الغاز

ػاع عمػػى ذلػػؾ :فقػػد مػػنح االتفػػاؽ
عمػػى مػػدى  15عام ػاً ،أي نحػػو 1,7مميػػار متػػر مكعػػب فػػي السػػنة .وبنػ ً
الشركة اإلسرائيمية ،إمكانيػة تمديػد العمػؿ بالعقػد وبالشػروط ذاتيػا مػدة خمػس سػنوات أُخػرى بعػد انقضػاع

الفترة السابقة( .ايفف :2010 ،موقع إلكتروني).
ب -حقول "يام تاتيز"

ىذه الحقوؿ اکتشفت قبالة شػاطئ عسػقالف عػامي  1999و ،2001وبػدأ إنتػاج الغػاز منيػا منػذ
زودت ى ػػذه الحق ػػوؿ ش ػػركة الكيرب ػػاع اإلسػ ػرائيمية ب ػ ػ  %67تقريبػ ػاً مػػػف
ع ػػاـ  ،2004وف ػػي ع ػػاـ ّ 2009
احتياجاتيا مف الغاز .وقد تـ حتى عاـ  2010اسػتخراج  15مميػار متػر مكعػب مػف ىػذه الحقػوؿ ،لكػف
التقػػديرات الجيولوجيػػة تؤكػػد أف ىػػذه الحقػػوؿ ستنضػػب وتتوقػػؼ عػػف اإلنتػػاج بحمػػوؿ عػػاـ  2014تقريب ػاً.

(ايمي :2010 ،موقع إلكتروني).

يوضح الجدوؿ التالى تاريف بعض االكتشافات واالحتياطات المؤكدة وبدع اإلنتاج في كؿ حقؿ

مف الحقوؿ ،وبمغت قيمة االحتياطات ب  712.6مميار متر مكعب ،كما وبدأ ِ
اإلنتاج مف الحقوؿ التي

اكتشفت عاـ 1999ـ وعاـ 2010ـ وىي حقوؿ (نوا ،مػاري بػي ،داليػت ،تامػار وليفياثػاف ) ،ولكػف لػـ
ػؤخر منػذ عػاـ 2011ـ الػي عػاـ 2016ـ وىػي حقػوؿ
يتـ اإلنتاج إلى اآلف مف الحقوؿ التػي اكتشػفت م ًا

(دولفػػيف ،شيمشػػوف ،تػػانيف ،كػػاريش و دانييػػؿ) ويعمػػؿ اآلف عمػػى اكتشػػاؼ حقػػؿ دانييػػؿ وىػػو االكتشػػاؼ
األخير ٌّ
كؿ مف شركتي موديف انيرجي واسرامكو بيجؼ ،وتعتبػر شػركة إنيرجػي ىػي مػف أكثػر الشػركات
الرائدة في استكشافات الغاز اإلسرائيمي.
جدول رقم () 2/2
يوضح تاريخ اال كتشافات اإلسرائيمية لبعض حقول الغاز الطبيعي خالل الفترة .2016- 1999
سنة االكتشاف

اسم الحقل

االحتياطات المقدرة (مميار متر مكعب)

سنة بدء االنتاج من الحقل

1999

نوا

2.3

2012

2000

ماري بي

30

2004

2009

داليت

14-7

2013

2009

تامار

246

2013

2010

ليفياثان

540

2016

2011

دولفين

2.3

غير معروف

2012

شيمشون

16

غير معروف

2012

تانين

34

غير معروف

2013

كاريش

44

غير معروف

2016

دانييل

264

غير معروف
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جدول رقم () 2-3
مجموع ونسب االحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي لكل من إسرائيل ومصر بين عام .2016-1996
مجموع االحتياطات

حصة من

نسبة

1996

2006

2015

2016

المجموع

إسرائيل

^

^

0.2

5.5

%0.1

16.8

مصر

0.8

2.0

1.8

65.2

%1.0

44.1

مجموع العالم

123.5

158.2

185.4

6588.8

%100.0

52.5

المؤكدة من الغاز

الطبيعي (تميريون م.)3

الكمي

االحتياطات
المثبتة

^Less than 0.05.

(.)Source: Bp Statistical Review of World Energy June 2017

المطمب الثاني
التحديات التي تواجو اكتشافات الغاز لدول المنطقة

إف الن ازعػػات والحػػروب عمػػى الم ػوارد ليسػػت جديػػدة فػػي عالمنػػا القػػديـ والمعاصػػر ،ألف التػػاريف

الكامؿ لالستعمار الغربي وعولمة ما بعد الحرب العالمية الثانية ،كاف محف اًز بػالجيود الراميػة إلػى إيجػاد
وتسويؽ المواد الخاـ الالزمة لبناع الرأسمالية الصناعية ،أو الحفاظ عمييا ،وىذا الشيع ينطبػؽ عمػى مػا

قاـ بو االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية واستيالؤىا عمييا منذ عاـ  1948إلى يومنا ىذا ،لكػف
الوقود األحفوري لـ يتحرؾ إلى مركز الصدارة في العالقة اإلسرائيمية الفمسطينية إالت في أوائؿ تسعينيات
القػػرف الماضػػي .كمػػا تػرتبط جميػػع الحػػروب واالنتفاضػػات والن ازعػػات األخػػرى فػػي الشػػرؽ األوسػػط تقريبػاً
بخيط واحػد ،وىػو المنافسػة المت ازيػدة عمػى إيجػاد واسػتخراج وتسػويؽ الوقػود األحفػوري الػذي مػف الممكػف
أف ي ػػؤدي اس ػػتيالكو ف ػػي المس ػػتقبؿ إل ػػى مجموع ػػة م ػػف األزم ػػات األمني ػػة والبيئي ػػة الكارثي ػػة .وف ػػي خض ػػـ
الصػراعات العديػػدة التػػي حفػػزت عمػػى الوقػػود األحفػػوري فػػي المنطقػػة المعبػػأة بالتيديػػدات األمنيػػة الكبي ػرة

والصػػغيرة أيض ػاً ،حيػػث الوجػػود اإلس ػرائيمي فػػي مركزىػػا وأساسػػيا ترجػػع أصػػوليا إلػػى أوائػػؿ التسػػعينيات،
عنػػدما بػػدأ القػػادة اإلس ػرائيميوف والفمسػػطينيوف فػػي النضػػاؿ عمػػى رواسػػب الغػػاز الطبيعػػي التػػي توجػػد فػػي

البحر المتوسط قبالة ساحؿ قطاع غزة .وفي ذلؾ الوقػت :نمػا التػوتر إلػى صػراع متعػدد الجوانػب يشػمؿ

جوانب قانونيػة ولوجسػتية ،مػف حيػث الحقػوؽ واإلمكانػات ليػذه العمميػة ،األمػر الػذي ألحػؽ بالفعػؿ بؤسػاً

مييباً عمى مئات اآلالؼ مف الفمسطينييف ،بحكـ واقع االحتالؿ الذي يضع الشروط والعراقيؿ لالسػتفادة

مػػف ثػػرواتيـ الطبيعيػػة ،كمػػا ىػػدد الكيػػاف اإلس ػرائيمي الػػدوؿ المسػػتقمة والشػػعوب أيض ػاً فػػي المنطقػػة مثػػؿ:
األردف ومصر وقبرص وتركيا وسوريا ولبناف(chwartz, 2015: p. 1) .
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أوالً :التحديات بالنسبة لمفمسطينيين
تش ػػترؾ إسػ ػرائيؿ والس ػػمطة الفمس ػػطينية ف ػػي ىيك ػػؿ غ ػػاز متج ػػاور جيولوجيػ ػاً ،وتش ػػمؿ الرخص ػػة

اإلس ػرائيمية الممنوحػػة لجػػزع مػػف الييكػػؿ الجيولػػوجي فػػي الفضػػاع البحػػري اإلس ػرائيمي لحػػوض "يػػاـ تيثػػي

 "Yam tithiيشمؿ "ماري  "Bوبئر "نوا" التي تػـ تطويرىػا بػيف عػامي  2004و 2013مػف قبػؿ "نوبػؿ

إنيرجى  "Noble Energyو"ديميؾ لمطاقة  "Delic Energyبمعدؿ  23مميار متر مكعب مف الغاز.
غيػػر أف الح ػػوض يمت ػػد إلػػى المي ػػاه اإلقميمي ػػة الفمسػػطينية ،ويش ػػمؿ أيضػ ػاً حقػػؿ الح ػػدود منص ػػة إسػػرائيؿ

لحوض "ياـ تيثيس" منصة "ماري ب" ،متجاورة مع المياه اإلقميميػة الفمسػطينية .وقػد قامػت إسػرائيؿ مػف
طػػرؼ واحػػد ببنػػاع المنصػػة دوف تعػػاوف أو اتفػػاؽ مػع السػػمطة الفمسػػطينية بموجػػب اتفاقػػات أوسػػمو ،وفػػي

أيموؿ (سبتمبر)  ،2014أفيد بأف إنتاج الغاز مف حقؿ "ياـ تيثي" قد وصؿ إلى االنتياع ،وبدأت عممية
االستفادة منو(Power, 2014: p. 27) .

لقػػد أث ػػارت االكتش ػػافات الغازي ػػة ف ػػي ح ػػوض شػػرؽ البح ػػر المتوس ػػط حال ػػة م ػػف الج ػػدؿ الق ػػانوني

والسياسػػي ،ويتضػػح ذلػػؾ بشػػكؿ خػػاص بسػػبب الممارسػػات اإلسػرائيمية غيػػر العادلػػة التػػي قامػػت بتطػػوير
حقػػؿ غ ػزة البحػػري فػػي الميػػاه الفمسػػطينية عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ،حيػػث تصػػر إس ػرائيؿ عمػػى شػػروط قاسػػية

منبعيا قرصنة الحقوؽ الفمسطينية ،ومنيـا :أف يػتـ توجيػو الغػاز أوالً إلػى عسػقالف ثػـ إلػى غػزة ،لتػتمكف

إس ػرائيؿ مػػف اقتطػػاع الكميػػات المطموبػػة ليػػا ،وتحديػػد األسػػعار التػػي تقررىػػا حسػػب أىوائيػػا الشخصػػية
ومصالحيا الحيوية ،والسماح بتدفؽ الغاز وفقاً لألولويات السياسية اإلسرائيمية ،ليذه الشروط والحيثيػات
كميا دفعػت بالشػركة البريطانيػة لمغػاز وشػركائيا ،وصػندوؽ االسػتثمار التػابع لمدولػة الفمسػطينية ،وشػركة

المقاوليف الموحدة التي تعمؿ معػاً عمػى تطػوير حقػؿ غػزة البحػري لتعميػؽ عممياتيػا ىنػاؾ .عممػاً بأنػو تػـ
اكتشػاؼ ىػذا الحقػػؿ فػي عػػاـ  ،2000عمػى بعػد  25كيمػػو متػر قبالػػة سػاحؿ غػزة ،مػػع احتياطيػات تقػػدر
بحوالي  64تريميوف قدـ مكعب ،وكاف مف المقػرر أف الغػاز مػف ىػذا الحقػؿ مػف شػأنو أف يغػذي محطػة
توليد الكيرباع في غزة ،لتحؿ محؿ واردات الغاز القادـ مف إسرائيؿ2016: p. 1) .

.)Khadduri,

وال بػد مػف التأكيػد بػأف الغػرض الػرئيس مػف مشػروع خػط األنابيػب لػيس فقػط مػف أجػؿ تزويػد
محطػة توليػد الكيربػاع فػي قطػاع غػزة بالغػاز الطبيعػي ،دوف أي قيػود أو عقبػات سياسػية أو عسػكرية

يضا لخدمة القطاع الصناعي واالقتصادي الداخمي في قطاع غػزة  ،لػذلؾ اسػتناداً إلػى
إسرائيمية  ،بؿ أ ً
الطمب المقدر بحوالي مميار متر مكعب مف الغاز الطبيعي لتزويد قطاع غزة والضفة الغربية ب 600
ميجػاوات  ،إف خيػار خػط األنابيػب ىػذا ال يرضػي فقػط الشػروط الفمسػطينية لقطػاع إمػدادات الغػاز

الطبيعي  ،ولكف يضع السمطة الفمسطينية في منطقة عبػور لمغػاز الطبيعػي ،كمػا ويعػزز دور فمسػطيف
باعتبارىا شريؾ ميـ في التفاوض في مشروع الغاز الطبيعي.
)(Dahlan & El-Ghussain, 1998: p. 243
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لقد ىاجمت إسرائيؿ قطاع غزة في إطار عممية حربية معروفة باسـ الرصػاص المصػبوب ،فػي
 ،2009-2008كانػػت حقػػوؿ الغػػاز الفمسػػطينية محاصػرة بحكػػـ األمػػر الواقػػع مػػف إسػرائيؿ ،فػػي انتيػػاؾ

قواعػػد القػػانوف الػػدولي .وبعػػد ىػػذا العػػدواف أعمنػػت تػػؿ أبيػػب اكتشػػاؼ حقػػؿ "ليفياثػػاف" لمغػػاز الطبيعػػي فػػي
شػػرؽ البحػػر المتوسػػط (قبالػػة س ػواحؿ إس ػرائيؿ) .فػػي ذلػػؾ الوقػػت :كػػاف حقػػؿ الغػػاز "ليفاثػػاف" ىػػو الحقػػؿ

األبػػرز الػػذي وجػػد فػػي المنطقػػة الفرعيػػة المستكشػػفة فػػي حػػوض الشػػاـ ،والتػػى تغطػػي ح ػوالي 83,000
كيمومتر مربع مف منطقة شرؽ المتوسط .وباالقتراف مع حقؿ "تامار" في الموقع نفسو الذي اكتشؼ فػي

عػػاـ  ،2009فػػإف التوقعػػات تتمثػػؿ فػػي الحصػػوؿ عمػػى الطاقػػة الالزمػػة إلس ػرائيؿ ،وىػػي توقعػػات شػػركة

"نوبػػؿ إنيرجػػي" ،ومقرىػػا ىيوسػػتف ،تكسػػاس " "Houston, Texasديميػؾ دريمينػػغ" ،وتشػػكؿ حقػػوؿ غػػاز
غ ػزة جػػزًع مػػف منطقػػة تقيػػيـ المشػػرؽ العربػػي .ومػػا يتكشػػؼ اآلف ىػػو قيػػاـ إس ػرائيؿ بػػدم حقػػوؿ الغػػاز
المجػػاورة بمػػا فػػي ذلػػؾ تمػػؾ التػػي تنتمػػي إلػػى فمسػػطيف فػػي مػػدار إس ػرائيؿ .وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف خػػط

الساحؿ الشرقي لبحر المتوسط بأكممو الذي يمتد مف ساحؿ سيناع في مصػر إلػى سػاحؿ سػوريا ،يشػكؿ

منطقة تشمؿ عمى حقوؿ غاز كبيرة واحتياطيات نفطية ضخمة(Chossudovsky, 2014: p. 1) .

لذلؾ فإننا نرى تمؾ الحقيقة التي يغفؿ عنيا كثير مف النػاس رغػـ خطورتيػا الشػديدة ،وىػي قيػاـ
إسػ ػرائيؿ بوض ػػع ي ػػدىا عم ػػى أربع ػػة حق ػػوؿ لمغ ػػاز الطبيع ػػى ،الواقع ػػة داخ ػػؿ ح ػػدود المنطق ػػة االقتص ػػادية
الحصرية لفمسطيف ،وبالتحديد قبالة شواطئ قطاع غزة ،وىي حقوؿ نػوا ،وشمشػموف ،ومػاري بػي (الػذي
حاليا وربطو بخط بحري لميناع أسدود اإلسرائيمي) ،وحقؿ غزة البحري.
يجري تنميتو ً
عممػػا بػػأف إس ػرائيؿ تتجاىػػؿ جميػػع العقػػود واالتفاقيػػات المبرمػػة مػػع السػػمطة الفمسػػطينية وبرعايػػة
ً
الواليػػات المتحػػدة واالتحػػاد األوروبػػي وروسػػيا ومصػػر ،مسػػتغمة حالػػة االنقسػػاـ الحػػالي بػػيف الفمسػػطينييف
والوضػػع الحػػالي الػػذي يسػػود أغمػػب الػػدوؿ العربيػػة .وج ػراع ذلػػؾ يجػػب عمػػى الفمسػػطينييف توحيػػد مػػوقفيـ

والتعام ػػؿ م ػػع ى ػػذا الخط ػػر الكبي ػػر ال ػػذي يم ػػس مق ػػدرات ومػ ػوارد ش ػػعبنا الطبيعي ػػة ،ويج ػػب عم ػػى الس ػػمطة
الفمسطينية التحرؾ بفعالية في األوساط العالمية واثارة ىذه القضية في المحافؿ القانونية والدولية.

ثانياً :التحديات بالنسبة لمبنان
لقػػد كػػاف شػػرؽ البحػػر المتوسػػط نقطػػة انطػػالؽ سياسػػية فػػي معظػػـ تاريخػػو فػػي القػػرف العش ػريف

والق ػػرف الح ػػادي والعشػ ػريف ،وتش ػػمؿ المنطق ػػة اثن ػػيف م ػػف أكث ػػر الصػ ػراعات السياس ػػية تعقي ػػداً ف ػػي الع ػػالـ،
والص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي ،وحاربػػت فػػي العديػػد مػػف الحػػروب ،واسػػتمر الص ػراع السياسػػي بػػيف لبنػػاف

وسػػوريا واسػرائيؿ وجماعػػات المعارضػػة السياسػػية فػػي كػػؿ مػػف األ ارضػػي الفمسػػطينية وغيرىػػا مػػف البمػػداف

المجػػاورة ،والصػػراع القبرصػػي الػػذي لػػـ يػػتـ حمػػو بعػػد مسػػتقطباً تركيػػا المجػػاورة .إف إسػرائيؿ وقبػػرص ىمػػا
حمف ػػاع الوالي ػػات المتح ػػدة ،وأرك ػػاف السياس ػػة الخارجي ػػة األمريكي ػػة ف ػػي المنطق ػػة ،إذ أف إسػ ػرائيؿ بتاريخي ػػا

الطويؿ مف العالقات السياسية الوثيقة مع الواليات المتحدة ،كانت تاريخياً فػي صػميـ الجيػود األمريكيػة
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الراميػة إلػى تحقيػػؽ السػالـ اإلقميمػػي ،فػي حػػيف تشػكؿ قبػػرص الجػزع الشػرقي األكثػر مػػف أوروبػا ،وموقعػاً

اسػػتراتيجياً ميمػاً لممصػػالح العسػػكرية األمريكيػػة والبريطانيػػة .وقػػد يػػؤدي غػػاز شػػرؽ البحػػر المتوسػػط إلػػى
تعقيد العالقات اليشة في ىذه المنطقة الجغرافية غير المستقرة سياسياً ،ممػا يسػتدعي بػذؿ جي ٍ
ػود حثيثػة
لتشػػجيع التعػػاوف ِ
اإلقميمػػي بػػيف ىػػذه الػػدوؿ لموصػػوؿ إلػػى اسػػتقرار سياسػػي يسػػاعد فػػي االسػػتفادة مػػف ىػػذا

الغاز(El-Katiri & El-Katiri, 2014: p. 8).

لق ػػد اكتش ػػفت إسػ ػرائيؿ ولبن ػػاف كمي ػػة كبيػ ػرة م ػػف الغ ػػاز الطبيع ػػي وال ػػنفط قبال ػػة سػ ػواحميما ،ى ػػذه
االكتشػػافات ليػػا فوائػػد كبي ػرة لكػػؿ مػػف البمػػديف مػػف حيػػث أمػػف الطاقػػة ،فض ػالً عػػف التنميػػة االقتصػػادية
واالجتماعيػػة .ونظ ػ اًر ألف البمػػديف يعتمػػداف عمػػى الػػنفط والغػػاز المسػػتورد لمحصػػوؿ عمػػى الطاقػػة ،فإنيمػػا

ميتم ػػاف ب ػػإيرادات التص ػػدير المحتمم ػػة الت ػػي تص ػػاحب ى ػػذه االحتياطي ػػات الض ػػخمة .ول ػػذلؾ :أص ػػبحت

إس ارئيؿ مصد اًر لمغػاز إِلػى جيرانيػا (األردف عمػى وجػو الخصػوص) .ولبنػاف أيضػاً مسػتعد لالسػتفادة مػف
الثػػروة الموعػػودة ،ولكػػف االضػػطرابات السياسػػية واألزمػػة السػػورية ىػػي مػػف بػػيف العديػػد مػػف العوامػػؿ التػػي

تمنػػع الػػبالد مػػف المضػػي قػػدماً فػػي عمميػػة التنقيػػب واستكشػػاؼ الغػػاز ،لػػذلؾ :ف ػِإف ك ػالً مػػف البمػػديف لديػػو

العديػػد مػػف الفػػرص ،ويواجػػو أيض ػاً العديػػد مػػف التحػػديات ،وىنػػا تبػػرز أىػػـ ىػػذه التحػػديات وىػػي الن ػزاع
البحػري بػػيف البمػػديف عمػػى منطقػة متداخمػػة صػػغيرة فػػي منطقتيمػػا االقتصػادية الخالصػػة ،حيػػث يؤكػػد كػػؿ
مػػف البمػػديف حقػػو فػػي االحتياطيػػات داخػػؿ حػػدوده ،والمشػػكمة ىػػى أنػػو ال توجػػد عالقػػات دبموماسػػية بػػيف

البمػػديف فػػى ظػػؿ التػػوترات السياسػػية وتيديػػدات الحػػرب المعمنػػة رسػػمياً .بيػػد أف الػػدولتيف بػػدأتا مػػف جانػػب

واحد عممية ترسيـ حدودىما ،ففي عاـ  2007وقع لبناف اتفاقاً مػع قبػرص بشػأف ترسػيـ حػدود المنػاطؽ

االقتصػػادية الخالصػػة ،ولكنػػو لػػـ يصػػادؽ عمػػى االتفػػاؽ .وحػػددت إس ػرائيؿ أيض ػاً منطقتيػػا االقتصػػادية

الخالصػػة مػػع قبػػرص فػػي عػػاـ  .2010واحتجاجػاً عمػػى ىػػذا االتفػػاؽ الػػذي اعتبػره لبنػػاف انتياكػاً لممنطقػػة
االقتصػ ػػادية الخالصػ ػػة المبنانيػ ػػة الجنوبيػ ػػة ،قػ ػػدمت الدولػ ػػة المبنانيػ ػػة لألمػ ػػـ المتحػ ػػدة ق ػ ػوائـ ومخططػ ػػات

لإلحداثيات الجغرافية ،في محاولة لتعييف منطقتو االقتصادية الخالصػة ،فػي الوقػت الػذي يػدعي فيػو أف

حػػدوده تمتػػد إلػػى الجنػػوب أكثػػر مػػف المسػػاحة المحػػددة فػػي االتفػػاؽ مػػع قبػػرص .وقػػدمت إسػرائيؿ بػػدورىا
ترسيـ حدود المنطقة االقتصادية الخاصة بيا إلل األمـ المتحدة .ولذلؾ :فإف التػوترات التػي أثيػرت بػيف

الجارتيف ،ومفاؽ التوصؿ إلى تسوية لتعييف الحدود البحرية تبدو معقدة لمغاية ،وربما يشير ذلػؾ إلػى أف

الوسػاطة ىػي الوسػيمة الوحيػدة الممكنػة لحػؿ ىػذا النػزاع،)Al Darazy, 2014: p. 61( .أو التحكػيـ
الدولى بينيما لرسـ الحدود البحرية شريطة إضافة قبوؿ الطرفيف ،اآلمر الذى يحوؿ دوف نجاحو بسػبب

حالة الحرب بيف الطرفيف .

بػإف منطقػة الخػالؼ بػيف إسػرائيؿ ولبنػاف ،وبالتحديػد فيمػا يتعمػػؽ بالتنقيػب فػي حقػؿ "ألػػوف دي"،
فإذا جاعت عمميات التنقيب إيجابية ووجدت كميات مف الغاز في الحقؿ كما تشػير الد ارسػات ،فسيشػعؿ
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ذلؾ صراعاً مع المبنػانييف ،وىػذا ىػو السػبب الػذي منعػت بموجبػو عمميػات البػدع بالتنقيػب( .وكالػة وطػف

لالنباع :2017 ،موقع إلكتروني)

عممػ ػػا ب ػ ػأف اكتشػ ػػافات الغػ ػػاز الطبيعػ ػػي فػ ػػي عػ ػػامي  2009و 2010قبالػ ػػة السػ ػػاحؿ الشػ ػػمالي
ً
إلسرائيؿ ،والتوقعات القوية لممزيد مف االكتشافات قبالة السواحؿ اإلسرائيمية والمبنانية ،أثارت المزيد مػف
الصػراع بػػيف البمػديف بسػػبب النػزاع عمػػى ترسػيـ حػػدودىما البحريػة ،كمػػا أف السياسػييف فػػي ىػذيف البمػػديف
يؤججػػوف الخػػالؼ حػػوؿ ىػػذه الحػػدود ،مػػف أجػػؿ تعزيػػز جػػداوؿ األعمػػاؿ السياسػػية الداخميػػة غيػػر ذات

الص ػػمة ،حي ػػث إِف االحتياط ػػات المكتش ػػفة ف ػػي منطق ػػة ش ػػرؽ البح ػػر المتوس ػػط كبيػ ػرة ،ل ػػذلؾ :في ػػي تخ ػػدـ
المصمحة التجارية مف خالؿ تطوير ثروات الطاقة ،حيث إنو كمما كاف حجـ الصادرات أكبر انخفضت
التكمفػػة النسػػبية لمبنيػػة التحتيػػة لمتصػػدير ،وذلػػؾ بسػػبب الصػراع عمػػى ترسػػيـ الحػػدود ،وعػػدـ التعػػاوف بػػيف

البمديف الستغالؿ ىذه الفرصة(Shaffer, 2011: p. 5385) .

وم ػػف الناحي ػػة الجغرافي ػػة يع ػػد لبن ػػاف أح ػػد جيػ ػراف إسػ ػرائيؿ وال ػػذى يتمت ػػع بصف ػػاؽ جيولوجي ػػة كبيػ ػرة

لمييػػدروكربونات البحريػػة ،حيػػث بػػدأ لبنػػاف أعمػػاؿ التنقيػػب خػػالؿ العقػػد األوؿ مػػف القػػرف الحػػالي ،بعػػد
مساومة كبيرة عمى الوظائؼ السياسية ،مف خالؿ إضفاع الطابع المؤسسي عمى تػرخيص االستكشػاؼ،

وانشػػاع ىيئػػة لمبتػػروؿ فػػي كػػانوف األوؿ (ديسػػمبر)  ،2012واطػػالؽ الجولػػة األولػػى مػػف المناقصػػات فػػي
شػػباط (فب اريػػر)  ،2013إِالت أف غيػػاب البرلمػػاف الػػذي يتمتػػع بسػػمطات اتخػػاذ الق ػرار قػػد أدى إلػػى تأجيػػؿ
وضع اإلطار القانوني لمنح تراخيص االستكشاؼ واإلنتاج)(El-Katiri & El-Katiri, 2014: p. 7
بػإف التوقعػػات باكتشػػاؼ حقػػوؿ كبيػرة لمغػػاز الطبيعػػي فػػي لبنػػاف غيػػر مؤكػػدة ،بسػػبب التػػأخر فػػي
اتخػػاذ قػرار التنقيػػب ،وعػػدـ كفايػػة القػػدرة اإلداريػػة ،ممػػا يمقػػي ظػػالالً مػػف الشػػؾ عمػػى بػػدع اإلنتػػاج المتوقػػع
بحمػػوؿ نيايػػة ىػػذا العقػػد .وقػػد فشػػؿ المبنػػانيوف لفتػرات طويمػػة فػػي انتخػػاب رئػػيس جديػػد لمبرلمػػاف ،كمػػا أف

وجود حكومة غير مستقرة تتألؼ مف جماعات سياسية تتنػافس عمػى عمميػة اتخػاذ القػرار أدى إلػى فشػؿ
الحكومة المبنانية في إصدار مرسوـ رسمي لتقديـ العطاعات لشركات الطاقػة لمبػدع فػي االستكشػاؼ فػي

الخارج ) Fattuh., & El Katiri.,2015,p.5(.

ليذه التحديات كميا ،تتعثر سمسمة مف صفقات التنقيب عف النفط في لبناف والتي مف المفترض

أف تعود بمميارات الدوالرات عمى االقتصاد المبناني ،بسبب الفراغ الرئاسي في البالد (سابقاُ) ،والفوضػى

السياسية ،مع استمرار انخفاض أسعار النفط الخاـ ،وبالرغـ مػف ذلػؾ فقػد تأىػؿ مػا مجموعػو  46شػركة
مػػف شػػركات الطاقػػة العمالقػػة العػػابرة لمحػػدود ،لمحصػػوؿ عمػػى تػراخيص الستكشػػاؼ المػوارد البحريػػة فػػي

لبن ػػاف  ،بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ ش ػػركات" :توت ػػاؿ  ،"Totalو"ش ػػيؿ  ،"Shellو"ش ػػيفروف  ،"Chevronو"إكس ػػوف
موبيػؿ  "Exxon Mobilفػي نيسػاف (أبريػػؿ)  ،2013ومػع ذلػػؾ واجػو مػػنح ىػذه التػراخيص الكثيػر مػػف
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التحػػديات ،بسػػبب االنقسػػامات بػػيف الكتمتػػيف السياسػػيتيف الرئيسػػتيف فػػي الػػبالد حػػوؿ الصػراع فػػي سػػوريا،
والذي تسبب بتقويض السمطة التنفيذية لمدولة المبنانية(Armstrong, 2015: Internet) .
ويعػػد الغػػاز الطبيعػػي المنػػت محميػاً عػػامالً رئيسػاً فػػي حػػؿ المسػػألة المتعمقػػة بإنتػػاج الكيربػػاع فػػي

لبنػػاف ،ففػػي الوقػػت الحاضػػر تعػػاني الػػبالد مػػف انقطػػاع يػػومي فػػي الكيربػػاع ،ألف الطمػػب يتجػػاوز 2400
ميغػػاوات فػػي أوقػػات الػػذروة ،فػػي حػػيف أف اإلنتػػاج ال يتجػػاوز  1500ميغػػاوات ،وعػػالوة عمػػى ذلػػؾ :فػػإف

ارتفاع تكمفة الوقود المستورد وخاصة الػديزؿ يسػبب عجػ اًز سػنوياً قػدره  1,5مميػار دوالر .وعمػى الصػعيد
اإليجابي في حػاؿ خػروج الدولػة المبنانيػة مػف محنتيػا ،فػإف الفوائػد المحتممػة مػف إمػدادات الغػاز المحميػة

ستسػػاعد فػػي تقمػػيص الػػنقص فػػي الطاقػػة ،ومحػػو الػػديوف العامػػة المبنانيػػة ،وانعػػاش القطػػاع االقتصػػادي،
والتنمية االجتماعية ،والحد مف التموث البيئى.
وأخي اًر :إف مولدات الديزؿ المستخدمة محمياً مف قبؿ المواطنيف لتوفير الكيربػاع المفقػودة ليسػت

عبئاً مالياً فحسب ،بؿ ىي أيضاً مصدر لتموث اليواع .ومػف المؤكػد :أف ىػذه الحالػة المروعػة ستتحسػف
مف خالؿ استخداـ الغاز الطبيعي ،مما يسمح لمبالد بتحويؿ محطات توليد الطاقة مف الوقػود المسػتورد

إلى الغاز الطبيعي المنت محمياً)Al Darazy, 2016: p.2( .

ثالثاً :التحديات بالنسبة لؤلُردن
يعتمػػد األردف عمػػى واردات الغػػاز فػػي تمبيػػة متطمبػػات الطاقػػة لديػػو ،لػػذلؾ :كػػاف عمػػى األردف أف
يحافظ عمى عالقة وثيقة مػع مػوردي الغػاز لديػو ،عمػى سػبيؿ المثػاؿ إسػرائيؿ التػي تُعػد خيػا اًر جيػداً لػدى
السمطات األردنية الستيراد الغاز الطبيعي مف الحقوؿ اإلسرائيمية في البحر المتوسط ،ولكف ىذا الخيػار
يواجػو تحػػدياً كبيػ اًر أالَ وىػػو رفػض الشػػارع األردنػػي لمتعػػاوف مػػع إسػرائيؿ ،وشػػعوره باالسػػتياع مػػف إسػرائيؿ
بسػػبب احتالليػػا المسػػتمر لأل ارضػػي الفمسػػطينية ،لػػذلؾ :تواجػػو الحكومػػة األردنيػػة تحػػدياً صػػعباً ،بسػػبب

قرارىا االستراتيجي بشأف الطاقة مع إسرائيؿ.)Henderson, 2015: p.1( .

وعمػػى صػػعيد مخػػر :واجػػو األردف تحػػدياً إِضػػافياً بسػػبب انقطػػاع إِمػػدادات الغػػاز الطبيعػػي مػػف

مصػػر ،تزامن ػاً مػػع الصػػعوبات االقتصػػادية األخي ػرة فػػي األردف  ،نتيجػػة تػػدفؽ الالجئػػيف السػػورييف إلػػى

األردف  ،ولكف استئناؼ استيراد الغاز الطبيعي مػف مصػر ال يبػدو أَنػو سػيتـ عمػى المػدى القريػب  ،ألف

مصػػر ال تسػػتطيع تمبيػػة الطمػػب المحمػػي الخػػاص بيػػا  ،لتنػػت فائضػاً لمتصػػدير ،ومػػف غيػػر المػػرجح أف
يحػػدث ى ػػذا حتػػى منتص ػػؼ س ػػنة 2020ـ  ،حتػػى بع ػػد اكتشػػاؼ حق ػػؿ( اين ػػي الكبيػػر ) لمغ ػػاز الطبيع ػػي

الموجػػود فػػي مصػػر ،ويعػػود السػػبب فػػي ىػػذه المعوقػػات المصػرية إِلػػى العمميػػات التخريبيػػة التػػي تقػػوـ بيػػا
بعض الجماعات المتطرفة في شبو جزيرة سيناع)Henderson, 2015: p. 6( .
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ليذا :تسببت اليجمات التفجيرية المتكررة عمى خط الغاز العربػي القػادـ مػف العػريش فػي نقػص

إِمػػدادات الغػػاز الطبيعػػي إِلػػى األُردف ،األمػػر الػػذي أدى إِلػػى زيػػادة الطمػػب عمػػى اسػػتيراد الغػػاز الطبيعػػي
المساؿ مف إسرائيؿ ،كبديؿ عف الغاز المصري المحفوؼ بالمخاطر األَمنية لوصولو.

(De Boncourt, 2013: p. 20).
وف ػي ىػػذا السػػياؽ وقع ػػت األَردف فػػي عػػاـ  2014م ػػذكرة تفػػاىـ لش ػراع الغ ػػاز مػػف شػػركة نوب ػػؿ

ِ
اإلسرائيمية لتغذية شبكتيا الكيربائية ،وتقدر الصفقة بقيمة  500مميوف دوالر مع شركات معدنية أردنيػة
خاصػػة ،كمػػا أف األَردف توصػػمت إلػػى اتفػػاؽ مبػػدئي بقيمػػة  15مميػػار دوالر مػػع شػػركة الكيربػػاع الوطنيػػة
األردنيػػة فػػي عػػاـ  ،2016وبموجبػػو :وافقػػت إس ػرائيؿ أيض ػاً عمػػى إنشػػاع خطػػوط أنابيػػب ي ػربط إس ػرائيؿ

واألردف لتوريػػد الغػػاز ،وتُعػ ُػد الموافقػػة عمػػى خطػػوط األنابيػػب مؤش ػ اًر عمػػى أف تصػػدير الغػػاز إلػػى األردف
يتمتع بدعـ سياسي كبير مف داخؿ إسرائيؿ(Ratner, 2016: p.12) .
ػطر لتوقيػػع االتفاقيػػة وفػػي ظػػؿ ىػػذه الظػػروؼ
وال بػػد مػػف اإلشػػارة إلػػى أف األردف يجػػد نفسػػو مضػ ًا

الحالية ،لما يواجيو مف تحديات في مجاؿ الطاقة ،التي باتت تكمؼ الدولة األردنية مبالغ طائمػة ،حيػث
إف انقطاع الغاز المصري الذي كاف بمثابة الخيار األفضؿ واإلستراتيجي لألردف ،األمر الذي أدى إلى
خسػػارة األردف مميػػارات الػدوالرت أجبرتيػػا عمػػى أف تقػػوـ باإلنفػاؽ مػػف أجػػؿ تػػوفير مصػػادر طاقػػة أخػػرى،
لذلؾ لـ يكف لدييا سوى أف تتجو إلى توقيع االتفاقية مع الجانب اإلسرائيمي.

أما مف جانب مخر فاألردف :فمديػو معضػمة داخميػة ليػذا االتفػاؽ ،فالمعارضػة السياسػية المحميػة

التي تقوـ عمى الكراىية تجاه إسرائيؿ كقوة احتالؿ تجعؿ ىذه العقػود تحػدياً عنػد األردنيػيف ،ألف اسػتيراد

غػػاز "ليفياثػػاف" اإلس ػرائيمي ال يتوافػػؽ مػػع ال ػرأي العػػاـ األردنػػي ،وخاصػػة عنػػدما تطػػرح البػػدائؿ والحمػػوؿ
الستخدامات الطاقة ،فاألردف لدييا مفاعالت نووية مف روسيا ،ولدييا أيضاً الػنفط عبػر خطػوط أنابيػب
جديدة مف العراؽ ،إِالت أف الممؾ عبد اهلل صانع القرار النيائى فى البالد ،يأخذ وجية نظر طويمة األَجؿ
لصالح غػاز "ليفياثػاف" والػذى سػيتـ تسػميمو عبػر خػط أَنابيػب لػـ يػتـ بنػاؤه حتػى اآلف ،ولكػف ربمػا تمولػو

الواليات المتحدة عندما تػتـ عمميػة السػالـ العربيػة ِ
اإلسػرائيمية ،ومػف المقػرر أف تحصػؿ بعػض المنشػصت
الصناعية األردنية بالبحر الميت عمى إمدادات أولية مف الغاز اإلسرائيمي مف حقؿ "تامار" أيضػاً ،لكػف

العقبػػات البيروقراطيػػة عمػػى جػػانبي الحػػدود فػػي الوقػػت الحاضػػر مػػا ازلػػت قائمػػة ،وخاصػػة حقػػؿ األَلغػػاـ
الحرفػػي بػػيف البمػػديف يعيػػؽ ىػػذا ِ
اإلنجػػاز مػػف الناحيػػة الموجسػػتية ،وىػػذا تحػ ٍػد يضػػاؼ إلػػى تمػػؾ التحػػديات
سابقة الذكر(Henderson 2016: P. 3) .

رابعاً :التحديات بالنسبة لمصر

أدى اكتشاؼ حقؿ "زوىر" العمالؽ لمغاز قبالة الساحؿ المصري في شرؽ البحر المتوسػط إلػى

إحيػاع فكػرة الغػػاز فػػي االعتمػػاد عميػػو كطاقػػة بديمػػة لمػػبالد ،ففػػي الواقػػع يحتػػوي "زوىػػر" عمػػى  850مميػػار
38

متػػر مكعػػب مػػف الغػػاز الطبيعػػي ،وسػػوؼ يكػػوف قػػاد اًر عمػػى إنتػػاج ح ػوالي  30-20مميػػار متػػر مكعػػب

سنوياً لمدة عقديف ،كما بدأ ينت حقؿ "إيني" العمػالؽ وحػده مػا يعػادؿ  %40مػف إنتػاج الغػاز الطبيعػي

في مصر لعاـ  .2015واكتشفت شركة "إيني" و"بي بي" (البريطانية لمبتروؿ)  ،باإلضافة إلى اكتشاؼ
"زوىػػر" االس ػػتثنائي -األكبػػر ف ػػي البح ػػر المتوسػػط -مػ ػوارد أخػػرى لمغ ػػاز الطبيع ػػي فػػي حق ػػوؿ "بالط ػػيـ"
و"نػوروس" البحريػة ،وشػركة "شػؿ" فػػي امتيػاز "الشػاويش" فػي الصػحراع الغربيػػة فػي مصػر .وعمػى الػػرغـ
مػف ىػذه النتػائ االسػػتثنائية ،فػإف قػدرة مصػػر عمػى تصػدير الغػػاز الطبيعػي سػتعتمد إلػػى حػد كبيػر عمػػى

قدرة الحكومة عمى إدارة الطمب المحمي غير المنضبط ،ففي العقديف الماضييف نما استيالؾ الطاقة في
مصر بشكؿ كبير ،نظ اًر لمػدعـ االقتصػادي لمػبالد والتضػخـ الػديموغرافي ،وزيػادة الشػيية لإللكترونيػات،
وتكيي ػػؼ اليػ ػواع ،وبمغ ػػت ى ػػذه النس ػػبة حػ ػوالي  %20م ػػف ميزاني ػػة الحكومي ػػة ،مم ػػا أبق ػػى عم ػػى األس ػػعار

منخفضػػة بشػػكؿ مصػػطنع لسػػعر الغػػاز المحمػػي ،يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ ارتفػػاع إجمػػالي اسػػتيالؾ الطاقػػة فػػي
مصػػر بنسػػبة  %8.7سػػنوياً ،حيػػث ارتفػػع الطمػػب عمػػى الغػػاز منػػذ عػػاـ  ،2012ويشػػكؿ الغػػاز الطبيعػػي

الي ػ ػػوـ  %50م ػ ػػف االس ػ ػػتيالؾ األول ػ ػػي لم ػ ػػبالد ،ويس ػ ػػيـ بنح ػ ػػو  %70م ػ ػػف مػ ػ ػزي الكيرب ػ ػػاع ،مم ػ ػػا أدى

إلػػى حػػدوث ذروة متكػػررة فػػي الكيربػػاع مػػف حيػػث عػػدد السػػكاف والقطػػاع الصػػناعي ،وخاصػػة فػػي أشػػير
الصيؼ(Sartori , Colantoni & Paceviciute, 2016: p. 5).
انظر الممحؽ رقـ ( )2/6توزيع نسب استيالؾ الوقود األولي المصري حتى نياية عاـ 2016

الجػػدير ذك ػره :أف مصػػر أصػػبحت المػػورد ال ػرئيس لمغػاز فػػي إس ػرائيؿ فػػي عػػاـ  ،2008كنتيجػػة

لص ػػفقة م ػػع الػ ػرئيس المص ػػري حس ػػنى مب ػػارؾ ،بموج ػػب م ػػا تس ػػمح ب ػػو اتفاقي ػػة كام ػػب ديفيػ ػد م ػػف تع ػػاوف
اقتصػػادي بػػيف البمػػديف ،فػػأكثر مػػف  %37تقريبػاً مػػف الغػػاز الطبيعػػي الػػذي تسػػتيمكو إسػرائيؿ كػػاف يأتييػػا
عبر خط أنابيب ممتػد بػيف مػدينتي العػريش وعسػقالف ،وأدى عػدـ االسػتقرار السياسػي فػي مصػر بعػدما

أطيح بنظاـ مبارؾ عاـ  ،2011إلى فشؿ النظاـ المصري بالوفاع بالتزاماتو التصديرية التعاقدية.
))De Micco, 2014: p. 17
وع ػػزز ذل ػػؾ قيػ ػاـ مجيول ػػوف مصػ ػريوف بتفجي ػػر خ ػػط أنابي ػػب الغ ػػاز  14مػ ػرة من ػػذ ب ػػدع الحػ ػراؾ
المصػػري ،ممػػا أدى لتعثػػر توريػػد الغػػاز مػػف مصػػر إلس ػرائيؿ ،األمػػر الػػذي أدى فػػي نيايػػة المطػػاؼ بػػيف

الجػػانبيف لمتوجػػو لمتحكػػيـ الػػدولي لحػػؿ الخالفػػات بينيمػػا ،لحػػؿ مشػػكمة تػػدفؽ وصػػوؿ الغػػاز إلس ػرائيؿ.
)(Aljazeera, 2012: Internet
ونتيجة لذلؾ تـ التوصؿ إلى اتفاؽ بموجبو دفع غرامة بقيمة  1.76مميار دوالر أمريكي لتعميؽ

صادرات الغاز إلػى إسػرائيؿ مػف قبػؿ مصػر فػي عػاـ  ،2012وفقػاً لمصػادر القطػاعيف العػاـ والخػاص.
وأكػدت مصػػادر مطمعػػة عمػػى المفاوضػػات أف "الحكومػػة اإلسػرائيمية وافقػػت مبػػدئياً عمػػى تخفػػيض الغ ارمػػة
مقابؿ السماح لمقطاع الخاص باستيراد الغاز مف إسػرائيؿ ،وفػتح البػاب أمػاـ ترسػيـ الحػدود البحريػة بػيف

البمديف" .وذكر مسؤوؿ مصري مشارؾ مباشرة فػي المفاوضػات المصػرية اإلسػرائيمية :إف ترسػيـ الحػدود
39

البحرية كػاف مطروحػاً خػالؿ اجتمػاع مغمػؽ بػيف الػرئيس عبػد الفتػاح السيسػي ورئػيس الػوزراع اإلسػرائيمي

"بنيػػاميف نتنيػػاىو" الػػذي عقػػد عمػػى ىػػامش الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة فػػي أيمػػوؿ (سػػبتمبر) .2016
وواصؿ وفدا البمديف المفاوضات ،وطمبت إسرائيؿ مف مصر قبوؿ مشروع مقترح لترسيـ الحدود.
))Saeed & Soliman, 2017: p. 1
تػػأتي ىػػذه الموافقػػة مػػف الحكومػػة المص ػرية فػػي ظػػؿ تعث ػرات اقتصػػادية ضػػخمة ،وخاصػػة أنيػػا

أصػػبحت مسػػتوردة لمغػػاز أيضػاً ،حيػػث إِف االسػػتيالؾ المصػػري ينمػػو بنسػػبة  %7سػػنوياً ،وتعػػاني الػػبالد
مف تأخيرات في تطوير حوض دلتا النيؿ ،ومف موارد الغاز البحري منػذ منتصػؼ عػاـ  ،2015بعػدما

تعطؿ توريد الغاز القطري إلى مصر بعد الحراؾ الشعبي المصػري ،يضػاؼ إلػى ذلػؾ أف واردات الغػاز

اإلسػ ػرائيمي تب ػػدو ص ػػعبة لممصػ ػرييف ف ػػي ظ ػػؿ االض ػػطرابات السياس ػػية الحالي ػػة ،وتعث ػػر عممي ػػة الس ػػالـ
الفمسطينية اإلسرائيمية.)De Boncourt, 2013: p. 20 ( .

خامساً :التحديات بالنسبة لقبرص

تُعػػد المسػػألة القبرصػػية مختمفػػة تمامػاً عػػف سػػابقتيا مػػف حيػػث الشػػكؿ والمضػػموف ،بحيػػث تمثػػؿ
أخطػ ػػر تحػ ػ ًػد لتحويػ ػػؿ اكتشػ ػػاؼ الغػ ػػاز الطبيعػ ػػي إلػ ػػى محفػ ػػز لمتعػ ػػاوف اإلقميمػػػي فػ ػػي بػ ػػالد الشػ ػػاـ ،فمنػ ػػذ
خمسينيات القرف الماضي ،شكمت قبرص مصدر قمؽ أمني رئيس لميوناف وتركيا وبريطانيا ،ممػا قػوض

مفػاؽ التعػػاوف االقتصػػادي اإلقميمػي فػػي أواخػػر التسػعينيات فػػي المنطقػػة .ولالعتبػارات الجيوساسػػية اتخػػذ
االتحاد األوروبػي توجيػات جديػدة نحػو المنطقػة بشػكؿ عػاـ ،وقبػرص بشػكؿ خػاص ،وأصػبح واحػداً مػف
الجيػػات الفاعمػػة الرئيسػػة فػػي تحفيػػز التصػػورات اليونانيػػة والتركيػػة لمقضػػية القبرصػػية ،ودعػػـ حػػؿ تػػوفيقي
بينيم ػػا بإمكاني ػػة قب ػػوؿ احتم ػػاؿ عض ػػوية االتح ػػاد األوروب ػػي لتركي ػػا وقب ػػرص ف ػػي أوائ ػػؿ الق ػػرف الح ػػادي

والعش ػريف ،كػػاف ىنػػاؾ تفػػاؤؿ لفت ػرة وجي ػزة حػػوؿ إمكانيػػة تحقيػػؽ تقػػدـ فػػي العالقػػات بػػيف البمػػديف (تركيػػا،
قبرص) ،وخاصة عندما تـ طػرح اتفػاؽ فػى اسػتفتاع خطػة كػوفي عنػاف لألمػـ المتحػدة لعػاـ  ،2004إالت
أف ىذا األمر لـ يحصؿ العتبارات التوازنات الدولية)Grigoriadis, 2014: p. 127 ( .

وقػػد أدى اكتشػػاؼ حقػػؿ "أفروديػت" لمغػػاز الطبيعػػي فػػي عػػاـ  2011داخػػؿ المنطقػػة االقتصػػادية

الخالصػػة لقبػػرص ،إلػػى ظيػػور تطػػورات رئيسػػة فػػي مجػػاؿ السياسػػة العامػػة فػػي إس ػرائيؿ بشػػكؿ خػػاص،
و ٍ
عالمي لمقضية القبرصية مف جديد ،نتيجة إلكتشاؼ ىذا الحقؿ الواعد مف االحتياطات الغازية،
اىتماـ
ً
األمر الذي أدى إلى تخوفات المجتمع الدولي بإعادة توتر العالقات مع تركيا مف جديد.
)) Gurel , Mullen &Tzimitras, 2013: p. 1
فكمية الغاز القبرصي ليست كبيػرة بمػا فيػو الكفايػة لتكػوف جذابػة لمتعػاوف مػع تركيػا ،لػذلؾ :ىػؿ
سيضيؼ الغاز اإلسرائيمي فرقاً؟ بمعنى مخػر :ىػؿ مػف الممكػف أف تكػوف فوائػد التعػاوف التػي سػتتـ عمػى

غاز شرؽ البحر المتوسط بدالً مف الغاز القبرصي فقط ،حالً لممشكمة القبرصية؟ إسرائيؿ لدييا بالتأكيػد
غػػاز طبيعػػي أكثػػر مػػف اكتشػػافات قبػػرص ،فكميػػة الغػػاز المقػػدرة فػػي حقػػؿ " ليفياثػػاف" أكبػػر بحػوالي أربػػع
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مرات مف التقديرات القبرصية ،لدى إسرائيؿ أيضاً مصالح في التعاوف الثالثي بيف إسرائيؿ وتركيا الػذي

ينطػػوي عمػػى أسػػاس الغػػاز اإلس ػرائيمى ،ومحطػػة لمغػػاز الطبيعػػي المسػػاؿ فػػى قبػػرص اسػػتناداً إلػػى الغػػاز
القبرصػػي واإلس ػرائيمي ،أي أنيػػا جذابػػة إلس ػرائيؿ مػػف نػػاحيتيف :تنويػػع طػػرؽ التصػػدير ،وبالتػػالي :تجنػػب

وضع جميع خياراتيا فػي سػمة واحػدة .وقػد عػزز مسػؤلوف مػف كػؿ مػف إسػرائيؿ وتركيػا فكػرة خػط أنابيػب

إس ػرائيؿ وتركيػػا لالقتصػػاد ،حيػػث إف ىػػذا األُنبػػوب يػػتالعـ مػػع إسػػتراتيجية إس ػرائيؿ الستكشػػاؼ األس ػواؽ
اإلقميميػة أوالً قبػػؿ أف تغػامر أبعػػد مػػف ذلػؾ ،وىػػي واحػدة مػػف خيػػارات التصػدير األكثػػر فعاليػة مػػف حيػػث

التكمفة لحقؿ "ليفياثاف" التي طرحتيا الحكومة اإلسرائيمية وشركاع "ليفياثاف".
)(Fiona & Gurel, 2014: p. 6
فمف الناحية الدبموماسية :فإف التحسف الكبيػر فػي العالقػات بػيف قبػرص وتركيػا النػاجـ عػف ىػذا
الخيار المزدوج لمتصدير لحقوؿ "ليفياثاف" و"أفروديت" ،يمكف أف يولد أيضاً تقدـ تاريخي في المحادثات
التػػي جػػرت بوسػػاطة األمػػـ المتحػػدة بشػػأف مسػػألة قبػػرص .ىػػذا مػػف الممكػػف أف يػػؤدي إلػػى تسػػوية ن ػزاع

سياسي عرقؿ االستثمار واالستقرار في شرؽ البحػر المتوسػط ،مػع تقييػد التعػاوف العسػكري بػيف االتحػاد
األوروبي وحمؼ الناتو .وفي الوقت نفسو :يمكف أف تظير قبرص باعتبارىا مركز عبور لمغاز الطبيعي

في شرؽ البحر المتوسط ،في حيف يمكف لتركيا واسرائيؿ استعادة شراكتيما السابقة.

(.)Bryza, 2013: p. 43

سادساً :التحديات الخاصة بإسرائيل
لقػػد اسػػتثمرت الحكومػػة اإلس ػرائيمية والعممػػاع والكيانػػات الخاصػػة فػػي البحػػث العممػػي جيػػداً كبي ػ اًر

لتنويع مزي الطاقة في البالد بعيداً عف الوقود األحفوري ،مػف خػالؿ مصػادر الطاقػة المتجػددة ال سػيما

الطاقػػة الشمسػػية فػػي صػػحراع النقػػب .ومػػع ذلػػؾ :كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي بقيػػة دوؿ العػػالـ ال ي ػزاؿ الوقػػود
األحفػػوري ييػػيمف عمػػى قطػػاع الطاقػػة فػػي الػػبالد ،ويمثػػؿ الػػنفط مػػا يقػػرب مػػف نصػػؼ اسػػتيالؾ الطاقػػة

األولية في إسرائيؿ ،يضاؼ لو الفحـ  ،%35والغاز الطبيعي  ،%11وىذا االعتماد الشديد عمى الوقود
األحفػػوري جعػػؿ إس ػرائيؿ عرضػػة النقطػػاع العػػرض وتقمػػب األسػػعار ،ليػػذا كمػػو :مػػف المحتمػػؿ أف تغيػػر

االكتشافات األخيرة لمغاز الطبيعي ىذه المعايير(Bahgat, 2011: p. 11).

فػػي حػػيف أف الكميػػة المعروفػػة حاليػاً مػػف الييػػدروكربونات المنتجػػة تجاريػاً ال تجعػػؿ إسػرائيؿ قػػوة

عظمػػى رئيسػػة أو إسػػتراتيجياً لمطاقػػة ،فإسػرائيؿ قػػد تتػػاح ليػػا فرصػػة االسػػتفادة مػػف إمػػداداتيا مػػف كميػػات

حرجة أو ىامشية مف الغػاز إلػى أوروبػا أو مسػيا .فسػمعة الغػاز مختمفػة تمامػاً عػف الػنفط ،فيػو ال يتػدفؽ

إلػى األسػواؽ ،وال يبػاع إلػى المسػتيمؾ ،حيػث ال يوجػد سػػعر سػوؽ عػالمي لمغػاز مثػؿ خػاـ برنػت لمػػنفط،
فأسعار الغاز فريدة مف نوعيا لكؿ صفقة ،بحسب الدولة أو المنطقة ،فال يتـ تداوليا عالمياً كسمعة.

()Wurmser, 2013: p. 2
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كم ػػا أف مس ػػتويات اإلنت ػػاج الحالي ػػة ل ػػف تك ػػوف إسػ ػرائيؿ ق ػػادرة عم ػػى القي ػػاـ بإسػ ػياـ تغيي ػػر المعب ػػة
بالنسبة ألسواؽ الغاز الطبيعي في جنوب أوروبا ،أو أي أسواؽ لمغاز الطبيعي المساؿ .ومع ذلؾ :فػإف

الجي ػػود المبذول ػػة الستكش ػػاؼ الغ ػػاز ف ػػي خ ػػارج إسػ ػرائيؿ والبم ػػداف المج ػػاورة لي ػػا ،تب ػػذؿ مجي ػػودات قوي ػػة
لالكتشػػافات اإلضػػافية لمغػػاز التػػي يتوقػػع أف تجعػػؿ منطقػػة شػػرؽ البح ػر المتوسػػط مصػػد اًر ميم ػاً جديػػداً

لمغػػاز الطبيعػػي وال ػػنفط .ومػػف الم ػػرجح أف تػػؤدي االحتياطيػػات اإلسػ ػرائيمية المكتشػػفة ح ػػديثاً إلػػى توس ػػع
استيالؾ الغاز الطبيعػي فػي المنطقػة نفسػيا بالنسػبة إلسػرائيؿ وجيرانيػا ال سػيما األردف وسػوريا ولبنػاف،
والسعي إلى زيادة استيالؾ الغاز الطبيعي(Shaffer, 2011: p. 5386 ( .

وعمى صعيد مخر مف التحديات التقنية والموجستية لموضوع الطاقة ،فيناؾ القضايا االقتصادية

والسياسػية متشػػابكة بالنسػػبة إلسػرائيؿ وقبػػرص وتركيػػا ،حيػػث تتػػداوؿ حكومػػة كػػؿ بمػػد وشػػركاتيا التجاريػػة
كيفية القياـ بأفضؿ الطرؽ لتطوير حقوؿ غاز "ليفياثاف" و"أفروديت" الطبيعية في إسرائيؿ وقبرص عمى
التوالي .فمف وجية نظر إسرائيؿ :فإف اكتشافات الغاز الطبيعي األخيرة ينظر إلييا قبؿ كؿ شػيع عمػى
أنيا توفر منافع محمية ،أي تخفيض اعتماد إسرائيؿ عمى الطاقة المسػتوردة ،وتعزيػز صػناعات الطاقػة،

وتعزيز النمو االقتصػادي .وىكػذا :خصصػت الحكومػة اإلسػرائيمية  %60مػف إنتػاج الغػاز الطبيعػي فػي

المستقبؿ إلى االستيالؾ المحمي ،بما في ذلؾ حقؿ "تامار" بالكامػؿ الػذي بػدأ إنتاجػو فػي مذار (مػارس)
 .2013وفػػي الوقػػت نفسػػو :تػػدرؾ الحكومػػة اإلس ػرائيمية أف ىنػػاؾ حاجػػة إلػػى صػػادرات كبي ػرة مػػف الغػػاز

الطبيعي ،لتمكيف التنمية التجارية مف الميداف(Bryza, 2013: p. 36) .

ومػػف الواضػػح :أف الغػػاز الطبيعػػي فػػي المنطقػػة ىػػو مسػػألة معقػػدة متعػػددة األبعػػاد بالنسػػبة إلػػى
إسرائيؿ ،حيث إف االكتشافات ليا مثار اقتصادية وسياسية واجتماعية ،ترتػب مسػائؿ قانونيػة عمػى دولػة

إس ػرائيؿ ،فيػػي تمثػػؿ حقيقػػة لتطػػور المنطقػػة برمتيػػا ،فالحػػدود البحريػػة يجػػب تحديػػدىا واالتفػػاؽ عمييػػا،
ويجػػب أف تتوافػػؽ مػػع اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لقػػانوف أعػػالي البحػػار لعػػاـ  ،1982ولكػػف ال ت ػزاؿ ىنػػاؾ

خالفػػات حػػوؿ حػػدود الػػدوؿ فػػي منطقػػة شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،نابعػػة مػػف تعقيػػدات الحالػػة السياسػػية فػػي

المنطقة ،ومصمحة كؿ طرؼ االسػتئثار بػالقوة والنفػوذ عمػى مػف ال يممػؾ اإلمكانػات .ومػف جانػب مخػر:
يم ػػزـ إنش ػػاع ىياك ػػؿ أساس ػػية لتط ػػوير ى ػػذه الحق ػػوؿ ،وأف تط ػػوير خ ػػط أنابي ػػب لمغ ػػاز غالبػ ػاُ م ػػا يواجي ػػو

اعت ارضػػات بيئيػػة تقنيػػة وماليػػة .وأخي ػ اًر :عنػػدما يػػتـ إنشػػاع البنيػػة التحتيػػة لمغػػاز يمكػػف اسػػتخدامو محمي ػاً
لمكيرباع والنقؿ والتصػنيع ،أو لتطػوير أنػواع أخػرى مػف الوقػود األحفػوري .ويمكػف أيضػاً أف يػتـ تصػديره
إلى بمداف أخرى ،وربما إلى أوروبا أو أسواؽ شرؽ مسيا .ويمكػف اسػتثمار اإليػرادات مػف الضػرائب عمػى

أربػػاح الغػػاز فػػي األىػػداؼ الطويمػػة األج ػػؿ لممنطقػػة ،واسػػتخداميا ألغ ػراض اجتماعيػػة ،أي أف العممي ػػة
برمتيػػا تعتمػػد عمػػى السػػياؽ اإلسػػتراتيجي :عالقػػات المنػػاطؽ مػػع الجيػػات الفاعمػػة الرئيسػػة األخػػرى فػػي
تسويؽ الغاز الطبيعي ،والعالقات بيف دوؿ المنطقة(Nathanson, & Nevy, 2012: p. 64).
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سابعاً :التحديات عمى الصعيدين التركى واليونانى
عمػػى الصػػعيد اإلقميمػػي ينشػػأ مصػػدر المنازعػػات الجديػػدة ،مػػف حقيقػػة أف حقػػوؿ الغػػاز ال تحتػػرـ
الحدود بدقة مف داخؿ باطف األرض .وقد طعػف لبنػاف فػى مػزاعـ إسػرائيؿ فػى بعػض المجػاالت ،وناشػد

األُمـ المتحدة لمنع إسرائيؿ مف الحفر فى تمؾ المناطؽ .وتطالب مصر بمجػاالت أخػرى لكنيػا لػـ تتخػذ
أي إجػراعات رسػػمية ،نظػ اًر لعقػػد الغػػاز بػػيف البمػػديف ،واعتمػػاد إسػرائيؿ عمػػى إمػػدادات الغػػاز مػػف القػػاىرة.
وب ػػالنظر إل ػػى الغ ػػرب م ػػف ناحي ػػة العالق ػػات ب ػػيف إسػ ػرائيؿ وجميوري ػػة قب ػػرص (اليوناني ػػة) ،حي ػػث يج ػػري

التفاوض بشأف اتفاقات التعػاوف بشػأف االستكشػاؼ واالسػتخراج .وفػي الوقػت نفسػو أيضػاً :كػاف التقػارب
بيف القبارصة واإلسرائيمييف مثي اًر لمقمؽ بالنسبة لتركيا ،بالتزامف مع تدىور العالقات التركية مع إِسرائيؿ.
وىكذا :فإف منافسات الماضي والحاضر حولت اكتشافات الغاز إلى سبب لمخالؼ الجديد في المنطقة،

مما يعزز الصراع بدالً مف التعاوف)Antreasyan, 2012 : p. 29( .

ويػػزعـ قػػادة إس ػرائيؿ أف إب ػراـ أي مػػف صػػفقات الغػػاز الطبيعػػي ،يجػػب أف تتجنػػب ربطيػػا بػػأي
صػػفقة أنابيػػب طويمػػة األجػػؿ باىظػػة الػػثمف مػػع تركيػػا ،عمػػى حسػػاب الحمفػػاع قبػػرص أو اليونػػاف أو حتػػى

مصر .وعمى الرغـ مف تخفيؼ حػدة التػوترات مػؤخ اًر بػيف البمػديف ،فػإف إسػرائيؿ ال تسػتطيع أف تثػؽ فػي
نظػػاـ ال ػرئيس التركػػي رجػػب طيػػب أردوغ ػاف اإلسػػالمي ،كدعامػػة أساسػػية فػػي اسػػتراتيجية تصػػدير الغػػاز

الطبيعي .ويمكػف أف تنػدلع أزمػة فػي أي لحظػة بسػبب الػرئيس أردوغػاف ،ممػا يػؤدي لوقػؼ تػدفؽ الغػاز،
واحتجػػاز إس ػرائيؿ كرىينػػة .ويمكػػف أف يػػؤدي ىػػذا إلػػى حػ ٍ
ػرب جديػػدة مػػع قطػػاع غ ػزة التػػي تسػػيطر عمييػػا

حركػة حمػاس المتحالفػة مػع تركيػا ،أو إلػى التصػعيد العػاـ فػي أعمػاؿ المقاومػة مػع الفمسػطينييف ،أو أي
مجموعة مف المقاومة األُخري غير المتوقعة)Ben Solomon, 2016 : p. 1( .

لقػػد أدت اكتشػػافات الغػػاز الطبيعػػي األخي ػرة فػػي حػػوض المشػػرؽ إلػػى تغييػػر كبيػػر فػػي توقعػػات

الطاقػة فػي شػرؽ البحػػر المتوسػط ،ألف نجػاح التعػػاوف بػيف إسػرائيؿ وقبػػرص والسػمطة الفمسػطينية سػػيثير
المزيد مف االكتشافات فػي المنطقػة ،ولكػف بالنسػبة لمبنػاف وسػوريا فػإف إطػالؽ بػرام االستكشػاؼ يعتمػد

عمى حؿ الن ازعػات الداخميػة واإلقميميػة التػي تتعػرض ليػا المنطقػة ،ومػف غيػر المتوقػع أف تشػارؾ سػوريا

في مشاريع االستكشاؼ عف الموارد الييدروكربونية في منطقة الشاـ ،بسػبب األزمػة السػورية المحتدمػة.
وبرغـ ذلؾ :فإف نجػاح قبػرص واسػرائيؿ وبدرجػة أقػؿ فػي األ ارضػي الفمسػطينية قػد أظيػر بوضػوح نجػاح
إمكانات إنتاج الطاقة ،وخاصة إنتاج الغاز الطبيعي في شرؽ البحر المتوسط)EIA, 2013: p. 1( .
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خالصة:

إف استغالؿ الموارد الييدروكربونية وتصديرىا في شرؽ البحػر المتوسػط ،ينطػوي عمػى تحػديات

تقنية وادارية وأمنية وقانونية وسياسية ىائمة ذات مثار جيوسياسية ،وتركػز التحػديات التقنيػة عمػى البنيػة
التحتيػػة والتمويػػؿ .عمػػى الػػرغـ مػػف أف جميػػع خيػػارات التصػػدير قابمػػة لمتنفيػػذ مػػف الناحيػػة الفنيػػة ،إالت أف

التكاليؼ المترتبة عمى ذلؾ كبيػرة ،والتفػاوض عمػى الصػفقات الضػرورية معقػدة ،والتغمػب عمػى الحػواجز

السياسية يشػكؿ عقبػة خطيػرة أمػاـ تطػوير مػوارد الغػاز المكتشػفة .وتشػمؿ التحػديات اإلداريػة أيضػاً قػدرة

الحكومات عمى إنجاز ذلؾ ،والرؤية طويمة األمد عمى االستفادة مف االحتياطيات عمى أكمؿ وجو.

ليذا :تمثؿ ىذه الموارد نافذة نادرة تتيح فرصة لمتعاوف اإلقميمي ،وتحقيؽ أمف الطاقة واالزدىار
عمػػى المػػدى الطويػػؿ ،واذا لػػـ يػػتـ تطويرىػػا لمصػػمحة الجميػػع فإنيػػا قػػد تػػؤج المواجيػػات واالحتكاكػػات

لمنطقة غير مستقرة بالفعؿ ،بؿ وربما تصاعد في بعض الحاالت إلى مواجية عسكرية واقتصادية .

إف جعػؿ بمػداف المنطقػة تتعػػاوف معػاً يشػكؿ تحػػدياً دبموماسػياً ىػائالً بحاجػػة لمتغمػب عميػو ،يمكػػف

أف يكوف المحفؿ المتعػدد األطػراؼ بػيف جميػع بمػداف المنطقػة ،بدايػة طيبػة لوضػع نيػ متػوازف وعممػي،
ينفذ عف طريؽ حوار بناع وصريح بيف مختمؼ البمداف والجيات الفاعمة .وقد يؤدي ذلؾ إلى إعادة رسـ

الخريطػػة السياسػػية واالقتصػػادية الكاممػػة لممنطقػػة ،بطريقػػة تفيػػد جميػػع األطػراؼ .ومػػع ذلػػؾ :مػػا لػػـ تتفػػؽ
األطراؼ الفاعمة في المنطقة مع بعضيا البعض ستفقد ىػذه الفػرص ،ومػف غيػر المحتمػؿ التوصػؿ إلػى

حموؿ وسط جوىرية بسبب أطماع االحتالؿ اإلسرائيمي.

ومػػف الممكػػف أف تعيػػؽ الن ازعػػات اإلقميميػػة الحاليػػة بػػيف عػػدة بمػػداف فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط

عمميات التنقيب والتطوير في المنطقة الستكشاؼ الغاز الطبيعي واستغاللو ،حيث تؤدي النزاعات عمى
الحػػدود البحريػػة إلػػى زيػػادة التحػػديات التػػي تواجػػو التنميػػة المشػػتركة السػػتغالؿ المػوارد المحتممػػة فػػي ىػػذه
المنطقة ،كما يمكف أف تحد مف التعاوف بيف دوؿ المنطقة بشأف خيارات التصدير المحتممة.

باإلضافة إلى التفاوض مع قبػرص بشػأف المػوارد المشػتركة المحتممػة فػي حقػؿ "أفروديػت" ،فػإف
لدى إسرائيؿ حالياً عدة نزاعات إقميمية ،أحدىا :يتمثؿ في النزاع الحدودي البحري بػيف إسػرائيؿ ولبنػاف،
والذي مف الممكف أف يحد مف التنمية في المنػاطؽ المحتممػة فػي شػرؽ البحػر المتوسػط ،حيػث إف أكثػر

مف مسافة  300ميؿ مربػع فػي حػوض الشػاـ مػا زاؿ موضػع خػالؼ بػيف الجػانبيف عمػى حػدود مياىيمػا

اإلقميمية .ولعؿ أكبر عائؽ أو تحدى يتمثؿ في إستمرار إحتالؿ إس ارئيؿ لألراضي الفمسطينية والعربيػة،
وسعييا التوسعى عمى حساب الجوار ،كما تعد مشكمة قبرص مع اليوناف وتركيا تحدى مخر.

44

الفصل الثالث
انتشاف الغاز يف شرم البحر املتوشط
بني الهفور والتعاون
 انًثحث األٔلا انتٕجٓاخ اإلسشائيهيح انحانيح الكتشاف انزاص انطثيعي
 oانًطهة األٔلا يٍ انطالح في سشائيم ٔآثاسِ اإللهيًيح.
 oانًطهثثثة انثثثثاَيا يسثثثتمثم انُفثثثٕر اإلسثثثشائيهي نهطالثثثح فثثثي ثثثم
االكتشافاخ انحانيح.
 انًثحث انثاَيا انتٕجٓاخ اإللهيًيح الكتشافاخ انزاص انجذيذج
 oانًطهة األٔلا انتٕجٓاخ انعشتيح (نثُاٌ ،يصش ،فهسطيٍ).
 oانًطهة انثاَيا انتٕجٓاخ غيش انعشتيح (اشكيا ،لثشص ،انيَٕاٌ).

الفصل الثالث

اكتشاف الغاز في شرق البحر المتوسط بين النفوذ والتعاون
مقدمة:

إف الطمب عمى الغاز الحالي في منطقة شرؽ البحر لمتوسط يتجاوز اإلمدادات بأكثر مػف 40

مميػػار متػػر مكعػػب سػػنوياً ،كمػػا وس ػتزداد ىػػذه الكميػػة بػػأكثر مػػف الضػػعؼ بحمػػوؿ عػػاـ  .2025حسػػب
تقديرات شركة " نوبؿ إنيرجي" .وبناع عمى ىذه التقديرات ستكوف احتماالت استقطاب الزبائف جيدة ،إال

أف التقدـ حالياً بطيئاً في ىذا االتجاه .فمثالً في عاـ  2014وقّعت األردف مذكرة تفاىـ لشراع الغاز مف
شركة "نوبؿ إنيرجي " لتشغيؿ الطاقة الكيربائية ،إال إنيا لـ تتوصؿ إلى اتفاؽ تعاقدي راسف .ومرد ذلؾ
وجػػود المعارضػػة الشػػعبية األردنيػػة القائمػػة عمػػى الكراىيػػة تجػػاه إس ػرائيؿ ،وبالتػػالي أضػػحت تمػػؾ الصػػفقة

ص ػػعبة نوعػ ػاً م ػػا ،حي ػػث ال يمك ػػف خ ػػداع الػ ػرأي الع ػػاـ األردن ػػي ح ػػوؿ مص ػػدر الغ ػػاز -حق ػػؿ " ليفياث ػػاف"
محتمال مخر لشراع غػاز "ليفياثػاف" .إال أف إمػداداتيا المحميػة ىػي
بونا
ً
اإلسرائيمي .-كما أف مصر تعد ز ً
أكث ػػر وفػ ػرة م ػػف اإلم ػػدادات ف ػػي إسػ ػرائيؿ ،حي ػػث ي ػػتـ اس ػػتخداميا لتولي ػػد الطاق ػػة عم ػػى مس ػػتوى البم ػػديات.

واس ػػتيراد الغ ػػاز اإلسػ ػرائيمي س ػػوؼ يس ػػاعد الص ػػناعة المصػ ػرية الت ػػي غالبػ ػاً م ػػا تع ػػاني م ػػف نق ػػص ف ػػي

اإلمػػدادات ،بسػػبب الحاجػػة السياسػػية األكبػػر لمحفػػاظ عمػػى الطمػػب العػػاـ .وفػػي مرحمػػة مػػا كانػػت السػػمطة
الفمسطينية تنوي شراع غاز "ليفياثاف" لمحطة توليد الكيربػاع المقترحػة فػي مدينػة جنػيف بالضػفة الغربيػة،

لكنيػػا ألغػػت تمػػؾ الخطػػة منػػذ ذلػػؾ الحػػيف .أمػػا تركيػػا فمػػف تصػػبح زبون ػاً محػػتمالً لحقػػؿ "ليفياثػػاف" حتػػى

االنتيػػاع مػػف المرحمػػة الثانيػػة مػػف تطػػوير الحقػػؿ والتػػي تبػػدأ فعمي ػاً بعػػد بػػدع تػػدفؽ الغػػاز فػػي أواخػػر عػػاـ

تصور وقت أفضؿ مػف ذلػؾ عمػى األقػؿ
 ،2019أو أوائؿ عاـ  .2020ومف وجية نظر أنقرة ال يمكف ّ
مف الناحية االقتصادية)Henderson, 2016: net) .
ويتناوؿ ىذا الفصؿ توجيات إسرائيؿ الحالية الكتشافات الغاز الطبيعي ،والتطرؽ ألمػف الطاقػة

فػ ػػي إس ػ ػرائيؿ وتػ ػػداعياتيا اإلقميميػ ػػة ،كمػ ػػا يوضػ ػػح أيض ػ ػاً مسػ ػػتقبؿ النفػ ػػوذ اإلس ػ ػرائيمي لمطاقػ ػػة فػ ػػي ظػ ػػؿ

االكتشػػافات الحاليػػة ،وتوضػػيح حقيقػػة التوجيػػات اإلقميميػػة ليػػذه االكتشػػافات بشػػقييا :التوجيػػات العربيػػة
المتمثمة في لبناف ومصر وفمسطيف ،وصوالً لمتوجيات غير العربية المتمثمة في تركيا وقبرص واليوناف.
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المبحث األول
التوجيات اإلسرائيمية الحالية الكتشاف الغاز الطبيعي
ل ػػـ يش ػػيد ش ػػرؽ البح ػػر المتوس ػػط تط ػػو اًر ى ػػائالً حت ػػى اآلف ف ػػي اكتش ػػافات الطاق ػػة ،إال أف حج ػػـ

احتياطياتػػو قػػد يكػػوف ى ػائالً ،وسػػيكوف لديػػو القػػدرة عمػػى تغييػػر أمػػف الطاقػػة وتوقعػػات التجػػارة لمختمػػؼ

البمداف في المنطقة ،ففي عاـ  2015حققػت شػركة (إينػي) العمالقػة اإليطاليػة أكبػر اكتشػاؼ لمغػاز فػي

شػػرؽ البحػػر المتوسػػط فػػي الميػػاه المص ػرية تمثػػؿ بإكتشػػاؼ حقػػؿ "ظٍُييﺮ" الؼمييالقَ .يحييُر الحمييﻞ

احتيبطيبث تم ر بحُال 03 ،تﺮيليُن ل م مكؼب مه الغبز ىذا االكتشاؼ لـ ُيغير حسابات (إينػي)
وغيرىا مف الشركات النفطية األخرى فحسب ،بؿ غيرت أيضػاً المشػيد الجيوسياسػي لمصػر فضػالً عػف
جيرانيػػا فػػي بػػالد الشػػاـ ،كمػػا تعػػد االكتشػػافات والتنميػػة فػػي المنطقػػة حاسػػمة ،ألف الطمػػب ال ي ػزاؿ ينمػػو

بسرعة فػي بمػداف شػرؽ البحػر المتوسػط ،ويتجػاوز الطمػب عمػى الغػاز الطبيعػي المعػروض بحػوالي 1,4

تريميػػوف قػػدـ مكعػػب وفق ػاً لشػػركة نوبػػؿ إنيرجػػي  ،ممػػا يبػػرز الحاجػػة الممحػػة إلػػى إمػػدادات جديػػدة ،وىػػذا
العجز قد يتضاعؼ بحموؿ عاـ )Cunningham, 2017: p1) .2025

المطمب األول
أمن الطاقة في إسرائيل :اآلثار اإلقميمية

يعتبػػر االقتصػػاد اإلس ػرائيمي ىػػو األكثػػر تطػػو اًر فػػي الشػػرؽ األوسػػط حسػػب المعػػايير الدوليػػة،

وبالتػػالي يحتػػاج االقتصػػاد اإلس ػرائيمي إلػػى إمػػدادات متواصػػمة وممنػػة مػػف الطاقػػة لمحفػػاظ عمػػى مسػػتوى

المعيشة المرتفع نسبياً ،كما واف التعاوف في مجاؿ الطاقة يمكػف أف يعػزز التعػاوف اإلسػتراتيجي ليػا مػع

دوؿ الجػوار اإلقميمػي .)Bahgat, 2010: p. 1) .إذا تػـ تسػوية الصػراع العربػى اإلسػرائيمي بإتفػاؽ
سالـ شامؿ وعادؿ .
وم ػػف الم ػػرجح أف ت ػػنعـ إسػ ػرائيؿ وجيراني ػػا بصث ػػار االكتش ػػافات األخي ػػرة لرواس ػػب الغ ػػاز الطبيع ػػي
الضخمة في شرؽ البحر المتوسط .حيث سينتيي اعتماد البالد الكبير منػذ عقػود عمػى إمػدادات الطاقػة
األجنبية ،وسيتحسف أمف الطاقة بشكؿ كبير .وسيسيـ تػوافر إمػدادات الغػاز المحميػة فػي تحقيػؽ التنميػة

االقتصػػادية المسػػتدامة ،وتحسػػيف الميػزاف التجػػاري فػػي إسػ ارئيؿ ،وسػػيؤدي التحػػوؿ مػػف الفحػػـ والػػنفط إلػػى
الغاز الطبيعي لمحد مف التموث)Bahgat, 2011: p. 7) .

أوالً :أمن الطاقة في إسرائيل

ػيال مػػف معػػايير
إف اإلمسػػاؾ بزمػػاـ م ػوارد الغػػاز الطبيعػػي ،وأنابيبػػو ومم ارتػػو ،أضػػحى جػػزعاً أصػ ً

القػػوة الجيوسياسػػية فػػي عالمنػػا المعاصػػر ،وتكشػػؼ مليػػات الصػػراع الػػدولي الحػػالي أف النظػػاـ العػػالمي
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الجديد يتشكؿ وفؽ صيرورة تقوـ عمى منظومات القوة االقتصادية ،والييمنة العسكرية التػي ترتكػز عمػى

الطاقة بشكؿ عػاـ ،وعمػى الغػاز الطبيعػي بشػكؿ خػاص .ومػف ىنػا :يمكػف فيػـ مليػات التنػافس والصػراع
تبدؿ النظاـ العالمي مف ىيمنة القطب
بيف المحوريف الروسي واألمريكي وصيرورتيا التي تنذر باقتراب ّ
الواحد إلى نظاـ مخر متعدد األقطاب .وكػذلؾ تػدؿ الوقػائع التػي تشػيدىا منطقػة شػرؽ البحػر المتوسػط،
عمػػى أف ىػػذا اإلقمػػيـ سيشػ ّكؿ لسػػنوات قادمػػة مسػػرحاً لمصػراع والتجػػاذب الجيوسياسػػي العػػالمي ،وأف دوؿ
المنطقة تدور في حمقة مف العنؼ واالىت اززات والصراع والتعػاوف فػي الوقػت نفسػو ،وخاصػة تمػؾ الػدوؿ

التي تحتوي إمكانات ىائمة مف الغاز( .النواب :2017 ،موقع إلكتروني)

وفرضت التحوالت والتغيرات الجيوسياسية نفسيا عمى الساحة ،خاصة في منطقة حوض شرؽ

البحر المتوسط ،وبالتالي لـ يعد الفصؿ قائماً بيف األثار االقتصادية الكتشافات الغاز مف جانب ،وبيف
اآلثػار السياسػية مػف جانػب مخػر ،وىػو مػا جعػؿ القضػية أكثػر تعقيػداً وتشػابكاً ،ممػا أفػرز حزمػةً مػف

الصراعات اإلقميمية والدولية .واف امتالؾ دولة إسرائيؿ الكـ األكبر مف الغاز الطبيعي الذي تـ اكتشافو
بحرية في ظؿ عدـ وضوح
في شرؽ البحر المتوسط جعميا تنفرد بنصيب األسد ،وعممت عمى التنقيب ُ
الحدود البحرية بيف مصر واسرائيؿ ،مكتشفة بذلؾ عدداً مف اآلبػار التػي تحتػوي عمػى أكبػر احتياطػات
غاز في المنطقة( .الباسوسي :2015 ،موقع إلكتروني)

نتقالي) تنتقؿ بموجبيا
وبناع عمى ذلؾ تعيش إسرائيؿ في مرحمة اليوـ يمكف نسميتيا (الطور اال ّ
مػف كيػاف يعتمػد بالكامػؿ عمػى مصػادر الطاقػة الخارجيػة مسػخ اًر قد ارتػو السياسػية والعسػكرية واألمنيػة

لتأمينيا ،إلى ٍ
كياف يحوز ثروة طبيعية كبيرة ،بػؿ ويخطػط السػتخداـ ىػذه الثػروة مػف أجػؿ تحقيػؽ أىدافػو

في التوسع الجيو سياسي والعسكري ،وبالتالي الطاقة لـ تعد ىدفاً فحسب ،بؿ أصبحت أداة مف أدوات

فرض الق ّػوة والنفػوذ ،لػذلؾ :تسػعى إسػرائيؿ جاىػدة السػتخداـ كػؿ الوسػائؿ والطػرؽ مػف أجػؿ أمػف الطاقػة
خدمة لمصالحيا( .خريس :2016 ،موقع إلكتروني) .
وىنا ال بد من الشرح والتحميل ألشكال األمن في مجال الطاقة لدى دولة االحتالل "إسرائيل"

عمى النحو التالي:

 -1األمن االقتصادي:
يعتبر أمف الطاقػة فػي إسػرائيؿ ضػعيفاً بسػبب االعتمػاد عمػى حقػؿ "تامػار" دوف غيػره حسػب مػا

يراه وزير الطاقة اإلسرائيمي (شػطاينس) ،معمػالً أف الػبالد بحاجػة إلػى اإليػرادات اليائمػة الكامنػة فػي بػدع

اإلنت ػػاج م ػػف حق ػػؿ "ليفياث ػػاف" ،ممػ ػالً ف ػػي ج ػػذب م ػػا يق ػػارب  20ممي ػػار دوالر م ػػف االس ػػتثمارات اإلجنبي ػػة
اإلضافية إلى إسػرائيؿ لمواجيػة التبػاطؤ االقتصػادي األخيػر ،حيػث أف التػأخير فػي تطػوير قطػاع الغػاز

ف ػػي إسػ ػرائيؿ بق ػػي م ػػا يق ػػارب الع ػػاـ تزامنػ ػاً م ػػع انيي ػػار أس ػػعار ال ػػنفط العالمي ػػة وانخف ػػاض اس ػػعار الغ ػػاز
الطبيعػي .وفػي تمػػؾ الفتػرة أكػػدت شػركة "نوبػػؿ إنيرجػي" األمريكيػة بأنيػػا ممتزمػة باسػػتثماراتيا فػي إسػرائيؿ
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بػػالرغـ مػػف انخفػاض سػػعر سػػيميا مػػف  60دوالر إلػػى  36دوال اًر ،ممػػا تطمػػب ذلػػؾ مػػف الشػػركة مراجعػػة
محفظتيػػا االسػػتثمارية فػػي جميػػع أنحػػاع العػػالـ ،حيػػث ترتػػب عمػػى ىػػذه المراجعػػة المجػػوع إلػػى التحكػػيـ

التجػػاري السػػترداد مميػػارات الػػدوالرات التػػي اسػػتثمرتيا فػػي حػػاؿ لػػـ تمتػػزـ إس ػرائيؿ بػػإبراـ اتفػػاؽ اإلطػػار،
وفضػ ػالً ع ػػف األرب ػػاح المتوق ػػع تحقيقي ػػا م ػػف حق ػػؿ "ليفياث ػػاف" حس ػػب بع ػػض التق ػػارير بي ػػذا الش ػػأف .يق ػػدر

المختصوف في ىذه الصناعة أنو مف الممكف أف تمػنح شػركة "نوبػؿ إنيرجػي" التػى تمتمػؾ حصػة %40
فػػي حقػػؿ "ليفياثػػاف" البحػػري مبمػػغ مقػػداره  16مميػػار دوالر إذا مػػا صػػدر حكػػـ لصػػالحيا ضػػد الحكومػػة
اإلسرائيمية ،وستكوف لمثؿ ىذه النتيجة عواقب وخيمة عمى جاذبية إسرائيؿ لالستثمار األجنبي ،وتطوير
مواردىػػا مػػف الغػػاز ونموىػػا االقتصػػادي .ونػػاقش وزيػػر الطاقػػة اإلس ػرائيمي "شػػطاينس" ىػػذا الموضػػوع مػػع
وزير الطاقة األمريكػي "إرنسػت مػونيز" كجػزع مػف حػوار الطاقػة األوسػع ،لػذلؾ :يجػب عمػى واشػنطف أف

ػع جميػع األطػراؼ إلػى اتخػاذ قػرار إيجػابي فػي وقػت مبكػر،
تكوف مستعدة جيداً لمتوسط بحكمة ما لـ تس َ
فيما يتعمؽ باالتفاؽ اإلطاري حوؿ موضوع الغاز( .ىندرسوف :2012 ،موقع إلكتروني).
كما وصؿ إجمالي االحتياطات لمغػاز الطبيعػي التػي تسػيطر عمييػا إسػرائيؿ  1480مميػار متػر
مكعػػب ،منيػػا  800مميػػار متػػر مكعػػب احتياطػػات مؤكػػدة ،وح ػوالي  150مميػػار متػػر مكعػػب احتياطػػات
شػػبو مؤكػػدة حسػػب د ارسػػة لمعيػػد د ارسػػات األمػػف القػػومي بجامعػػة تػػؿ أبيػػب ،كمػػا وتعتمػػد اإلسػػتراتيجيات
اإلسػرائيمية فيمػػا يتعمػػؽ بالغػػاز الطبيعػػي عمػػى أف يػػتـ االحتفػػاظ والسػػيطرة عمػػى  500مميػػار متػػر مكعػػب

لتوفير احتياجات إسرائيؿ لمدة  25عاماً ،وفي حاؿ احتفظت بكامؿ االحتياطات مف الغػاز دوف قياميػا
بتصديره فإف ىذه الكميات تكفي احتياجاتيػا لعػاـ 2060ـ .ناىيػؾ عػف المكاسػب السياسػية مػف تصػدير

الغػػاز فػػي حػػاؿ تصػػديره ،فضػالً عػػف الوضػػع االقتصػػادي الػػذي ستفرضػػو ضػػرورات زيػػادة اإليػرادات مػػف
ص ػػادرات الغ ػػاز الطبيع ػػي ،ل ػػذلؾ :توص ػػي الد ارس ػػة بض ػػرورة إنش ػػاع ص ػػندوؽ س ػػيادي الس ػػتثمار العوائ ػػد
المنتظرة مف صادرات الغاز الطبيعي( .الصاوى :2016 ،موقع إلكتروني)

ومف خالؿ ما تقػدـ :نػري أنػو سػيترتب عمػى اكتشػافات الغػاز الطبيعػي إلػى جانػب االكتشػافات

المرتقبة خالؿ السنوات القادمة ،والتى ستعتمد عمى اكتشافات ىيدروكربونية جديدة مف خػالؿ عمميػات

التنقيػب األخيػرة سػتترؾ بػالغ اآلثػر فػي إسػرائيؿ وفػي منطقػة شػرؽ البحػر المتوسػط ،ممػا سػتم ّكف ىػذه
االكتشػافات إسػرائيؿ مػف تحسػيف أمػف طاقتيػا إلػى حػد كبيػر ،كمػا سػيؤدي إلػى توسػيع اسػتعماؿ الغػاز

ٍ
كمصدر لمطاقة ولالستيالؾ المحمي .وفي حاؿ أصبح الغاز الطبيعي المصدر الرئيس لمطاقة
الطبيعي
ّ
في إسرائيؿ سيؤدي لتقميص اعتمادىا عمى مصادر الطاقة المستوردة مف الخارج ،كما تأمؿ إسرائيؿ أف
تسيـ تمؾ االكتشافات في توسيع اعتمادىا عمى الغاز الطبيعي عوضاً عف مصادر الطاقة األخرى.
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 -2األمن العسكري لحقول الغاز اإلسرائيمية:
تقػػوـ إس ػرائيؿ بتطػػوير نظػػاـ "مقػػالع داود الصػػاروخي" لحمايػػة حقػػوؿ الغػػاز البحريػػة فػػي شػػرؽ

البحر المتوسػط ،خاصػة حقػؿ "لفيتػاف" ضػد أي مخػاطر محتممػة ،كمػا تعمػؿ عمػى د ارسػة نظػاـ "بػاراؾ-
 ،"8وىو جزع مف منظومة مقالع داود الذي بنتػو وطورتػو شػركة إسػرائيؿ لصػناعة الطػائرات الحكوميػة.

حيث يستخدـ ىذا النظاـ لحماية السفف البحرية مف صواريف كروز المضادة لمسفف.

)) aljazeera, 2016: Net

ىذا األمر أدى إلى زيادة اإلنفاؽ الحكومي اإلسػرائيمي عمػى قواتيػا البحريػة لتعزيػز قػدرتيا عمػى

حماية مخزوف النفط والغاز قبالة سواحميا ،وضماف أمف منطقتيا االقتصادية البحرية الواسعة المتاخمػة
لمبنػػاف ،وطالبػػت البحريػػة اإلس ػرائيمية عػػاـ  2013زيػػادة موازنتيػػا التػػي تبمػػغ  700مميػػوف دوالر لتطػػوير
أنظمتيػػا ،و 100مميػػوف دوالر سػػنوياً لصػػيانتيا .وارتبطػػت الزيػػادة بضػػرورة الػػدفاع عػػف عمميػػات تطػػوير

إنتاج الغاز والنفط ،وتأتي الزيادة األخيرة مع بدع قبوؿ إسرائيؿ طمبات مف شػركات تريػد استكشػاؼ 24
منطقة تقع قبالة الشواطئ اإلسرائيمية فػي شػرؽ البحػر المتوسػط المجػاورة لحقػؿ "لفياثػاف" الواسػع .وتقػدر

إسرائيؿ وجود  2137مميػار متػر مكعػب مػف الغػاز ،و 6,6مميػار برميػؿ مػف الػنفط لػـ تكتشػؼ فػي ىػذه
المناطؽ ،وتأمؿ أف تختػار تكتػؿ شػركات أو ثالثػة لمنحيػا تػارخيص التنقيػب ،غيػر أف إسػرائيؿ خاضػت
عدداً مف الصراعات مع لبناف خالؿ األربعيف عاماً الماضية ،باإلضافة إلى سوريا التي تحدىا في جزع

مف الحدود ،حيث بات إليراف تواجد عسكري فػي تمػؾ المنػاطؽ يعػرض منصػات الطاقػة البحريػة لخطػر
أمنػػي محتمػػؿ .ومػػف ثػػـ تسػػعى إس ػرائيؿ لش ػراع سػػفف وق ػوارب دوريػػة وسػػفف ذاتيػػة القيػػادة وأنظمػػة رادار
ودفاعات صاروخية لتعزيز أمنيا البحري ،و"ىناؾ عدد متنوع مف األنظمة التي ستمنع ضرب الحفا ارت

"عم ػػى حس ػػب تصػ ػريح ألح ػػد الض ػػباط ف ػػي البحري ػػة اإلسػ ػرائيمية .كم ػػا ودفع ػػت ش ػػركة ""Energean
اليونانيااة (إن ػرجيف) نحػػو  148,5مميػػوف دوالر مقابػػؿ الحصػػوؿ عمػػى حقػػوؽ تطػػوير الحقمػػيف األصػػغر

حجماً لمغاز "تانيف" و"كاريش" ،وتخطط الشركة اليونانية استثمار ما يقارب  1,5مميػار دوالر فػي مػوارد

الطاق ػػة اإلسػ ػرائيمية ،ونق ػػؿ منص ػػة عائم ػػة لإلنت ػػاج والتخػ ػزيف والتحمي ػػؿ س ػػيتـ وض ػػعيا عم ػػى بع ػػد 100
كيمومتر في عرض البحر ،مما يجعميا ىدفاً محتمالً لميجمات .وأضاؼ ضابط البحرية اإلسرائيمي :إنو
فػ ػػي إطػ ػػار تعزيػ ػػز الػ ػػدفاعات ستتسػ ػػمـ البحريػ ػػة أربعػ ػػة ط ػ ػرادات ألماني ػػة بقيمػ ػػة  460مميػ ػػوف دوالر عػ ػػاـ
2019م ػػف أج ػػؿ حماي ػػة وت ػػأميف حق ػػوؿ الغ ػػاز  ،كم ػػا وستش ػػكؿ ق ػػوة ردع لمتيدي ػػدات لممواق ػػع والمنش ػػصت

اإلقتصػػادية البحريػػة خاصػػة مػػف قبػػؿ إي ػراف وحػػزب اهلل المبنػػانى  ،إلػػى جانػػب تزويػػد السػػفف اإلس ػرائيمية
الحاليػػة بنسػػخة مػػف منظومػػة القبػػة الحديديػػة الدفاعيػػة الصػػاروخية التػػي تتػػيح تفجيػػر الص ػواريف التػػي قػػد

تستيدؼ المنصات البحرية( .النواب :2017 ،موقع إلكتروني).
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وسيواجو األمن العسكري لحقول الغاز بعض التيديدات والعقبات ،منيا:
أ -التيديدات األمنية والعسكرية لممنشآت:

تعػػد جميػػع أنحػػاع إس ػرائيؿ معرضػػة لميجمػػات العسػػكرية ،وتعػػد المنشػػأت البحريػػة عرضػػة أيض ػاً

لمخاطر اليجمات العسكرية التي ستزداد مع تزايد عدد المنشصت ،وبالتالي يتصاعد التحدي المتمثؿ فػي
توفير الحماية ليا .بيد أف السفف والقوارب والمروحيات التي تدعـ العمميات البحرية ىي األخرى أىداؼ

محتممػػة ،إال أف اإلنتػػاج الفعمػػي لمغػػاز الطبيعػػي ممػ ٌػف نسػػبياً فػػي بعػػض الحقػػوؿ كونيػػا اكتشػػفت فػػي ميػػاه
شديدة العمؽ .إال أف منشأة اإلنتاج لحقؿ "تامار" وقاعدتو لممعالجة األولية ستكوف قبالة سواحؿ أسدود،
بتكمفة مميار دوالر ،وارتفاعيا  250مت اًر ،وبتالي ستكوف ىػدفاً جػذاباً ألعػداع إسػرائيؿ )عمػى حػد وصػؼ

صاحب المقاؿ  :سايموف ىندرسوف مدير برنام الخمي وسياسة الطاقة في معيد واشنطف( .وباإلضافة
إلى وجود الحراس عمى الحفارات وقوارب الدوريات في المياه المجاورة ،ووفقاً لتقارير خاصة بيذا الشأف
فػػإف إس ػرائيؿ تػػدرس تركيػػب ص ػواريف مضػػادة لمطػػائرات عمػػى المنشػػصت ،رغػػـ أف اسػػتخداـ تمػػؾ األسػػمحة
سوؼ تتعػارض مػع معػايير السػالمة المعمػوؿ بيػا -كػوف الغػاز مػادة سػريعة االشػتعاؿ .-وسػوؼ تكػوف

المشػػكالت األمنيػػة المرتبطػػة بمنشػػأة الغػػاز الطبيعػػي المسػػاؿ العائمػػة بػػالقرب مػػف حقػػؿ "ليفياثػػاف" القريػػب
مػػف الحػػدود البحري ػػة بػػيف إسػ ػرائيؿ وقبػػرص التػػي ال تعت ػػرؼ بيػػا تركي ػػا أكبػػر بكثيػػر م ػػف حجػػـ الحاوي ػػة

وقيمتيا .كما وأف منشصت إسرائيؿ البرية ىي أيضاً عرضة لممخاطر ،المتالؾ قوات حزب اهلل في لبناف

صػواريف قػادرة عمػػى الوصػوؿ إلػى أىػػدافيا جنوبػاً حتػػى تػؿ أبيػب تقريبػاً ،إلػى جانػب عػػدد مػف الصػواريف

التػػي يمكنيػػا أف تصػػؿ إلػػى مدينػػة حيفػػا السػػاحمية الشػػمالية -المنطقػػة الصػػناعية الرئيسػػة فػػي إسػرائيؿ.-
وفػي الجنػوب يقػػع مينػاع إيػػالت عمػى البحػر األحمػػر ،وىػو موقػػع محتمػؿ إلنشػاع محطػػة لمغػاز الطبيعػػي

المساؿ تمبي احتياجات السوؽ اآلسيوية ، (Henderson, 2012: net).وتشير التقديرات االسػتخبارية
اإلسرائيمية أف حزب اهلل المبنانى قد حصؿ عمى صواريف ذات دقة عالية وبأعداد كبيرة .
وب ػػالرغـ م ػػف تم ػػؾ التيدي ػػدات فق ػػد واص ػػمت إسػ ػرائيؿ عممي ػػات االستكش ػػاؼ والحف ػػر ف ػػي الحقم ػػيف
المتنػازع عمييمػػا ،كمػا نشػػرت طػػائرات بػػدوف طيػػار لحمايػة منشػػصت الحفػػر ،كمػػا اسػػتثمرت قػػد اًر كبيػ اًر مػػف
الموارد في التحضير لممواجيات العسكرية المحتمؿ نشوبيا مستقبالً في المنطقة ،حيث لجأت في بػادئ

األمر -مستعينة بتمويؿ سخي مف الواليات المتحدة -إلى تطوير نظاـ الدفاع ضد الصواريف المعروؼ
باسـ "القبة الحديدية" والذي ُروعي في تصميمو أف يكوف قػاد اًر عمػى اعتػراض الصػواريف التػي تسػتيدؼ
منشػػصت الطاقػػة اإلس ػرائيمية .واسػػتعانت الق ػوات البحريػػة بنظػػاـ الػػدفاع ضػػد الص ػواريف لتكػػوف قػػادرة عمػػى
التصػػدي لممخػػاطر التػػي تيػػدد منشػػصت الطاقػػة البحريػػة وردعيػػا .وأخيػ اًر :شػ ّػنت إسػرائيؿ فػػي عػػاـ 2011
عػػدة غػػارات داخػػؿ سػػوريا كػػاف اليػػدؼ منيػػا بحسػػب المس ػؤوليف األم ػريكييف" ،منػػع إمػػداد حػػزب اهلل بػػأي
صواريف متطورة مف الطراز المضػاد لمطػائرات ،أو أرض أرض ،أو أرض بحػر ،وعمػى الػرغـ مػف ذلػؾ:
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واص ػ ػػؿ حػ ػ ػػزب اهلل التسػ ػ ػمّح بالص ػ ػ ػواريف الق ػ ػػادرة عمػ ػ ػػى ت ػ ػػدمير المنشػ ػ ػػصت اإلسػ ػ ػرائيمية المتعمقػػ ػػة بالغػ ػ ػػاز

الطبيعي(Schwartz, 2015: net).

أما قبالة السواحؿ الجنوبية فينػاؾ منشػأتاف لمغػاز وبإمكػاف المقاومػة ضػرب كمتييمػا بالصػواريف

مػػف قطػػاع غػزة .والمنشػػأة الرئيسػػة ىػػي تمػػؾ التػػي تنػػت الغػػاز مػػف حقػػؿ "تامػػار" الػػذي يحتػػوي عمػػى أكبػػر
احتياطي لمغاز المنت في إسرائيؿ ،باإلضافة إلى منشأة قبالة مدينة عسقالف في جنوب البالد مف أجؿ
تصفيتو األولية مف المواد الغريبة .ومف ثـ يتـ ضف الغاز إلى الشاطيع لمزيد مػف المعالجػة فػي منشػأة

خاصة في أسدود قبؿ دخولػو فػي شػبكة خطػوط الغػاز ليكػوف صػالحاً لالسػتعماؿ .وعمػى بعػد ميػؿ واحػد

مف منشأة إنتاج "تامار" ،وفي مياه تصؿ إلى عمؽ مماثؿ قدرىا حػوالي  800قػدـ ،تقػع منشػأة "مػاري-
 "Bالتي قدمت خدمػة مماثمػة لحقمػي الغػاز .ومػف غيػر الواضػح أي مػف ىػذه المنشػصت كانػت تسػتيدفيا

صواريف المقاومة الفمسطينية ،أو حتى ما إذا كاف قد تـ ضرب ىذه الصواريف عمى اإلطالؽ.
)(Henderson, 2014: net
وفػي الوقػت نفسػو :تنتػاب كثيػر مػف الػدوائر األمنيػة اإلسػرائيمية ىػواجس ومخػاوؼ مػف إمكانػات
شػػف ىجمػػات إرىابيػػة )عمميػػات نضػػالية مقاومػػة) مسػػمحة مػػف سػػيناع المص ػرية أو غ ػزة الفمسػػطينية ضػػد

حقوؿ الغاز الطبيعي المكتشػفة حػديثاً فػي منطقػة شػرؽ البحػر المتوسػط .كمػا تخشػى ىػذه الػدوائر أيضػاً

مف ىجمات الصواريف البحرية التي قد تكوف بحوزة عدد مف الفصائؿ الفمسطينية فػي غػزة .وربمػا تكػوف
ىذه اليواجس وراع قػرار الحكومػة اإلسػرائيمية مػؤخ اًر بإسػناد ميمػة حمايػة حقػوؿ الغػاز وعمميػات التنقيػب

عػف الغػاز فػػي البحػر المتوسػط إلػى الوحػدة ( )13فػػي سػالح البحريػة ،وذلػػؾ فػي سػابقة ىػي األولػى مػػف
نوعيا لحماية منشصت استخراج الغاز في البحر المتوسط ضد أي ىجمات محتممة.
))Henderson, 2014: net
وممػػا سػػبؽ :نػػرى أف إس ػرائيؿ سػػعت جاىػػدة مػػف وراع تػػوفير المنظومػػات المضػػادة لمص ػواريف،

لتحقيؽ نوعاً مػف األمػف والحمايػة ضػد ىػذه األنػواع واألشػكاؿ مػف التيديػدات التػى مػف الممكػف أف تػؤثر
وبشػػكؿ كبيػػر عمػػى تنفيػػذ خططيػػا المتعمقػػة بالسػػيطرة واالسػػتغالؿ؛ بػػؿ والييمنػػة عمػػى الم ػوارد الطبيعيػػة

لممنطقة وخاصة الغاز والنفط .وجراع تمػؾ التيديػدات الخطيػرة :تػرى إسػرائيؿ أنػو مػف أجػؿ الحفػاظ عمػى
مواردى ػػا ومشػػػاريعيا اإلس ػػتثمارية الضػ ػػخمة ف ػػي شػ ػػرؽ البحػ ػػر المتوس ػػط ،فػ ػػإف إس ػػتراتيجية الػ ػػردع التػػػى

تسػتخدميا تػأتي مػف قػدرتيا عمػى اسػتخداـ القػػوة المفرطػة لمواجيػة أي تيديػد تتعػرض لػو منشػأت الطاقػػة

اإلسرائيمية البحرية والبرية.

ب -عقبات أمنية إسرائيمية أمام تصدير الغاز الطبيعي:
فػػي الواقػػع ىنػػاؾ صػػعوبات فػػي تخ ػزيف الغػػاز الطبيعػػي ونقم ػو فػػي الصػػياري  ،فالطريقػػة األكثػػر

كفػػاعة لتوريػػده ىػػي بواسػػطة شػػبكة أنابيػػب لنقػػؿ الغػػاز .ىػػذا األمػػر يتطمػػب اسػػتثمارات كبي ػرة تػػزداد كممػػا
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طالػت المسػػافة الفاصػػمة بػػيف م ارفػؽ الغػػاز والمسػػتيمكيف .وفػػي غيػػاب البنيػة التحتيػػة المالئمػػة ،يجػػري مػ ّػد
االقتصػػاد اإلسػرائيمي حاليػاً بغػػاز طبيعػػي منقػػوؿ عبػػر خطػػوط قصػػيرة المسػػافة وممنػػة ،ومػػع ذلػػؾ :تشػػكؿ
منشصت الغاز تحدياً جديداً في مجاؿ حماية المرافؽ الحيوية البعيدة عف الشاطئ.

(ايفف ،عيراف :2014 ،ص .)9-8

ويعد إنشاع محطػات لتسػييؿ الغػاز الطبيعػي قبػؿ تصػديره أحػد أىػـ العقبػات أمػاـ تصػدير الغػاز
اإلسرائيمي لصعوبة التعاوف مع جيرانيا في ىذا الخصوص ،فإنشاع محطة تسػييؿ عمػى الخػط السػاحمي

إلسرائيؿ عمى البحر المتوسط يقؼ أمامو مخاوؼ أمنية إسرائيمية مف إمكانية تحكـ السػمطات المصػرية
فػي عبػور نػػاقالت الغػاز الطبيعػػي المسػاؿ عبػر قنػػاة السػويس ،وذلػػؾ مػف خػالؿ تشػػديد ضػوابط السػػالمة

عمػى الشػػحنات اإلسػرائيمية مػػف الغػػاز المسػػاؿ ،ومػػف ناحيػػة ثانيػػة :مػػف الصػػعوبة بمكػػاف إنشػػاع محطػػات
لتسييؿ الغػاز الطبيعػي فػي مينػاع إيػالت عمػى البحػر األحمػر نتيجػة ازدحػاـ السػاحؿ بالسػكاف ،والقػوانيف

البيئية المتشددة ،باإلضافة إلى إمكانية تعرضيا ليجمػات إرىابيػة ]عمميػات نضػالية مقاومػة مسػمحة[ أو

ص ػػاروخية م ػػف مص ػػر واألردف والس ػػعودية المج ػػاورة .وفيم ػػا يتعم ػػؽ ببن ػػاع خ ػػط أنابي ػػب لتص ػػدير الغ ػػاز
اإلسرائيمي إلى األسواؽ العالمية ،توجد إمكانية لبناع خط أنابيب إلى تركيا عبر قبرص لتمبية احتياجات

السػػوؽ األوروبيػػة لمغػػاز الطبيعػػي ،إال أف ىػػذا الخيػػار  -رغػػـ جػػدواه االقتصػػادية -تواجيػػو مػػف وجيػػة

النظر اإلسرائيمية ( .قنديؿ :2013 ،موقع إلكتروني)
ج -العقبات السياسية واإلقتصادية :

تحػ ػػديات سياسػ ػػية فػ ػػي المػ ػػدي القصػ ػػير ،وعقبػ ػػات تجاريػ ػػة فػ ػػي المػ ػػدى الطويػ ػػؿ .فمػ ػػف الناحيػ ػػة

السياسػػية :يمػػنح ىػػذا الخيػػار بمػػديف  -ىمػػا قبػػرص وتركيػػا -السػػيطرة عم ػى صػػادرات الغػػاز اإلس ػرائيمية،
وىاتػػاف الػػدولتاف ليسػػت ليمػػا عالقػػات جيػػدة مػػع بعضػػيما الػػبعض ،كمػػا أف عالقػػات تركيػػا مػػع إس ػرائيؿ

سػػيئة .ومػػف الناحيػػة التجاريػػة :تحػػوـ شػػكوؾ وىػواجس حػػوؿ الطمػػب عمػى الغػػاز فػػي أوروبػػا وأسػػعاره فػػي

األس ػواؽ األوروبيػػة ،األمػػر الػػذي مػػف شػػأنو أف يقمػػؿ مػػف فػػرص تصػػدير الغػػاز اإلس ػرائيمي إل ػى تركيػػا/
وأوروبا( .قنديؿ :2013 ،موقع إلكتروني)

كما تعتزـ كؿ مف قبرص واليوناف واسرائيؿ وايطاليا ،مد خط أنابيب تحت الماع لنقؿ الغاز مف

حقػػؿ "ليفياث ػػاف" إلػػى مدين ػػة "برينػػديزي" اإليطالي ػػة .وكتبػػت ص ػػحيفة "كػػاثيميريني" القبرص ػػية :إف م ػػديري
و ازرات الطاقة في الدوؿ األربع سيجتمعوف فػي مبنػى المفوضػية األوروبيػة فػي بروكسػؿ ،لمناقشػة خطػة

لبناع خط أنابيب تحت الماع لنقؿ الغاز بطوؿ  2000كيمػومتر .وبحسػب الصػحيفة :فػإف خػط األنابيػب

سيربط الحقؿ "ليفياثاف" مع "أفروديت" القبرصي ،وحقوؿ الغاز األخرى في المنطقة بيف اليوناف وايطاليا
بيدؼ توريد الغاز إلى السوؽ األوروبية ،مشيرة إلى أنو وفقاً لمبحث الفني األولي فإف إنشاع خط أنابيب

ممكف مف الناحية التقنية ،وقابؿ ألف يرى النور اقتصادياً( .العربي الجديد :2017 ،موقع إلكتروني).
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ثانياً :اآلثار اإلقميمية الكتشافات الغاز عمى دولة إسرائيل

تُعد حقوؿ الغاز الطبيعي المكتشفة في شرؽ البحر المتوسط مف أكثر ممفات الطاقة تعقيداً مف
حيث االستخراج والنقؿ والتوزيع والبيع ،ليس العتبارات تقنية ولكف العتبارات سياسية بالدرجة األولى.

فكؿ مف المراحؿ السابقة تتشابؾ فييا عوامؿ جيوسياسية واستراتيجية بشقييا السياسي واالقتصادي
عمى المدى البعيد ،وذلؾ مف حيث الفرص والمخاطر التي يشكميا ثاني أكبر االكتشافات النفطية في
المنطقة بعد منطقة الخمي  ،باإلضافة لتوقعات بأف يفوؽ إنتاج شرؽ البحر المتوسط مف الغاز
الطبيعي مستويات دوؿ الخمي  ،ويقارب اكتشافات واحتياطي الغاز الروسي األكبر مف حيث
االحتياطي واإلنتاج والبيع عمى مستوى العالـ في المستقبؿ القريب .ولكف في السياؽ نفسو :فإنو يوازي
ىذه الثروة النفطية الكبرى تعقيدات سياسية متزايدة عمى مستويات الدوؿ المعنية التي تقع االكتشافات

في حيازاتيا البحرية ،وما يتعمؽ بيذا الشؽ مف خالفات ومشكالت حوؿ الحدود البحرية لكؿ بمد،

وبالتالي :حصة كؿ منيما في اكتشافات الغاز وفؽ تكتالت اقتصادية بيف بعض مف ىذه الدوؿ القائمة
عمى أساس تقاسـ العائد المستخرج ،مثؿ :تكتؿ “إنرجي ترينجؿ” الذي يضـ قبرص واسرائيؿ واليوناف،

واالتفاقيات بيف دوؿ شرؽ البحر المتوسط ،مثؿ التي عقدت أواخر عاـ  2014وأوائؿ عاـ  2015بيف

مصر واليوناف وقبرص ،كذلؾ مدى الصراعات الممكنة والتي تشكؿ عامالً ميماً يحوؿ اكتشافات
الغاز في ىذه المنطقة مف فرص لمتعاوف االقتصادي والسياسي ،إلى تيديد بصراعات قد تصؿ إلى

المستوى العسكري .ألف كؿ مف تركيا وسوريا ولبناف واسرائيؿ وفمسطيف (قطاع غزة) ومصر وقبرص
واليوناف فيما بينيا مف مشكالت يصعدىا اكتشافات شرؽ البحر المتوسط .وبخالؼ الحدود البحرية

والصراعات اإلقميمية بيف ىذه الدوؿ ]والكيانات[ ،فإف بعض األطراؼ اإلقميمية والدولية عمى صمة سمباً

أو إيجاباً بيذه االكتشافات سواع مف الناحية التنافسية أو المشاركة أو التوزيع ،وما لو بعالقة مباشرة

بسوؽ الطاقة العالمي الذي يعاني في األصؿ مف تقمبات تغيير مواقؼ القوى اإلقميمية والدولية سواع

مف ناحية االستفادة أو الضرر مف مسارات بيع الغاز لمسوؽ األوروبي والدولي ،فمف ناحية استراتيجية
يشكؿ غاز شرؽ البحر المتوسط فرصة لمتقدـ اإلقميمي والحيوي لدوؿ مثؿ إسرائيؿ التي ستصبح دولة
مصدرة لمغاز بعدما كانت دولة مستوردة ،ومف ناحية أخرى تشكؿ فرص لالستثمارات الدولية ،وخاصة

القادمة مف الصيف وروسيا وايطاليا لضماف حصة مستقبمية لعشرات السنوات مف الغاز المصري
المكتشؼ حديثاً في حقؿ "ظير" ،وىو ما يؤدي بالضرورة إلى خمؽ فرص تعاوف وتجاذبات تنافسية
بيف كؿ مف القاىرة وتؿ أبيب .ومف ناحية أخرى يشكؿ فرص تنافسية وصراعات فيما يخص كؿ مف

اليوناف وقبرص وغزة( .ىندرسوف ،شينكر :2017 ،موقع إلكتروني).
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وفيما يمى تحميل لآلثار المترتبة عمى اكتشافات الغاز فى المنطقة :
 -1اآلثار السياسية واإلستراتيجية عمى المنطقة
ستقاللية
إ ّف ثروة الغاز سوؼ تحقؽ إلسرائيؿ مداخيؿ معتبرة في العقود القادمة ،وتمنحيا قوة وا
ّ
يغير الوضع االستراتيجي
مالية لـ تتوفر ليا منذ نشأتيا .ومف
المرجح أف "تصدير الغاز سوؼ ّ
ّ
ّ
إلسرائيؿ" ،كما جاع في تقرير شيشينسكي ،باإلضافة إلى ذلؾ فإف االعتماد عمى الغاز المنت محمياً
سوؼ يسيـ إيجابياً في ميزاف المدفوعات ،األمر الذي يترتب عميو توفير إسرائيؿ مالييف الدوالرات

المخصصة سنوياً السيتراد الطاقة ،خاصة إذا تزايد اعتماد االقتصاد اإلسرائيمي عمى الغاز بدؿ النفط

ٍ
مجيود
النفط ىما جزع مف
المستورد .وفي ىذا اإلطار :فإ ّف تطوير صناعة الغاز وتقميؿ االعتماد عمى ّ
وية
كية المالية السن ّ
الصعب التكيف باحتماؿ توقؼ المساعدات األمري ّ
عاـ ،ولكف مف ّ
استراتيجي ّ
تستمر ،-حتّى لو
المرجح ّأنيا سوؼ
إلسرائيؿ ،ولكف إف استمرت ىذه المساعدات المالية -ومف
ّ
ّ
كية لف
فإف المساعدات األمري ّ
تمتّعت إسرائيؿ بمداخيؿ إضافية بفضؿ تصدير الغاز في المستقبؿّ ،
بالنسبة إلى االقتصاد اإلسرائيمي كما ىي حالياً( .حامدي.)24 :2013 ،
حيوية ّ
تكوف ّ

وتمثؿ احتياطات الغاز الطبيعي المكتشؼ في منطقة شرؽ البحر المتوسط فرصة ذىبية وثروة

ثمينة لجميع دوؿ ىذه المنطقة ،والتي تشػمؿ مصػر واسػرائيؿ وتركيػا وقبػرص ولبنػاف وسػوريا وفمسػطيف.
وتطرح مسألة تطوير موارد الغاز الطبيعي في شرؽ البحػر المتوسػط وتصػديره ،مجموعػة مػف التحػديات

السياس ػػية واألمني ػػة واالقتص ػػادية الكب ػػري الت ػػي ق ػػد تعرق ػػؿ التع ػػاوف ب ػػيف جمي ػػع دوؿ المنطقػ ػة ،ف ػػي ظ ػػؿ

توجيػػات إسػرائيؿ المسػػتندة أصػالً إلػى قوتيػػا العسػػكرية ،والػػدعـ األمريكػػي ليػػا مػػف أجػػؿ االسػػتحواذ عمػى

حقػػوؽ اآلخ ػريف فػػي الغػػاز المكتشػػؼ ،إلػػى جانػػب التحػػديات السياسػػية الناجمػػة عػػف اسػػتمرار الصػػراع
العربػػي اإلسػرائيمي .فػػال تػزاؿ حالػػة الحػػرب ىػػي السػػائدة فػػي عالقػػة تػػؿ أبيػػب مػػع لبنػػاف وسػػوريا ،كمػػا ال

يوجد ترسيـ معترؼ بو دولياً لمحدود البحرية بينيا وبيف مصر ولبناف وفمسطيف المحتمة .فإذا ما أضيؼ

إل ػ ػى ذلػ ػػؾ الن ػ ػزاع المػ ػػزمف بػ ػػيف تركيػ ػػا وجميوريػ ػػة قبػ ػػرص حػ ػػوؿ مسػ ػػألة قبػ ػػرص الشػ ػػمالية ،والتػ ػػداعيات
اإلسػػتراتيجية الميمػػة لمح اركػػات الشػػعبية العربيػػة ،يمكػػف تفيػػـ مػػدى تعقػػد البيئػػة السياسػػية واإلسػػتراتيجية
لتطوير الغاز الطبيعي وتصديره في شرؽ البحر المتوسط( .قنديؿ :2013 ،موقع إلكتروني)
 -2اآلثار االقتصادية عمى دول المنطقة
يش ػػكؿ الح ػػوض الش ػ ػرقي لمبح ػػر المتػ ػػوسط أحػ ػػد أغن ػػى من ػػاطؽ الع ػػالـ غي ػػر المكتش ػػفة بالغ ػػاز
الطبيع ػػي ،وعم ػػى ض ػػوع التوق ػػع باكتشػ ػافات ض ػػخمة ،س ػػترتفع ح ػػدة التن ػػافس ال ػػدولي عم ػػى ث ػػروات ى ػػذه

المنطق ػػة .حي ػػث يق ػػدر مخ ػػزوف الغ ػػاز ف ػػي ح ػػوض ش ػػرؽ البح ػػر المتوس ػػط بحػ ػوالي  345تريمي ػػوف ق ػػدـ.
ويحتػػوي ىػػذا الحػػوض عمػػى كميػػات ضػػخمة مػػف االحتياطيػػات النفطيػػة وس ػوائؿ الغػػازات ،وتشػػمؿ ىػػذه

االحتياطيات  223تريميوف قدـ مكعب مف الغػاز فػي حػوض دلتػا النيػؿ ،إضػافة إلػى  5,9مميػار برميػؿ
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مف الغازات السائمة ،و 1.7مميار برميؿ مف النفط .كما يحتوي الحوض الكبير عمى  122تريميػوف قػدـ
مكعب مف الغػاز فػي منطقػة حػوض شػرؽ البحػر المتوسػط قبالػة شػواطئ قبػرص ولبنػاف وسػوريا ،وعمػى

أكثر مف  36تريميوف قدـ مكعب مف الغاز الطبيعي في مناطؽ بالقرب مف إسرائيؿ ،أمػا اليونػاف فتقػدر

احتياطيػات الغػػاز فػي بحػػر إيجػو والبحػػر األيػوني وجنػػوب جزيػرة كريػػت ب ػ  123,6تريميػػوف قػدـ مكعػػب.

(وديع :2015 ،موقع إلكتروني )

وتشكؿ اكتشافات الغاز في شرؽ البحر المتوسط منعطفاً تاريخياً ميما لدوؿ المنطقػة التػي تعػد

فقيرة نسبياً في مصادر الطاقة األولية  -البتػروؿ والغػاز الطبيعػي ،-فيػي مػف ناحيػة :تسػمح ليػا بزيػادة
اسػػتخداـ الغػػاز الطبيعػػي عم ػى المسػػتوى المحمػػي ،وبالتػػالي :تقميػػؿ وارداتيػػا مػػف الخػػارج .كمػػا تػػوفر ىػػذه
االكتشافات مف ناحية أخرى فرصاً كبرى ليػذه الػدوؿ لتصػدير الغػاز إلػى األسػواؽ العالميػة .كمػا وتمثػؿ

إمدادات الغاز المكتشؼ في شرؽ البحر المتوسط أىمية ممموسػة ،ألنيػا لػف تكػوف فػي مرمػى نيػراف قػوة
بعينيا ،نظ اًر لسيولة حركة ىذه اإلمدادات داخؿ حوض البحر المتوسط كمو ،وعبر قناة السػويس شػرقاً،

وغربػاً ،وشػػماالً ،وجنوبػاً ،وذلػػؾ عمػى عكػػس اإلمػػدادات الػواردة مػػف الخمػػي العربػػي إلػى بقيػػة دوؿ العػػالـ
والتي تمر في معظميا عبػر مضػيؽ ىرمػز ،ممػا يضػع ىػذه اإلمػدادات تحػت رحمػة التيديػدات اإليرانيػة

بإغالؽ المضيؽ مف حيف إلى مخر .وباإلضافة لذلؾ تنبع أىمية االكتشافات اليائمة مف الغاز الطبيعي
في شرؽ البحر المتوسط مف التصاعد الدراماتيكي ألىمية السيطرة عمى موارد الغاز الطبيعي ليس فقط
بالنسبة لبمداف الشرؽ األوسط ،بؿ لقطر التي تعتبر ثاني أكبر الدوؿ المنتجة لمغػاز بعػد روسػيا؛ وأيضػاً

لالتحاد األوروبي والصيف بصفتيما مف أكبر المناطؽ استيالكاً في العالـ .فالغاز الطبيعي يعد مصد اًر

ممناً ونظيفاً نسبياً لمطاقة مقارنة بالطاقة النووية والفحـ ،وبالتالي :فيو البديؿ األمثؿ السػتبداؿ محطػات
توليػػد الكيربػػاع العاممػػة بالطاقػػة النوويػػة -خاصػػة بعػػد كارثػػة محطػػة فوكوشػػيما اليابانيػػة ،-وتمػػؾ العاممػػة

بػالفحـ الػػذي يتسػػبب فػي انبعػػاث كميػػات ىائمػػة مػف الكربػػوف .ونظػ اًر لكػوف التكمفػػة االقتصػػادية السػػتخداـ

الغاز بدالً مف طاقة الرياح أو أي مصدر بديؿ مخر لمطاقة ىي أقؿ بكثير ،وينمو الغاز بشكؿ متسػارع
ليصبح مصدر الطاقة األىـ في العالـ.

وفي ضوع تنامي أىمية الغاز الطبيعي ،ليس مػف المػدىش أف تمثػؿ احتياطػات الغػاز الطبيعػي

فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط فرصػػة ذىبيػػة ،وثػػروة ثمينػػة لجميػػع دوؿ المنطقػػة بشػػكؿ قػػد يػػدفعيا لمتصػػارع
والتنػافس الشػػرس فيمػػا بينيػا لالسػػتحواذ عمػى النصػػيب األكبػر منيػػا ،فػػي ظػػؿ غيػاب اتفػػاؽ واضػػح حػػوؿ

الحدود البحرية لمناطقيا االقتصادية الخالصة .فمصػر تحتػاج إلػى ىػذه الثػروة لمتعامػؿ مػع أزمػة الطاقػة

المستعصػػية ،والوضػػع االقتص ػادي المتػػدىور الػػذي تواجيػػو .واس ػرائيؿ تحتػػاج إلييػػا بعػػد أف انقطػػع مػػورد
الغػػاز المصػػري شػػبو المجػػاني .ولمفكػػاؾ مػػف عزلتيػػا االقتصػػادية والسياسػػية نتيجػػة تعثػػر عمميػػة السػػالـ.
وسػػوريا تحتػػاج إلييػػا أيض ػاً إلعػػادة بنػػاع اقتصػػادىا الػػذي دمرتػػو المحنػػة التػػي تمػػر بيػػا منػػذ نحػػو سػػبع
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سنوات .أما تركيا التي ال تنت ال نفطاً وال غا اًز فإنيا لػف تسػتغني عنػو ،وذلػؾ الرتباطيػا بمعاىػدة لػوزاف

الت ػػى وقعتي ػػا تركي ػػا م ػػع دوؿ الحمف ػػاع المنتصػ ػرة ف ػػي الح ػػرب العالمي ػػة األول ػػى ،ع ػػاـ 1923

ر،
بسويسػ ػ ا

وسػػيكوف بإمكػػاف تركيػػا بعػػد انتيػػاع مػػدة المعاىػػدة عػػاـ  2023التنقيػػب عػػف الػػنفط ،وبالتػػالي تنضػػـ إلػػى
قائمة الدوؿ المنتجة لمنفط  ،وسيشكؿ ذلؾ مصدر إضافي لمدخؿ مػف جانػب  ،وسػيزيد مػف أىميتيػا فػي

المنطقػة كدولػة عبػػور لمطاقػة مػػف جانػب مخػر .ولبنػػاف بحاجػة إلييػػا كمصػدر لمػدخؿ يسػػاعد عمػى تسػػديد
ديونو الخارجية التي قاربت  50مميار دوالر .وقبرص بحاجة إلييا لتجنب الوقوع في المػأزؽ الػذي يكػاد
يخرج اليوناف مف االتحاد األوروبي ومف منطقة اليورو( .قنديؿ :2013 ،موقع إلكتروني) .

ومف خالؿ ما تقدـ :نرى بأف توفير تمؾ اإلحتياجات قد يواجو العديػد مػف العقبػات والصػعوبات

والتحديات السياسية واالقتصادية واألمنية التى مف شأنيا أف تعرقؿ التعاوف والتفاىـ بػيف دوؿ المنطقػة،

وجػ ػراع ذل ػػؾ :ف ػػإف ردود الفع ػػؿ تتف ػػاوت ب ػػيف دوؿ ش ػػرؽ البح ػػر المتوس ػػط م ػػف أج ػػؿ اإلس ػػتفادة م ػػف تم ػػؾ
االكتشافات الضخمة مف الغػاز الطبيعػي .ولكػف ىيمنػة إسػرائيؿ المدعومػة أمريكيػاً يجعميػا تسػيطر عمػى
حقوؿ الغاز المكتشؼ بالقوة العسكرية عمى حساب دوؿ المنطقة.
 -3اآلثار القانونية الكتشافات الغاز عمى دول المنطقة
تُ َعػ ُػد مسػػألة اكتشػػاؼ واسػػتغالؿ الم ػوارد الطبيعيػػة خاصػػة الم ػواد الييدروكربونيػػة مسػػا اًر لمخػػالؼ
الدائـ والمستمر في التفػاعالت الدوليػة ،ال سػيما فػي منطقػة حػوض شػرؽ البحػر المتوسػط ،حيػث تتعػدد

األطر القانونية الحاكمة لتمؾ التفاعالت والتي ُيمكف حصرىا فيما يمي:

 -1اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  :1982حيث تضمنت االتفاقية تقسيـ البحػار إلػى
أربػػع منػػاطؽ رئيسػػة ،وىػػي :البحػػر اإلقميمػػي  12مػػيالً بحري ػاً مػػف خػػط األسػػاس ،ولمدولػػة سػػيادة
كاممة عمييا .ثـ المنطقة االقتصادية الخالصة التي حددتيا بػ 200ميؿ بحري تقػاس أيضػاً مػف

خط األساس ،ثـ منطقة الجرؼ القاري ،وأخي اًر فقد نصت االتفاقية بشػكؿ واضػح عمػى المبػادئ

العامة الستغالؿ الموارد الطبيعية ،سواع الحية أو غير الحية الموجودة في المياه أو في القػاع،

بمػا فػػي ذلػؾ مػػف مػوارد ىيدروكربونيػػة ونفطيػة ،لكػػف تظػؿ ىػػذه االتفاقيػة إطاريػػة عامػة ،وال تُمػػزـ
الدوؿ إالت باالتفاؽ عمى االلتزاـ بيا.
 -2اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة المصــرية-القبرصــية عــام  :2013بعػػد التوقيػػع عمييا ُعينػػت
المنطقػػة االقتصػػادية الخالصػػة الخاصػػة بالػػدولتيف وفق ػاً لقاعػػدة خػػط المنتصػػؼ ،والػػذي حددتػػو
االتفاقيػػة فػػي البنػػد الث ػاني مػػف المػػادة فػػي ثمػػاني نقػػاط إحداثي ػة جغرافيػػة ،غيػػر أف االتفاقيػػة قػػد
ألزمت في المادة الثالثة الطرفيف عند الدخوؿ فػي أي مشػاورات مػع طػرؼ ثالػث لتعيػيف الحػدود
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البحريػة ،إبػالغ الطػرؼ اآلخػػر والتشػاور معػو ،وىػو مػػا لػـ تمتػزـ بػو قبػػرص فػي اتفاقيتيػا لتعيػػيف
الحدود البحرية مع إسرائيؿ.

 -3اتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود البحريـــة المبنانيـــة-القبرصـــية عـــام  :2007حيػػث تػػـ الترسػػيـ وفق ػاً
لنقطتػػيف مػػؤقتتيف ،ىمػػا 1 :جنوبػاً ،والنقطػػة  6شػػماالً ،حيػػث ألزمػػت االتفاقيػػة فػػي مادتيػػا الثالثػػة
أي طرؼ يدخؿ في تفاوض مع طرؼ مخر لترسيـ الحدود البحرية في إحداثيات أي نقطػة مػف

 1أو  6الرجوع لمطرؼ اآلخر.

 -4اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة القبرصــية-اإلس ـرائيمية عــام  :2010حيػػث ىػػدفت االتفاقيػػة
لتحديد المنطقة االقتصادية الخالصة الخاصػة بكػؿ منيمػا والتػي تػـ تحديػدىا أيضػاً وفقػاً لقاعػدة
خط المنتصؼ ،والذي يقع عمى مسافة  150كـ شماؿ غرب حيفا ،والػذي تػـ تحديػده فػي البنػد

الثاني مف المادة األولى في اثنتي عشرة نقطة إحداثية جغرافية.
وفي ضػوع كػؿ ذلػؾ :فػإف اكتشػافات الغػاز فػي شػرؽ البحػر المتوسػط سػتقود إسػرائيؿ لمزيػد مػف

الصراع مع دوؿ المنطقة إِذا لـ تستدرؾ ىذا األمر .كالبدع بخطوات لتشجيع الحػوار والتعػاوف بػيف دوؿ
اإلقم ػػيـ م ػػف أج ػػؿ اإلس ػػتفادة م ػػف ى ػػذا المخ ػػزوف اإلس ػػتراتيجي المكتش ػػؼ ف ػػي الح ػػوض الشػ ػرقي لمبح ػػر

المتوسػػط .ليكػػوف المكسػػب فيػػو لمجميػػع ومنعػاً لالنفػراد واالسػػتغالؿ األحػػادي الجانػػب ألي دولػػة مػػف دوؿ
اإلقميـ ،وما دوف ذلؾ سيؤدي في النياية لخسارة الجميع .لذلؾ :البد مف إلزاـ إسرائيؿ عمى إحتراـ كافة

القوانيف والمعاىدات الخاصػة بيػذا األمػر ،وبػاألخص معاىػدة األمػـ المتحػدة لقػانوف البحػار والمحيطػات

والتػي تتضػمف تنظػيـ وتقسػيـ واسػتغالؿ ثػروات وعوائػد البحػار والمحيطػات( .الباسوسػي :2015 ،موقػػع
إلكتروني).

المطمب الثاني
مستقبل النفوذ اإلسرائيمي لمطاقة في ظل االكتشافات الحالية

شكؿ اكتشػاؼ الغػاز فػي ميػاه شػرؽ البحػر المتوسػط تطػو اًر ميمػاً ،وخصوصػاً لمػا سػيقدمو مػف

فرص تنموية لمدوؿ المشرفة عمى ىذه المنطقة ،إال أنو يضاؼ إلى عناصر الصراع في المنطقة ،ألنو
يػوفر الفرصػة إلسػرائيؿ لولػوج قطػاع الطاقػة العربػي الػذي يشػكؿ العمػاد االقتصػادى لمػدوؿ العربيػة .كمػا

تحاوؿ إسرائيؿ بمساندة أمريكية استغالؿ معاىدات السالـ التي وقّعتيا مع دوؿ عربية في عقد اتفاقات
لتزويػد تمػؾ الػدوؿ بالغػاز ،وىػو أمػر إذا مػا تػـ سػيربط ىػذه الػدوؿ عضػوياً ولعػدة عقػود باالقتصػاد
اإلسػرائيمي .كمػا يشػكؿ اكتشػاؼ احتيػاط الغػاز فػي المنػاطؽ االقتصػادية الخالصػة لمػدوؿ المطمّػة عمػى

شػرؽ البحػر المتوسػط فرصػة إلسػرائيؿ أيضػاً ،فػي غيػاب ترسػيـ الحػدود البحريػة بػيف الػدوؿ المعنيػة،

لوضع اليد مجدداً عمى ثروات طبيعية عربية ،األمر الذي ربما يفػتح جبيػة جديػدة فػي الصػراع العربػي
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اإلسرائيمي .وتسعى إسػرائيؿ جاىػدة مػف أجػؿ تطػوير التكنولوجيػا الالزمػة السػتغالؿ رواسػبيا الكبيػرة مػف

الػػنفط والغػػاز ،وتُعػػد نتػػائ اكتشػػافات الغػػاز اآلف ىػػي محػػور اىتمػػاـ سياسػػة سػػمطة الطاقػػة فػػي إسػرائيؿ،
ومحور اىتماـ المصالح التجارية لمقطاع الخاص لعدد مف السنوات القادمة.

أوالً :مخططات إسرائيل الستيالك الغاز وتصديره

تسػعى إسػرائيؿ مػف خػالؿ االكتشػافات البحريػة الشػمالية لرسػـ سياسػة تػوفر احتيػاط غػاز ك ٍ
ػاؼ

ويعػد ىػذا جػزعاً مػف سياسػتيا األمنيػة التقميديػة السػاعية لتحقيػؽ االكتفػاع الػذاتي لتقمػيص
لمعقػود المقبمػةُ ،
االعتمػاد عمػى الخػارج .وقػد باشػرت إسػرائيؿ فعػالً تأىيػؿ محطاتيػا الكيربائيػة مػف أجػؿ اسػتعماؿ الغػاز

الطبيعي بدالً مف الفحـ الحجري ،كما بادرت الحكومة اإلسرائيمية إلى تشكيؿ لجنة لدراسة الحاجات مف

الطاقػة ،وبعػد كثيػر مػف النقػاش والجػدؿ العمنػي القت ارحػات المجنػة ،تػـ إقػرار تصػدير نحػو  %40مػف
االحتياط الغازي مف حقؿ معيف دوف الحاجة إلى الحصوؿ عمى موافقة الكنيست لتصدير كميات أكثر.
واليػدؼ الػرئيس مػف ىػذه السياسػة ىػو تػوفير إمػدادات مسػتقبمية كافيػة ،وفػؾ االعتمػاد عمػى الغػاز

المسػتورد .وعارضػت ىػذا القػرار الشػركات العاممػة ألنػو يقمػص ىػامش أرباحيػا ،ألف معظػـ أربػاح
الشركات يتحقؽ مف خالؿ التصدير ،وليس مف المبيعػات فػي السػوؽ المحميػة فقػط ،نظػ اًر إلػى انخفػاض
األسعار المحمية مقارنةً باألسعار العالمية .وفرضية إسرائيؿ في اتخاذ قرارىا ىذا ينطمؽ مف أف احتياط

الغػاز الػذي تػـ اكتشػافو سػيكوف كافيػاً لتوليػد  %70مػف طاقػة البمػد الكيربائيػة ،مقارنػةً بػالفحـ الحجػري
الذي يولد  %35فقط ،و %45يجري توليدىا عبر استخداـ الغاز .لكػف اسػتخداـ الغػاز لػف يتوقػؼ فقػط
عنػد توليػد الكيربػاع ألف الشػركات الصػناعية تطالػب بتزويػد نحػو  400مصػنع بالغػاز ،فضػالً عػف

المطالبػة باسػتعماؿ الغػاز فػي وسػائؿ المواصػالت وايصػالو مباشػرة إلػى المنػازؿ ،األمػر الػذي يعنػي

الحاجػة مسػتقبالً إلػى إمػدادات غػاز أكثػر .وفضػالً عمػا تقػدـ فقػد دعػت بعػض الجيػات الحكوميػة إلػى
ويقدر بػ  75مميار دوالر بحموؿ عػاـ  ،2037وكػذلؾ
تأسيس صندوؽ سيادي يعتمد عمى الريع الغازيُ ،
رفػد الميزانيػات العامػة بنحػو 55مميػار دوالر خػالؿ الفتػرة نفسػيا .وبالتػالي :فإنػو مػف الواضػح أف ىػذه
الطموحات ال تتالعـ مع ما تـ تخصيصو لمتصدير مف حجـ الغاز الذي اكتُشؼ حتى اآلف( .خدودي،
)81 :2015

ثانياً :االستيالك الداخمي

يتوقػع أف يبمػغ اسػتيالؾ إسػرائيؿ مػف الغػاز الطبيعػي نحػو  10مميػارات متػر مكعػب تقريبػاً فػي

عاـ  ،2015ونحو  14مميار متر مكعب تقريباً في نياية ىذا العقد ،حيػث تسػتيمؾ محطػات الكيربػاع

الكمية األكبر منيا .وال يزاؿ الفحـ الحجري -حتى اآلف  -يشكؿ المصدر الػرئيس لتوليػد الكيربػاع ،ثػـ

المازوت الذي يشكؿ المصػدر الثػاني لموقػود ،وأخيػ اًر الغػاز الػذي ُيسػتعمؿ فػي ثػالث محطػات كيربائيػة.
وبناع عمى ذلؾ :وقعت شركة الكيرباع اإلسرائيمية الحكومية عقداً لمدة  15عاماً (وفؽ مبدأ االستالـ أو
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الدفع الممزـ) لشراع  78مميار متر مكعب مف الغػاز مػف حقػؿ "تامػار" ،مػع حػؽ زيػادة الكميػة إلػى 99
مميػار متػر مكعػب .كمػا وقعػت الشػركة عقػوداً أُخػرى لشػراع نحػو  145مميػار متػر مكعػب مػف حقػوؿ

أخػرى ،مػع حػؽ شػراع  23مميػار متػر مكعػب إضػافية .وتخطػط إسػرائيؿ كػذلؾ لتحويػؿ محطػة أوروت

رابيف )قرب الخضيرة( ،مف الفحـ الحجري إلى الغاز الطبيعي ،لكنيا ستُبقي محطة كبيرة واحدة تستخدـ
الفحـ الحجري ،وىي محطة روتنبػرغ القريبػة مػف عسػقالف .واليػدؼ مػف االسػتمرار فػي اسػتعماؿ الفحػـ

الحجػري فػي ىػذه المحطػة الضػخمة ،ىػو تنويػع مصػادر الطاقػة المسػتخدمة فػي توليػد الكيربػاع كػي ال

تعتمػػد جميػػع محطػػات الكيربػػاع عمػػى إمػػدادات الغػػاز الطبيعػػي ،وتالفيػاً لحػػدوث أزمػػة فػػي البمػػد فػػي حػػاؿ

انقطاع إمدادات الغاز ألسباب أمنية أو صناعية.
)(The German Marshall Fund of the United States “GMFUS”, 2013: net

ورأى وزير البنى التحتية السابؽ عوزي النداو في كممة ألقاىا أماـ مؤتمر في تؿ أبيػب فػي 2
شباط (فبراير)  " ،2012أنو يجب االحتفػاظ باحتيػاط غػازي يكفػي  25عامػاً لالسػتيالؾ المحمػي ،ثػـ

تغير ميماً في تقديراتو ،إذ كاف يدعو
تصدير بقيتو إلى األسواؽ الخارجية " ،األمر الذي مثؿ في حينو اً

سابقاً إلى االحتفاظ باحتياط يكفي  50عاماً لمتأكد مف تمبية الطمب الداخمي المستقبمي .والسبب الرئيس

ليذا التغيير ،ىو ضغوط الشركات لمنحيا كميات أكبر لمتصدير مف أجؿ تحقيؽ أرباح أكثر ليا .وقاؿ

النداو في ىذا الصدد " :إف الصادرات ميمة كي يتـ تحقيؽ اكتشافات أكبر في المياه اإلسرائيمية خالؿ

األعػواـ المقبمػة" ،وذلػؾ بيػدؼ تػوفير حػوافز أكثػر لمشػركات مػف أجػؿ استكشػاؼ احتيػاط جديػد .وأكػد

الػوزير أف المسػتثمريف يصػروف عمػى تػوفير إمػدادات أكثػر لمتصػدير ،كشػرط لالسػتمرار فػي عمميػات

االستكشاؼ والتطوير الباىظة الثمف .وأضاؼ " :يجب أف يعرؼ كؿ مستثمر أنػو فػي حػاؿ عػدـ تػوفر

الفرصة لتسويؽ الغاز في السوؽ المحمية ،فيناؾ فرصة بديمة لو في تصدير الغاز إلى األسواؽ الدولية
" .وتػابع قػائالً :إف تصػدير الغػاز مػف إسػرائيؿ سػيعتمد عمػى منشػأتيف :إحػداىما تممكيػا الحكومػة لكػف

سيتاح لمجميع استعماليا ،واألُخرى منشأة لتصدير الغاز المساؿ يممكيا القطاع الخاص.
)(Platts Oilgram Price Report", 2012: P. 24
والى حيف تػوفر إنتػاج محمػي كػاؼ ،فػإف شػركة الكيربػاع اإلسػرائيمية سػتعتمد عمػى سمسػة مػف مصػادر

الوقود المتعددة ،منيا الغاز أويؿ ،والفيوؿ أويؿ ،والفحـ الحجري ،وامدادات محدودة مف الغاز المستورد
والمحمػي ،وال سػيما الكميػات القميمػة التػي ينتجيػا حقػؿ "مػاري ب" فػي الميػاه الجنوبيػة ،أو اإلمػدادات

األولية مف حقؿ "تامار"(Platts Oilgram Price Report , 2012: P. 75) .

ثالثاً :االكتشافات وقدرات اإلنتاج
تفيد التقديرات بأف حجـ احتياط الغاز المؤكد والمكتشؼ في المياه الشمالية إلسرائيؿ بػ 1000

مميار متر مكعب ،وىو رقـ قابؿ لمتغيير في ضوع عمميات االستكشاؼ المسػتمرة .وقػد اكتشػفت شػركة
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"نوبػؿ إينرجػي األمريكيػة" وشػركاؤىا مػف الشػركات النفطيػة اإلسػرائيمية نحػو سػبعة حقػوؿ فػي الميػاه

الشمالية حتى اآلف ،معظميا صػغير الحجػـ وذو احتيػاط ضػئيؿ نسػبياً ،كمػا أف جميػع ىػذه االكتشػافات
باستثناع الحقميف الضخميف" تامار" و"ليفياثػاف" ،عميقػة جػداً فػي قػاع البحػر وبعمػؽ يتػراوح مػا بػيف 15

و 20ألؼ قدـ ،األمر الذي يجعػؿ تكمفػة تطػوير معظػـ ىػذه الحقػوؿ مرتفعػة جػداً .وقػد بػدأ حقػؿ" تامػار"
باإلنتاج في مذار (مارس)  2013بعد أربعة أعواـ تقريباً مف اكتشافو ،وشرع إنتاجو األولي يمبي جزعاً

ويقػدر احتيػاط الحقػؿ تقريبػاً ب ػ  9تريميونػات قػدـ مكعػب .ومػف الالفػت لمنظػر أنػو
مف الطمػب المحمػيُ .
جرى ربط إنتاج حقؿ "تامار" بمنصة بحرية في الميػاه الجنوبيػة قريبػة مػف حقػؿ "مػاري -ب" ،بػدالً مػف
إيصاؿ اإلنتاج إلى أقرب منطقة ساحمية ،وىي حيفا في الشماؿ ،ثـ ربطو بشبكة الغاز الوطنية .وكاف

العػذر الرسػمي لنقػؿ الغػاز إلػى الجنػوب ،ىػو شػكوى قػدمتيا بمديػة الكرمػؿ بشػأف اآلثػار البيئيػة السػمبية

الناجمة عف تشييد المنشصت الالزمة قبالتيا .لكف يتضح أف السبب الحقيقي لتغيير مسار الخط ،وتحمؿ
التكاليؼ الباىظة لعممية الربط ،ىو الخطػر األمنػي فػي حػاؿ نشػوب حػرب مػع لبنػاف ،وامكانيػة قصػؼ

ويعػد حقػؿ "ليفايثػاف" االكتشػاؼ
المنشصت بالصواريف مف األراضي المبنانية القريبة نسبياً مف حيفا .كما ُ
الغازي األىـ في إسرائيؿ ،ومف المتوقع أف يبدأ اإلنتاج في ىذا الحقؿ ما بيف عامي  2017و،2018
ويقػدر احتيػاط الحقػؿ ب ػ  20تريميػوف قػدـ مكعػب .وقػد تػـ اكتشػاؼ ىػذا الحقػؿ مػف قبػؿ شػركة "نوبػؿ
ُ
إينرجي" صاحبة الحصة األكبر فيو ،كما أنيا مسؤولة عف إدارتو ،وتشترؾ معيا الشركات اإلسرائيمية:
"ديميؾ لمحفر"" ،وأفنير أويؿ لالستكشافات"" ،وراشيو أويؿ لالستكشافات"( .خدودي.)83 :2015 ،

رابعاً :االستثمار االجنبي

بعػػد رفػػض وزيػػر االقتصػػاد أريػػو درعػػي التوقيػػع عمػػى اتفاقيػػة اسػػتخراج الغػػاز الطبيعػػي مػػف حقػػؿ

"لفيتػػاف" اسػػتقاؿ مػػف منصػػبو بيػػدؼ تمريػػر االتفاقيػػة ،وبػػذلؾ انتقمػػت الػػو ازرة تمقائي ػاً إلػػى رئػػيس الحكومػػة
بنيػػاميف نتنيػػاىو الػػذي سػػيقوـ بػػدوره بػػالتوقيع عمػػى اتفاقيػػة اسػػتخراج الغػػاز مػػع مجموعػػة نوبػػؿ إنرج ػػي

األمريكيػػة ،وديمػػؾ اإلسػرائيمية .ومػػف الجػػدير ذكػره :أنػػو وألسػػباب قانونيػػة مختمفػػة ،يتوجػػب عمػػى الشػػركاع
ديمؾ ونوبؿ إنرجي الحصوؿ عمى موافقة مفوض منع االحتكار عمى أعماؿ التنقيب واالستخراج ،ولكػف

مفوض منع االحتكار اإلسرائيمي السابؽ يحتاج نتنيػاىو إلػى توقيػع وزيػر االقتصػاد أريػو
وبسبب استقالة ّ
درعػي الػذي رفػػض بػدوره التوقيػع ،مبػػر اًر ذلػؾ بػأَف ىػذا االتفػاؽ سػػيئٌ ولكنػو يقػر بأنػػو ال يسػتطيع تغييػره،
ويػػرى فػػي ىػػذا المسػػار تكريسػ ػاً وترسػػيخاً الحتكػػار شػػركة نوبػػؿ إنيرج ػػي التػػي سػػتظؿ صػػاحبة الحق ػػوؽ

الحصػرية عمػػى أكبػػر حقمػػيف لمغػػاز الطبيعػػي .كمػػا أف خػػروج شػػركة ديمػػؾ مػػف حقػػؿ "تامػػار" سػػيكوف عػػاـ

منػافس حقيقػي ،وبػذلؾ سػيتـ التنقيػب عػف الغػاز
 2021فقط ،وىػذا وقػت طويػؿ جػداً ،ويمنػع ظيػور أي ُ
في حقؿ "ليفيتاف" في شرؽ البحر المتوسط( .موقع عرب  :2015 ،48موقع إلكتروني)
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وبعد الموافقة عمى إحداث التغييرات المعروفػة باسػـ "اإلطػار" ،فبإمكػاف إسػرائيؿ أف تشػيد طفػرة

مغرية في االستثمار األجنبي مف شأنيا أف تعزز المكانة االقتصادية لمفرد الواحد ،وتجمعيا مماثمة لتمؾ
القائمة في ألمانيا أو بريطانيا .فحقؿ "تامار" ينت حالياً نحو  %60تقريباً مف الكيرباع } الذي تحتاجو{
إسرائيؿ .ورغـ كوف "ليفياثاف" أكبر نطاقاً ،وأكثػر بعػداً مػف "تامػار" فػي عمػؽ البحػر ،إالت أنػو لػـ يػتـ بعػد
تطػػويره ،ولكػػف بإمكانػػو أف يسػػاعد إس ػرائيؿ عمػػى أف تصػػبح دولػػة مصػػدرة لمغػػاز فػػي المنطقػػة .وتشػػكؿ

األردف ومصػر اثنػيف مػػف الزبػائف المحتممػيف ،كمػػا مػف الممكػف أف تصػػبح تركيػا زبونػة فػػي المسػتقبؿ.
)(Henderson, 2015: net
فق ػػد أك ػػدت ش ػػركة ديمي ػػؾ لمحف ػػر ،إف الش ػػركاع ف ػػي حقم ػػي الغ ػػاز الطبيع ػػي اإلسػ ػرائيمييف "تام ػػار
وليفيثاف" وقعوا اتفاقات مدتيا عشر سنوات لتصدير مػا يقػارب  64مميػار متػر مكعػب مػف الغػاز بقيمتػو

 15مميػػار دوالر أمريكػػي مػػف الغػػاز الطبيعػػي إلػػى شػػركة دولفينػػوس المص ػرية .حيػػث تجػػري د ارسػػة عػػدة
خيػارات لنقػػؿ الغػػاز إلػػى مصػػر مػف بينيػػا اسػػتخداـ خػػط أنابيػػب غػاز شػػرؽ المتوسػػط .كمػػا تنويػػاف شػػركة

ديميػػؾ لمحفػػر وش ػريكتيا نوبػػؿ إنرجػػي التػػي مقرىػػا تكسػػاس البػػدع فػػي مفاوضػػات مػػع شػػركة غػػاز شػػرؽ
المتوسط الستخداـ خط األنابيب ،ويعػد اتفػاؽ شػركات القطػاع الغػاز الخػاص المصػرية ،أنيػا تنػدرج فػى
إطار تحوؿ مصر لمركز إقميمى لمطاقة ،وتحرير سوؽ الغاز بيا ،وفقا لقػانوف تنظػيـ سػوؽ الغػاز الػذى

صدرت الئحة التننفيذية عاـ  .2018أف مصػر سػتحقؽ االكتفػاع الػذاتى مػف الغػاز خػالؿ العػاـ الحػالى
 ،2018مف خالؿ حقوؿ "ظير وشماؿ اإلسػكندرية ونػورس واتػوؿ" ،وىػو مػا سػيؤىؿ مصػر مػع اسػتيراد
الغػػاز مػػف دوؿ حػػوض شػػرؽ البحػػر المتوسػػط لمتحػػوؿ إلػػى مركػػز إقميمػػى لمطاقػػة" .وأكػػد وزيػػر الطاقػػة

اإلسرائيمى "يوفػاؿ شػطاينس" إف اتفاقػات تصػدير الغػاز الطبيعػى البػالغ قيمتيػا  15مميػار دوالر الموقعػة
مػػع مصػػر سػػتقوى العالقػػات ب ػيف البمػػديف .ومػػف جيػػة أخػػرى قػػاؿ رئػػيس الحكومػػة اإلس ػرائيمية بنيػػاميف
نتنياىو" :توقيع اتفاقية تصدير الغاز لمصر بمثابة يوـ عيد بالنسػبة لنػا ،األمػر الػذي سػيدخؿ المميػارات

إلى خزينة الدولة"(.موقع أمد لإلعالـ  :2018 ،موقع إلكتروني).

خالصة:
تُعػ ػػد اكتشػ ػػافات الطاقػ ػػة فػ ػػي شػ ػػرؽ البحػ ػػر المتوسػ ػػط بمثابػ ػػة تغي ػ ػرات فػ ػػي المعبػ ػػة الجيوسياسػ ػػية

والجيوأمنية بالنسبة لدوؿ المنطقة وإلسرائيؿ وقبرص بشكؿ خاص ،مػف حيػث أمػف الطاقػة ،والػى حػد مػا
األمف بشكؿ عاـ .ولربما تعزز جيود حؿ النزاعات في الشرؽ األوسط وفي قبرص ،والػى جانػب مثارىػا
عم ػػى أم ػػف الطاق ػػة ف ػػي مص ػػر واألردف والس ػػمطة الفمس ػػطينية م ػػف خ ػػالؿ احتياط ػػات وص ػػادرات إسػ ػرائيؿ

المحتممة مف الغػاز ،كمػا ويمكػف ليػذه االحتياطػات والصػادرات أف تقػوـ بتعزيػز اقتصػادىا ،وتقػوـ أيضػاً
بتعػزز اسػتقرار النظػاـ فػي مصػر واألردف .وتسػاعد اكتشػافات الغػاز الطبيعػي حػديثاّ فػي منطقػة شػرؽ
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البحػر المتوسػط إلػى إعػادة رسػـ خارطػة المنطقػة مػف جديػد ،ضػمف مفيػوـ الصػراع والتعػاوف والتقػاع
المصالح بيف األطراؼ المختمفة.

كمػػا باإلمكػػاف التأكيػػد ب ػإف ىػػذه االكتش ػافات الكبي ػرة وبيػػذه الكميػػات اليائمػػة سػػتغطي احتياجػػات

إس ػرائيؿ مػػف الغػػاز الطبيعػػى لعػػدة سػػنوات قادمػػة ،باإلضػػافة إلػػى تغييػػر طبيعتيػػا اإلقتصػػادية مػػف دولػػة

مستوردة لمغاز الى دولة مصدرة لمخارج ،وبالتالي :سيكوف لمخزوف الغاز اإلسرائيمي تأثير عمى طبيعة
العالقػات اإلقميميػة والدوليػة إلسػرائيؿ ،خاصػة مػع تركيػا العتبارىػا الدولػة اإلقميميػة األىػـ فػي تسػييؿ
عممية تصدير الغاز اإلسرائيمي إلي أوروبا .

وفي الوقت نفسػو :يمكػف أف يػؤدي الصػراع عمػى ممكيػة المػوارد إلػى تفػاقـ التػوترات القائمػة بػيف

تركيا وقبرص ،وبيف إسرائيؿ ولبناف ،ومع الفمسطينييف بتأخير التوصؿ لتسوية سياسية عمى أساس حؿ

الػدولتيف  .لػذلؾ :فػِإف مثػار ىػذه التػػوترات مػف الممكػػف أف تيػدد بمخػاطر جديػػدة لالسػتقرار اإلقميمػػي .وال
ينبغػػي المبالغػػة فػػي ىػػذه المخػػاطر ،وال تقػػارف بتمػػؾ المتأصػػمة فػػي مسػػارح الص ػراع األخػػرى فػػي الشػػرؽ

األوسػػط ،ومػػع ذلػػؾ فإنيػػا تسػػتحؽ اىتمام ػاً مسػػتم اًر فػػي أوروبػػا والواليػػات المتحػػدة إذا كانػػت ىػػذه الم ػوارد

الجديدة ستسيـ في االستقرار اإلقميمي ،وال تصبح مصد اًر إضافياً لمنزاع.

واف امػػتالؾ دولػػة إس ػرائيؿ الكػػـ األكبػػر مػػف الغػػاز الطبيعػػي الػػذي تػػـ اكتشػػافو فػػي شػػرؽ البحػػر

المتوس ػػط جعمي ػػا تنف ػػرد بنص ػػيب األس ػػد ،حي ػػث قام ػػت باس ػػتغالؿ االنش ػػغاؿ المص ػػري بػ ػالحراؾ الش ػػعبي
المصػػري عػػاـ  ،2011وعمم ػت عم ػى التنقيػػب بحريػػة فػػي ظػػؿ عػػدـ وضػػوح الحػػدود البحريػػة بػػيف مصػػر
واسرائيؿ ،مكتشفة بذلؾ عدداً مف اآلبار التي تحتوي عمى أكبر احتياطات غاز في المنطقة.

وع ػػالوةً عم ػػى م ػػا س ػػبؽ :فق ػػد فرض ػػت التحػ ػوالت والتغيػ ػرات الجيوسياس ػػية نفسػ ػيا عمػ ػى الس ػػاحة،

خاصة في منطقة حوض شرؽ البحر المتوسط فمـ يعد الفصؿ قائماً بيف األبعاد االقتصادية الكتشافات

الغاز مف جانب ،وبػيف األَبعػاد السياسػية مػف جانػب مخػر ،وىػو مػا جعػؿ القضػية أكثػر تعقيػداً وتشػابكاً،
مما أفرز حزمة مف الصراعات ِ
اإلقميمية والدولية .لكف يظؿ لتمؾ االكتشػافات جانػب إيجػابي يتمثػؿ فػي

إمكانيػة البحػػث عػػف مسػا ارت لمتعػػاوف ضػػمف مفيػػوـ إدارة األزمػات بيػدؼ الحصػػوؿ عمػى أكبػػر قػػدر مػػف

االستفادة مف تمؾ الموارد ،وىو ما بزغت إِرىاصاتو في القمتيف بيف كؿ مف مصر وقبرص واليوناف.

كمػػا أَف مفػػاتيح انتيػػاج سياسػػة مبكػرة وسمسػػة وسػػميمة مػػف الناحيػػة التجاريػػة ،فيمػػا يتعمػػؽ بالغػػاز

الطبيعي تبقى بصفة أساسية في أيدي الحكومة اإلسرائيمية .وال شؾ أف القضػايا تتسػـ بالتعقيػد ،كمػا أف
الوصػػوؿ لمخيػػارات ينطػػوي عمػػى أوجػػو ضػػعؼ ،بمػػا فػػي ذلػػؾ تحػػديات جيوسياسػػية وجيولوجيػػة وعمميػػة
كبػػرى .وقػػد ركػػزت الحكومػػة اإلس ػرائيمية مػػف خػػالؿ وضػػعيا الق ػوانيف واليياكػػؿ البيروقراطيػػة لمتعامػػؿ مػػع
ثرواتيا المتغيرة مف الطاقة ،لكف الحكـ عمى نجاح سياساتيا المتطورة أو فشميا لـ يتقرر لحتى االف.
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المبحث الثاني
التوجيات اإلقميمية الكتشافات الغاز الجديدة
إف االكتشافات الغازية األخيرة في شرؽ البحر المتوسط تقػدـ فرصػاً كبيػرة لػدوؿ المنطقػة ،عمػى

الػػرغـ مػػف وجػػود إسػرائيؿ ،وسػػتكوف ىػػذه الفػػرص أفضػػؿ لالسػػتخداـ مػػف خػػالؿ التعػػاوف بػػيف تمػػؾ الػػدوؿ،
والحػػافز االقتصػػادي الجديػػد الػػذي سػػتقدمو إي ػرادات الغػػاز ربمػػا يكػػوف مفتػػاح التغمػػب عمػػى الص ػراعات
المختمفة بيف بعض بمداف المنطقة -عمى غرار بحر قزويف .-فمف وجية نظر إسرائيمية ىناؾ أكثر مف

طريقة السترداد أرباح الغاز في إطار العالقات الدولية منيا :إعادة تأىيؿ العالقػات مػع األردف ومصػر
وتركيا مف خالؿ تزويدىا بالكثير مف الموارد الالزمة ،والوصوؿ إلى سوؽ الطاقة األوروبية عبر تركيا،
أو تعزيز التعاوف مع قبرص عف طريؽ مشاريع الطاقة المشتركة .وقد تكوف القيمة المتراكمة مف خالؿ

ىذه اإلجراعات أكبر في نياية المطاؼ مف القيمة النقدية الخاصة لمغاز.
)(Nathanson & Loewenthal, 2013: p. 77
وعمى الصعيد اإلقميمي :عندما تنتيي حالة عدـ االستقرار السياسي في المنطقػة والػذي تسػببت
بػػو الح اركػػات العربيػػة ،فمػػف المػػرجح أف تجػػدد مصػػر ولبنػػاف وسػػوريا والفمسػػطينيوف وربمػػا تركيػػا جيودىػػا
الستكشاؼ النفط والغاز الطبيعي عف طريؽ الحصوؿ عمى شػراكات مػع شػركات الػنفط العالميػة ،ولكػف

م ػػف غي ػػر الم ػػرجح أيضػ ػاً أف تنتي ػػي خالفاتي ػػا م ػػع إسػ ػرائيؿ بش ػػأف الح ػػدود البحري ػػة؛ ب ػػؿ يعتق ػػد أف ى ػػذه
الخالفات ستسيـ في الشعور بالعداع وعدـ الثقة بيف إسرائيؿ والدوؿ المجاورة )(Bahgat, 2011: p.7

المطمب األأول
التوجيات العربية (لبنان – مصر – فمسطين)

إف االىتماـ في شرؽ البحر المتوسط مخذ في االزدياد منذ اكتشاؼ إِسرائيؿ لمغاز الطبيعي فػي

عػ ػػاـ  ،2009حيػ ػػث تػ ػػـ أوالً اكتشػ ػػاؼ حقػ ػػؿ "تامػ ػػار" قبالػ ػػة السػ ػػاحؿ ِ
اإلس ػ ػرائيمي ،ثػ ػػـ تػ ػػاله سمسػ ػػمة مػ ػػف
االكتشافات الميمة في شرؽ البحر المتوسط ،مثؿ :اكتشاؼ حقؿ "ليفياثاف" في إِسرائيؿ و"أفروديت" في
قبرص ،و"زوىر" في مصر ،ويسعى لبناف بنشاط لتقييـ موارده مف الغاز الطبيعي.
)(Ratner, 2016: P. 1

أوالً :التوجيات المبنانية الحالية الكتشافات الغاز الطبيعي
أي إنتاج محمي مف الغاز أو النفط ،ولـ يتـ استكشاؼ فيو أي مف المحروقات
ال تمتمؾ لبناف ّ
ب اًر أو بح اًر ،ويعتمد عمى الغاز المصري الواصؿ عبر سوريا مف خالؿ األنبوب العربي لمغاز ،ويسعي

النفط مف مصر .وبعد اكتشاؼ إسرائيؿ لمغاز في السواحؿ المحاذيػة لمبنػاف،
لتأميف ج ّؿ احتياجاتو مف ّ
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ػتـ بيػذا الموضػوع ،وتضػعو عمػى سػمـ أولوياتيػا .وبنػاع عمػى ذلػؾ :فقػد وافػؽ
بػدأت الحكومػة المبنانيػة تي ّ
المبنانيػة شػركتيف
ػاني عمػى قػانوف الػنفط فػي مب (أغسػطس)  ،2010وكمّفػت الحكومػة
ّ
البرلمػاف المبن ّ
اإلقميمية.
مسح زلزالي عمى طوؿ سواحميا في مياىيا
نرويجيتيف بإجراع أوؿ ٍ
ّ
ّ
)(Ministry of Energy and Water of Lebanon, 2012: net

وتُع ػػد إِسػ ػرائيؿ وقب ػػرص وتركي ػػا حمف ػػاع إِس ػػتراتيجييف رئيس ػػييف لموالي ػػات المتح ػػدة ،وت ػػؤدي مص ػػر
المج ػػاورة وس ػػوريا ولبن ػػاف أدوا اًر ميم ػػة بالنس ػػبة لمنظ ػػور الوالي ػػات المتح ػػدة ،كجيػ ػراف مباشػ ػريف إلسػ ػرائيؿ
واأل ارضػػي الفمسػػطينية ،فض ػالً عػػف موقعيػػا اإلسػػتراتيجي كػػالترابط الجغ ارفػػي بػػيف أوروبػػا وشػػماؿ أفريقيػػا

والشػػرؽ األوسػػط .ويمكػػف أف توضػػع التحالفػػات العسػػكرية اإلقميميػػة خػػارج نطػػاؽ التػػوتر نتيجػػة لمتحػػوؿ

الجيوسياسػػي والعالقػػات بػػيف الالعبػػيف اإلقميميػػيف الرئيسػػييف ،فضػالً عػػف خطػػر نشػػوب ن ازعػػات حدوديػػة
ناشئة عقب اكتشافات الموارد الييدروكربونية تحت سطح البحر.

((El-Katiri, & El-Katiri, 2014: p. 2
 -1التوجيات القانونية المبنانية لترسيم الحدود
لـ يكف النزاع عمى المياه اإلقميمية بيف لبناف واسرائيؿ قضية ساخنة قبؿ ظيور الغاز في حػوض
البحر المتوسط وبدع إسرائيؿ باستثماره ،فانتقؿ الصراع مف مسألة "أمف الجميؿ" الذي طرحتػو الحكومػات
اإلس ػرائيمية المتعاقبػػة إل ػى مسػػألة "أمػػف الطاقػػة" ،ومحاولػػة إيجػػاد منافػػذ لتصػػدير الغػػاز دوف نشػػوب ن ػزاع
يعط ػػؿ م ػػف وص ػػوؿ الغ ػػاز ألسػ ػواؽ االس ػػتيالؾ ،فمس ػػألة المي ػػاه اإلقميمي ػػة أخ ػػذت خ ػػالؿ الس ػػنوات القميم ػػة

الماضية حي اًز ميمػاً مػف التحركػات الدبموماسػية ،وشػيدت سػعياً إسػرائيمياً لحػؿ ىػذه القضػية ،مسػتفيدة مػف

الظرؼ الطارئ عمى المنطقة عموماً بعد موجة الحراكات العربية .إف الخالؼ بيف إسرائيؿ ولبنػاف بشػأف
الميػػاه اإلقميميػػة نػػاجـ عػػف مفػػاىيـ مختمفػػة لممعػػايير المتبعػػة فػػي ترسػػيـ الحػػدود البحريػػة ،فمبنػػاف لػػـ يباشػػر
بالتنقيب عف الغاز الطبيعي بالقرب مف شواطئو ،لكنو وافؽ عمى خط مالحي مػع جزيػرة قبػرص ،وىنػاؾ

تقريػر عػػف خػرائط أرسػػمت مػػف قبػػؿ لبنػػاف إلػػى األمػـ المتحػػدة ،توضػػح رؤيتيػػا حػػوؿ موقػػع الحػػدود البحريػػة
اإلسرائيمية – المبنانية .ومف جانبيػا تقػوـ إسػرائيؿ بػأمور مشػابية مػع فػارؽ أساسػي أنيػا باشػرت التنقيػب،
وبدأت تبحث عف طريؽ مد األنابيب باتجاه تركيػا وأوروبػا ،ولػذلؾ :فػإف الجانػب القػانوني مػف ىػذا األمػر

يتػػداخؿ مػػع الضػػرورات اإلسػرائيمية بشػػأف أنابيػػب الغػػاز ،وىػػو مػػا يجعػػؿ األمػػر أكثػػر تعقيػػداً مػػف أي نػزاع

مخر حوؿ المياه اإلقميمية( .معيد ليفانت لمدراسات :2014 ،موقع إلكتروني)

وترتفع حدة التوترات بيف إسػرائيؿ ولبنػاف بسػبب اكتشػافات إسػرائيؿ احتياطػات بحريػة كبيػرة مػف
الغاز الطبيعي ،مما يميد األجواع لقياـ نزاعات شديدة عمى الحدود البرية والبحريػة .ومثػؿ ىػذه الن ازعػات

يمكػػف أف تع ػػرض المنش ػػصت البحريػػة اإلسػ ػرائيمية لخط ػػر ىجػػوـ م ػػف قب ػػؿ حػػزب اهلل الجماع ػػة الت ػػي ل ػػدييا
ص ػواريف إيرانيػػة ،وىػػي اآلف جػػزع مػػف الحكومػػة المبنانيػػة .وينبػػع الن ػزاع األخيػػر بػػيف إس ػرائيؿ ولبنػػاف مػػف
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مفػػاىيـ مختمفػػة عػػف المعػػايير التػػي ينبغػػي مػػف خالليػػا ترسػػيـ حػػدودىما البحريػػة ،والتػػي لػػـ تكػػف قضػػية

استثنائية قبؿ االكتشافات األخيرة مف النفط والغاز .إف مفيوـ "الحدود" أو الخطوط المستقيمة التي تسير
بمحػػاذاة السػػاحؿ ،ىػػو المبػػدأ ال ػرئيس لػ ػ "قػػانوف البحػػار" الػػذي يػػتـ مػػف خاللػػو ترسػػيـ الحػػدود البحريػػة بػػيف
دولتيف ساحميتيف متجػاورتيف .وحالمػا يػتـ تطبيػؽ ىػذا المبػدأ ،فعندئػذ يػتـ ترسػيـ الحػدود بصػورة متسػاوية.

وفػي حالػػة إسػرائيؿ ولبنػاف ،يعػػرض ىػػذا المػػني حػدوداً تمتػػد مػػف السػػاحؿ عنػد  300درجػػة تقريبػاً أو أقػػؿ
بقميػؿ مػف شػػماؿ الغػرب .وعمػػى الػرغـ مػػف أف لبنػاف لػػـ تُفصػح بعػػد عػف رؤيتيػػا الرسػمية ،إالت أف صػػحيفة
إسرائيمية قد عرضت خريطة تدعي فييا بػأف الخػط المبنػاني يمتػد عنػد  292درجػة .وباإلضػافة إلػى عػدـ
وج ػػود عالق ػػات دبموماس ػػية ب ػػيف البم ػػديف ،ف ػػإف التف ػػاوض عم ػػى الح ػػدود البحري ػػة يمك ػػف أف يتعق ػػد بس ػػبب

الخالفػػات عمػػى حػػدودىما البريػػة ،غيػػر أف تمػػؾ االختالفػػات ربمػػا ال تصػػؿ إلػػى حػػد بعيػػد ،نظ ػ اًر ألف أي

ن ازعػػات عمػػى األرض عنػػد نقطػػة حدوديػػة أقػػرب إلػػى السػػاحؿ -المعروفػػة باسػػـ رأس النػػاقورة بالعربيػػة -
يمكف عمى األرجح قياسيا بالياردات ،إف لـ يكف باألقداـ(Henderson, 2011: net( .
وممػا سػػبؽ :نػػرى ىنػػا بػػأف صػعوبة الوضػػع القػػانوني تصػػؿ لدرجػػة التعقيػد ،وىػػذا نػػات عػػف عػػدـ
إلتػ ػزاـ إسػ ػرائيؿ وتيربي ػػا م ػػف التوقي ػػع عم ػػى المعاى ػػدات والمواثي ػػؽ الدولي ػػة الت ػػى تخ ػػتص بوض ػػع المع ػػايير

الناظمػػة ليػػذه الثػػروات البحريػػة بػػيف الػػدوؿ؛ بػػؿ وتػػنظـ العالقػػة بػػيف الػػدوؿ مػػف أجػػؿ إسػػتغالؿ خيراتيػػا
وثرواتيػػا ،ولػػذلؾ :البػػد مػػف اسػػتخداـ كافػػة الوسػػائؿ والضػػغط بجميػػع الطػػرؽ الدوليػػة والقانونيػػة ،مػػف أجػػؿ

فضػػح وتعريػػة إسػرائيؿ الضػػاربة بعػػرض الحػػائط المعاىػػدات الدوليػػة ،وسػرقتيا لخي ػرات الػػبالد األخػػري إف

كانت في البر أو البحر.

 -2التوجيات المبنانية التجارية الكتشاف الغاز
يمكف لمغاز الطبيعي اجتذاب االستثمارات مػف شػركات الطاقػة األجنبيػة والبنػوؾ إذا تػـ التعامػؿ

مػػع المخػػاطر التػػي تواجييػػا المنطقػػة بشػػكؿ مػ ٍ
ػرض ،ليػػتـ ضػػماف نجػػاح المسػػاعي التجاريػػة .ويعتمػػد ىنػػا
نجػػاح ىػػذه المشػػاريع التجاريػػة عمػػى ِ
اإلرادة السياسػػية فػػي المنطقػػة .ومػػف الواضػػح أف الفوائػػد السياسػػية

لمتع ػػاوف ف ػػي مج ػػاؿ الطاق ػػة س ػػوؼ يك ػػوف ى ػػائالً بالنس ػػبة لمش ػػرؽ األوس ػػط ال ػػذي تمي ػػز دائمػ ػاً باليشاش ػػة

والتوترات السياسػية المتأصػمة .وتتجمػى ىػذه الفوائػد فػي التغيػر السػريع لػديناميات الغػاز فػي شػرؽ البحػر

المتوس ػ ػػط واألسػ ػ ػواؽ العالمي ػ ػػة ،وانخف ػ ػػاض أس ػ ػػعار الغ ػ ػػاز ،أي أف المنطقػ ػ ػة بحاج ػ ػػة لمتخط ػ ػػيط بواقعي ػ ػػة
وبراغماتية ،لتنجح في تطوير اكتشافات الغاز واالستفادة منيا.

()Ellinas, Roberts, & Tzimitras, 2016: p. 28

وبن ػػاع عم ػػى البيان ػػات اآلتي ػػة م ػػف لبن ػػاف ،تس ػػتبعد أف ت ػػؤدى إل ػػى قي ػػاـ إسػ ػرائيؿ بإيق ػػاؼ تط ػػوير
مخزونات الغاز الطبيعي التي اكتشفتيا مؤخ اًر ،كوف أف حقؿ "ليفياثاف" الضخـ ُيعد أكبر اكتشاؼ لمغاز
الطبيع ػػي تح ػػت البح ػػر ف ػػي الع ػػالـ ،وم ػػف المق ػػرر تخصيص ػػو ألغػ ػراض التص ػػدير الخ ػػارجي .وأم ػػا حق ػػؿ
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"تامػػار" فيػػو مخصػػص لالسػػتيالؾ المحمػػي ،وُيقػػدر مخزونػػة الحػػالي بح ػوالي  750مميػػار متػػر مكعػػب،
لذلؾ :فِإف إجمالي احتياطات إسػرائيؿ مػف الغػاز الطبيعػي يمكػف أف تكػوف ضػعؼ ىػذا الػرقـ ،باإلضػافة
الكتشافات جديدة مف النفط والغاز سيتـ إستغالليا الحقاً .ويبمغ معػدؿ االسػتيالؾ الحػالي لمػبالد حػوالي

 4مميػارات متػر مكعػب سػنوياً ،ولػذا :فػإف االحتياطػػات المكتشػفة حػديثاً ينبغػي أف توسػع مػف اسػػتخداميا

المحمػػي ،وتمكنيػػا مػػف إعطائيػػا فائض ػاً كبي ػ اًر لمتصػػدير .كمػػا أف إمػػداداتيا المحميػػة الحاليػػة  -التػػي يػػتـ

الحصوؿ عمييا مف حقؿ "ماري بي" قبالة عسقالف ستنفد قبؿ أف يبػدأ اإلنتػاج مػف حقػؿ "تامػار" ،لػذلؾ:

فإف لدى إسرائيؿ خططاً سارية الستخداـ حقؿ غػاز "نػوا" الصػغير ،وارسػاع محطػة إلعػادة التحويػؿ إلػى
غاز قبالة الساحؿ ،لكي تستطيع استيراد الغاز الطبيعي المساؿ)Henderson, 2011: net( .
 -3التوجيات الدبموماسية المبنانية الحالية لحل مشكمة الغاز
قامػ ػػت بيػ ػػروت ب ػ ػإطالؽ جولػ ػػة مػ ػػف الت ػ ػراخيص التػ ػػي يتنػ ػػافس فييػ ػػا العارضػ ػػوف عمػ ػػى حقػ ػػوؽ

االستكشػاؼ واإلنتػاج ،بعػد تػأخر اسػتمر ثػالث سػنوات بسػبب حالػة الشػمؿ السياسػي الػذي تعيشػو لبنػػاف.
وعرضت لبناف خمس مناطؽ امتياز مطروحة .حيث يقدر حجـ االحتياطات البحرية المبنانية مف الغاز

بنحو  96تريميوف قػدـ مكعػب ،ومػف الػنفط ب ػ  865مميػوف برميػؿ ولػـ يتقػدـ لمعػرض سػوى شػركة وحيػدة
ىى نوفاتؾ الروسية ،وذلؾ لمنطقتيف فقط مف تمؾ المناطؽ المطروحة( .العربي الجديد :2017 ،موقػع

إلكتروني)

وطالػػب نبيػػو بػػري رئػػيس مجمػػس الن ػواب المبنػػاني بػػإطالؽ حركػػة مقاومػػة اقتصػػادية إلػػى جانػػب
المقاوم ػػة السياس ػػية والعس ػػكرية ،وذل ػػؾ رداً عم ػػى مػ ػػا س ػػماه القرص ػػنة اإلسػ ػرائيمية عم ػػى أحػ ػواض الغػ ػػاز

المكتش ػػفة ف ػػي ش ػػرؽ البح ػػر المتوس ػػط ،ل ػػذلؾ :إذا ل ػػـ يتخ ػػذ لبن ػػاف خطػ ػوات فعال ػػة لض ػػماف حقوق ػػو ف ػػي
األحواض المكتشفة في المنطقة البحرية بيف لبناف واسرائيؿ ،واذا لـ يتـ تحديد األحواض لمعرفػة حصػة

لبناف فييا .فإف الحقوؽ المبنانية ستكوف في ميب الرياح)Aljazeera News, 2010: net( .

ولعؿ المحادثات التي جرت في بيروت بيف الػرئيس المبنػاني ميشػاؿ سػميماف والػرئيس القبرصػي
ديميتػريس كريسػػتوفياس ،نقطػػة تحػػوؿ فػي النػزاع الحػػدودي البحػػري الػػذي تسػبب فػػي تػػوتر العالقػػات بػػيف
البمديف طيمة سنوات عديدة ،إالت أف القضية المبنانية واإلسػرائيمية معقػدة ،ألف المشػكمة تنبػع مػف اتفػاقيتي
الحدود البحرية األخيػرتيف المتػيف تفاوضػت عمييمػا قبػرص مػع لبنػاف فػي عػاـ  ،2007ومػع إسػرائيؿ فػي
ع ػػاـ  .2010وتح ػػدد ىاتػ ػاف االتفاقيتػ ػاف المن ػػاطؽ االقتص ػػادية الحصػ ػرية لتم ػػؾ البم ػػداف ،وى ػػي المن ػػاطؽ
تدعي السيادة عمى احتياطياتيا مف النفط والغاز الطبيعي.
البحرية التي يمكف لتمؾ الدوؿ أف ّ

كمػػا واف االكتشػػافات األخيػرة قبالػػة سػواحؿ إسػرائيؿ والسػػاحؿ الجنػػوبي لقبػػرص ،سػػوؼ تمػػد كػػال

البمػػديف بكميػػات كافيػػة مػػف الغػػاز لتمبيػػة الطمػػب الػػداخمي عمػػى مػػدى عقػػود ،فض ػالً عػػف إتاحػػة فػػائض
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لمتصػػدير .ولكػػف التحػػدي الدبموماسػػي اليػػاـ والفػػوري الحاضػػر حالي ػاً ،ىػػو أف قبػػرص ولبنػػاف اتفقتػػا عمػػى
حػػدود بحريػػة تمتػػد جنوب ػاً إلػػى بقعػػة مصػػممة عمػػى أنيػػا "النقطػػة ،"1ثػػـ تفاوضػػت قبػػرص عمػػى خػػط مػػع
إسرائيؿ يبدأ عند "النقطة "1ويمتد بعيداً إلى الجنوب .وتشير "اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحػار" لمثػؿ
ىذا الوضع إلى أف الحدود البحرية لقبرص مع إسرائيؿ ولبنػاف ،سػوؼ تتقػاطع فػي نقطػة متسػاوية البعػد

مف البمػداف الثالثػة والتػي سػتقع عمػى نحػو أحػد عشػر مػيالً جنػوب "النقطػة ."1ومحصػمة ذلػؾ :أف ىنػاؾ

مثمثاً بحرياً يمتد عمى مسافة  300ميؿ مربع ،ىو محؿ النزاع الراىف)Henderson, 2013: net( .

والمناطؽ البحرية الجنوبية المتاخمة لمحدود الشمالية مػع فمسػطيف أيضػاً ،تزيػد قناعػة المبنػانيوف

بأنيا تحتوي عمى كميات كبيرة مف الغاز الطبيعي والنفط .وأف تقارب وتداخؿ مكامف الػنفط والغػاز بػيف

المياه المبنانية و ِ
اإلسرائيمية والفمسطينية ،يتطمب تقاسـ الثروات حسب القانوف والمواثيػؽ الدوليػة والتحكػيـ
الػػدولي المخػػتص فػػي قػػانوف البحػػار ،حتػػى إِف الػػبعض يػػتيـ قبػػرص بالتػػصمر مػػع إِسػرائيؿ عمػػى اسػػتغالؿ

الثروات المبنانية( .إسماعيؿ :2017 ،موقع إلكتروني).
يؤكد المبنانيوف أف مطامع إسرائيؿ ال تقتصر عمى االستيالع عمى األراضي المبنانية فقػط  ،بػؿ
اتجيػػت عيونيػػا إلػػى الػػنفط والغػػاز أيضػػا .حيػػث يعػػود تػػاريف البمػػوؾ  9إلػػى عػػاـ  ،2009حػػيف اكتشػػفت

ش ػػركة "نوب ػػؿ إنيرج ػػي" األمريكي ػػة كمي ػػة م ػػف احتي ػػاطي ال ػػنفط والغ ػػاز ف ػػي الح ػػوض الشػ ػرقي م ػػف البح ػػر
المتوسط ،وتبمغ مساحتو  83ألؼ كـ مربع ،قرب منطقة الحػدود البحريػة المبنانيػة اإلسػرائيمية .كمػا يبمػغ
مجمػػؿ مسػػاحة الميػػاه اإلقميميػػة المبنانيػػة ح ػوالي  22ألػػؼ كيمػػومتر مربػػع ،بينمػػا تبمػػغ المسػػاحة المتنػػازع

عمييػػا م ػػع إسػ ػرائيؿ  854كيم ػػومتر مربعػػا .وت ػػـ تقس ػػيـ المس ػػاحة المتنػػازع عميي ػػا إل ػػى عشػػرة من ػػاطؽ أو
بموكات ،يمثؿ البموؾ رقـ 9أحػد تمػؾ المنػاطؽ ،وتقػدر حصػة لبنػاف مػف الغػاز الطبيعػي ،الػذي يحتضػنو

ىػػذا الجػػزع مػػف البحػػر المتوسػػط ،بح ػوالي  96تريميػػوف قػػدـ مكعػػب تقريب ػاً .وتعتبػػر ىػػذه الثػػروة يمكػػف أف
تساعد لبناف عمى خفض حجـ دينو العاـ ،الذي بمغ حتى نياية  ،2017نحو  77مميار دوالر أمريكي،
وىو أحد أعمى معدالت الديف العاـ في العالـ .لذلؾ أطمقت الحكومة المبنانية أوؿ جولة تراخيص لمػنفط

والغاز ،بعدما تقرر فتح خمسػة بموكػات بحريػة ،وىػي  1و 4و 8و 9و ،10لممنافسػة أمػاـ المسػتثمريف،
بطريقػػة المناقصػػة لتقػػديـ عروضػػيـ ،ولمػػدة خمػػس سػػنوات قابمػػة لمتجديػػد( .وكالػػة األناضػػوؿ :2018 ،

موقع إلكتروني).

حيث مف المقرر أف يتـ توقيع عقوداً مع ثالث شركات دوليػة ىػي " توتػاؿ " الفرنسػية و"إينػي "

اإليطالية و"نوفاتيؾ " الروسية ،لمتنقيب عف النفط والغاز في الرقعتيف 4و 9مف المياه اإلقميمية المبنانية
حيث أعمنت إسرائيؿ إنتقادىا ليػذه الخطػوة مػف قبػؿ الحكومػة المبنانيػة واصػفتيا "بالتصػرؼ اإلسػتفزازي"

(موقع أمد لإلعالـ :2018 ،موقع إلكتروني)
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وفي مقابػؿ ذلػؾ فقػد أعمػف وزيػر الػدفاع اإلسػرائيمي أفيغػدور ليبرمػاف أف "بمػوؾ الغػاز فػي البحػر

رقػػـ  9ىػػو إلس ػرائيؿ ومػػع ذلػػؾ أعمػػف لبنػػاف مناقصػػة بشػػأنو " واعتبػػر رئػػيس الجميوريػػة المبنانيػػة العمػػاد
ميشػػاؿ عػػوف أف مػػا قالػػو وزيػػر الػػدفاع اإلسػرائيمي عػػف البمػػوؾ رقػػـ  9فػػي الميػػاه اإلقميميػػة المبنانيػػة الػػذي

لزمو لبناف يشكؿ تيديداً مباش اًر لمبناف ولحقو في ممارسة سيادتو الوطنية عمى مياىو اإلقميميػة ،يضػاؼ
لسمسمة التيديدات واالنتياكات االسرائيمية المتكررة . )IM Lebanon, 2018: net( .

انظر ممحؽ رقـ ( : ) 3/1خريطو توضح بموكات النفط والغاز البحرية مع التركيز عمي البموؾ رقـ9

كم ػػا اعتب ػػر ح ػػزب اهلل المبن ػػاني تصػ ػريحات ليبرم ػػاف ح ػػوؿ بم ػػوؾ  9لمغ ػػاز "تعبيػ ػ اًر جدي ػػداً ع ػػف

األطماع اإلسرائيمية فػي ثػروات لبنػاف "وتنػدرج فػي اطػار السياسػة العداونيػة ضػد لبنػاف وسػيادتو وحقوقػو

المشػػروعة" ،وأكػػد حػػزب اهلل بأنػػو سيتصػػدى بحػػزـ ألي اعتػػداع عمػػى ثرواتنػػا ( .بوابػػة اليػػدؼ :2018 ،
موقع إلكتروني)
ومف خالؿ ما تقدـ :يتضح أَف إِسرائيؿ ال تنظػر لمحقػوؽ المبنانيػة ،كحقيػا فػي اسػتغالؿ ثرواتيػا

البحرية بعيف اإلىتماـ ،وال تحتػرـ أحقيػة لبنػاف فػى امتالكػو لثرواتػو وحريػة اسػتغاللو ليػا ،كمػا ال تكتػرث
لكػػؿ األصػوات المناديػػة بػػاحتراـ القػػانوف والمعاىػػدات واإلتفاقػػات الدوليػػة بيػػذا الخصػػوص .وعمػػى صػػعيد
مخػػر :فػػإف لبنػػاف ال يرغػػب بفػػتح قن ػوات لمتفػػاوض مػػع إس ػرائيؿ بخصػػوص مسػػألة ثرواتػػو البحريػػة ،كػػوف
المسألة معقدة وليست باليينة ،ولكف البد التأكيد عمى مدى األىمية التى يكتسبيا قطاع الطاقة المبنػاني

فػػي حػػوض شػػرؽ البحػػر المتوسػػط عنػػد شػػركات الػػنفط العالمي ػة ،واذا إسػػتطاع لبنػػاف مػػف السػػيطرة عمػػى
موارده البحرية بحرية كاممػة ،فػإف ذلػؾ سػيكوف عػامالً ميمػاً جػداً بتحػوؿ لبنػاف مػف دولػة مسػتورد لمطاقػة

الى دولة منتجة ومصدرةٌ ليا .كما نرى بأف الدولة المبنانية جراع تحقيػؽ ذلػؾ يعترييػا عقبػات دبموماسػية
وسياسية وجيوبوليتيكية وجيوسياسية أماـ خطوات تطوير مصادرىا وثرواتيػا مػف الغػاز الطبيعػى والػنفط
داخؿ الحوض الشرقي لمبحر المتوسط.

ثانياً :التوجيات المصرية تجاه اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط
زاد الطمب المحمي عمى الطاقة في مصر بداية عاـ  ،2015حيث لـ تعد مصر مصػد اًر لمغػاز

الطبيعي كما كانت في السابؽ وأضحت مسػتوردة لمغػاز ،بػؿ وبػدأت الحكومػة المصػرية باسػتيراد الغػاز
مػف إِسػرائيؿ عبػر شػركة أَمريكيػة مطمػع عػاـ  ،2015األَمػر الػذي أَدى إِلػى جػدؿ محمػي .إضػافة إلػى

ذلؾ :استوردت مصر الغاز اإلسرائيمي باألسعار العالمية ،عمى الرغـ مف تصديرىا لمغاز إلػى إسػرائيؿ
بأسعار أقؿ بكثير ِمف األسعار العالمية خالؿ العقد الماضي)Abdel Ghafar, 2015: p. 2( .
لػػذلؾ :فػػإف الوجيػػة الواضػػحة أمػػاـ مصػػر ىػػي إس ػرائيؿ مػػف أجػػؿ اسػػتيراد الغػػاز ،وذلػػؾ نتيجػػة

لصعوبة التعايش مع تزايد الطمب المحمي عمى الطاقة ،وااللتزاـ بعقود تصػدير الغػاز الطبيعػي المسػاؿ.
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وقػػد درسػػت إسػرائيؿ أيض ػاً فكػرة احتمػػاؿ تصػػدير الغػػاز إلػػى مصػػر مػػف حقػػؿ "تامػػار" الػػذي بػػدأ باإلنتػػاج
لتمبية الطمب المحمي ،إالت أف خطوط تصػدير الغػاز اإلسػرائيمي إلػى مصػر سػيكوف عكػس اتجػاه خطػوط
نقػػؿ الغػػاز بػػيف البمػػديف .وبسػػبب تعػػرض الخػػط القػػديـ لعمميػػات تخريػػب متعػػددة ،فػػالمقترح ىػػو بنػػاع خػػط

جديػػد لتوريػػد الغػػاز فػػى البحػػر .وتأمػػؿ مصػػر -ربمػػا بشػػيع مػػف التفػػاؤؿ -فػػي أف تصػػبح مسػػتقمة عمػػى
صػػعيد اسػػتيراد الغػػاز بحمػػوؿ عػػاـ  ،2020ولك ػػف بإمكػػاف قبػػرص أو إس ػرائيؿ أف تسػػتمر فػػي اس ػػتخداـ
منشصت تسييؿ الغاز الطبيعي الواقعة عمػى سػاحؿ دلتػا النيػؿ ،لمعالجػة الغػاز الػذي تسػتخرجو أي منيمػا

قبؿ تصديره)Henderson, 2015: net( .

ولكف صناع السياسة المصرية في مجاؿ الطاقة يروف أف االسػتيراد مػف إسػرائيؿ أمػ اًر منطقيػاً،

ألف بعض البنل التحتية الحالية المستخدمة في صادرات الغاز يمكف أف تستخدـ اآلف لالستيراد ،عمى

الرغـ مف األضرار التي ألحقتيا بيا المجموعات المسمحة في سيناع مف خالؿ تفجير خطوط األنابيػب

بشػػكؿ منػػتظـ ،ولكػػف األمػػر اختمػػؼ فػػي التوجيػػات المص ػرية بعػػد اكتشػػاؼ حقػػؿ "زوىػػر" الضػػخـ عػػاـ

(Abdel Ghafar, 2015: p.( .2015

لػػذلؾ :فػػإف اكتشػػاؼ حقػػؿ "ظيػػر" الضػػخـ والواعػػد والػػذي يعتبػػر بمثابػػة أكبػػر حقػػوؿ الغػػاز فػػي

منطقة البحر المتوسط ،بؿ ُيعد بمثابة نقمػة كبيػرة فػي رسػـ الخطػط والسياسػات المرتبطػة بالطاقػة والغػاز
الطبيعػي فػي المنطقػة .سػيترتب عميػو العديػد مػف اإلشػارات التػى سػتؤثر عمػى خريطػة الطاقػة فػي مصػػر
والمنطقة أيضاً ،كما سيكوف لو تػأثير عمػى إسػرائيؿ مػف خػالؿ إيقػاؼ صػفقة تصػدير الغػاز التػى وقعػت

بينيػػا وبػػيف مصػػر .وبػػالرغـ مػػف أف حقػػؿ الغػػاز الطبيعػػي "زوىػػر" سػػيعمؿ عمػػى تغطيػػة جػػزعاً كبي ػ اًر مػػف
عجز الغاز الذي تعاني منو مصر ،ولكف بالمقابؿ :لف يضع مصر عمػى قائمػة الػدوؿ الكبيػرة المصػدرة

لمغاز في المنطقة.

 -1التوجهات المصرية االستثمارية في الغاز الطبيعي
حاولت الحكومة المصػرية حػؿ مشػكمة ارتفػاع أسػعار حفريػات الغػاز الطبيعػي عػف طريػؽ رفػع

أسعار الوقود المحمية ،وخفض مدفوعاتيا إلى شركات الػنفط بنحػو النصػؼ ،األمػر الػذي نػت عنػو فػي

عاـ ،2015موافقة شركة الطاقة العمالقة البريطانية "بي بي" عمى إنفاؽ  12مميار دوالر لتطوير كمية

كبيرة مف الغاز البحري لمسوؽ المصرية .ومع إمدادات جديدة كبيرة مف الغاز الطبيعي قد تكوف مصر

قػادرة عمػى وقػؼ حػرؽ الػنفط لتوليػد الكيربػاع ،والبػدع فػي تصػدير الػنفط بػدالً مػف ذلػؾ .ومػف شػأف

اإلمدادات المحمية الجديػدة مػف الغػاز الطبيعػي أف تسػاعد عمػى الحفػاظ عمػى المػوارد الشػحيحة بالعممػة
األجنبية ،وقد تحفز االستثمار في المصانع ومحطات الطاقة الكيربائية التي تعمؿ بالغاز.

))Reed, 2015: p. 1
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ومف شأف حقؿ "زوىر" أف يخدـ السوؽ المحميػة المصػرية بشػكؿ أساسػي ،ممػا يعػوض االنخفػاض

السريع في اإلنتاج الحاصؿ داخمياً ،األمر الذي جعؿ الػبالد تكػافح بشػكؿ مت ازيػد لتمبيػة الطمػب المحمػي.
وبدأت مصر في استيراد الغاز الطبيعي المساؿ ػبم  2015مف خالؿ وحدتيف لمتخزيف ،واعادة وحدة

التخػزيف العائمػة المسػتأجرة لمػدة خمػس سػنوات .وتبعػاً لػذلؾ :انخفضػت صػادرات مصػر مػف الغػاز

الطبيعي المساؿ مف مستوى يبدأ مف حوالي  15مميار متر مكعب عاـ 2005إلى ما يقرب مف الصفر

فػي عػاـ  ،2014ممػا أدى إلػى توقػؼ مصػانع الغػاز الطبيعػي المسػاؿ فػي الػبالد تمامػاً .ومػع إمكانيػة

إنتاج حقؿ "زوٌﺮ" فإف ذلؾ سيكوف بمثابة إغاثة كبيرة لسوؽ الغاز الطبيعي المقيد في مصر .ويتوقع

أف يصػؿ حقػؿ "زوٌر" إِلػى إمكانياتػو اإلنتاجيػة الكاممػة فػي عػاـ  ،2020ممػا سػيجعؿ مصػر منػذاؾ
مصد اًر لمغاز الطبيعي المساؿ(Zachmann & Tagliapietra , 2015: p. 2) .
 -2التوجيات المصرية تجاه التعاون الدولي

تعػد مصػر ثػاني أكبػر منػت لمغػاز الطبيعػي فػي أفريقيػا ،حيػث بمغػت احتياطياتيػا المؤكػدة

77ترليوف قدـ مكعب ،ولكف في السنوات األخيرة تراجع اإلنتاج في مصر عػف مواكبػة الطمػب المحمػي
المتنػامي بسػرعة ،ومػرد ذلػؾ االضػطرابات السياسػية التػي أدت إلػى تبػاطؤ عمميػات االستكشػاؼ

واالسػتثمار ،حيػث شػيدت الػبالد انقطاعػاً منتظمػاً فػي التيػار الكيربػائي .وألف نظػامي حسػني مبػارؾ

ومحمد مرسي سقطا خالؿ فترات انقطاع التيار الكيربائي بشكؿ منتظـ ،فإف الحكومػة المصػرية حاليػاً

تُعػد ٌيشي االنقطاعػات تيديػداً لألمػف القػومي .ومػف أجػؿ الحفػاظ عمػى األضػواع وقمػع االضػطرابات
المحتممػة ،حولػت القػاىرة الطاقػة مػف الصػناعة إلػى المنػاطؽ السػكنية ،ووقعػت صػفقات السػتيراد الغػاز
الطبيعػى المسػاؿ بمبػالغ باىظػة ،وىنػا تراكمػت الػديوف المت ازيػدة لشػركات الػنفط والغػاز األجنبيػة عمػى
الدولة المصرية(Zhukov, 2015: p. 1) .

ونالحػظ أف حالػة عػدـ االسػتقرار الػداخمي لمصػر أدى لمعديػد مػف األزمػات؛ بػؿ والعجػز الشػديد

عػػف إدارة م ػوارد الػػبالد وثرواتيػػا بمػػا يحقػػؽ الفائػػدة لمصػػر وعمػػى األصػػعدة كافػػة ،وبعػػدما كانػػت مصػػر
مصدرة لمغاز الطبيعى وبأسعار أقؿ بكثير مف السعر العالمى ،أدي بيا األمر إلى إلغاع صفقة تصدير

الغاز إلى إسرائيؿ ،لذلؾ :سعت الدولة لتوفير المناخ لجذب مزيد مف االسػتثمارات ،وتحويػؿ مصػر إلػى
مركز إقميمي لتجارة وتداوؿ البتروؿ والغاز ،وعممت عمى تطوير ىػذا القطػاع لتحقيػؽ أكبػر اسػتفادة مػف

االكتشافات الجديدة في مجاؿ الغاز الطبيعي ،ومف خالؿ توقيع اتفاقيات لمتنقيب واعادة التفاوض عمى

أسعار اإلنتػاج ،ومسػابقة الػزمف لالسػراع بتنفيػذ المشػروعات اإلسػتثمارية مػف أجػؿ الوصػوؿ بالدولػة الػى
حد االكتفاع الذاتى مف الطاقة.
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ولكف األمر اختمؼ بعدما تـ اكتشاؼ حقؿ "زوىػر" فػي شػرؽ البحػر المتوسػط بالنسػبة لمحكومػة

المصػرية ،وخاصػة مػع وجػود الكميػات اإلجماليػة التػي تػـ العثػور عمييػا فػي كػؿ مػف إسػرائيؿ وقبػرص
ومصر والتي تجاوزت  2000مميار متر مكعب .ولكف تواجً ىذه االستكشافات مشكمة تعذر الوصػوؿ
إلى األسواؽ اإلقميمية ،بسبب التوترات السياسية السائدة في المنطقة .وبالرغـ مف ٌشي التػوترات إالت أف
الرغبة فػي تحقيػؽ الػدخؿ عمػى المػدى الطويػؿ سػيزداد أىميػة بالنسػبة لػدوؿ المنطقػة .كمػا وتشػيد تركيػا
نمواً سريعاً في الطمب عمى الغاز ،ومف المحتمؿ أف تصبح منطقة شرؽ المتوسط مم اًر مخر إلمدادات

الغػاز إلػى أوروبػا التػي ترغػب فػي تنويػع قاعػدة إمػداداتيا بعيػداً عػف روسػيا .وقػد أدى اكتشػاؼ حقػؿ
"زٌَر" إلى زيادة طموحات إسرائيؿ في استخداـ محطات تصدير الغػاز الطبيعػي المسػاؿ فػي مصػر،

ممػا وضػع جميػع خيػارات التعػاوف االقميمػي عمػى الطاولػة ،وسيشػيد السػوؽ العػالمي لمغػاز الطبيعػي

المسػاؿ إمػدادات إضػافية مػف الغػاز الطبيعػي مػف مصػر .وسػيؤدي عػرض ٌيشي الكميػات إلػى زيػادة

العػرض العػالمي المتوقػع فػي السػوؽ بشػكؿ ٌبم ي .،وبالنسػبة لممنتجػيف المشػاركيف فػي مشػاريع الغػاز

الطبيعي لمصر ،يمكف أف تؤثر أحجاـ منخفضة التكمفة مف ٌشي المشاريع عمػى قػ اررات االسػتثمار فػي
مشاريع تسييؿ أخرى قيد النظر في محافظيـ الخاصة ،بمعنى أف انخفاض تكمفة ٌشي المشاريع سػيزيد

مف عمؿ الشركات الستكشاؼ الغاز الطبيعي في مصر وتطويره.
)(Anders & Kerri, 2015: p. 3
ومػػف جانػػب مخػػر يجػػب عمػػى الدولػػة المص ػرية أف يكػػوف لػػدييا توجيػػات لمقيػػاـ بخطػػط تنمويػػة

لحقوؿ الغػاز المكتشػفة لتمبيػة احتياجػات السػوؽ المحميػة مػف الغػاز الطبيعػي ،وسػوؼ يػزداد اإلنتػاج بعػد

دخػػوؿ مبػػار جديػػدة عمػػى خػػط اإلنتػػاج مػػع حقػػؿ "زوىػػر" ،لػػذلؾ :فػػإف إنتػػاج مصػػر مػػف الغػػاز الطبيعػػي
سيرتفع مقارنة بمراحؿ االنتاج السػابقة ،ولكػي تسػتطيع الدولػة المصػرية مػف تحقيػؽ اإلسػتفادة جػراع ىػذه

ػاع ذاتي ػاً مػػف الغػػاز
اإلكتشػػافات ،والمتوقػػع بػػأف تشػػيد مصػػر نيايػػة عػػاـ  2018وبدايػػة عػػاـ  2019اكتفػ ً
الطبيعػي ،وجػػب عمييػػا أف ت ارجػع سياسػػاتيا الماليػػة المتعمقػة بأسػػعار تصػػدير الغػاز وفػػؽ السػػعر العػػالمى
ليػػذا المنػػت الميػػـ ،حيػػث كانػػت يبػػاع إلس ػرائيؿ ب ػثمف يت ػراوح بػػيف  70سػػنتاً و 1,5دوالر لممميػػوف وحػػدة

ح اررية ،بينما يصؿ سػعر التكمفػة  2,65دوالر .وبنػاع عمػى ذلػؾ :فػإف اإلصػالحات االقتصػادية سػيكوف
ليػػا دور بػػارز وفعػػاؿ فػػي جػػذب الشػػركاع والمسػػتثمريف األجانػػب ،كمػػا سػػيكوف إلعتمػػاد التسػػعير الجديػػد

إلنت ػػاج الغ ػػاز الطبيع ػػي دو اًر ميمػ ػاً ف ػػي تحقي ػػؽ المنفع ػػة والفائ ػػدة لجمي ػػع األطػ ػراؼ الداخمي ػػة والخارجي ػػة،
وتشجيعيـ عمى اإلسراع في وضع خطط لتنمية واستكشاؼ حقوؿ الغاز الجديدة.

وبناع عمى اكتشاؼ حقؿ "زوٌر" الضخـ سيتعيف إعادة رسـ الخطط المتعمقػة بكيفيػة اسػتثمار

حقػؿ "ليفياثػاف" فػي إسػرائيؿ ،حيػث إف الخيػارات الوحيػدة المتبقيػة اآلف لػدى اسػرائيؿ ٌي ،بنػاع محطػة

تسييؿ لمغاز الطبيعي المساؿ ،إما في قبرص أو في إسػرائيؿ نفسػيا ،أو خػط أنابيػب مباشػر إلػى تركيػا،
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حيث سيشيد السوؽ العالمي لمغاز الطبيعي المساؿ المزيد مف اإلمدادات غير المتوقعة ،وانخفاض في

الطمب المصري. (Anders, & Kerri, 2015: p. 3) .

ولتوضيح ذلؾ انظر ممحؽ رقـ ( )3/2خريطو توضح موقع حقؿ الغاز المصري " ظير"
 -3التوجيات المصرية لترسيم الحدود مع دول الجوار اإلقميمي
بذلت الحكومة المصرية خطوات عمميػة عمػي مسػتوى دوؿ اإلقمػيـ مػف أجػؿ ترسػيـ الحػدود فيمػا

بينيما وكانت عمى النحو التالى :

أ -ترسيم الحدود المصرية مع قبرص
يوجػػد إتفػػاؽ عمػػى الحػػدود بػػيف مصػػر وقبػػرص واليونػػاف ،وأيض ػاً تعاون ػاً مشػػتركاً بيػػنيـ ،واألزمػػة

الحقيقية في ترسيـ الحػدود تكمػف بػيف مصػر واسػرائيؿ وفمسػطيف ،ىػذا مػا أكػده المينػدس مػدحت يوسػؼ
نائػػب رئػػيس ىيئػػة البتػػروؿ المصػػري األسػػبؽ الفت ػاً" :لػػو حقػػؿ غػػاز عمػػى ش ػواطئ غ ػزة ،فممػػف الممكيػػة

ستكوف؟!" .معتقداً أف األمػر لػف يصػؿ إلػى نػزاع عسػكري فػي المنطقػة ،ولكػف ىنػاؾ مػف يتخػذ إجراعاتػو
لحمايػػة مصػػالحو وثرواتػػو الطبيعيػػة فػػي البحػػر المتوسػػط ،مشػػي اًر إلػػى أنػػو يػػرى أف مصػػر حصػػمت عمػػى

فرقاطػػة بحريػػة مػػف أجػػؿ ىػػذا اليػػدؼ ،فض ػالً عػػف قيػػاـ إس ػرائيؿ ىػػي األخػػرى بش ػراع غواص ػات ،وأيض ػاً
وضػػع ص ػواريف دفػػاع جػػوي لحمايػػة منصػػات الغػػاز الطبيعػػي التابعػػة ليػػا فػػي البحػػر المتوسػػط( .الميثػػي،

 :2016موقع إلكتروني)
ولقػػد اتفقػػت مصػػر وقبػػرص واليونػػاف عمػػى االرتقػػاع بمسػػتوى التعػػاوف الثالثػػي ،بمػػا يتناسػػب مػػع

مس ػ ػػتوى العالق ػ ػػات والتنس ػ ػػيؽ السياس ػ ػػي الق ػ ػػائـ لت ػ ػػوفير م ػ ػػدخؿ طبيع ػ ػػي لتعزي ػ ػػز التع ػ ػػاوف ب ػ ػػيف أفريقي ػ ػػا
وأوروبا .وأشار رئيس الوزراع اليوناني أليكسيس تسيبراس :إف بالده سػتبدأ مشػاورات مػع كػؿ مػف مصػر
وقبرص لترسيـ الحػدود البحريػة فػي شػرؽ المتوسػط .وقػاؿ تسػيبراس :إف ىػذه الحػدود سػيتـ ترسػيميا فػي

مناطؽ مػف الميػاه اإلقميميػة ال تحتػاج إلػى موافقػة "دولػة ثالثػة" .وفػي المقابػؿ :تتنػازع تركيػا واليونػاف منػذ
عقود عمى ترسيـ الحدود البرية والبحرية والجوية بينيما في مناطؽ مف بحر إيجو .وقد اكتشفت قبػرص

وجود غاز طبيعي في المياه قبالة سواحميا عاـ  ،2011فػي خطػوة اعترضػت عمييػا أنقػرة بػدورىا .وأنػو
في حالة توقيع أي اتفاقيػات ترسػيـ الحػدود البحريػة مػع قبػرص واليونػاف بػدوف بنػود تػنص صػراحة عمػى

حفظ حقوؽ مصر فػي حقػوؿ الغػاز ،سػيترتب عميػو حرمػاف مصػر االسػتفادة مػف ثػروات الغػاز والبتػروؿ
فى قاع البحر المتوسط } .وتحػدث السػفير إبػراىيـ يسػري فػي تصػريحات لصػحيفة "العربػي الجديػد" :إف
الحكومػة الحاليػػة فػػي حالػػة توقيعيػػا اتفاقيػػة ثنائيػػة مػع قبػػرص بترسػػيـ الحػػدود ،تكػػوف قػػد منحػػت الحكومػػة
القبرصػية منػاطؽ كبيػرة مػف الميػػاه االقتصػادية المصػرية مػف المحتمػؿ وجػػود غػاز بيػا .ووصػؼ إبػراىيـ
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االتفاقيات الثنائيػة التػي تبرميػا مصػر مػع اليونػاف وقبػرص "بالنكايػة فػي تركيػا "{ ( .المصػري:2015 ،

موقع إلكتروني)

ب -ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وتركيا
يتبف أف أقصر مسافة بيف مصر وتركيا ،ىي الخط الواصؿ بػيف شػاطئ
بالعودة إلى الجغرافياّ :
"بمطيـ" المصري وأرخبيؿ "شاويش كػوي" ،وتسػاوي  274مػيالً بحرّيػاً ( 507.5كيمػو متػرات)،وىػي أقػؿ

مػػف أقصػػر مسػػافة بػػيف قبػػرص واليونػػاف بق اربػػة  32مػػيالً بحرّي ػاً ( 59.3كيمػػو مت ػ اًر) .وفػػي خريػػؼ عػػاـ

 ،2013اتّفقػت مصػػر واليونػػاف عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة ثنائيػػة لترسػػيـ الحػػدود البحريػػة ،عمػػى الػرغـ مػػف توقّػػع
اعتػ ػراض محتم ػػؿ م ػػف تركي ػػا الت ػػي يع ػػرؼ عني ػػا معارض ػػتيا أف تَُر ّس ػػـ اليون ػػاف بش ػػكؿ أح ػػادي منطقتي ػػا

توس ػػط .وثم ػػة مفارق ػػة ف ػػي موق ػػؼ مص ػػر؛ فف ػػي ش ػػرؽ ال ػػدلتا تم ػػر
الم ّ
االقتص ػػادية الخالص ػػة ف ػػي البح ػػر ُ
الشاحنات التركية بطريقة شبو مجانية مف دوف مبرر مع ضياع بميوف دوالر عمى قنػاة السػويس سػنوياً.

وفػػي غػػرب الػػدلتا تسػػعى مصػػر لترسػػيـ حػػدودىا مػػع اليونػػاف نكايػػة بتركيػػا ،حتػػى لػػو تضػ ّػمف ذلػػؾ تفريطػاً
بميػػاه وثػػروات نفطيػػة مص ػرية .وفػػي الحػػديث عػػف حقػػؿ غػػاز شػػرؽ دميػػاط ،تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف حفػػر

إسرائيؿ حقمي "لفياثاف" و"أفروديت" ،يعني أف الصراع انتقؿ إلى تأميف مسػارات تصػدير الغػاز .كمػا أف
إنشػػاع أنبػػوب لتصػػدير الغػػاز عبػػر قبػػرص واليونػػاف يحتػػاج ُمصػػادرة الميػػاه البحريػػة المص ػرية المحاذيػػة

لتركيا ،إضافة إلى وجود مشكمة ىندسية ىائمة تتمثّؿ في إنشاع أنبوب الستخراج الغاز عمى عمؽ مائي
يتراوح بيف  6-4مالؼ متر .وفي نياية عاـ  ،2012أدرجت المفوضية األوروبية  5مشاريع لنقؿ غاز

شػػرؽ المتوسػػط ،تشػػمؿ مشػػاريع لخطػػوط تمػػر عبػػر قبػػرص واس ػرائيؿ ،ومػػف قب ػرص إلػػى جزي ػرة كريػػت،

ومنيا إلى أوروبا ،وتحويؿ جزع كبير مػف غػاز البحػر المتوسػط إلػى طاقػة كيربائيػة فػي قبػرص ،وانشػاع

المولػػدة مػػف الغػػاز فػػي قبػػرص إلػػى كريػػت ثػػـ اليونػػاف فإيطاليػػا ،وربػػط
كابػػؿ كيربػػائي لتصػػدير الكيربػػاع ّ
كيربائي بيف كريت ومصر لتصدير الكيرباع إلى مصر( .الشافعي :2013 ،موقع إلكتروني)
كم ػػا تض ػػـ أجن ػػدة المفوض ػػية عشػ ػرة مش ػػاريع أخ ػػرى لتخػ ػزيف الغ ػػاز القبرص ػػي واإلسػ ػرائيمي ف ػػي
اليوناف ،وربط اليوناف ببقية أوروبا عبر أنابيب تصدير غاز ،وكابالت ربط كيربػائي .وفػي صػيؼ عػاـ

 ،2013أعمنػػت المفوضػػية األوروبيػػة عػػف قُػػرب تمويػػؿ مشػػروعيف مػػف الخمسػػة عشػػر مشػػروعاً المػػذكورة
منف ػاً ،ىمػػا خػػط أنابيػػب الغػػاز بػػيف قبػػرص وكريػػت ،وانشػػاع محطػػة إسػػالة غػػاز فػػي قبػػرص .ولػػـ تػػذكر
المفوضية كممة تشير إلى أف األنابيب بػيف قبػرص واليونػاف تمػر فػي ميػاه مصػرية ،أي أنيػا تقػع ضػمف

الحدود البحرية االقتصادية لمصر ،ما يفترض موافقة مصر عمػى التنػازؿ عػف مياىيػا االقتصػادية لكػي
تتواص ػػؿ ح ػػدود قب ػػرص واليون ػػاف ،أو  -وى ػػو االحتم ػػاؿ األسػ ػوأ -أف المفوض ػػية حص ػػمت عم ػػى موافق ػػة

صرحت رئيسة المجنة الفرعيػة لمشػرؽ
مصرية غير ُمعمنة تتضمف ىذا التنازؿ .وفي خريؼ عاـ ّ 2013
فضػػؿ خطػػة تصػػدير الغػػاز اإلس ػرائيمي والقبرصػػي إلػػى
األوسػػط فػػي الكػػونغرس بػػأف الواليػػات المتحػػدة تُ ّ
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أوروب ػػا عب ػػر اليون ػػاف .واس ػػتطراداً :ربم ػػا س ػػاور ال ػػبعض أف التصػ ػريح ُيمق ػػي الض ػػوع عم ػػى داف ػ ٍػع محتم ػػؿ
لمسارعة مصر واليوناف إلى ترسيـ حدودىػػما االقتص ػػادية بحرياً ،بما يتضمف تنازؿ مصر عف مس ػػاحة
مف المياه االقتصادية تزيد عف ضعفي مساحة الدلتا ،كما تحرـ مصر مف حدود مائية مػع تركيػا ،وىػي

الدولة المقابمة مباشرة لمساحؿ المصري شماالً( .الشافعي :2013 ،موقع إلكتروني) .

 -4التوجيات المصرية تجاه إسرائيل في مسألة الغاز الطبيعي
لعؿ أبرز ما نت مف صراعات بعد اكتشاؼ الغػاز الطبيعػي فػي منطقػة شػرؽ البحػر المتوسػط،
ىو الصراع بيف مصر واسرائيؿ ،حيث حققت إسرائيؿ اكتشػافات ىائمػة فػي البحػر المتوسػط ،فقػد صػرح

وزير الطاقة اإلسػرائيمي سػيمفاف شػالوـ" :إسػرائيؿ تمتمػؾ غػاز يكفييػا ربػع قػرف قػادـ ،فضػالً عػف تصػدير

 %40منو إلى الخارج ،وفي نفس الوقت يتدىور وضع الغاز في مصر لقمة االكتشافات ،مما أدى إلى

احتياج مصر لالستيراد لتتحوؿ مػف دولػة مصػدرة إلػى ُمسػتوردة لمغػاز الطبيعػي ،ولكػف لػـ يسػتمر األمػر
طويالً ،حيث أعمنت شركة "إيني" اإليطاليػة صػاحبة حػؽ التنقيػب عػف اكتشػاؼ حقػؿ مصػري مػف أكبػر

حقػػوؿ الغػػاز بالعػػالـ وىػػو ُ"زوىػػر" ،ليػػدمر أحػػالـ تػػؿ أبيػػب فػػي بيػػع الغػػاز المكتشػػؼ لمصػػر .ولػػـ تقبػػؿ
إسرائيؿ باألمر الواقع ،وسعت بالضغط عمى مصر عف طريؽ التحكيـ الدولي بعد وقؼ ضف الغاز ليا
بعد عاـ  ،2011حيث قررت المحكمة تغريـ مصر تعويضات لدولػة االحػتالؿ اإلسػرائيمي ،عمػى الػرغـ
م ػػف امتالكي ػػا اآلف الحتي ػػاطي غ ػػاز ىائ ػػؿ ،لت ػػرد مص ػػر بتجمي ػػد مفاوض ػػات اس ػػتيراد الغ ػػاز اإلسػ ػرائيمية،

وخاصة بعػد اكتشػاؼ حقػؿ الغػاز " ُزوىػر" لتظػؿ األزمػة قائمػة بػيف القػاىرة وتػؿ أبيػب( .الميثػي:2016 ،
موقع إلكتروني) .ففي فبراير/شباط  ،2018أعمنت مجموعة "ديميؾ" اإلسػرائيمية لمطاقػة أنػو تػـ التوصػؿ
إلػى اتفػاؽ بػػيف شػريكيا األمريكػي "نوبػػؿ إنيرجػي" لتزويػد شػػركة "دولفينػوس" المصػرية ب ػ 644مميػار متػػر

مكعػ ػػب م ػ ػػف الغ ػ ػػاز ،وستس ػ ػػتخرج ىػ ػػذه الطاق ػ ػػة م ػ ػػف حقم ػ ػػي "تامػ ػػار" و"ليفياث ػ ػػاف" البحػ ػ ػريتيف ف ػ ػػي البح ػ ػػر

المتوسط المذيف اكتشفتيما تؿ أبيػب عػامي  2009و ،2010وتقػدر تكمفتػو بقيمػة  15مميػار دوالر ،يػتـ
بموجبيا تصدير الغاز اإلسرائيمي لمصر( .وكالة نوف بوست  :2018 ،موقع إلكتروني).

ثالثاً :التوجيات الفمسطينية الكتشاف الغاز الطبيعي في قطاع غزة
فػػي تشػريف الثػػاني (نػػوفمبر)  ،1999وقعػت السػػمطة الفمسػػطينية عقػػداً لمػػدة  25عامػاً لمتنقيػػب

عف الغاز مع مجموعة شركات الغاز البريطانية (بريتش غاز ،)BG -حيث اكتشفت الشركة البريطانية

في وقت سابؽ مف ذلؾ العاـ حقؿ غاز كبيػر ،أطمػؽ عميػو اسػـ "غػزة مػاريف" عمػى مسػافة  17إلػى 21

مػػيالً بحري ػاً مػػف سػػاحؿ غ ػزة ،حيػػث يقػػع ثالثػػة أربػػاع الحقػػؿ فػػي الميػػاه الفمسػػطينية .وفػػي عػػاـ ،2000
حفرت (بريتش غػاز) اثنػيف مػف اآلبػار فػي الميػداف ،وأجػرت د ارسػات الجػدوى مػع نتػائ جيػدة .وبحسػب
اتفاقات أوسمو -،وعمى وجو التحديد اتفاؽ غزة /أريحا لعػاـ  ،1993الػذي أكػده االتفػاؽ المؤقػت التفػاؽ
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أوسػػمو الثػػاني لعػػاـ  – 1995تتمتػػع السػػمطة الفمسػػطينية بالسػػمطة البحريػة عمػػى ميػػاٌييٍا حتػػى  20مػػيالً
بحريػاً ( 23مػيالً) مػػف السػاحؿ الػذي يسػػمح بأنشػطة الصػيد والترفيػػو واألنشػطة االقتصػادية بمػػا فػي ذلػػؾ

الحفػػر .ولكػػف اتفػػاؽ أوسػػمو يعطػػي إس ػرائيؿ أيض ػاً الحػػؽ فػػي منػػع المػػرور البحػػري داخػػؿ ٌييشي المنطقػػة
ألسػػباب أمنيػػة .وعػػالوة عمػػى ذلػػؾ :تطػػورت تنميػػة حقػػوؿ الغػػاز مػػع المقاومػػة اإلس ػرائيمية فػػي كػػؿ مػػف
األوساط التجارية والسياسية .وقد قػدمت الشػركات فػي (اتحػاد يػاـ ثيتػيس) الػذي أنشػئ لمعمػؿ فػي حقػوؿ

الغاز اإلسرائيمية المجاورة التماساً لمحكومة اإلسرائيمية لمنع (بػريتش غػاز) مػف الحفػر فػي غػزة ،والسػبب
الذي تـ تقديمو ىو أف السمطة الفمسطينية ليست ذات سيادة ،وبالتالي :ال يمكػف أف تسػتفيد مػف معاىػدة

قانوف البحار .ومع ذلؾ :في تموز (يوليو)  ،2000مػنح رئػيس الػوزراع اإلسػرائيمي أييػود بػاراؾ تفويضػاً

أمنياً لشركة (بريتش غاز) البريطانية لحفر البئػر األوؿ (البئػر البحػري ،)1كجػزع مػف اعتػراؼ سياسػي-
ولكف ليس ممزماً مف الناحية القانونيػة ِإلسػرائيؿ .-وفػي تشػريف الثػاني (نػوفمبر)  ،2000بػدأت (بػريتش
غاز) حفر البئر الثاني( ،البئر البحري )2لتقييـ كمية الغاز وجودتو)Antreasyan, 2013: p. 2 ( .

وبناع عمى ما سبؽ ،فإننا نؤكد عمى أف اكتشاؼ حقؿ غزة البحري في عاـ  1999كاف سابقًا لغالبية
ً
الحقوؿ التى تـ اكتشافيا في شرؽ البحر المتوسط؛ لكنو لـ ينتقؿ إلى مرحمة التطوير ،بسبب عدـ
االستقرار السياسي في المنطقة .لذلؾ قررت شركة  Shellالبريطانية اليولندية الكبرى بيع كامؿ
حصتيا البالغة  ٪90مف مشروع غاز غزة البحري إلى شركة استثمارية محمية ،والتي تخطط لجمب
شريؾ دولي جديد متخصص لممساعدة في تطوير المشروع الذي تأخر طويالً بالنسبة لشركة -Shell
التي ورثت المشروع مف خالؿ استحواذىا عمى مجموعة  BGفي المممكة المتحدة في عاـ .2016
وىنا أعمف صندوؽ االستثمار الفمسطيني شراعه حصة شركة  Shellفي حقؿ غاز غزة
البحري ،وسيزيد صندوؽ االستثمار الفمسطيني  PIFحصتو ؿ  ، ٪27.5وشركة المقاولوف المتحدوف
 CCCبنسبة  ، ٪27.5وسيتـ بيع نسبة  ٪45المتبقية لشركة تشغيؿ دولية مطورة  ،وقاؿ الصندوؽ:
"ستركز  PIFبالتعاوف مع  CCCجيودىا عمى تحديد مشغؿ دولي قادر عمى تطوير اتفاقات مبيعات
الغاز ،واعداد خطة تطوير ميدانية مع المشغؿ المختار" .كما أكد الصندوؽ عمى أف الييكؿ الجديد
زخما لتطوير أحد أىـ األصوؿ اإلستراتيجية في فمسطيف ،وقاؿ" :إف تنمية غزة
لمرخصة سيعطي ً
البحرية ستكوف بشكؿ مركزي لصندوؽ االستثمار الفمسطيني ،وشريكو في التنمية ،مف خالؿ تعزيز
الرؤية الفمسطينية ألمف الطاقة المحمي ،والتى ستكوف مدعومة بقطاع مزدىر لمطاقة "Global (.
)platts, 2018: Net.
انظر ممحؽ رقـ ( : ) 3/3خريطو توضح منطقة المياه اإلقميمية مقابؿ شاطئ قطاع غزة التػى توضػح
موقع حقؿ الغاز ماريف .
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وبمػػا أف إسػرائيؿ غيػػر ممزمػػة بالمعاىػػدات الدوليػة وال سػػيما تمػػؾ المتعمقػػة بأعػػالي البحػػار وتسػػير

دائمػاً باالتجػػاه المخػػالؼ لحقػػوؽ البمػػداف ،وترسػػـ ىػػى لنفسػػيا بأنيػػا ال ارعػػى والحػػافظ لممعاىػػدات الدوليػػة.
وبذلؾ :فإف أبسط شيع فى اتفاؽ أوسمو ىو االستقالؿ الفمسطيني مف خالؿ سيطرة السمطة الفمسطينية

عمػػى مواردىػػا وعائػػدات الغػػاز المكتشػػؼ فػػي حػػدود سػػيطرتيا ،وبيػػذا :فػػإف اتفػػاؽ أوسػػمو قػػد ُحكػػـ عميػػو
بالفشؿ في نصوصو االقتصادية ،والسيطرة عمى موارد وثروات السمطة الفمسطينية إف لـ نقؿ بأنػو فشػؿ
فػػي كػػؿ الجوانػػب والمجػػاالت .وفيمػػا يمػػى تحميػػؿ لمتوجيػػات الفمسػػطينية المترتبػػة عمػػى اكتشػػافات الغػػاز

الطبيعى وممارسة الحؽ الفمسطيني في سيطرتو وامتالكو لموارده الطبيعية وخاصة الغاز :
 -1التوجيات الصراعية بين الفمسطينيين واإلسرائميين

تػرتبط جميػػع الحػػروب واالنتفاضػػات والن ازعػػات األخػػرى فػػي الشػػرؽ األوسػػط تقريبػاً بخػػيط واحػػد،

حيػث تُعػد ىػػذه الصػراعات جػزع مػػف المنافسػة المت ازيػدة عمػػى إيجػاد واسػتخراج وتسػػويؽ الوقػود األحفػػوري
الػػذي مػػف الممكػػف أف يػػؤدي اسػػتيالكو فػػي المسػػتقبؿ إلػػى مجموعػػة مػػف األزمػػات البيئيػػة الكارثيػػة .وفػػي
خضػػـ الص ػراعات العديػػدة التػػي حفػػزت عمػػى اكتشػػاؼ الوقػػود األحفػػوري فػػي المنطقػػة ،تقػػع إس ػرائيؿ فػػي

مركػػز ىػػذه الص ػراعات .وتعػػود ىػػذه الص ػراعات إِلػػى أوائػػؿ التسػػعينيات ،عنػػدما بػػدأ القػػادة اإلس ػرائيميوف
والفمسػػطينيوف فػػي النػ ػزاع عمػػى رواس ػػب الغػػاز الطبيع ػػي التػػي تشػػاع ف ػػي البحػػر المتوس ػػط قبالػػة س ػػاحؿ

غزة)Antreasyan, 2015: p. 2(.

وبسػػبب منػػع الشػػعب الفمسػػطيني الخاضػػع لالحػػتالؿ مػػف تنميػػة م ػوارده الطبيعيػػة ،فػػإف الشػػروط
العقابيػػة التػػي تفرضػػيا إسػرائيؿ عمػػى االقتصػػاد الفمسػػطيني "تعرقػػؿ أي مفػػاؽ لمنمػػو المسػػتداـ" ،ممػػا يػػؤثر

سػػمباً عمػػى تنميػػة المػوارد الطبيعيػػة الفمسػػطينية ،ويحػػد مػػف قػػدرة السػػمطة الفمسػػطينية عمػػى تخطػػي عجزىػػا

المػػالي عػػف طريػؽ االسػػتفادة مػػف تنميػػة مواردىػا الطبيعيػػة ،السػػيما فػػي حقػػؿ غػػاز غػزة البحػػري .إف ىػػذه

العراقيؿ اإلسرائيمية بدورىا تُعد "تيديداً خطي اًر حقيقياً السػتدامة السػمطة الفمسػطينية" .وفيمػا يتعمػؽ بتنميػة
المػ ػوارد :ف ػػإف اتف ػػاؽ أوس ػػمو (الممح ػػؽ الثال ػػث ،بروتوك ػػوؿ التع ػػاوف اإلسػ ػرائيمي الفمس ػػطيني ف ػػي البػ ػرام
االقتصادية واإلنمائيػة) ،يػدعو بصػفة خاصػة إلػى إنشػاع برنػام لتنميػة الطاقػة ،يػنص عمػى "االسػتغالؿ
المشترؾ لمنفط والغاز لألغراض الصناعية" ،إِالت أف إِسرائيؿ تقوـ بالتنمية األحادية الجانب لموارد الغػاز

المتجاورة مع إِص ارىا عمى اإلنكار المتعمد لمحؽ الفمسطيني في تطوير رواسب الغاز البحري فػي غػزة،
وفرضيا إِغالقاً عسكرياً لحماية منصات الغاز في انتياؾ واضح لمقانوف الدوليPower, 2014: p. .
).)39
 -2التوجيات الفمسطينية االستثمارية
سػػيوفر اسػػتغالؿ مشػػروع الغػػاز الطبيعػػي فػػي غ ػزة لمسػػمطة الفمسػػطينية تػػدفقاً ميم ػاً لإلي ػرادات،

ويشير التقرير السنوي لصندوؽ االستثمار الفمسطيني لعػاـ  ،2012أف ىنػاؾ "فوائػد واسػعة النطػاؽ فػي
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كثير مف المجاالت الرئيسة مػف "تحقيػؽ الػدخؿ النػاجح لمشػروع الغػاز فػي غػزة" .وتقػدر الوفػورات بػأكثر

مف  560مميوف دوالر سنوياً في فاتورة الطاقة الفمسطينية وبنحو  5,2مميار دوالر إيرادات مباشرة عمى
مػػدى عمػػر المشػػروع ،كمػػا تتوقػػع "فػػرص اسػػتثمارية ضػػخمة فػػي قطػػاع الطاقػػة" لشػػركات مسػػتقمة لتوليػػد
الطاقة .ومف أجؿ الحصوؿ عمى ٌذه المنػافع ،سػتحتاج الحكومػة الفمسػطينية إلػى إنشػاع مليػة السػتيالؾ

الكيرباع .ومف شأف ذلؾ أيضاً أف يحسف إدارة موارد الطاقة؛ فاستخداـ غاز غزة البحػري قػد يقمػؿ أيضػاً
مػػف حاجػػة إس ػرائيؿ الس ػتيالؾ الغػػاز الطبيعػػي لتوليػػد الكيربػػاع لمفمسػػطينيف .ومػػف شػػأف ىػػذا االسػػتخداـ

أيض ػاً أف يقمػػؿ بشػػكؿ ىامشػػي مػػف اعتمػػاد إس ػرائيؿ عمػػى الحقػػوؿ التػػي تسػػيطر عمييػػا مجموعػػة نوبػػؿ
إنيرجي /ديميؾ ،التي تممؾ حالياً تراخيص حقؿ "تامار" وجميع الحقوؿ اإلسػرائيمية األخػرى التػي يحتمػؿ
أف ت ػػأتي عم ػػى تي ػػار ف ػػي الس ػػنوات القميم ػػة المقبم ػػة .وبالت ػػالي :ف ػػإف الحقيق ػػة المقمق ػػة ى ػػي الحال ػػة الفعمي ػػة

لالقتصاد الفمسطيني ،ففي أيموؿ (سبتمبر)  2013أفاد صندوؽ النقد الػدولي :بػأف مفػاؽ الضػفة الغربيػة
وقطاع غزة "قاتمة" ،وتسػود "اتجاىػات مقمقػة" فػي االقتصػاد الفمسػطيني ،بمػا فػي ذلػؾ تبػاطؤ نمػو النػات

المحمي اإلجمالي ،وأزمة نقدية كبيرة في السمطة الفمسطينية)Hendeson, 2014: p. 10) .

وبالمقابػؿ :فقػد توصػػمت السػمطة الفمسػػطينية ،واتحػاد ليفياثػاف بقيػػادة شػركة نوبػػؿ إنيرجػي لمطاقػػة

في كانوف األوؿ (يناير)  2014إلى اتفاقية تنص عمى توريد الغػاز لمػدة  20عامػاً إلػى محطػة كيربػاع

مقترحة في غػرب مدينػة جنػيف .وقػد تكيػف المحممػوف بإمكانيػة تصػدير ذلػؾ الغػاز اإلسػرائيمي مػف البحػر
المتوسػػط إلػػى المنػػاطؽ التػػي تػػديرىا السػػمطة الفمسػػطينية ،وبإمكػػاف إس ػرائيؿ أيض ػاً تزوي ػد محطػػة توليػػد

الطاقة في غزة ،ولكف سيطرة حماس عمى قطػاع غػزة أدى إلػى تعقيػد ىػذه القضػية .واعتمػاداً عمػى عػدد
مػف المتغيػرات :ربمػا يمكػف إعػادة توحيػد سػمطة الحكػػـ الػذاتي عمػى الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة ،ممػا قػػد

ي ػوفر فرص ػاً التخػػاذ ترتيبػػات بشػػأف تزويػػد محطػػة غ ػزة بالطاقػػة .وتواجػػو السػػمطة الفمسػػطينية كثي ػ اًر مػػف
العقبػػات بشػػأف مسػػتقبؿ الطاقػػة لػػدييا ،ويعػػود ذلػػؾ إلػػى تػػوتر العالقػػات الفمسػػطينية اإلس ػرائيمية ،وسػػيطرة

إس ػرائيؿ أيضػػا عمػػى الم ػوارد البحريػػة ،وعمػػى شػػحف الغػػاز مػػف ىػػذه الم ػوارد إلػػى الضػػفة الغربيػػة وغ ػزة.
).)Ratner, 2016: p. 13
 -3التوجيات الفمسطينية نحو اتخاذ تدابير مضادة
تشػ ػػكؿ الم ػ ػوارد الطبيعيػ ػػة ومصػ ػػادر الطاقػ ػػة عنص ػ ػ اًر حاسػ ػػماُ فػ ػػي النمػ ػػو االقتصػ ػػادي والتنميػ ػػة

الصػػناعية فػػي أي بم ػد ،حيػػث أف أمػػف الطاقػػة الػػذي ينشػػأ عػػف تنويػػع مصػػادرىا ،يشػػكؿ الركي ػزة األكبػػر

لألمف الوطني .إف السيادة الدائمة عمى المػوارد الطبيعيػة مكرسػة بموجػب القػانوف الػدولي العرفػي ،الػذي
يكفػػؿ حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي م ػوارده الطبيعيػػة ،كمػػا يحظػػر عمػػى إسػرائيؿ بوصػػفيا محتمػػة بموجػػب

قوانيف االحتالؿ الحربي ،إستغالؿ األراضي المحتمة ،أومواردىا الطبيعية مػف أجػؿ النيػوض بمصػالحيا

االقتص ػػادية ،ولك ػػف إسػ ػرائيؿ تس ػػيطر عم ػػى المػ ػوارد الطبيعي ػػة الفمس ػػطينية من ػػذ ع ػػاـ  ،1967كج ػػزع م ػػف
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احتالليػػا لأل ارضػػي الفمسػػطينية ،ممػػا يػػؤثرعمى االقتصػػاد الفمسػػطيني المتػػدىور ،ويعرقػػؿ عمميػػة التنمي ػة
الفمسطينية االقتصادية(Mustafa, 2016: P.1) .

يق ػػوؿ بع ػػض المس ػػؤوليف ف ػػي الس ػػمطة الفمس ػػطينية :إف الس ػػمطة طمب ػػت مػ ػ ار اًر وتكػ ػ ار اًر م ػػف رئ ػػيس
الوزرع البريطاني السابؽ توني بمير بصفتو الممثؿ الخاص لمجنة الرباعيػة ،أف يحصػؿ عمػى التػزٍاـ مػف
ا
إسرائيؿ ُي ِّ
مكف ائتالؼ الشركات مف تطوير حقمي الغاز فػي غػزة .وفػي شػباط (فب اريػر)  ،2012اقترحػت
الرباعية سمسمةً مف التػدابير لتخفيػؼ القيػود اإلسػرائيمية عمػى الفمسػطينييف ،مػف أجػؿ اسػتئناؼ محادثػات
السػػالـ .وعمػػى مػػا يبػػدو فػػإف التػػدابير تضػػمنت إعطػػاع الضػػوع األخضػػر لمسػػمطة الفمسػػطينية السػػتغالؿ

احتياطيػػات الغػػاز  ،مثممػػا ظػػؿ مشػػروع تطػػوير حقمػػي الغػػاز .واذا اسػػتمرت إس ػرائيؿ فػػي إحبػػاط الجيػػود
المبذولػػة لتطػػوير حقمػػي الغػػاز ،فثمػػة خيػػارات عديػػدة قػػد ترغػػب منظمػػة التحريػػر /السػػمطة الفمسػػطينية فػػي

د ارسػػتيا .فيمكنيػػا مػػثالً إثػػارة قضػػية الحصػػار اإلسػرائيمي المفػػروض عمػػى غػزة فػػي إطػػار األمػػـ المتحػػدة،
وبيػػاف األثػػر الػػذي يخمفػػو الحصػػار عمػػى ميػػاه القطػػاع اإلقميميػػة وعمػػى الفمسػػطينييف فػػي غ ػزة ،وذلػػؾ مػػف
خاللمػػؿ اسػػتراتيجيتيا السػػاعية لالنضػػماـ إلػػى األمػػـ المتحػػدة كدولػ ٍػة عضػػو .وسػػيكوف الطػػرح قائم ػاً عمػػى
المبدأ األساسي المتمثؿ في أحقية كؿ ٍ
دولة بممارسة سيادتيا عمى أ ارضػييا ومياىيػا اإلقميميػة .وبمػا أف

حقمػػي الغػػاز يقعػػاف ضػػمف الميػػاه اإلقميميػػة الفمسػػطينية -وىػػو أمػٌػر ال تنازعػػو إسػرائيؿ -فػػإف لمفمسػػطينييف
الحؽ في تطويرىما واالستفادة منيما تجارياً .وينص القانوف الدولي عمى أحقية الدولػة السػاحمية بحقػو ٍ
ؽ
حصػر ٍ
ية فػػي اسػػتخداـ الم ػوارد الطبيعيػػة الموجػػودة فػػي منطقتيػػا االقتصػػادية الخالصػػة( .قطػػاف:2012 ،
موقع إلكتروني)

ولكف عمى الرغـ مف التحديات والعقبات ،التي تضعيا إسرائيؿ لمواجية التنميػة الفمسػطينية فػي

مجاؿ الطاقة ،فإف الجمعية الفمسطينية تعمؿ دوف كمؿ اليجاد خيارات لتسويؽ إحتياطيات الغػاز ،حيػث
تػػـ مػػؤخ اًر التوقيػػع عمػػى خطابػػات نواي ػا بػػيف األردف وشػػركة توليػػد الطاقػػة الفمسػػطينية ،التػػي سػػتقوـ ببنػػاع
محطة توليد الكيرباع في شػماؿ الضػفة الغربيػة .ىػذه الخطابػات ىػي مقدمػة إلبػراـ اتفاقيػات شػراع الغػاز

مػػف حقػػؿ غ ػزة البحػػري ،والتػػي مػػف الممكػػف أف تكػػوف خطػػوة لإلسػػياـ فػػي تطػػوير ىػػذا المجػػاؿ .وبم ػوازاة
ذلؾ ،ىناؾ خطػط فمسػطينية لتطػوير قػدرة توليػد الكيربػاع فػي فمسػطيف تتمثػؿ بانشػاع شػبكة لتوريػد الغػاز

الطبيعػػي باإلضػػافة إلػػى بعػػض االجػراعات الحكوميػػة لصػػالح قطػػاع الكيربػػاع لضػػماف اسػػتدامتو التجاريػػة
)Mustafa, 2016): P.3(.
 -4التوجيات النضالية إلحراز الحقوق
يتوق ػ ػػؼ ح ػ ػػؽ الفمس ػ ػػطينييف ف ػ ػػي اس ػ ػػتغالؿ مػ ػ ػواردىـ عم ػ ػػى مفاوض ػ ػػات الوض ػ ػػع الني ػ ػػائي م ػ ػػع

اإلسػ ػرائيمييف .واتفاق ػػات الغ ػػاز الت ػػي تس ػػعى األطػ ػراؼ إلبرامي ػػا والت ػػي تس ػػيـ ف ػػي خم ػػؽ أرض ػػية االعتم ػػاد

والتبعيػػة ،وس ػػيكوف م ػػف الص ػػعب التغم ػػب عميي ػػا ف ػػي حػػاؿ التوص ػػؿ إل ػػى تس ػػوية ع ػػف طري ػػؽ التف ػػاوض،
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وسترسف الوضع الػراىف بػالنظر إلػى تبػدد ممػاؿ حػ ّؿ الػدولتيف .ولػذلؾ :ال بػد أف تسػتمر منظمػة التحريػر
والسػػمطة الفمس ػػطينية والمجتم ػػع الم ػػدني الفمس ػػطيني وحركػ ػات التضػػامف م ػػع فمس ػػطيف ف ػػي اس ػػتخداـ ك ػػؿ
األدوات المتاحة ليػا ،لممارسػة الضػغط مػف أجػؿ إحقػاؽ العدالػة ،ومسػاعلة إسػرائيؿ ومطالبتيػا بتعػويض
ٍ
كوسيمة لإلذعاف لمتبعيػة القسػرية .وقػد ينتفػع الفمسػطينيوف
الفمسطينييف عف نيب ثروتيـ الطبيعة ،وليس
مػػف عناصػػر معينػػة فػػي السػػالـ االقتصػػادي فػػي المػػدى القصػػير مػػف خػػالؿ تعزيػػز النمػػو االقتصػػادي
والتنميػػة ،ولكػػف ال يمكػػف ليػػذه أف تتػػأتى عمػػى حسػػاب حالػػة ال محػػدودة مػػف التبعيػػة والسػػيادة المنقوصػػة.

ويجػػب عمػػى الفمسػػطينييف أف يعمم ػوا عمػػى الػػدفع مػػف أجػػؿ محاسػػبة االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي فػػي المحافػػؿ
الدوليػػة ،مثػػؿ المحكم ػػة الجنائيػػة الدولي ػػة لحمػػؿ إسػ ػرائيؿ عمػػى الوف ػػاع بمسػػؤوليتيا كق ػػوة محتمػػة بموج ػػب

القػػانوف الػػدولي .وىػػذا يعنػػي أف إسػرائيؿ مكمفػػة بمسػػؤولية حمايػػة ُسػػبؿ عػػيش السػػكاف الموجػػوديف ضػػمف
نطاؽ سيطرتيا ،بما في ذلؾ تزويػدىـ بالكيربػاع والوقػود .كمػا يجػب العمػؿ عمػى مواجيػة أي احتمػاالت
لفػػرض تكامػػؿ اقتصػػادي قسػػري ،وأي محاولػػة إسػرائيمية لفػػرض واقػػع دولػػة األبرتيايػػد الواحػػدة ،وذلػػؾ مػػف
خػ ػػالؿ المطالب ػ ػػة بإعمػ ػػاؿ الحق ػ ػػوؽ والمس ػ ػػاواة .وميمػ ػػا كان ػ ػػت الرؤي ػ ػػة السياسػ ػػية الموض ػ ػػوعة إلسػػ ػرائيؿ
والفمسطينييف ،فإنو يجب عمى القيادة الفمسطينية أف تضع إستراتيجية تتمحور حوؿ صفقات الغاز ىذه،

وتأطير مفاىيـ التنمية االقتصادية ضمف الصراع األوسع مف أجؿ تحريػر فمسػطيف( .بعقػوني:2017 ،

موقع إلكتروني).

المطمب الثاني
التوجيات غير العربية (تركيا ،قبرص ،اليونان)
أوالً :التوجيات التركية تجاه حقول الغاز في شرق البحر المتوسط
تطمح تركيا إلنشاع مركز لمطاقة لالسػتفادة مػف الموقػع االسػتراتيجي لمػبالد ،الػذي يػربط البمػداف

الغنيػة بػالموارد فػي شػرؽ المتوسػط مػع األسػواؽ األوروبيػة فػي الغػرب ،حيػث إِف اكتشػافات الغػاز

اإلسػرائيمي واإلمػدادات المرنػة الجديػدة مػف الغػاز الطبيعػي المسػاؿ عبػر تركيػا ،مػف الممكػف أف تسػاعد
تركيػا فػي تحقيػؽ ٌي فٍب لتكػوف ممػر عبػور يػربط الشػرؽ بػالغرب ،إِالت أف اسػتراتيجية تركيػا تفتقػر إلػى

الوضػوح بسػبب عالقػات البمػد الضػعيفة مػع جيرانيػا ،والمسػتوى الضػعيؼ لتحريػر السػوؽ ،واإلصػالح

التنظيمي الالزـ إلنشاع مركز غاز قابؿ لالستمرار .ولكف األساس المنطقي واضح ،حيث إِف مف شأف

التعاوف ِ
اإلقميمي المنشود ،وانشاع عالقات إقميمية تساعد عمى ضماف حصوؿ تركيا عمػى مػوارد طاقػة
ميسػورة التكمفػة عمػى المػدى الطويػؿ ،ويػؤدي إلػى فوائػد اقتصػادية وسياسػية دائمػة عمػى الدولػة

التركية.(Cohen& Sabadus, 2017: p. 1).
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وسنناقش بالتحميؿ التوجيات التركية مػف أجػؿ أمػف الطاقػة تجػاه حقػوؿ الغػاز فػي شػرؽ البحػر

المتوسط مف خالؿ التطرؽ ل ػ ػ ػ :

 -1التوجيات التركية ألمن الطاقة
إف أمف الطاقة أمر بالغ األَىمية لتركيا التى تعتمد بشكؿ تاـ عمى وارداتيػا فػي تػوفير الطاقػة،

لذلؾ تعمؿ الحكومة التركية عمى إحداث تغييػرات ىيكميػة كبيػرة فػي قطػاع الطاقػة داخػؿ الػبالد ،ويرجػع
ذلػؾ أساسػػا إلػى المخػػاوؼ بشػأف االعتمػػاد الكبيػػر عمػى واردات الغػػاز الطبيعػي  ،ممػػا يسػبب قمػػؽ سػواع
مف الناحية التجارية أو مف منظور استراتيجي ،ولتفادي ىذه المخاوؼ تتبع تركيا سياسة خفض اعتماد

تركيػػا المطمػػؽ عمػػى المػػورد الرئيسػػي لمغػػاز الطبيعػػي الوحيػػد  -روسػػيا  -التػػي تػػوفر  % 53تقريب ػاً مػػف

إجمالي واردات الغاز التركية  .وتعتزـ تركيا أيضػا تقمػيص اعتمادىػا عمػى القػدرة الحاليػة لمبنيػة التحتيػة

لالسػػتيراد والنقػػؿ ،التػػي ال تسػػتطيع تمبيػػة الطمػػب عمػػى الغػػاز فػػي فت ػرات الػػذروة حيػػث تنػػوي تركيػػا تنػػوع

مصػػادر( امػػدادات وأن ػواع اسػػتيراد الغػػاز) ،س ػواع مػػف خطػػوط أنابيػػب الغػػاز أو الغػػاز الطبيعػػي المسػػاؿ
لضػػماف تػوافر الػواردات مػػف مجموعػػة أوسػػع مػػف المصػػادر المتاحػػة وبشػػروط تنافسػػية ،مػػع العمػػؿ عمػػى
تخزيف المزيد مف الغاز في البالد عندما تسمح قدرة البنية التحتية بذلؾ ،وفي ىذه الحالة تستطيع تركيا

أف تصبح مرك از تجاريا لمغاز الطبيعي حيث تستطيع المتاجرة بالغاز الطبيعي الزائد لدييا (Gulmira,

)2018: P.1

وقػػد تصػػبح إس ػرائيؿ وقبػػرص قر ًيب ػا ،منتجػػيف جديػػديف لمغػػاز الطبيعػػي فػػي منطقػػة شػػرؽ البحػػر
المتوسػػط ،مػػع ت ػوافر الغػػاز لػػدييما لمتصػػدير ،ويبػػدو أف المصػػالحة بػػيف تركيػػا واس ػرائيؿ ،والمفاوضػػات
الجاريػػة بشػػأف إعػػادة توحيػػد قبػػرص ،تضػػع أساس ػاً سياسػػياً محػػتمالً لتركيػػا السػػتيراد الغػػاز الطبيعػػي مػػف
منطقة شرؽ البحر المتوسط .ومف الممكف أف يتـ تصدير أكثر مف  10مميارات متػر مكعػب فػي السػنة

مف الغاز الطبيعي مػف إسػرائيؿ وقبػرص إلػى تركيػا مػف خػالؿ خطػوط أنابيػب تحػت البحػر ،التػي سػتمر
عبػػر قبػػرص بمجػػرد حػػؿ قضػػية إعػػادة التوحيػػد فػػي الجزيػرة القبرصػػية  ،ممػػا سػػيركز إىتمػػاـ أنقػرة بتنويػػع

مصػػادر االمػػدادات لػػدييا  ،مػػع اإلحتفػػاظ ب ػأكبر قػػدر ممكػػف مػػف الغػػاز فػػي م ارفػػؽ التخ ػزيف المعػػدة ليػػذا

الغرض داخؿ البالد ،وبمجرد توسيع قدرات بنيتيا التحتية ،فيذا مػف شػأنو لػيس فقػط ضػماف وفػرة الغػاز
فػي أوقػػات الػذروة ،ولكػػف أيضػا إعػػادة تصػديره إلػػى الػدوؿ األوروبيػػة المجػاورة ،حيػػث سػتحتؿ تركيػػا مػػف
وجيػة النظػر السياسػية  ،فػإف سػوؽ الغػاز سيضػػعيا فػي مركػز الشػبكة الجيوسياسػية والطاقػة فػي منطقػػة

شرؽ المتوسط )Gulmira, 2018: P.12( .
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 -2توجيات تركيا اإلستراتيجية
أثبتت تركيا أنيا جسر حاسػـ بػيف أوروبػا ومسػيا وقػد ظيػرت كبػديؿ قػوي إلنيػاع االعتمػاد عمػى

إمدادات الغاز مف روسيا إلى أوروبا ،ولكف ظير منافسوف جدد في سوؽ الطاقة يتحدوف الدور التركي
األكبر كمزود لمغاز ،مثؿ :أذربيجػاف وتركمانسػتاف والعػراؽ وايػراف واسػرائيؿ وقبػرص ،والتػي ٌي ،أيضػاً

منت رئيس لمغاز ،ويمكف أف تصبح أيضاً مورداً محتمالً ،أو مساٌماً محتمالً في ممر الغاز الجنوبي،
عمى الرغـ مف أنيا قد ال يكوف ليا نفس القرب السياسي مف أوروبا مثؿ تركيا ،لذلؾ :تبرز ٌىب أٌميػة

الػدور المتػاح لتركيػا بسػبب قػرب العالقػات بينيػا وبػيف االتحػاد األوروبػي .لػذلؾ :سػوؼ تُعػد تركيػا ٌي،
الدولػة القػادرة عمػى الييمنػة عمػى الطاقػة  .واتفقػت إسػرائيؿ وتركيػا عمػى تطبيػع العالقػات الدبموماسػية
بالكامؿ التي كانت قد ازدادت سوعاً في عاـ  ،2010حيػث إف مفػاؽ إِنشػاع خػط أنابيػب الغػاز الطبيعػي

بػػيف إس ػرائيؿ وتركيػػا أَسػػيمت جزئي ػاً فػػي تحسػػيف العالقػػات ،عمػػى الػػرغـ مػػف أف المناقشػػات ال ت ػزاؿ فػػي

مراحميػػا األوليػػة ،وأي مشػػروع مػػف المػػرجح أف يسػػتغرؽ سػػنوات إلكمالػو .ومػػع ذلػػؾ -كمػػا أشػػير أعػػاله-

فِإف تطوير خط أنابيب لنقؿ الغاز يربط "ليفياثاف" إلى تركيػا ،مػف الممكػف أف يعوقػو الصػراع الػدائر فػي
قبرص .فأي خط أنابيب سيتـ تشييده مف المرجح أف يمر عبػر المنطقػة االقتصػادية الخالصػة لقبػرص،
مما يعطييا القدرة عمى استخداـ مشروع الفيتو لرفضو( Tagliapiatra, 2015: p. 179) .
ليذا :فمف الممكف إرساؿ غاز شرؽ البحر المتوسػط إلػى أوروبػا عبػر تركيػا ،ممػا سػيؤدي إلػى

دعػـ العالقػات بػيف تركيػا واالتحػاد األوروبػي ،مػف خػالؿ زيػادة أٌميػة تركيػا باعتبارىػا ممػر عبػور لنقػؿ
الغػاز الطبيعػي ،ومػف ثػـ مسػاعدة االتحػاد األوروبػي فػي السػعي إلػى تحريػر نفسػو مػف االعتمػاد المفػرط
عمى الغاز الروسي .باإلضافة إلى ذلؾ :فإنو سيكوف ليذا الغاز أثػر إيجػابي عمػى العالقػات األُوروبيػة

التركيػة مػف خػالؿ المسػاعدة عمػى الحفػاظ عمػى المػدى الطويػؿ عمػى التحػالؼ بػيف االتحػاد األوروبػي
وتركيا في شرؽ المتوسط(Ayla, & Fiona, 2014: p. 3) .

لذلؾ :فإف أي تحسف كبير في العالقات بيف تركيا واالتحاد األوروبي يعتمد عمػى حػؿ المشػكمة
القبرصية ،حيث ستسمح التسوية القبرصية بنقؿ غاز شرؽ البحر المتوسط إلى االتحاد األوروبي عبر

تركيا ،مما سيزيد بالتالي مف أىمية تركيا ِ
اإلستراتيجية لالتحاد األوروبي ،واألىـ مف ذلؾ :أنػو سػيؤدي
إلى إفساح الطريؽ ،إلحراز تقدـ ممموس في عممية انضماـ تركيا إلى االتحاد األوروبي.
)(Ayla, & Fiona, 2014: p. 2
وفػ ػػي خطػ ػػوة تصػ ػػعيدية صػ ػػرح ال ػ ػرئيس التركػ ػػي رجػ ػػب طيػ ػػب أردوغػ ػػاف ،محػ ػػذ اًر دوالً وشػ ػ ٍ
ػركات

مػػف التنقيػػب عػػف الغػػاز فػػي المنطقػػة البحريػػة الواقعػػة قبالػػة س ػواحؿ قبػػرص.ونصػػح أردوغػػاف الشػػركات
األجنبية التػي تقػوـ بالتنقيػب قبالػة ىػذه السػواحؿ بػأال تكػوف أداة فػي أعمػاؿ تتجػاوز حػدودىا وقوتيػا مػف

خالؿ ثقتيا بالجانب اليوناني .وقاؿ أردوغاف " :نح ّذر مف يتجاوزوف حدودىـ في بحر إيجػة (فػي إشػارة
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إلػ ػػى اليونػ ػػاف) وقبػ ػػرص ويقومػ ػػوف بحسػ ػػابات خاطئػ ػػة مسػ ػػتغميف تركيزنػ ػػا عمػ ػػى التطػ ػػورات عنػ ػػد حػ ػػدودنا
الجنوبيػػة".وأردؼ أردوغػػاف" :إف حقوقنػػا فػػي الػػدفاع عػػف األمػػف القػػومي فػػي عف ػريف ىػػي نفسػػيا فػػي بحػػر

إيجة وقبرص"( .العربي الجديد  :2018 ،موقع إلكتروني ) .
عترض سػػفينة حفػػر تابعػػة لشػػركة «إينػػي» اإليطاليػػة كانػػت فػػي
فقػػد قامػػت البحريػػة التركي ػة بػػإ ا

طريقيا لمتنقيػب عػف الغػاز المكتشػؼ أخيػ ار فػي الميػاه القبرصػية ،كمػا ج ّػددت التأكيػد عمػى عزميػا القيػاـ
بكؿ الخطوات الالزمة مف أجؿ الحفاظ عمى حقوؽ تركيا والقبارصة األتراؾ ومنع اتخاذ خطوات أحادية

في شرؽ البحر المتوسط( .بركات  :2018،موقع إلكتروني )

ومف خالؿ ما تقدـ :فإف مصادر الطاقة في شرؽ البحر المتوسط ،يجب أف تشترؾ فييا جميع

دوؿ المنطقة (مصر ،لبناف ،إسرائيؿ ،قبرص بشطرييا ،تركيا) ،مف أجؿ حؿ المشكالت السياسػية التػى
تعصؼ بيا ،باإلضافة إلحتواع أي صراع متوقع ممكف أف يتطور إلى صراعات إقميميػة ،والسػبب عػدـ

ترسيـ الحدود البحرية بيػنيـ .ونتيجػة الكتشػافات إسػرائيؿ لكثيػر مػف حقػوؿ الغػاز الػذى سػيجعؿ إسػرائيؿ
تكتفػػي ذاتي ػاً لفتػرات طويمػػة مػػف ذلػػؾ المخػػزوف الغػػازي الػػذي يحوليػػا إلػػى دولػػة مصػ ّػدرة لمغػػاز ،سػػيجعميا
تعمػػؿ مػػع بعػػض دوؿ المنطقػػة مػػف أجػػؿ تػػأميف حقوليػػا الغازيػػة ،لػػذلؾ :كػػاف مػػف الضػػروري أف تحسػػف
عالقاتيػػا مػػع تركيػػا بالدرجػػة األساسػػية ،فبػػرز الضػػغط األمريكػػى مػػف أجػػؿ إتمػػاـ المصػػالحة بػػيف تركيػػا

واسػرائيؿ الػػذي ىدفػػو المصػػمحة اإلسػرائيمية بالدرجػػة األولػػى ،وذلػػؾ لكػػى تػػتمكف إسػرائيؿ بعػػد اتفاقيػػا مػػع
تركيػػا مػػف تحقيػػؽ ىػػدفيف أساسػػيف وىمػػا :تخفيػػؼ الضػػغوط األمنيػػة المترتبػػة عمػػى تػػأميف ىػػذه الحقػػوؿ
المكتشفة ،ومف أجؿ توزيع الغاز اإلسػرائيمي إلػى الػدوؿ األوروبيػة عبػر األ ارضػي التركيػة مػف خػالؿ مػد

األنابيب في قاع البحر إلى تركيا ،ألف ذلؾ سيكوف ذو تكمفة إقتصادية وأمنية ،وسيكوف أسيؿ مف نقمو
عبر األنابيب والنقؿ البحري إلى أوروبا .لذلؾ :ركزت إسػرائيؿ والواليػات المتحػدة عمػى إتمػاـ المصػالحة

التركية اإلسرائمية ،ووافقت تركيا عمى ذلؾ مف أجؿ أف تأخذ دو اًر مركزياً فى صفقات الغاز المبرمػة فػى

المنطقة مستقبالً.

ثانياً :التوجيات القبرصية تجاه الغاز في شرق المتوسط
ازدادت حدة التوتر في شرؽ البحر المتوسط ،مع تصاعد حرب الكالـ بيف أثينا وأَنقرة ونيقوسيا

حوؿ احتياطيات النفط والغاز في المنطقة .وقد تكثؼ الخػالؼ حػوؿ الييػدروكربونات فػي ميػاه المنطقػة

بعد أَف وقّع قادة اليوناف وقبرص ومصر اتفاقاً في القاىرة لتعزيز التعاوف في مجػاؿ الطاقػة .ولكػف بػدالً
وسع الفجػوة
مف حشد المجتمعات المتصارعة لمتوفيؽ ،يبدو أف احتماؿ إيجاد إمدادات الطاقة البديمة قد ّ

بيف ىذه الدوؿ ،حيث قررت تركيا إِرساؿ سفينة بحثية الستكشاؼ الغاز إلى مياه متنازع عمييا ،مما زاد
مف تفاقـ الخالؼ حوؿ حقوؽ الحفر(Smith, 2014: p. 1) .
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ووفقاً لمخبػراع :فػإف األىميػة المت ازيػدة لمطاقػة فػي قبػرص قػدمت حػاف اًز كبيػ اًر لممصػالحة االقميميػة

فػػي منطقػػة شػػرؽ المتوسػػط ،حيػػث ظيػػر خػػالؿ العقػػد الماضػػي فػػي كػػؿ مػػف إس ػرائيؿ ومصػػر واحػػدة مػػف
أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالـ ،وعثرت قبػرص عمػى مػا يقػدر بنحػو  4,5تريميػوف قػدـ مكعػب

مف الغاز الطبيعي في أحد االكتشػافات لمغػاز الطبيعػي فػي أواخػر عػاـ  .2011وفػي عػاـ  2016كػاف

االىتماـ األكثر وضوحاً ،ىو وجود كتمػة بحريػة غازيػة فػي البحػر بػالقرب مػف حقػؿ "زوىػر" البحػري فػي
مصر ،حيث أبمغت شركة إيني عف اكتشاؼ ما يقدر بنحو  30تريميوف قدـ مكعب مف الغػاز الطبيعػي

فػي عػاـ  .2015وعمػى مػدى السػنوات الخمػس الماضػية ،اسػتحوذ احتيػاطى الغػاز فػى الميػاه المحيطػة
بقبرص عمى اىتماـ المجتمع الدولى خاصة أُوروبػا والواليػات المتحػدة ،حيػث كانػت معظػـ دوؿ االتحػاد

األوروبػػي التػػي تسػػتورد الغػػاز الطبيعػػي مػػف روسػػيا ،تبحػػث عػػف مصػػادر بديمػػة بسػػبب اسػػتخداـ روسػػيا

لشػركة غػازبروـ (شػركة الغػاز الطبيعػػي فػي روسػيا) كسػالح ضػغط خػػالؿ األزمػة األوكرانيػة .ولػيس مػػف
الغريػػب :أف ال ػرئيس األمريكػػي السػػابؽ بػػاراؾ أوبامػػا قػػد قػػاؿ مػػؤخ اًر :إف الحػػؿ العػػادؿ والشػػامؿ لقبػػرص
سيكوف لو أثر تاريخي وبعيػد المػدى ،ألنػو سيحسػف الفػرص االقتصػادية لجميػع شػعب قبػرص ،وسػيعزز
أمف الطاقة في منطقة البحر المتوسط وخارجيا. (Nasos, 2017: p. 3) .
وم ػػف أج ػػؿ اإلط ػػالع عم ػػى التوجي ػػات القبرص ػػية المتعمق ػػة باكتش ػػافات الغ ػػاز ف ػػي ش ػػرؽ البح ػػر

المتوسط فسنقوـ بتحميؿ ىذه التوجيات وفؽ التالي :

أ -التوجيات القبرصية الدبموماسية وحل عقدة الواقع:
بعػػد أف تفاوضػػت الحكومػػة القبرصػػية مػػع كػػؿ مػػف إس ػرائيؿ ولبنػػاف عمػػى الحػػدود البحريػػة ،تجػػد

نيقوسيا اآلف نفسيا طرفاً محتمالً في نزاع دبموماسي ،حيث يؤكد مسؤولوف إسرائيميوف أف نقطػة الحػدود
البحريػػة الشػػمالية بػػيف ِإس ػرائيؿ وقبػػرص ،ىػػي بالضػػبط نفػػس النقطػػة الجنوبيػػة فػػي االتفاقيػػة بػػيف لبنػػاف

وقبػػرص ،ممػػا يشػػير إلػػى أف المفاوضػػيف المبنػػانييف قػػد اعترف ػوا ضػػمناً برؤيػػة إس ػرائيؿ لخػػط الحػػدود بػػيف
"المناطؽ االقتصػادية الحصػرية" المبنانيػة واإلسػرائيمية .وذلػؾ سيناسػب نموذجػاً شػوىد فػي ن ازعػات دوليػة
أخرى معينة حػوؿ تطػوير الػنفط والغػاز البحػري الػذي تػرفض فيػو األطػراؼ التخمػي عػف مطالبيػا ،لكنيػا

تعمػػؿ عمػػى إيجػػاد حػػؿ لكػػؿ طػػرؼ كػػي يقػػوـ بتطػػوير م ػوارده عمػػى أف االعت ػراؼ الضػػمني ب ػػ"المناطؽ
الحصرية االقتصػادية" اإلسػرائيمية ،يمكػف أف يعيػؽ أو يحػبط المصػادقة البرلمانيػة المبنانيػة عمػى االتفػاؽ
مػػع قبػػرص .غيػػر أنػػو يبػػدو بػػأف السػػبب الػرئيس لمتأجيػػؿ التشػريعي ،ىػػو امتنػػاع لبنػػاف عػػف إزعػػاج تركيػػا

التػي تعتقػػد أف لػدييا مصػػمحة حيويػة فػػي قػ اررات الجزيػرة .وىػذا االعتقػػاد يعػود تاريخػػو إلػى عػػاـ ،1974

عندما قررت أنقرة غزو قبرص لحماية األقمية في تمؾ الػبالد الناطقػة بالتركيػة .وفػي ذات السػياؽ أدانػت

أنقرة بالفعؿ االتفاقية بيف قبرص واسػرائيؿ ،رغػـ أف كػالً مػف نيقوسػيا واسػرائيؿ قػد تجػاىال عمػى مػا يبػدو
تمؾ التصريحات( .جيرماف مارشاؿ فند :2012 ،موقع ِإلكتروني)
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والواقػػع العممػػي يقػػوؿ :قبػػرص مقسػػمة سياسػػياً واقميميػاً بػػيف جميوريػػة قبػػرص اليونانيػػة والمنطقػػة

القبرصية التركية التي تديرىا قبرص الشمالية؛ فالجيود التي تبذليا جميورية قبرص وبمداف شرؽ البحػر
المتوسط األخرى –خصوصاً إسرائيؿ -لالتفػاؽ عمػى تقسػيـ الحػدود البحريػة بػيف ىػذه الػدوؿ كبيػرة جػداً.
وقػػد عارضػػت تركيػػا حقػػوؽ الحفػػر الستكشػػاؼ الطاقػػة ،بػػدوف خطػػة لتوحيػػد الجزيػرة القبرصػػية والقبارصػػة

األتراؾ .ويبدو أف جميورية قبرص تتوقع تصدي اُر كبي اًر في المستقبؿ إليرادات الغاز مف الحفر في حقؿ

"أفروديت" ،وىو حقؿ لمغاز الطبيعي قبالة الساحؿ الجنوبي لقبرص ،ومػع ذلػؾ :يبػدو أف الخػالؼ حػوؿ
ىػػذه المسػػألة قػػد تػػـ التأكيػػد عميػػو فػػي المفاوضػػات بػػيف القبارصػػة اليونػػانييف والقبارصػػة األَت ػراؾ الػػذيف

استأنفوا محادثاتيـ عف طريؽ وساطة األمـ المتحدة ،عقب انتخابيـ مصطفى أكينسي كػزعيـ لمقبارصػة
األتراؾ في نيساف (أبريؿ) )Ratner, 2016: p. 4) .2015

وتنػػدرج جيػػود نيقوسػػيا لتطػػوير قطػػاع الغػػاز تحػػت ظػػؿ تركيػػا التػػي تقػػوؿ بػػأف الميػػاه اإلقميميػػة
لقبرص ال تتجاوز  12ميالً بحريػاً بػدالً مػف  200ميػؿ بحػري ،وىػو الحػد األقصػى المعتػاد المسػموح بػو
مػػف قبػػؿ "اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لقػػانوف البحػػار" .ومػػف وجيػػة نظػػر أنقػرة -الفريػػدة مػػف نوعيػػا -فػػإف حقػػؿ

كتمػػة (بمػػوؾ)  12المكتشػػؼ حػػديثاً والكػػائف جنػػوب قبػػرص ،يقػػع فػػي الواقػػع فػػي ميػػاه تركيػػة .وفػػي عػػاـ
 2011أرسمت أنقرة سفينة المسح الزلزالي "بيري ريس" التي تحمؿ اسـ رساـ خرائط عسػكرية مػف العيػد

العثماني لمسح المنطقة ،وفي غضوف ذلؾ :شعرت إسػرائيؿ بػالقمؽ إزاع التنػاقض بػيف نظػرة لبنػاف حػوؿ
حػػدودىا البحريػػة مػػع قبػػرص ،والخػػط الػػذي تمػػت الموافقػػة عميػػو بػػيف الجزي ػرة واس ػرائيؿ .فبيػػروت تُعػػد أف
النقطة الجنوبية مػف الخػط الفاصػؿ الػذي رسػمتو مػع نيقوسػيا عػاـ  2007كػاف خطػأً .وبصػورة محرجػة،
ىػػذه ىػػي بالضػػبط النقطػػة نفسػػيا التػػي تشػػكؿ اآلف الطػػرؼ الشػػمالي مػػف الحػػدود البحريػػة التػػي رسػػمتيا
نيقوسيا مع إسرائيؿ .وحتى اآلف تـ رفض جيود لبناف إلعادة التفاوض حوؿ اتفاقيتيا مع قبرص ،حيث

تمفت نيقوسػيا النظػر إلػى أف الخػالؼ ىػو بػيف بيػروت واسػرائيؿ .إف الخطػوط المتناقضػة -والتػي تشػكؿ
منطقػػة عمػػى شػػكؿ دائػػري مكونػػة مػػف عػػدة مئػػات مػػف األميػػاؿ المربعػػة يمكػػف أف تصػػبح قضػػية أخػػرى
مفتعمة بيف إسرائيؿ ولبناف ،رغـ أف إسرائيؿ لـ تعثر بعد عمى أي احتياطيات لمغػاز فػي المنطقػة ،بينمػا

لـ تبحث لبناف حتى اآلف عف احتياطيات كيذه( .ىندرسوف :2012 ،موقع إلكتروني)
ب -التوجيات القبرصية التجارية:
س ػػيكوف الخي ػػار التج ػػاري األكث ػػر وض ػػوحاً لفػ ػوائض تص ػػدير الغ ػػاز اإلسػ ػرائيمي والقبرص ػػي ،ى ػػو

توريده إلى الجزيرة عبر خط أنابيب تحت سطح البحر ،ثـ ضخو عف طريؽ األنابيب عبر الجزيرة نحو
ػزود
الشماؿ ،وتحت البحر إلى المناطؽ الرئيسة في تركيػا ،وىنػاؾ :يمكػف أف ينضػـ إلػى شػبكة أنابيػب ت ّ

دوؿ أوروبػػا بالغػػاز .ونظ ػ اًر لمعػػداع القػػائـ مػػف قب ػؿ تركيػػا تجػػاه الحكومػػة القبرصػػية اليونانيػػة واالنتقػػادات
األخيرة إلسرائيؿ ،فإف ىذا الخيار ليس واقعياً في المستقبؿ المنظور .ومػف بػيف البػدائؿ األخػرى بمػا فػي
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ذلؾ مد خط أنابيب عبر جزيرة كريت إلػى المنػاطؽ الرئيسػية فػي اليونػاف ،فػإف الخيػار األكثػر مصػداقية

مػػف الناحيػػة العمميػة ،ىػػو إقامػػة مصػػنع لمغػػاز الطبيعػػي المسػػاؿ عمػػى السػػاحؿ الجنػػوبي لمجزيػرة يكػػوف ذا
ممكيػػة مشػػتركة ،يعمػػؿ عمػػى تحويػػؿ الغػػاز إلػػى شػػكؿ يمكػػف شػػحنو فػػي أي مكػػاف فػػي العػػالـ .وقػػد درسػػت

إسرائيؿ أيضاً موضوع إقامة سفينة عائمة فػوؽ حقػؿ "لفيتػاف" السػتخراج الغػاز الطبيعػي المسػاؿ أو نقػؿ

الغاز عبر أنابيب إلى سواحميا عمػى البحػر المتوسػط .وفػي السػيناريو األخيػر :يمكػف تحويػؿ الغػاز إلػى
غ ػػاز طبيع ػػي مس ػػاؿ لغ ػػرض التص ػػدير ،وربم ػػا عب ػػر مص ػػنع -غي ػػر مبن ػػي بع ػػد -عم ػػى س ػػاحؿ إسػ ػرائيؿ
الصغير عمى البحر األحمر والذي ىو أكثر مالعمة لبيع الغاز في السوؽ اآلسيوية المتناميػة والمربحػة

لمغاية .وحالياً :ىناؾ لجنة و ازرية رفيعة المستوى تدرس ىذه وغيرىا مف الخيارات ،ومف المقرر أف تقدـ
قريباً تقري اًر عف استنتاجاتيا إلى نتنياىو( .ىندرسوف :2012 ،موقع إلكتروني).
ج -التوجيات القبرصية األمنية:
باستثناع خطوط األنابيب تحت البحر -التي تقع عمى أعماؽ تصؿ إلى  5000قدـ -فإف كػؿ
جانب مف الجوانب األخرى المتعمقة باستكشاؼ حقوؿ الغاز الجديػدة وتطويرىػا ،وِانتػاج الغػاز منيػا ىػي

عرضػػة لميجػػوـ أو التخريػػب ،بغػػض النظػػر عمػػا إذا كػػاف اليػػدؼ ىػػو معػػدات حفػػر اآلبػػار ،أو إمػػدادات
السفف أو المروحيات أو مرافؽ المعالجة عمى األرض أو قبالة الشػاطئ .وتوسػع إسػرائيؿ قواتيػا البحريػة

والجوي ػػة-بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ الط ػػائرات ب ػػدوف طي ػػار -لحماي ػػة المنش ػػصت والع ػػامميف ف ػػي منطقتي ػػا االقتص ػػادية

الخالصة .ومػف المتوقػع أف ترحػب قبػرص بيػذه المظمػة األمنيػة تحػت سػتار سمسػمة مػف اتفاقيػات الػدفاع
الثنائيػػة بػػيف البمػػديف .وخالف ػاً لمعظ ػػـ دوؿ االتحػػاد األوروبػػي األخػػرى :ف ػػإف قبػػرص ليسػػت عض ػواً ف ػػي
منظمة حمؼ شماؿ األطمسػي ،ولػيس لػدييا سػوى جػيش صػغير بػدوف وجػود قػوات جويػة وبحريػة كبيػرة.
وتكينت بعض وسائؿ اإلعالـ بأف إسرائيؿ سوؼ تحصؿ عمى إذف الستخداـ القاعدة الجويػة القبرصػية

فػػي بػػافوس عمػػى السػػاحؿ الغربػػي لمجزي ػرة .وفػػي الوقػػت الحاض ػر :فػػإف ىػػذه "القاعػػدة" ىػػي مجػػرد جانػػب
عسكري صغير وفارغ أشبو بمطار ،غالباً ما يستخدـ لمرحالت السياحية الوافدة مف أوروبا( .ىندرسوف،

 :2012موقع إلكتروني)

ثالثًا :توجيات اليونان تجاه الغاز في شرق البحر المتوسط:
عمى الرغـ مف اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة التي مف شػأنيا أف تجعػؿ منطقػة شػرؽ البحػر

المتوسط منتجاً جديداً لمغاز في المنطقة .إال إنيا قابمة لالسػترداد مػف الناحيػة التقنيػة .واألىػـ مػف ذلػؾ:

إف تنميػػة الطاقػػة يمكػػف أف يكػػوف ليػػا اثػػار جيوسياسػػية بعيػػدة المػػدى ،حيػػث أف اكتشػػافات الطاقػػة أثػػرت
بالفعؿ عمى األنماط اإلقميمية لمصداقة والعداوة. (Karagiannis, 2017: p. 1) .
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دور ميماً في ممعػب غػاز شػرؽ المتوسػط ونقمػو ألوروبػا ،فقامػت
حيث تحاوؿ اليوناف أف تؤدي ًا

أثينا بإطالؽ مناقصة دولية لدراسة جدوى ُمقترح خط أنابيب يصؿ حقؿ " ليفياثػاف " اإلسػرائيمي بأوروبػا
عب ػػر اليون ػػاف .وكػػػاف االتح ػػاد األوربػ ػػي ق ػػد أب ػ ػدى تأيي ػػده لمش ػػروع خػ ػػط ش ػػرؽ المتوسػ ػػط ح ػػيف اختارتػػػو

المفوضػػية األوربي ػة كمشػػروع ذي أىميػػة ،غيػػر أف إد ارجػػو عمػػى القائمػػة ال يعنػػي أف المشػػروع سػػيتمقى

أي تمويؿ ( .جوود :2014،موقع إلكتروني) .

سػػنتطرؽ بالتفصػػيؿ لمتوجيػػات اليونانيػػة اتجػػاه اكتشػػافات الغػػاز فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط مػػف
خالؿ:
أ -توجيات اليونان الجيوسياسية الكتشافات الغاز (ترانزيت):
يأتي اكتشاؼ موارد الغاز في الوقت نفسو الذي ينمو فيو الطمػب العػالمي عمػى الطاقػة بسػرعة،
حيث تشجع الحكومات الغربية عمى تنويع العػرض لضػماف أمػف الطاقػة ،ويمكػف أف يغطػي الغػاز جػزعاً

كبير مف احتياجػات أوروبػا مػف الطاقػة ،وبالتػالي :يقمػؿ مػف اعتمػاد أوروبػا عمػى روسػيا والج ازئػر .وليػذا
اً

السػػبب :قامػػت اليونػػاف بوضػػع نفسػػيا كمركػػز لنقػػؿ الطاقػػة ،حيػػث إف موقعيػػا يجعميػػا جسػ اًر طبيعيػاً بػػيف
شرؽ البحر المتوسط الغني بالطاقة وأوروبا المستيمكة لمطاقة ،وحتػى اآلف ال توجػد إسػتراتيجية واضػحة

لميوناف غير االستفادة مف موقعيا كناقؿ لمغاز الطبيعي(Karagiannis, 2017: p. 3) .

وتؤكػػد ىػػذه التوجيػػات الحاليػػة التػػى تػػدور حػػوؿ تجميػػع الغػػازات الم ػراد نقميػػا مػػف المنطقػػة عبػػر

تركيػػا ،أمػػر محفػػوؼ بالمخػػاطر بالنسػػبة إِلػػي دوؿ االتحػػاد األُوروبػػي .وليػػذا :فػػإف البػػديؿ الجيوسياسػػي
موجود عبر قبرص واليوناف؛ فيو طريؽ أكثر أمناً وسالمة ،ويمكف االعتماد عميو.

)(Charlies, 2017: p. 4
حيث تعتمد اليوناف شأنيا شأف الدوؿ األُوروبية األُخرى ،عمى واردات الغاز الروسية ،وتغطي

روسػ ػػيا ح ػ ػوالي نحػ ػػو ثمػ ػػث احتياجػ ػػات اليونػ ػػاف مػ ػػف الػ ػػنفط والغػ ػػاز  .وليػ ػػذا :تريػ ػػد أثينػ ػػا أيض ػ ػاً اجتػ ػػذاب
االستثمارات إِلى صناعة النفط لمخروج مف األزمة االقتصادية التػي تعانييػا اليونػاف لسػنوات ،ويػذكر أف

اليوناف أيضاً لدييا محطة واحدة لمغاز الطبيعي المساؿ قبالة أثينا ،حيػث تسػتورد الغػاز الج ازئػري .وفػي
ىػػذا الوقػػت نفسػػو تسػػعى اليونػػاف أيضػاً لػػدعوة الشػػركات األمريكيػػة لشػػحف الغػػاز الطبيعػػي المسػػاؿ ،حيػػث

قامت حديثاً بتطوير وحدة تخزيف عائمة واعادة تخزيف (فسرو) قبالة مدينة ألكسندرودولس ،وىي مدينػة
قريبة مف الحدود التركية والبمغارية بالقرب مف خطوط األنابيب التي يدعميا االتحاد األوروبػي ،لخفػض

االعتماد عمى الغاز الروسي(Karolina, 2017: p. 3) .
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خالصة:
إف إعػػادة شػػكؿ الخريطػػة الجيوسياسػ ّػية لمنطقػػة الشػػرؽ األوسػػط تبػػدو حاض ػرة عمػػى مسػػرح
األحػداث الجاريػة ىنػاؾ ،فمربمػا نالحػظ تحالفػاً ثالثيػاً فػي المػدى البعيػد ،نػات عػف تقػارب بػيف إسػرائيؿ
وقبرص واليوناف ،وىذا التقارب مرتبط بمدى االكتشافات الجديدة لمغاز الطبيعي في ىذه الدوؿ الثالثة،

يخص الدوؿ العربية فػي شػرؽ البحػر المتوسػط ،فإنيػا
التركية مع ىذه الدوؿ ،وما
واذ لـ تحؿ الخالفات
ّ
ّ
ستتأثر بػؿ وسػتعيش فػي حالػة مػف الضػعؼ ،إذا وصػؿ ىػذا التحػالؼ الثالثػي إلػى حقيقػة واقعيػة تتجسػد
عمػػى األرض ،وسػػينعكس ذلػػؾ ب ػاألثر اإليجػػابي عمػػى إس ػرائيؿ ،وسػػيمنحيا عمق ػاً اقتصػػادياً واسػػتراتيجياً

ميم ػاً فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط ،وسػػيفؾ العزلػػة اإلقميميػػة التػػى كانػػت مفروضػػة عمييػػا .ولكػػف ال يبػػدو
حاليػاً وأمػاـ حالػة عػدـ اإلسػتقرار والفوضػي التػى تعيشػيا الػدوؿ العربيػة سػتكوف قػادرة عمػى القيػاـ ب ٍ
ػدور

ػادي الكبيػر المتمثّػؿ فػي
فعاؿ إقميمياً ،في ظؿ أنظمة عربية ضعيفة تستطيع أف تسػتغ ّؿ نفوذىػا االقتص ّ
ّ
ثرواتو النفطية والغازية اليائمة ،ليصموا إلى مقترح إلقامة شراكة عربية قبرصية يونانية في مجاؿ الطاقة
(الغػاز والػنفط) ،باإلضػافة لممجػاالت األخػرى ،وذلػؾ مػف أجػؿ الحػد لموصػوؿ لمتقػارب مػع إسػرائيؿ ،أو

عمى األقؿ مف أجؿ الوقوؼ ككتمة جيوسياسية متماسكة فػي وجػو ىػذا التحػالؼ الثالثػي المحتمػؿ .ومػف
الممكػف أف يحصػؿ تغييػر عمػى الوضػع القػائـ ،فػي حػاؿ إجػراع عمميػات تنقيػب واكتشػاؼ احتياطيػات

جديدة لمغاز الطبيعي عمى طوؿ الساحؿ السوري والمبناني.
دور مػؤثّر تقػوـ
وبالتأكيد :فإف الوضع العربي الحػالي ،وفػي ظػؿ الح اركػات العربيػة سػيكوف ليػا ُ
بػو لمػا يحصػؿ مػف تطػورات ميمػة عمػى سػاحؿ شػرؽ البحػر المتوسػط ،أو كمػا كػاف يسػمى تاريخيػاً
بالسػاحؿ السػوري .كػؿ ىػذا مػرتبط بمػا سػيفرزه الوضػع الجديػد مػف ظيػور أنظم ٍػة سياسػية جديػدة قائمػة
عمى المبادئ الديمقراطية والحكـ الرشيد ،والحفاظ عمػى ثػروات بالدىػا واسػتغالليا أفضػؿ اسػتغالؿ ،مػف
أجؿ فرض رؤيتيا ونفوذىا عمى الساحة الداخمية واإلقميمية والدولية ،ومف أجؿ حماية المصالح العربية

في إطار نظرة عربية موحدة تعتمد عمى الشراكة والتنسيؽ مع قػوى إقميميػة ودوليػة ،تػرتبط وتمتقػي فييػا

ػيس مػف أجػؿ إعػادة التػوازف
المصػالح المشػتركة معػاً .لػذلؾ :فػإف ىػذا التغييػر الضػروري ىػو شػرطُ رئ ُ
الجيوسياسػي فػي المنطقػة لصػالح الػدوؿ العربيػة ،مػف أجػؿ الوقػوؼ فػي وجػو األطمػاع اإلسػرائيمية

التوسػػعية اإلسػػتعمارية .ىػػذا بػػدوره :يتطمػػب أف يبػػرز الػػدور الفعػػاؿ واإليجػػابى والعممػى مػػف بعػػض الػػدوؿ

العربي ػػة ف ػػى منطق ػػة الش ػػرؽ األوس ػػط إلح ػػداث ت ػػأثي اًر قويػ ػاً وفع ػػاالً ف ػػي رس ػػـ سياس ػػة المنطق ػػة ف ػػي كاف ػػة

المجػػاالت ،فعمػػي سػػبيؿ المثػػاؿ :تتميػػز مصػػر بمكانتيػػا وموقعيػػا وحجميػػاعمى الصػػعيد اإلقميمػػي ،مػػا
يفػػرض عمييػػا بػػأف تمعػػب الػػدور الفاعػػؿ والمػػؤثر والػػوطني القػػومي ،وأف تبتعػػد ع ػف لعػػب دور الع ػراب

األمريكي في المنطقة .ولكنيا ال تدرؾ ذلؾ ،أو تدركو ولكنيػا أضػعؼ فػي الفتػرة الراىنػة مػف أف تعتػرؼ
بو ،وتعزؼ منفردة بعيداً عف إسرائيؿ.
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وال بد مف اإلشارة أيضاً إلى أف إسرائيؿ تسعى جاىدة لمتعاطي مع ممؼ الغاز في شػرؽ البحػر

المتوسط مف خالؿ البوابػة اليونانيػة – القبرصػية؛ فيػو يضػمف وجػود مصػالح إسػرائيؿ بالمنطقػة ،ضػمف
مصالح التكتؿ اإلقميمي الذي يشػكؿ عامػؿ ميػـ فػي مواجيػة الخصػوـ السياسػييف بالمنطقػة ،ومػف بيػنيـ
تركيا ومصر ،باإلضافة لممنافسيف االقتصػادييف وأبػرزىـ روسػيا التػي وقعػت مػع تركيػا اتفاقيػة لمبػدع فػي
تنفيذ مشروع خط أنابيب ييػدؼ لنقػؿ الغػاز الروسػي إلػى تركيػا ،والثػاني يكمػؿ طريقػو إلػى أوروبػا ،ومػف

المقرر االنتياع منو بحموؿ عاـ .2019
واجماالً :فقد حققت السياسة اإلسرائيمية خالؿ الفترة السابقة مجموعة مف المكاسب في منطقة شرؽ

البحر المتوسط ،مما يجعميا بؿ ويضمف ليا تفوقاً اقتصادياً كبي اًر في ظؿ عدـ كفاعة ومقدرة مصرية

واضحة في إدارة أكبر حقوؿ الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وىو حقؿ "ظير" ،مع عدـ وجود أية

.رؤية استراتيجية لمصر في ىذا اإلطار ،وأىميا مصالح مصر االقتصادية.

وال بد مف التأكيد عمى أنو لـ تمر سنوات حتى انقمبت فكرة تدفؽ الغاز الطبيعي مف مصر إلى

إسرائيؿ ،وباتت إسرائيؿ دولة مصدرة لمغاز بعدما كانت مستوردة لو.

حي ػػث ج ػػاع ف ػػي بي ػػاف ش ػػركة نوبػ ػؿ أنيرج ػػي ف ػػي م ػػايو 2018ـ أف الش ػػركاع ف ػػي حق ػػؿ "تم ػػار"

اإلسرائيمي وقعوا اتفاؽ نوايا مع شركة يونيوف فينوسا لمغاز اإلسبانية لتصدير الغاز مف حقػؿ تمػار إلػى
محطة دمياط .ولعؿ تفاقـ مشكمة انقطاع الكيربػاع خػالؿ السػنوات األخيػرة بسػبب نقػص الغػاز ،واجيػت
طا بسػػبب نقػػص الغػػاز المتػػاح لإلسػػالة ،فػػي الوقػػت الػػذي واجيػػت فيػػو مصػػر
"المصػرية األسػػبانية" ضػػغو ً

أزمة عدـ قدرتيا عمى تغطية الطاقة لالحتياجات االستيالكية لممنازؿ واألنشطة االقتصادية.

وقد استفادت إسرائيؿ مف اكتشافات الطاقة الجديدة بعد تراجع الصػادرات المصػرية بسػبب أزمػة

الطاقػػة واليجمػػات عمػػى خػػط الغػػاز المصػػري ،حيػػث يسػيـ نقػػص الصػػادرات المصػرية فػػي زيػػادة الطمػػب
عمى الغاز بالمنطقة ،فإف مساعي إسػرائيؿ لتصػدير الغػاز المكتشػؼ حػديثًا ستسػاعدىا عمػى إعػادة بنػاع
عالقاتيا مع حمفائيا وتعزيز نفوذىا في المنطقة.
وعمى صعيد مخر فيما يتعمؽ بالجانب الفمسطينى وحقؿ الغاز البحري (غزة ماريف) فمنذ
اإلعالف عف اكتشاؼ ىذا الحقؿ لـ يتـ البدع بالعمؿ فيو مف قبؿ شركة شؿ المالكة لمحصة األكبر،
حتى قررت الشركة بيع حصتيا في ىذا الحقؿ ،حيث أعمف صندوؽ االستثمار الفمسطيني شراعه ليذه
الحصة والبالغة  ٪90ليحتفظ الصندوؽ بنسبة  ٪27.5وشركة المقاولوف المتحدوف بنسبة ، ٪27.5
وسيتـ بيع نسبة  ٪45المتبقية لشركة تشغيؿ دولية مطورة بشرط أف تكوف الشركة الدولية قادرة عمى
إعداد خطة تطوير ميدانية لمحقؿ بالشراكة مع صندوؽ االستثمار الفمسطيني ،وذلؾ مف أجؿ دعـ
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قطاع الطاقة في فمسطيف ،وىنا نكوف أماـ مرحمة جديدة بعد كؿ ىذه السنوات عمى أمؿ أف يتحقؽ
إنجاز عممى وواقعي يؤدى لبدع العمؿ في حقؿ غاز غزة البحري.
وفي المقابػؿ :نػرى غالبيػة دوؿ اإلقمػيـ قػد بػدأت فػي التحػرؾ وبشػكؿ سػريع ،مػف أجػؿ الحصػوؿ

عمػػى أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف "كعكػػة" الغػػاز الطبيعػػي فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،والجميػػع يتنػػافس ويبحػػث
عػػف مصػػالحة بالدرجػػة األساسػػية ،وسػػتكوف الغمبػػة لألقػػوى واألكثػػر تنظيمػاً ومأسسػػة ،ومػػف يسػػيطر عمػػى
أكبػر قػدر مػف إحتياطيػات الغػاز الطبيعػى فػي منطقػة حػوض شػرؽ البحػر المتوسػط .وفػى المقابػؿ :فػإف
إسرائيؿ وتركيا وسوريا لـ تقػـ بػالتوقيع عمػى اتفاقيػة األمػـ المتحػدة بشػأف حػؿ الن ازعػات البحريػة المتعمقػة

بترسػػيـ الحػػدود فػػي المنطقػػة االقتصػػادية الخالصػػة ،بينمػػا وقعػػت عمييػػا كػػؿ مػػف مصػػر ولبنػػاف وقبػػرص.

ولذلؾ :فإف المنطقة ستبقى تتراوح ما بيف النفوذ والتعػاوف وادارة األزمػات ،وذلػؾ حسػب تقػدير المصػالح
المشتركة بيف دوؿ المنطقة.
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الفصل الرابع
تذاعيات انتشاف الغاز على الهفور
اإلشرائيلي على دول املهطكة
 انًثحث األٔلا اذاعياخ اكتشاف انزاص عهى يكاَح سشائيم في
انًُطمح
 oانًطهة األٔلا انمذسج االلتصاديح.
 oانًطهة انثاَيا انمذسج انعسكشيح ٔاإلستشاايجيح.
 انًثحث انثاَيا اذاعياخ اكتشاف انزاص عهى انُفٕر اإلسشائيهي عهى
دٔل انًُطمح
 oانًطهة األٔلا اذاعياخ اكتشاف انزاص عهى انعاللح تيٍ انذٔل
انعشتيح (نثُاٌ ،يصش ،فهسطيٍ).
 oانًطهة انثاَيا اذاعياخ اكتشاف انزاص عهى انعاللح تيٍ انذٔل
غيش انعشتيح (اشكيا ،لثشص ،انيَٕاٌ).






الفصل الرابع

تداعيات اكتشاف الغاز عمى النفوذ اإلسرائيمي عمى دول المنطقة
مقدمة:
إف اكتشافات الغاز البحرية في شرؽ البحر المتوسط ،يمكف أف يكوف ليا تداعيات عميقة عمى
مستقبؿ الطاقة واالقتصاد والجغرافيا والسياسية في المنطقة .ولكف عمى الرغـ مػف الفػرص التػي توفرىػا
ػددا مػف المنازعػات المتعمقػة بترسػيـ الحػدود البحريػة يعقػد عمميػة استكشػاؼ ىػذه
ىػذه المػوارد ،إالت أف ع ً

الموارد وتنميتيا ،ال سيما في ظؿ النزاعات اإلقميميػة طويمػة األمػد ،وكانػت ىنػاؾ بعػض الن ازعػات بػيف
كػؿ مػف :جميوريػة قبػرص ،الجميوريػة التركيػة لشػماؿ قبػرص ،وتركيػا ،واسػرائيؿ ،ولبنػاف ،والتػي كػاف
لبعضيا أث اًر سمبياً عمى األمف البحري في المنطقة(Vogler, 2015, p. 1( .

وبعػػد االكتشػػافات الكبيػرة لمغػػاز الطبيعػػي والالفتػػة لمنظػػر فػػي منطقػػة شػػرؽ البحػػر المتوسػػط فقػػد

دخمت نطاؽ االىتماـ االقميمي والعالمي في مجاؿ الطاقة ،كما ونشطت الشركات األمريكية في التنقيب
عمػى الغػاز والػػنفط فػي تمػػؾ المنطقػة الحيويػػة واالسػتراتيجية .وتػأتي أىميػػة الغػاز الطبيعػػي المكتشػؼ أنػػو

يأتي في موقع حساس بيف :مصر ،ولبناف ،واسرائيؿ ،وقبرص ،وتركيا ،وكؿ ىػذه الػدوؿ بػأمس الحاجػة

ألي مص ػػدر لمطاق ػػة .وال ننس ػػى أيضػ ػاً الق ػػرب الجغ ارف ػػي م ػػف أوروب ػػا المتعطش ػػة لك ػػؿ نقط ػػة م ػػف الغ ػػاز

الطبيعػػي ،ألف روسػػيا تػػزود أوروبػػا بحػوالي ربػػع احتياجاتيػػا مػػف الغػػاز الطبيعػػي ،وال بػػد مػػف االنتبػػاه إلػػى
طبيعة األمور الجيوسياسية ،حيػث الصػراع العربػي اإلسػرائيمي .ورغػـ معاىػدات السػالـ الموقعػة ،إِالت أف
التجارة بيف مصر واسرائيؿ بالغاز الطبيعي واجيت عقبات وصعوبات أَدت إلى إِلغاع اإلتفاقيػة الموقعػة
بيػػنيـ ،ومػػف ناحيػػة أخػػرى :ىنالػػؾ الخػػالؼ التركػػي اليونػػاني عمػػى قبػػرص التػػى تقبػػع فػػي قمػػب الحػػدث.

(الخطاؼ :2014 ،موقع إِلكتروني).

ويستعرض ىذا الفصؿ تداعيات اكتشاؼ الغاز عمى النفوذ اإلسػرائيمي عمػى دوؿ المنطقػة ،مػف

خ ػػالؿ التط ػػرؽ لت ػػداعيات ومكان ػػة إسػ ػرائيؿ ف ػػي المنطق ػػة ،والح ػػديث ع ػػف الق ػػدرة االقتص ػػادية والعس ػػكرية
واإلستراتيجية ،كما سيتـ توضيح ليذه التػداعيات عمػى النفػوذ اإلسػرائيمي عمػى دوؿ المنطقػة ،مػف خػالؿ
التطرؽ لتداعياتيا عمى العالقة بيف الدوؿ العربية المتمثمة في لبناف ومصر وفمسطيف ،لنصؿ في ختػاـ

ىػػذا الفصػػؿ لطبيعػػة ىػػذه التػػداعيات عمػػى العالقػػة بػػيف إس ػرائيؿ والػػدوؿ غيػػر العربيػػة متمثمػػة فػػي تركيػػا
وقبرص واليوناف.
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المبحث األول
مقدمة:

تداعيات اكتشاف الغاز عمى مكانة إسرائيل في المنطقة
منذ عاـ  2009تـ اكتشاؼ ما يقرب مف  24تريميوف قدـ مكعب مف الغاز الطبيعي فػي شػرؽ

البحػر المتوسػط ،ويجػري تطػوير ىػذه الحقػوؿ المكتشػؼ ،عمػى قػدـ وسػاؽ مػف جميػع الػدوؿ المعنيػة،
وتتجػاوز ىػذه االحتياطيػات الػوفيرة فػي حقػوؿ "تامػار" و"ليفياثػاف" ،عممػاً بػأف االسػتيالؾ المحمػي

اإلسرائيمي حوالي  200مميار قدـ مكعب سنوياً ،ويمكف أف تغير مف واجية إسرائيؿ بشكؿ كبيػر عمػى

الصعيديف المحمي والدولي .ومف المرجح أف يكوف قطاع الكيربػاع فػي إسػرائيؿ قػاد اًر عمػى التحػوؿ مػف

الفحـ أساساً إلى الغاز الطبيعي ،ومف شأف ىذا التحوؿ أف يحسف الميزاف التجاري إلسرائيؿ ،ويقمؿ مف
انبعاثػات ثػاني أكسػيد الكربػوف ،ويمكػف ليػذه االحتياطيػات الجديػدة أيضػاً أف تحػوؿ إسػرائيؿ إلػى دولػة

مصدرة لمغاز وقد بدأ القادة اإلسرائيميوف بالفعؿ استكشاؼ األسواؽ المحتممة .وفػي أواخػر عػاـ 2010
عػرض رئػيس الػوزراع الحػالي نتنيػاىو تصػدير الغػاز الطبيعػي إلػى اليونػاف ،وبحكػـ القػرب الجغ ارفػي

ػذاب كسػوؽ لمغػاز ِ
اإلسػرائيمي ،وعػالوة
والػروابط السياسػية واالقتصػادية الوثيقػة يبػدو أف أوروبػا ى ٌ
ػدؼ ج ٌ
عمػى ذلػؾ :يسػعى القػادة األوروبيػوف إلػى تنويػع مػوردي الغػاز .وبطبيعػة الحػاؿ :إذا قػررت إسػرائيؿ

مواصػمة ىػذا الخيػار ،فسػيتعيف عمييػا أف تتنػافس مػع منتجػي الغػاز اآلخػريف ومصػدريو مثػؿ :روسػيا
والنروي والجزائر(Sachs & Boersma, 2015: p. 5).
إف اكتشػافات الغػاز الطبيعػي فػي شػرؽ البحػر المتوسػط مػف الممكػف أف تعػود بػالنفع عمػى

المنطقة بأسرىا ،وبشكؿ خاص إِسرائيؿ ،حيث يتزايد الطمب عمى الغػاز الطبيعػي فػي المنطقػة بسػرعة،
في حيف أف اإلنتاج غير موجود في بعض البمداف ،ومنخفض في معظـ البمداف األخرى ،مما يزيد مف

مكانة إِسرائيؿ باعتبارىا جزيرة طاقة في شرؽ البحر المتوسط(Sachs & Boersma, 2015: p. 6).
ومػف الواضػح :أف اكتشػافات شػرؽ البحػر المتوسػط مػف الغػاز الطبيعػي سػتوفر فرصػة ذىبيػة

ألمػف الطاقػة وتعاونيػا ،وىػي فرصػة ال يجػب إىماليػا؛ ألنيػا تسػمط الضػوع عمػى الطاقػة بشػكؿ مالئػـ

تتوافػؽ والمثػؿ العربػي الشػيير" :ثالثػة أشػياع ال تػأتي مػرة أخػرى :الكممػة المنطوقػة ،والفػرص الميممػة،
والسيـ المنطمؽ" ،لذلؾ :يجب أف تقوـ البمداف اإلقميمية بتنسػيؽ السياسػات ،وتقاسػـ أفضػؿ الممارسػات

بينيا لالستغالؿ األمثؿ ليذه االكتشافات حتى ال تيمؿ الفرصة.(Dimou, 2015: p. 4( .
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المطمب األول
القدرة االقتصادية

غني عف البياف :أف اكتشاؼ احتياطيات كبيرة مف الغاز في شرؽ البحر المتوسط لو تداعيات

كبيرة عمى مفاؽ التعاوف اإلقميمي ،حيث إِف حجػـ الغػاز الطبيعػي الػذي تػـ اكتشػافو سػيفتح المجػاؿ أمػاـ

ِإسػرائيؿ ألف تكػوف مصػد اًر لمغػاز الطبيعػي ،وبعػد عمميػة طويمػة :فقػد تقػوـ اسػرائيؿ بتحديػد وجيػات
التصػدير .وباعتبػار إسػرائيؿ كمػا يطمػؽ عمييػا" جزيػرة الطاقػة" ،فػِإف واردات الطاقػة تعػد ميمػة سياسػية
معقػدة بالنسػبة ليػا ،بسػبب العالقػات السياسػية المعقػدة والمتػوترة مػع جيرانيػا ِ
اإلقميميػيف ،ممػا يحػد مػف
التعػاوف ِ
اإلقميمػي الفعػاؿ ،ويزيػد مػف تعقيػد فػرص تطػوير وتصػدير الغػاز ،وذلػؾ بسػبب التػداعيات

ِ
اإلقميمية ليذه السمعة الضرورية لممنطقة)Sachs &Boersma, 2015: p.19) .

وقد ميػدت اكتشػافات الغػاز الطبيعػي فػي إسػرائيؿ الطريػؽ السػتقالؿ الػبالد فػي مجػاؿ الطاقػة،

ولتحقيؽ مكاسب كبيرة في خفض التكاليؼ واإلنتاجية .وبصػرؼ النظػر عػف الصػعوبات التػي تواجييػا
إِسرائيؿ في تصدير الغاز ،إِالت أنو مف المتوقع أف تكوف ِ
اإليرادات التي تتمقاىا دولة إسرائيؿ مف ضريبة

اإلتاوات كبيرة جداً ،حيث سيتـ دم ىذه الضرائب و ِ
الغاز الطبيعي و ِ
اإلتاوات في ميزانية الحكومة ،مما
اإلسرائيمية مف خفض مستوى مديونيتيا ،والحفاظ عمػى ميزانيػة متوازنػة ،وزيػادة ِ
يمكف الحكومة ِ
اإلنفػاؽ
الحكومي ،واالستثمار لصالح السكاف والدولة(Bufman, Raz, & Hager, 2014: p.12) .

ومف المتوقع أف يؤدي الغاز الطبيعػي دو اًر ميمػاً فػي مػزي الطاقػة المحمػي المسػتقبمي إلسػرائيؿ

خصوصاً في استيالؾ الكيرباع ،حيث سيكوف الطمب عمى الغػاز الطبيعػي مػدعوماً بتفضػيؿ محطػات
توليد الطاقة التي تعمػؿ بالغػاز الطبيعػي ،وكػذلؾ زيػادة االسػتخدامات الصػناعية ،والتطبيقػات الممكنػة،

كوقود لمنقؿ باعتبار الغاز الطبيعي أقؿ تكمفة مف النفط)(Bufman, Raz & Hager, 2014: p.12
وقد تسعى الحكومػة اإلسػرائيمية أيضػاً إلػى تعزيػز ومواعمػة سياسػة تصػدير الغػاز الطبيعػي مػع
وضػع أىػداؼ خاصػة بالسياسػة الخارجيػة األوسػع نطاقػاً ،مػف خػالؿ تفضػيؿ إِسػتراتيجية تصػدير مرنػة
تستغؿ الموقع الجغرافي لمبمد ،كحمقة وصؿ لخدمة مسيا وأوروبا عمػى حػد سػواع ،ممػا يتػيح ليػا التفكيػر

في ني ثنائي القارة .ويمكف أف تنطوي ىذه الخطة عمى إنشاع محطات طرفية لمغاز الطبيعي المساؿ،
ترتكز في أي مف الطػرفيف عمػى ىيكػؿ شػركة )إيػالت  -أشػكموف( إيبػؾ ( ،اعتمػاداً عمػى حجػـ المػوارد

المكتشفة في حوض المشرؽ العربي(Wurmser, 2013: p.5) .

وتزعـ شركة نوبؿ إنيرجي أنيا ممتزمة بالسوؽ والحكومة اإلسرائيمية ،ولكف تفترض شركة نوبؿ
لمطاقة أنيا ال يمكف تحقيؽ ربح لمدولة اإلسرائيمية في حيف أف الغاز ال يزاؿ في األرض ،وألف تصدير
الغػاز أصػعب وأكثػر تكمفػة مػف بيعػو فػي السػوؽ المحميػة ،فػِإف شػركة نوبػؿ تقتػرح قيػاـ إسػرائيؿ بتنويػع
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مصادر الغاز لدييا ،لمحفاظ عمى جميع الخيارات مفتوحة .ومف وجية نظر شركة ديميؾ ِ
اإلسرائيمية أنو
ال يمكف تحقيؽ كامؿ إمكانات حقؿ الغاز ،إالت إذا اسػتمر التنقيػب ،ولكػي يحػدث ذلػؾ ينبغػي أف يكػوف
ىناؾ سوؽ لمغاز ،مما يجعؿ خيارات التصدير الزمة وضرورية لتطوير حقوؿ الغاز في إِسرائيؿ.

)(Nathanson, Harder & Loewenthal, 2013: p.22
إف اكتشافات الغاز الطبيعي االسرائيمي لو تداعيات اقتصادية ليس فقط عمى عوائد ِ
اإليرادات،
ردت
ولكػف أيضػاً لػو أثػر كبيػر عمػى التحػرر مػف خطػر نقػص الطاقػة ،حيػث فػي صػيؼ عػاـ َ ،2012

أزمة الغاز المصري مخاوؼ طويمة األمد في إسرائيؿ مف نقص الطاقة .وطواؿ تاريف البمد ،كاف تأميف
إمػدادات الطاقػة مصػدر قمػؽ رئػيس لصػناع السياسػة اإلسػرائيمييف ،الػذيف تحولػوا عمػى مػر السػنيف إلػى

مجموعػة متنوعػة مػف المصػادر السػتيراد الغػاز الطبيعػي ،بمػا فػي ذلػؾ شػاه إيػراف فػي السػبعينيات .أمػا

اآلف فيشػعر اإلسػرائيميوف أنػو تػـ حػؿ ضػعؼ األمػف القػومي األساسػي بالنسػبة لمسػألة الطاقػة ،حيػث

حررت اكتشافات الغػاز االسػرائيمي أمػف الطاقػة فػي اسػرائيؿ مػف تيديػدات المنطقػة المتقمبػة التػي تحػيط
بيا ،حيث إِف الشركات التػي اكتشػفت الغػاز الطبيعػي فػي إسػرائيؿ تعمػؿ بتػرخيص كامػؿ مػف الحكومػة

ِ
اإلسػرائيمية ،لػذلؾ :فػإف إِسػرائيؿ تحتػاج إِلػى بيػع الغػاز الطبيعػي لمجموعػة متنوعػة مػف العمػالع ،لكػي

تتمكف مف إِسترجاع االستثمارات وتحقيؽ مستوى أعمى مف األرباح.
)(Natan & Boersma, 2015: p.11

ػيؤدي إلػى
ػي المنػت محميػاً س ّ
ػادي :ف ّ
وعمػى صػعيد المجػاؿ االقتص ّ
ػإف اسػتخداـ الغػاز الطبيع ّ
ستتحسػف كفػاعة الصػناعة اإلسػرائيمية محميػاً وعالميػاً ،كمػا سػتوفّر
انخفػاض تكمفػة الطاقػة ،وعميػو:
ّ
عمميػة تصػدير الغػاز لألسػواؽ العالميػة إلسػرائيؿ اسػتقاللية ماليػة ،وقػدرة عمػى
المػداخيؿ المرتقبػة مػف
ّ

مرة في
تطوير اقتصادىا وقدراتيا العسكرّية مف دوف المّجوع إلى المساعدات
ّ
الخارجية ،إذ ستعرؼ ّأوؿ ّ
استقالال تاماً في مصادر الطّاقة عمى المدى الطّويؿ ،إضافة إلى مصدر دخػؿ بفضػؿ تصػدير
تاريخيا
ً

الصػعب تحديػد المػداخيؿ
الغاز لسنوات عديدة بإجمالي يقدر بمئات المميارات مف ّ
الدوالرات .ليذا :مف ّ
ػتقبمية مػف الغػاز ،لكػف وبحسػب تقريػر
المالية التي سوؼ تجنييا إسرائيؿ مػف االكتشػافات الحاليػة والمس ّ
الماليػة لممخػزوف الموجػود فػي حقػؿ "تامػار" وحػده بنحػو  130مميػار شػيكؿ
شيشينسػكي ،تقػدر القيمػة
ّ
إسرائيمي جديد )أي ما يعادؿ نحو  32مميار دوالر أمريكي( عمى مدى ثالثيف سنة ،بحسب المعطيات
الحالية( .حامدى.)23 :2013 ،

تسير الحقوؿ في إِسرائيؿ في عاـ ،2010
أف ىذا المبمغ سوؼ يقسـ بيف ال ّشركات التي ّ
عمماً ب ّ
ئيمية في شكؿ ضػرائب متع ّػددة ،نحػو % 40
وبحسب و ازرة
ئيمية ،حصمت الحكومة اإلس ار ّ
المالية اإلس ار ّ
ّ

تحصػمو بريطانيػا
تقريباً مف قيمة النشاط االقتصادي لمغاز المنت في ذلؾ العاـ ،وىي نسبة تسػاوي مػا
ّ
حالياً مف نشاط صناعة الغاز فييا .وباالستناد إلى القيمة المالية لالحتياطي المؤ ّكػد الحػالي مػف الغػاز
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في إسػ ارئيؿ التػي تق ّػدر بنحػو  40مميػار دوالر ،سػوؼ تجنػي الحكومػة اإلسػرائيمية نحػو  16مميػار دوالر
السنوات القادمة(Even, 2010: p. 14). .
في ّ
أف ثػروة الغػاز سػوؼ تحقػؽ إلسػ ارئيؿ مػداخيؿ جوىريػة عمػى مػدى السػنوات
لكػؿ ذلػؾ :نػرى ّ
القادمػة ،بػؿ وتمنحيػا القػوة واالسػتقاللية الماليػة التػى لػـ تكػف متػوفره ليػا سػابقاً ،ومػف خػالؿ ذلػؾ أيضػاً:

غيػر فػي حػاؿ تصػديرىا لمغػاز ،ىػذا
فػإ ّف الوضػع اإلسػت ارتيجي إلسػ ارئيؿ وعمػى مسػتوي المنطقػة سػوؼ يت ّ
أف إعتماد إسرائيؿ عمى الغػاز الطبييعػي والػذي يػتـ انتاجػو داخميػاً ،سػيكوف لػو بػالغ األثػر
باإلضافة إلى ّ
ػرئيؿ سػتتمكف مػف تػوفير مبػالغ كبيػرة
في تحسيف الوضع اإلقتصادي الداخمي .وفي مقابؿ ذلػؾ :فػإف إس ا

كانت تنفقيا سنوياً مف أجؿ استي ارد الطاقة مف الخػارج ،خاصػة إف إسػرائيؿ تتجػو بخطػوات سػريعة نحػو

االعتماد عمػى الغػاز الطبيعػى ليحػؿ بػديالً عػف الػنفط المسػتورد؛ وبػذلؾ :تكػوف إسػرائيؿ قػد اتجيػت نحػو
النفط والغاز المستورد مف الخارج.
تطبيؽ رؤيتيا بتقميؿ االعتماد عمى ّ

المطمب الثاني

القدرة العسكرية و ِ
اإلستراتيجية

تُعػد منطقػة شػرؽ البحػر المتوسػط  -مػع تعػدد الن ازعػات والمنازعػات السياسػية واإلقميميػة التػي
طػاؿ أمػدىا -بانو ارمػا لمصػالح سياسػية واقتصػادية مختمفػة ،جغرافيػا تقػع فييػا أوروبػا ومسػيا والشػرؽ
األوسػط ،وىػي منطقػة ذات أىميػة جيوسػتراتيجية حاسػمة بالنسػبة لمصػالح الواليػات المتحػدة .وتػوفر

االكتشافات األخيرة لمموارد الييدروكربونية الكبيرة في منطقة شرؽ البحر المتوسط فرصة ميمة لتعزيز

التعاوف اإلقميمي بطريقػة تعػود بػالنفع عمػى جميػع األطػراؼ ،ولكنيػا تنطػوي أيضػاً عمػى إمكانػات كبيػرة
لتعقيػد الييكػؿ الجغ ارفػي السياسػي المعػرض لمخطػر .فػي نيايػة المطػاؼ :قػد يكػوف الػدعـ األمريكػي

مدفوعاً بالمصالح األمريكية الرئيسة في المنطقة ،وىػذا األمػر بػالغ األىميػة ،حيػث سيسػاعد فػي تحديػد
المشيد األمني ِ
اإلقميمي لدوؿ منطقة شرؽ المتوسط(El-Katiri & El-Katiri., 2014: p. 44) .
إف اكتشافات الغاز البحرية الكبيرة في شرؽ البحر المتوسط ،ليا تداعيات عميقة عمى مسػتقبؿ
الطاقػة واالقتصػاد والجغرافيػا السياسػػية فػي المنطقػة .وعمػػى الػرغـ مػف الفػرص التػػي توفرىػا ىػذه المػوارد،

فإف عدداً مف المنازعات المتعمقة بتعييف الحدود البحرية تعػوؽ استكشػاؼ المػوارد وتنميتيػا ،عمػى خمفيػة

النزاعات اإلقميمية التي طاؿ أمدىا .وتشمؿ ىذه الحالة حالة الحرب بيف لبنػاف واسػرائيؿ ،والصػراع بػيف

إسرائيؿ والفمسطينييف ،والمسألة القبرصية ،والعالقات المتوترة بيف تركيا واسػرائيؿ .ويجػري حاليػاً تكميػؼ
القوات البحرية في شرؽ البحر المتوسط ،بتأميف مصالح بمدانيا البحرية في مجاؿ الطاقة ودورياتيا في

مناطقيػػا االقتصػػادية الخالصػػة .ولتمبيػػة ىػػذه االحتياجػػات الجديػػدة ،يجػػري توسػػيع القػػدرات البحريػػة مػػف
خػػالؿ ب ػرام التحػػديث ،واقتنػػاع سػػفف سػػطحية إضػػافية وطػػائرات دوريػػة بحريػػة .إِف إس ػرائيؿ والشػػركات

المعنية ،تنظر اآلف إلػى أمػف الطاقػة المحمػي والصػادرات إلػى الجيػراف المباشػريف كأولويػات عميػا .فػأمف
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الطاقة المحمية لو أىميػة خاصػة بالنسػبة إلسػرائيؿ ،حيػث إِف توليػد الطاقػة لػدييا كػاف يعتمػد فػي السػابؽ

عمى الواردات غير المستقرة والمكمفة والمموثة مف الفحـ وزيت الديزؿ وكذلؾ الغاز الطبيعي.
)) Vogler & Thompson, 2015: p. 1
وسػتؤثر وفػرة الطاقػة الجديػدة فػي إسػرائيؿ تػأثي اًر كبيػ اًر عمػى اقتصػادىا ،ممػا سػيؤدي إِلػى تغيػ اًر

إاسػتراتيجياً رئيسػاً ،بيػد أف كميػة الغػاز المكتشػفة تتجػاوز الطمػب اإلسػرائيمي المتوقػع عمػى مػدى نصػؼ

قػرف عمػى األقػؿ ،وعمػى ىػذا النحػو :ستصػبح إسػرائيؿ مصػد اًر صػافياً لمغػاز .وفػي حػيف أف الكميػة

المعروفة حالياً مف الييدروكربونات المنتجة تجارياً ال تجعػؿ إسػرائيؿ قػوة عظمػى رئيسػة أو اسػتراتيجية
لمطاقة ،فإف إسرائيؿ قػد تتػاح ليػا فرصػة االسػتفادة مػف إمػداداتيا مػف كميػات حرجػة ىامشػية مػف الغػاز
إلى أوروبا أو مسيا .وخالفاً لمنفط :ال يتدفؽ الغاز إلى األسواؽ ،وال يباع في طريقو إلى المستيمؾ ،وال
يوجد لو سعر سوؽ عالمي ،مثؿ خاـ برنت لمنفطِ .إف سعر صفقات الغػاز فريػد مػف نوعػو لكػؿ صػفقة
أو منطقة ،حيث ال يتـ تداوليا عالمياً كسمعة .ليذا :فالبنية التحتية لنقػؿ الغػاز إمػا عػف طريػؽ خطػوط
األنابيػب ،أو تسػييمو وىػي معقػدة جػداً ،وتحتػاج الػى اتفاقيػات وتػأميف عمػى المػدى الطويػؿ ،ألف الغػاز

الطبيعي المساؿ الذي يتـ شػحنو مػف المينػاع إلػى المينػاع ،ىػو فػي األسػاس بنيػة "مقفمػة" تشػبو إلػى حػد
كبيػر خطػوط القطػار .ولػذلؾ :فػإف البمػداف التػي تقػوـ بتوريػد الغػاز وتمقييػا وتربطيػا سياسػات الطاقػة

الحرجػة ،وسياسػات توريػد معينػة تػؤدي بػدورىا إلػى عالقػة دبموماسػية معينػة؛ وبالتػالي :فػإف كميػات
متواضعة مف صادرات الغاز اإلسرائيمية ،يمكف أف تحمؿ نفوذاً إاستراتيجياً كبي اًر.

).(Wurmser, 2013: p. 1

ومف ىنا فأمف إسرائيؿ ،واستقرار بالد الشاـ ،وخاصة إسرائيؿ لبناف ،واسرائيؿ األردف ،والحدود
اإلسرائيمية الفمسطينية ،في صميـ السياسة الخارجية لمواليات المتحدة في المنطقة .ومف شأف الوساطة

األمريكيػة أف تسػاعد فػي إيجػاد طريقػة عمػؿ مسػتدامة لأل ارضػي المتنػازع عمييػا ،مثػؿ :االستكشػاؼ

واإلنتاج المشترؾ أو تقاسـ اإليرادات ،مما يساعد عمى منع المزيد مف النزاعات عمى الحدود والتصعيد

المحتوـ ال يصؿ األمر إِلى صراع عسكري ،مما يزعزع استقرار المنطقة اليشة أصالً.
)(El-Katiri & El-Katiri., 2014: p. 44
ليذا :تحاوؿ واشنطف أف تقمّؿ مف حالة التوتّر بيف كؿ مف تركيا وقبرص وِاس ارئيؿ مف دوف أف
تضغط بقوة عمى تركيا ،نظ اًر لدورىا في األزمة السورية ،والممؼ النووي اإليراني ،عالوةً عمى دورىا في

مشروع الدرع الصاروخي لمحمؼ األطمسي الػذي سػوؼ يسػتعمؿ األ ارضػي التركيػة الستضػافة محطّػات
الرادارات(Mankoff, 2012: p. 3) .

وعبرت عف الت ازميا
وفي المقابؿ :طمأنت الواليات المتحدة كالً مف إس ارئيؿ واليوناف وقبرصّ ،
بحماية أمنيـ مف خالؿ قوات األسطوؿ السادس الم اربط في البحر المتوسط  .وفي ىذا اإلطار :أجرت
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الواليػات المتحػدة منػاورات عسػكرية مشػتركة مػع اليونػاف ) (Noble Dinaخػالؿ عػاـ  ،2012كػاف

لممنصػات اإلسػ ارئيمية ،مػف ىج ٍ
ػوـ تقػوـ بػو ق ّػوة
منصات إنتاج غػاز مشػابية
ّ
ىدفيا التدريب عمى حماية ّ
تحدد ،إالت أف ليا قدرات عسكرية مماثمة لمجيش التركي .ولكف ىذا تقدير غير واقعػي ،وثمػة
عسكرية لـ ّ

شؾ في أف ىذا كاف ىدفاً لممناورات فعالً ،فتركيا عضو أساسي في حمؼ الناتو .ومف الجدير ذكره :أف
منػاورات شػركة "نوبػؿ إنريجػي"  Noble Dinaاألمريكيػة اإلسػ ارئيمية اليونانيػة بػدأت عػاـ  ،2011بعػد

انسحاب تركيػا عػاـ  2010مػف المنػاورات العسػكرية المشػتركة التػي كانػت تقيميػا مػع كػؿ مػف الواليػات

كرد فعؿ عمى العدواف اإلس ارئيمي عمى أسطوؿ الحرية
المتحدة وِاس ارئيؿ منذ عاـ ( 1991ذئب البحر)ّ ،
عاـ (Mankoff, 2012: p. 4) .2009
ورداً عمػى تنػامي الخالفػات مػع تركيػا ،كثّفػت إسػرائيؿ دورياتيػا البحريػة حػوؿ حقػوؿ الغػاز فػي

المتوسط .وباشرت رفع مستوى قدراتيا البحرية العسكرية مف أجؿ معالجة التيديات المحتممة مف
البحر
ّ
البحرية التركية ومف الصواريف التي قد يطمقيا حزب المّو مف لبناف .كما وثّقػت عالقاتيػا العسػكرية مػع

فأجرت مناورات عسكرية مشتركة مع اليوناف في عاـ  ،2001ووقّعت اتفاقية
كؿ مف اليوناف وقبرصْ ،
إسرئيؿ اتفاقيػة
أما قبرص :فقد وقّعت مع ا
لمتعاوف و ّ
الدفاع العسكر ّ
ي معيا في أيموؿ (سبتمبر) ّ .2011
ػدخؿ فػي حػاؿ وجػود أي تيديػدات لمنشػصت الغػاز
عسػكرية تسػمح لسػالح الجػو والبحريػة اإلس ا
ػرئيمية بالت ّ
القبرصية في البحر( .حامدى.)30 :2013 ،

ويجمع المراقبوف أف ىناؾ مصػمحة قبرصػية إسػرائيمية مشػتركة مػف أجػؿ توثيػؽ العالقػة بينيمػا،

نظ اًر لحالة التوتر التاريخية بيف قبرص وتركيا ،وتػدىور العالقػة مػا بػيف إسػرائيؿ وتركيػا الفتػرة السػابقة.
وِاذا أضفنا ىذا إلػى النػزاع التػاريخي بػيف تركيػا واليونػاف ،فإنػو مػف غيػر المسػتبعد أف تتبمػور فػي األفػؽ

شػراكة إسػتراتيجية ثالثيػة بػيف إسػرائيؿ وقبػرص واليونػاف ،وىػو مػا سػوؼ يعػد تح ّػوالً اسػتراتيجياً ميمػاً
بالنسػبة إلػى قبػرص واليونػاف ،مػع العمػـ أنيمػا كانتػا مػف الػدوؿ المسػاندة لمقضػية الفمسػطينية فػي إطػار
تمػوز (يوليػو)
الصراع العربػي اإلسػرائيمي .وي َعػد الموقػؼ اليونػاني الػذي اتخػذ تجػاه ناشػطي السػالـ فػي ّ
 ،2011بمنػع سػفنيـ مػف اإلبحػار باتّجػاه شػواطئ قطػاع غ ّػزة ،مػف أجػؿ كسػر الحصػار اإلسػرائيمي

التغير في الموقؼ
المفروض عمى قطاع غزة مؤش اًر واضحاً عمى مدى التقارب مع إسرائيؿ ،وعف ذلؾ ّ
اليوناني مف قضية فمسطيف والصراع العربي اإلسرائيمي.
عالوة عمى ذلؾ :سوؼ ترى تركيا في التقارب اإلستراتيجي المرتقب بيف إسرائيؿ وقبرص

واليوناف والتحدي اإلسرائيمي ليا ،تيديداً لمصالحيا وموقعيا في حوض شرؽ البحر المتوسطّ ،وعف

كقوة إقميمية في المنطقة .وجراع ذلؾ :فإف تركيا
سياسة حكومة أردوغاف التي تيدؼ إلى فرض تركيا ّ
تراقب بقم ٍ
أف ىامش المناورة لدييا محدود مف أجؿ
ؽ ذلؾ التقارب اإلسرائيمي القبرصي اليوناني ،ويبدو ّ

وتحولو إلى تحالؼ .ولكف في المقابؿ :تسعى الواليات المتحدة
ضد تحقيؽ ىذا التقارب
الوقوؼ ّ
ّ
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واالتّحاد األوروبي مف الناحية االستراتيجية إلى تخفيض حدة التوتّر وتشجيع الحوار ما بيف إسرائيؿ
وتركيا واليوناف ،واالستفادة مف ىذه الثروة في مشاريع مشتركة بينيما ،ولعؿ الناظر ليذه التطورات
ضيؽ إذا أرادت أف تعارض مساعي
أف تركيا في موق ٍع صعب ،وىامش الحركة لدييا ّ
األخيرة يرى ّ
قبرص الستكشاؼ الغاز في مياىيا اإلقميمية ،فأي خطوات في ىذا االتّجاه سوؼ تضع تركيا في

خاصةً ّأنيا ال تممؾ حمفاع إقميمييف في ظؿ األوضاع الراىنة التى تحيط
تتحمميا،
مواجية لف
ّ
ّ
بالمنطقة( .حامدى.)31 :2013 ،

الخالصة:
ممػا سػػبؽ ذكػره :يتضػػح لنػا أف اكتشػػافات الغػاز فػػي شػرؽ البحػػر المتوسػط ،كانػػت ليػا تػػداعيات

عميقة عمى مستوى القدرة االقتصادية والعسكرية واالستراتيجية في إسرائيؿ .فقد أتاحت ىذه االكتشافات
إلسرائيؿ مفاقاً كبيرة وجديدة خاصة عمى مستوى أمف الطاقة ،فقد أصبحت إسػرائيؿ مػف الػدوؿ المصػدرة

لمطاقة بدالً مف أف تكوف مستوردة ليا ،وبالتالي :تحررت مف قيود االتفاقيات والصفقات غير اآلمنة ليا
مف وجية نظرىا ،العتبارات أف ىذه االتفاقيػات ليػا عالقػة بػالرأي العػاـ العربػي المعػادي لوجودىػا ،كمػا

أف ىػذه االكتشػافات خمقػت ليػا توازنػات عمػى مسػتوى أمػف الطاقػة السػتخداماتيا الداخميػة ،وخاصػة فيمػػا
يعػػرؼ بالتنميػػة المسػػتدامة التػػي تعتمػػد عمػػى الطاقػػة النظيفػػة .فمػػف ىنػػا :عػػززت ىػػذه االكتشػػافات مػػف

وجودىػػا كدولػػة ليػػا كيػػاف داخػػؿ لعبػػة الطاقػػة فػػي المنطقػػة ،باإلضػػافة إلػػى وجودىػػا فػػي األسػواؽ العالميػػة
لحيازتيا عمى كميات ميولة مف الغاز الطبيعي في خزانيا األرضي ،ليذا :فإف ىػذه االكتشػافات جعمػت

إسرائيؿ تضع نصب أعينيا في استراتيجيتيا غاية مركزية ،وىي نقؿ الجزع األكبػر مػف الغػاز المكتشػؼ

إِلػػى أوروبػػا ،وبالتػػالي :توطيػػد العالقػػة معيػػا مػػف الناحيػػة االقتصػػادية ،عمػػى أف تكػػوف بػػديالً عػػف الج ازئػػر
وروسيا كمورديف لمغاز الطبيعي لدوؿ االتحاد األوروبي.

يضػػاؼ إِلػػى كػػؿ ذلػػؾ :ف ػإف االكتشػػافات الحاليػػة كانػػت ليػػا تػػداعياتيا الميمػػة والتػػي تصػػب فػػي

ميزاف القوة االستراتيجية لدولة إِسرائيؿ ،ألف اكتشاؼ الغاز الطبيعي في شرؽ البحر المتوسط عزز مػف
فػػرص التعػػاوف بػػيف قبػػرص واليونػػاف وِاس ػرائيؿ ،وخمػػؽ شػراكة اسػػتراتيجية ناشػػئة فػػي منطقػػة شػػرؽ البحػػر

مستقر مع كؿ مف قبرص واليونػاف
اً
المتوسط ،بيد أف اكتشاؼ الغاز الطبيعي خمؽ إلسرائيؿ نظاماً أمنياً
وتركيػػا ،واعػػادة صػػياغة اليندسػػة االسػػتراتيجية ِ
اإلقميميػػة لػػدوؿ المنطقػػة عمػػى قاعػػدة الحسػػابات الدقيقػػة
لممصػػالح المرجػػوة فػػي ظػػؿ وجػػود الغػػاز الطبيعػػي عمػػى س ػواحؿ إس ػرائيؿ .ليػػذا :فإننػػا نػػرى أف اكتشػػاؼ

الغاز كاف لو ثقؿ في وزف حسابات موازيف القوة ،والقدرة االقتصادية ،والتي زادت وستزيد مف نفوذ دولة

إِسرائيؿ في المنطقة ،وخاصة بالتعامؿ مع دوؿ الجوار ِ
اإلقميمي ،وبفرض معادالت جديدة بالتعامؿ مػع
ىػػذا الكيػػاف الغريػػب عمػػى المنطقػػة ،وخاصػػة مػػع مصػػر ولبنػػاف وفمسػػطيف واألردف ،ضػػمف سياسػػة األمػػر

الواقع بالتعامؿ ِ
اإلجباري بما تفرضو ضروريات الحاجة والرغبة.
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المبحث الثاني
مقدمة:

تداعيات اكتشاف الغاز عمى النفوذ اإلسرائيمي عمى دول المنطقة

بػػات م ػػف الواض ػػح أف الغ ػػاز الطبيع ػػي ق ػػد أص ػػبح ُيمث ػػؿ أح ػػد أب ػػرز وس ػػائؿ التوظي ػػؼ السياس ػػي
لتصفية الحسابات السياسػية بػيف القػوى اإلقميميػة ،ال سػيما مػع وصػوؿ أنظمػة سياسػية إلػى سػدة الحكػـ،
ليست عمػى وفػاؽ مػع نظيرتيػا فػي الػدوؿ األخػرى .وقػد تجمػى ذلػؾ بوضػوح فػي الصػراع السياسػي الػذي

نشػب بػيف مصػر وتركيػا عمػى خمفيػة اإلطاحػة بحكػـ الػرئيس المصػري محمػد مرسػي بعػد مظػػاىرات 30

حزي ػراف (يونيػػو)  2013مػػف جانػػب ،وبػػيف قبػػرص وتركيػػا إثػػر االعت ػراؼ التركػػي بشػػماؿ قبػػرص ،وبػػيف
تركيا واليوناف عمى خمفية الصراعات التاريخية بشأف القضية القبرصية وبحر إيجو ،ويبدو أف األطراؼ

المعنيػػة بيػػا قػػد بػػدأت فػػي القيػػاـ بعمميػػة اسػػتغالؿ وتوظيػػؼ الغػػاز سياسػػياً ،كػػأداة مػػف أدوات الضػػغط فػػي
بعض األحياف ،أو حتى الترغيب( .الباسوسي :2015 ،موقع إلكتروني)

وبناع عميو :فِإف إِسرائيؿ تعيش اليوـ مػا يشػبو الطػور االنتقػالي مػف كي ٍ
ػاف يعتمػد بالكامػؿ عمػى
ً
ويسخر نفوذه العسكري واألمني مف أجؿ تأمينيا ،إلى ٍ
كياف يحوز
مصادر طاقة خارجية ،ويعمؿ جاىداً
ّ

أف الطاقػة لػـ تعػد ىػدفاً
ثروة طبيعية ىائمة يخطّط الستخداميا ألىداؼ توسعو السياسي العسػكري ،أي ّ
القوة والنفوذ( .خريس :2016 ،موقع إلكتروني).
فحسب؛ بؿ أصبحت أداة مف أدوات فرض ّ

وسػػيترتب عمػػى اكتشػػافات الغػػاز مجموعػػو مػػف التػػداعيات التػػى سػػيكوف ليػػا أثػ اًر عمػػى مسػػتويات

النفوذ في المنطقة ،بيف إسرائيؿ والدوؿ العربية وغير العربية ،حيث سنتناوؿ ىذه المستويات بالتفصيؿ:

المطمب األول
تداعيات اكتشاف الغاز عمى العالقة بين الدول العربية
( لبنان ،مصر ،فمسطين)

إف منطقػة شػرؽ البحػر المتوسػط –والتػي تضػـ كػالً مػف قبػرص ،واسػرائيؿ ،واألردف ،ولبنػاف،

وسوريا ،واألراضي الفمسطينية -والتى تشيد حالياً تغيي اًر كبي اًر في مشيد الطاقة .ومع النمو االقتصادي

المتوقػع كأحػد التػداعيات األساسػية ليػذه االكتشػافات ،وبسػبب النمػو السػكاني الكبيػر فػي منطقػة شػرؽ

المتوسط ،فإف الطمب عمى الطاقة ينبغي أف يزداد بشكؿ ممحوظ خالؿ العقديف القادميف ،بسبب الزيادة

في مستويات االستيالؾ ،وألف احتياطيات النفط والغاز الطبيعي اإلقميمي مف غير المرجح أف تسػتمر

ألكثػر مػف بضػعة عقػود .ولكػف لحسػف الحػظ ،فػِإف االكتشػافات األخيػرة مػف المػوارد الييدروكربونيػة– ال

سػيما الغػاز الطبيعػي -فػي حػوض شػرؽ البحػر المتوسػط ،أثػرت بشػكؿ كبيػر عمػى توقعػات العػرض
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لممنطقػة ،حيػث إِف ىػذه االكتشػافات الضػخمة لػدييا القػدرة عمػى تػوفير إمػدادات الطاقػة الالزمػة لتمبيػة
الطمب اإلقميمي المتنامي ،وربما أيضاً تحفيز الصادرات.

)(Nathanson, Harder & Loewenthal, 2013: p. 5
وغنػي عػف البيػاف :فػإف اكتشػافات الغػاز الطبيعػي ليػا تػداعيات عمػى العالقػات بػيف إسػرائيؿ

وجيرانيا ،وربما بمداف أخرى في منطقة شرؽ البحر المتوسط ،تتأثر بسياسة تصدير الغاز الطبيعي مف

إِسرائيؿ لمخارج ،وىذا ينبغي أف يؤخذ بعيف االعتبار مثاالً عمى ذلؾ ىو مدى تأثير الغاز عمػى عالقػة
إِسػرائيؿ مػع األردف ،حيػث إِف كػالً مػف ِإسػرائيؿ واألردف عػانى مػف اليجمػات عمػى أنابيػب الغػاز فػي

سيناع .وكالىما قد يكوف لو مصمحة مشتركة في حماية خطوط األنابيب وضماف أمنيا ،ولدى إسرائيؿ

أسػباب اسػتراتيجية واضػحة لػدعميا االسػتقرار الػداخمي لػألردف الػذي قػد يتػأثر بػالتطورات والمتغيػرات
الحاصمة في منطقة الشرؽ األوسط ،وخاصة فيمػا يتعمػؽ بػالالجئيف السػورييف الػذيف اسػتقبمتيـ األردف.
ولذلؾ :فإف معيد لوتشير لدراسات األمف القومي في إسرائيؿ ،يزعـ أف إسػرائيؿ يجػب أف تػربط األردف

بالغاز الجديد عمى نحو مماثؿ لمطريقة التي زودت بيا إِسرائيؿ األردف بالمياه منذ عاـ .1994

)(Nathanson, Harder & Loewenthal, 2013: p. 26-27

أوالً :التداعيات عمى صعيد لبنان
ػرئيؿ منػذ االكتشػافات األخيػرة لمغػاز ،وتواصػؿ عمميػات
تضػاعؼ التػوتّر بػيف لبنػاف وِاس ا
ٍ
منطقة يعدىا لبناف جزعاً مػف مياىػو اإلقميميػة .ويعػاني لبنػاف
االستكشاؼ قبالة السواحؿ اإلس ارئيمية في
ػرعات والتوازنػات
مؤسسػات الدولػة ،فيػو ضػعيؼ } جيوسياسػياً { بسػبب الص ا
مػف خم ٍػؿ ىيكمػي فػي ّ
الطائفية الداخمية ،وال يسيطر أمنيػاً عمػى جميػع التػراب الػوطني المبنػاني .وفػي ىػذا اإلطػار :يخشػى أف

لتصرؼ فييػا .عػالوةً عمػى ذلػؾ:
تفاقـ الثروة المحتممة مف الغازّ ،
الصراع الداخمي عمى تقسيـ الثّروة وا ّ
ال يمتمؾ لبناف القدرة العسكرية وال الخبرة مف أجؿ تأميف منشصتو النفطية التي سوؼ تبنى فػي المسػتقبؿ
إلنتاج الغاز .وشرط ذلؾ أف يوحػد لبنػاف جبيتػو الداخميػة ،ويع ّػزز قد ارتػو اإلداريػة لتنظػيـ قطػاع الطاقػة
ػفافية ،وىػذا مػا يبػدو صػعب التّحقيػؽ فػي الوضػع الػراىف .وألَف
واستغالؿ ثروة الغاز المحتممة بكفاعة وش ّ

الحػدود بػيف لبنػاف وِاسػ ارئيؿ يحكميػا اتّفػاؽ وقػؼ إطػالؽ النػار بموجػب قػرار مجمػس األمػف الػدولي
أي
( )1701الػذي صػدر فػي أعقػاب العػدواف اإلسػ ارئيمي عمػى لبنػاف فػي عػاـ  .2006ولكػف ال يوجػد ّ
الصدد متعددة ،خاصة فيمػا
اتّفاؽ نيائي عمى ترسيـ الحدود البرية أو البحرية .ونقاط الخالؼ في ىذا ّ
يخص الحدود البحرية بيف الطرفيف(Haaretz, 2011: Net( .
ّ

ولكف تبدو المنافع المحتممة ِإلمدادات الغاز الطبيعي المحمية فػي لبنػاف واضػحة ،حيػث أشػارت

فػػي ديسػػمبر د ارسػػة استقصػػائية لرصػػد الػزالزؿ فػػي الميػػاه المبنانيػػة إلػػى وجػػود رواسػػب ضػػخمة مػػف الغػػاز
الطبيعػػي تحػػت قػػاع البحػػر ،ونتيجػػة لػػذلؾ :يعمػػؽ وزيػػر الطاقػػة المبنػػاني جب ػراف باسػػيؿ } السػػابؽ { ممالػػو
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عمى عائدات النفط الييدروكربوني لتحسيف االقتصاد الضعيؼ في لبناف ،حيث قاؿ باسػيؿ فػي تصػريح

لييئػػة اإلذاعػػة البريطانيػػة  BBCمشػػي اًر إلػػى اكتشػػافات الغػػاز الطبيعػػي :أف ذلػػؾ سػػيخفض بشػػكؿ كبيػػر
فاتورة النفط وتكمفة إنتاج الطاقة في لبناف ،سػواع المتعمقػة بالنقػؿ أو الصػناعة ،وأضػاؼ قػائالً" :لكػف لػو
أثر أَكبر بكثير فيو سيخمؽ عائػدات  ،وسػيزيد مػف النػات المحمػي اإلجمػالي وفػرص المسػتثمريف وتغيػر
الوضع االقتصادي برمتو" .وقد سمح لبناف فقط لمشركات الدولية التي يمكنيا تقػديـ عطػاعات لمحصػوؿ

عمػػى تػراخيص لمتنقيػػب عػػف الغػػاز والػػنفط ،وىػػي شػػركات عمالقػػة ،مثػػؿ :شػػركة أكسػػوف وموبيػػؿ وشػػركة

شػػيؿ وشػػركتي شػػيفروف وتوتػػاؿ ،وأشػػارت التقػػديرات إلػػى أف الحفػػر سػػيبدأ فػػي عػػامي ،2016-2015
ويبدو أف ىذا الجدوؿ الزمني يجعؿ لبناف متأخر عف جيرانو في استكشافات الطاقة.
)(Knell, 2013: p. 2
وبناع عمى ذلؾ :سيقوـ المسؤولوف المبنػانيوف بمػنح أربػع كتػؿ بحريػة بحمػوؿ نيايػة  ،2017فػي

أوؿ محاولػػة لمػػبالد لتطػػوير م ػوارد الػػنفط والغػػاز المحميػػة .وقػػد تػػأخر مسػػار لبنػػاف فػػي الحصػػوؿ عمػػى
التراخيص البحرية لمدة أربع سػنوات ،ولكنػو اآلف يػؤتى ثمػاره ،ووفقػاً لػو ازرة الطاقػة والميػاه فػي لبنػاف فقػد

تػـ تأىيػؿ  51شػػركة حتػى اآلف ،لتقػػديـ عطػػاعات فػػي عػاـ  .2017وقػػد عمػػؿ لبنػاف خػػالؿ فتػرة التأىػػب
عمى االستعداد بشكؿ أفضؿ لجولة استكشػافات جديػدة لمغػاز ،حيػث قػاؿ وزيػر الطاقػة والميػاه فػي لبنػاف

سيزار أبي خميؿ" :إف ىدفنا ىو إيجاد اكتشاؼ تجاري بحموؿ  ،"2019وتحقيقػاً ليػذه الغايػة :اسػتحوذت
ِإدارة البتػػروؿ المبنانيػػة عمػػى زلػزاؿ ثنػػائي األبعػػاد بنسػػبة  ،%100وقػػاؿ خميػػؿ" :لقػػد أَطمقنػػا النػػار الزلزاليػػة
ثالثيػػة األبعػػاد بنسػػبة فػػوؽ  %85مػػف األ ارضػػي البحريػػة" .وتقػػوؿ و ازرة الطاقػػة والميػػاة المبنانيػػة :إِنيػػا لػػف
تمنح أكثر مف أربع كتؿ بحرية الستكشاؼ الغاز الطبيعي في الفترة الحالية ،وقد ازدادت أىميػة حػوض

شرؽ البحر المتوسط بعد اكتشاؼ حقوؿ غاز "تامار" و"ليفاثاف" ِ
اإلسرائيمييف في الفترة ما بيف -2009

 ،2010وحقؿ "زوىر" العمالؽ في مصر في عاـ  .2015وبالمقارنة مع جيراف إِسػرائيؿ مػف الجنػوب،
وقبرص في الغرب ،فإف لبناف عبارة عف مسرح استكشاؼ نقية مع ثروة مف االستكشافات الجديػدة التػي
توفر المزيد مف الثقة بوجود احتياطات كربوىيدرونية في المساحات الجديدة المحتمؿ اكتشافيا الحقاً.
)(Dunnahoe, 2017: p. 1-2

وبعد اكتشاؼ احتياطات كبيرة مػف الغػاز الطبيعػي قبالػة شػواطئ إِسػرائيؿ وقبػرص ،وىػي الػدوؿ

التي تشترؾ في نفػس الحػوض الجيولػوجي المغمػور بالميػاه مػع لبنػاف ،أصػدر البرلمػاف المبنػاني فػي مب

(أغسػػطس)  ،2010تش ػريعات تتعمػػؽ باكتشػػاؼ الييػػدروكربونات فػػي الميػػاه المبنانيػػة مػػف خػػالؿ السػػماح
لشركتيف لمطاقة النرويجية بإجراع دراسة استقصائية في المياه المبنانية .وقد قدر المسػح أف لبنػاف يمتمػؾ

 708مميار متر مكعب مف الغاز الطبيعي ،ومف  440إلى  675مميوف برميؿ نفط .وفي عاـ 2013
تبنت الحكومة المبنانية مرسوماً يحدد شروط ومؤىالت الشركات الراغبة في تقػديـ طمػب لمحصػوؿ عمػى

رخصػة استكشػػاؼ بحريػػة ،غيػػر أف االضػػطرابات السياسػػية أخػرت ىػػذا الموعػػد عػػدة مػرات .ويتضػػح فػػي
012

لبنػػاف الفوائػػد المحتممػػة مػػف إِمػػدادات الغػػاز المحميػػة ،حيػػث ستسػػيـ فػػي إ ازلػػة الػػنقص فػػي الطاقػػة ومحػػو
الػػديوف العامػػة السػريعة فػػي لبنػػاف ،واحيػػاع القطػػاع االقتصػػادي والتنميػػة االجتماعيػػة ،والحػػد مػػف التمػػوث،

حيث يعد الغاز الطبيعي المنت محمياً عامالً رئيساً في حػؿ المسػألة المتعمقػة بإنتػاج الكيربػاع فػي لبنػاف
الذي يعاني مف انقطاع يومي في الكيرباع ،مما يسيـ أيضاً في حفػاظ لبنػاف عمػى أمنػو البيئػي باعتبػار

الغاز الطبيعي مموثاً أقؿ لمبيئة(Al Darazy, 2016: p. 1-2) .

ويضاؼ إِلى ذلؾ :مػا أعمنػو وزيػر الخارجيػة المبنػاني جبػ ارف باسػيؿ بخصػوص اكتشػافات الغػاز

الطبيع ػ ػػي ف ػ ػػي لبن ػ ػػاف ،ع ػ ػػف الخط ػ ػػط المػ ػ ػراد المض ػ ػػي ق ػ ػػدماً فيي ػ ػػا ،م ػ ػػف أج ػ ػػؿ التنقي ػ ػػب ع ػ ػػف المػ ػ ػوارد
الكربوىيدروجينية البحرية مف قبؿ شركات الطاقة الدولية .وقػد تػأخر المػزاد الػذي كػاف مػف المقػرر عقػده

المرسػػـ الالزمػػة لترسػػيب كتػػؿ التنقيػػب،
فػػي تشػريف الثػػاني (نػػوفمبر)  ،2013بسػػبب فشػػؿ الحكومػػة فػػي ا

والموافقة عمى العقود النموذجيػة لتقاسػـ ِ
اإلنتػاج ،وتحديػد بروتوكػوالت المناقصػات ،وكانػت إدارة البتػروؿ
المبنانية قد قامت بتأىيؿ  12شركة نفطية دولية كمشغميف في أوائؿ عاـ  ، 2004إالت أف تأخير عمميػة

المناقصة المبنانية تسبب في فقداف كثير مف الشركات اىتماميا ،واغالؽ كثير مف مكاتبيا فػي بيػروت،
وباإلضافة إلى التأخير كاف أحد أسػباب اإلغػالؽ ىػو ارتفػاع تكػاليؼ االستكشػاؼ والتنقيػب ،حيػث يبمػغ

عم ػػؽ المي ػػاه م ػػا ب ػػيف  4.600إل ػػى  6.100مت ػػر ،وق ػػد وف ػػرت العدس ػػات االستقص ػػائية الزلزالي ػػة لممي ػػاه

المبنانيػػة توقعػػات متفائمػػة بشػػأف استكشػػافات الغػػازات الطبيعيػػة ،ولكػػف ال يمكػػف تأكيػػد احتياطػػات الػػنفط
المثبتػػة حتػػى يػػتـ تنفيػػذ ب ػرام التنقيػػب عػػف الحفػػر ،واذا تػػـ العثػػور عمػػى احتياطػػات كبي ػرة ،فػػإف شػػركات
الػػنفط سػػوؼ تصػػبح أكثػػر اىتمامػاً فػػي العمػػؿ عمػػى مزيػػد مػػف االستكشػػافات فػػي لبنػػاف .ومػػف المتوقػػع أف

يػػؤدي الغ ػاز فػػي شػػرؽ المتوسػػط دو اًر ميم ػاً فػػي المسػػتقبؿ االقتصػػادي لمػػدوؿ الناميػػة ،وتحسػػيف مي ػزاف
المػػدفوعات فييػػا ،حيػػث يعػػد غػػاز شػػرؽ البحػػر المتوسػػط أحػػد المصػػادر التػػي تدرسػػيا أوروبػػا ،لتنوي ػػع
واردات الغاز فييا ،ويمكف أف يسيـ لبناف فػي األحجػاـ المصػدرة إلػى أوروبػا ،حيػث يمكػف نقػؿ الصػادر

عف طريؽ نقؿ خط األنابيب أو الغاز الطبيعي المساؿ)Khadduri, 2016: p. 19( .
ػرئيمية لمغػاز الطبيعػي فػي شػرؽ البحػر المتوسػط
وممػا تقػدـ ذكػره :فػإف جميػع االكتشػافات اإلس ا
أي مخزوف
ليست موجودة في المنطقة الحدودية المتنازع عمييا بيف ا
إسرئيؿ ولبناف ،كما أنو لـ يكتشؼ ّ
لمغاز الطبيعي في المياه اإلقميمية المبنانية إلى اآلف .وما حالة التوتر األخيػرة بػيف إسػ ارئيؿ ولبنػاف التػي
تجسدت في تصػريحات ع ٍ
ػدد مػف الشخص ّػيات السياسػية المبنانيػة خاصػة ،جػاع نتيجػة احتمػاؿ اكتشػاؼ
ّ
مخ ٍ
ػزوف مشػترؾ بػيف إسػرائيؿ ولبنػاف فػي المسػتقبؿ ،وأف التّعقيػدات التػي سػوؼ تواجييػا لبنػاف واسػرائيؿ
أي اتفاقيػة سػالـ أو معاىػدات بػيف البمػديف
مػف أجػؿ اسػتغالؿ ىػذا المخػزوف االفت ارضػي فػي ظػ ّؿ غيػاب ّ
ت
ردة الفعػؿ المبنانيػة فػي ىػذا المجػاؿ تعػود إلػى
أف ّ
تػنظـ مليػات العمػؿ فػي مجػاؿ استكشػافات الغػاز ،إال ّ
إقميمية
لبنانية أو
وطنية
حسابات داخمية مرتبطة بعدـ االستقرار السياسي داخؿ لبناف ،وال ترتبط بأجندة
ّ
ّ
ّ
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ػي اإلسػرائيمي ،وعمػى الػرغـ مػف ىػذا إالت أَف لبنػاف كػاف مػف أواخػر دوؿ
عربيػة ذات صػمة بالصػراع العرب ّ
شػػرؽ البحػػر المتوسػػط فػػي البػػدع باسػػتغالؿ احتيػػاطي الغػػاز الطبيعػػي ،ولعػػؿ االكتشػػافات الجديػػدة لمغػػاز
أدت إلػػى دفػػع لبنػػاف لمنظػػر بأىميػػة بالغػػة ليػػذه الثػػروة الغازيػػة فػػي حػػوض شػػرؽ المتوسػػط  ،حيػػث جػػدد

حػػزب اهلل المبنػػاني تأكيػػده عمػػى موقفػػو الثابػػت فػػى " التصػػدى الحػػازـ ألي اعتػػداع عمػػى حقػػوؽ لبنػػاف

النفطيػػة والغازيػػة والػػدفاع عػػف منشػػصتو وحمايػػة ثرواتػػو الطبيعيػػة " بػػؿ ووصػػؿ األمػػر ألف يقػػوـ بعػػرض
لمنصػػات الغػػاز البحريػػة اإلسػرائيمية التػػى سػػيقوـ بإسػػتيدافيا فػػي حػػاؿ تػػـ التعػػرض لثػػروات لبنػػاف الغازيػػة
والنفطية .

ثانياً :التداعيات عمى جميورية مصر العربية
إف اكتشػػاؼ حقػػؿ "زوىػػر" سػػيكوف لػػو مثػػار عمػػى عػػدد مػػف المسػػتويات ،وستصػػبح مصػػر مصػػد اًر

لمطاقة ،وستتمكف مف تحسيف وضعيا المالي مف خالؿ خفض واردات الطاقة ،وتجديد صادرات الطاقة
بسػػبب تػػوفر الغػػاز الطبيعػػي المسػػاؿ .وسػػوؼ تتحسػػف توقعػػات النمػػو طويمػػة األجػػؿ لمبمػػد مػػع تخفيػػؼ

انقطاع التيار الكيربائي ،وتحسف الميزاف التجاري .وتشمؿ األَسئمة الرئيسة العالقة حوؿ تنمية اكتشافات

الغاز الطبيعي التسعيرة المصػرية المحميػة لمغػاز ،والقػ اررات الصػادرة عػف شػركة إينػي حػوؿ كيفيػة تقسػيـ

مخصصػػات رأس المػػاؿ بػػيف محفظتيػػا الواسػػعة مػػف مشػػاريع الغػػاز فػػي بيئػػة منخفضػػة ألسػػعار الػػنفط.
وسػػيكوف إصػػالح التسػػعيرة المحمػػي المحتمػػؿ عػػامالً ميم ػاً فػػي الرصػػد ،ألنػػو سػػيوفر مؤش ػ اًر السػػتراتيجية

الحكومػػة طويمػػة األجػػؿ بشػػأف اإلعانػػات واسػػتيداؼ صػػناعات محػػددة ،وسػػيحدد أيضػاً نمػػط نمػػو الطمػػب

عمى الغاز الطبيعي(Norlen & Maddock, 2015: p. 5) .

ي بتعميؽ تصدير الغػاز إلػى إسػرائيؿ بعػد سػقوط نظػاـ مبػارؾ مؤ ّشػ اًر عمػى
ويمثّؿ القرار المصر ّ
اإلقميميػة،
أف إسػرائيؿ ولبنػاف لػف يتمكنػا مػف إنتػاج الغػاز فػي مياىيمػا
ىذا
ّ
ّ
التوجػو الجديػد .ىػذا ال يعنػي ّ

ولكف فرص الصراع تتزايد كمّما تحقّقت اكتشافات في المناطؽ المتنازع عمييا ،وىذا احتماؿ وارد جػداً،
ترسػـ بعػد .عػالوةً عمػى ذلػؾ ،ىنػاؾ احتمػاؿ ظيػور بػؤرة تػو ٍ
تر
عمماً ّ
أف الحػدود البحريػة بػيف البمػديف لػـ ّ
ونزاع بيف تركيا وقبرص ،وبيف تركيا وِاسرائيؿ في حاؿ قياـ شراكة بيف ىػذه األخيػرة وقبػرص مػف أجػؿ

المقسػمة إلػى
ػي بشػأف مسػتقبؿ الجزيػرة.
ّ
ػي القبرص ّ
استغالؿ حقػوؿ الغػاز المشػتركة ،نظػ اًر لمخػالؼ الترك ّ
ٍ
يوناني منذ عاـ ( .1974حامدى.)22 :2013 ،
شطر تركي ومخر
ّ
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ومما سبؽ سنقوـ بتحميؿ التداعيات المرتبطو بالغاز الطبيعي وارتباطو بجميورية مصر العربية

مف خالؿ التالى :

 -1ربط قضية الغاز بالدعم السياسي غير المباشر:
مف المعروؼ أف العالقات المصرية التركية توترت بعد مظاىرات  30حزيراف (يونيو) ،2013

وىو الوضع ذاتو في حالة العالقات التركية-القبرصية .في الوقت الذي تسعى فيو مصر إلعادة ترسػيـ

ح ػػدودىا البحري ػػة م ػػع قب ػػرص بي ػػدؼ االس ػػتفادة م ػػف الغ ػػاز المكتش ػػؼ ف ػػي حق ػػؿ "أفرودي ػػت" .ويب ػػدو أف
السمطات المصرية بدأت في تبني استراتيجية تقديـ دعـ سياسي ،وتقارب مع خصوـ تركيا في المنطقػة
خاصػػة قبػػرص واليونػػاف عبػػر الزيػػارات المتبادلػػة ،فػػي مقابػػؿ إعػػادة النظػػر فػػي موضػػوع تقاسػػـ الم ػوارد

الطبيعية ،ال سيما الغاز معيا .وقد تجمى بوضػوح شػديد فػي القمػة الثالثيػة التػي ُعقػدت فػي القػاىرة بػيف
كؿ مف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،ورئيس وزراع اليوناف "أنتونيس ساماراس" ،ورئيس قبرص
"نيكػػوس أناستاس ػػيادس" والتػػي أخرج ػػت إعػػالف الق ػػاىرة فػػي  8تشػػريف الث ػاني (ن ػػوفمبر)  ،2014وال ػػذي
تضمف عدة أمور ميمة بشأف الغاز في شرؽ البحر المتوسط ،أبرزىا ما يمي:
أ -احت ػراـ القػػانوف الػػدولي واألىػػداؼ والمبػػادئ التػػي يجسػػدىا ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ،وفيمػػا يخػػص
اكتشاؼ مصادر ميمة لمطاقة التقميدية في شرؽ البحر المتوسط.

ب-استئناؼ المفاوضات بشأف ترسيـ الحدود البحرية.

ج-دع ػػوة تركي ػػا إل ػػى التوق ػػؼ ع ػػف جمي ػػع أعم ػػاؿ المس ػػح الس ػػيزمي الجاري ػػة ف ػػي المن ػػاطؽ البحري ػػة
لقبرص.
ولعػػؿ مػػا يؤكػػد حضػػور البعػػد السياسػػي بشػػكؿ واضػػح فػػي قضػػية الغػػاز ،رد الفعػػؿ التركػػي عمػػى

تمػػؾ القمػػة ومخرجاتيػػا ،ممػػثالً فػػي تص ػريحات األدمي ػراؿ "بولنػػت أوغمػػو" قائػػد الق ػوات البحريػػة التركيػػة،

مؤكداً أف الحكومة التركية قد فوضت القوات البحرية بتطبيؽ قواعد االشتباؾ الجديدة التي جرى تعديميا
لمواجية التوتر المتزايد بػيف الػدوؿ السػاحمية ،بسػبب مشػروعات التنقيػب عػف الغػاز الطبيعػي والػنفط فػي

شػػرؽ البحػػر المتوسػػط .وقػػد اسػػتمر الػػني ذاتػػو فػػي القمػػة الثالثيػػة الثانيػػة التػػي ُعقػػدت فػػي  28نيسػػاف
(أبري ػػؿ)  2015بالعاص ػػمة القبرص ػػية (نيقوس ػػيا) ،والت ػػي أس ػػفرت ع ػػف إع ػػالف نيقوس ػػيا المكم ػػؿ إلع ػػالف
القاىرة ،والذي أكد بوضوح مسألة التعاوف بشأف الموارد الغازية والنفطية في شرؽ البحر المتوسط ،وفي

الفق ػرة التاليػػة مباش ػرة عػػف ضػػرورة دعػػـ جي ػود توحيػػد الجزي ػرة القبرصػػية ،وىػػو مػػا يشػػير إلػػى وجػػود ربػػط
واضح بيف األمريف( .الباسوسي :2015 ،موقع إلكتروني).
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 -2استغالل قضية الغاز في الصراعات السياسية الداخمية
عقػػب مظػػاىرات  30حزي ػراف (يونيػػو)  ،2013وبدايػػة الص ػراع بػػيف اإلخ ػواف المسػػمميف والنظػػاـ

المصػػري الجديػػد بػػدأ اسػػتغالؿ قضػػية الغػػاز لػػدعـ شػػرعية النظػػاـ الجديػػد ،وذلػػؾ بعػػد صػػدور عػػدة تقػػارير
تضػػمنت وجػػود اتفػػاؽ ضػػمني بػػيف الػرئيس األسػػبؽ محمػػد مرسػػي والػرئيس التركػػي رجػػب طيػػب أردوغػػاف

لمد منطقة النفوذ التركػي البحريػة لالسػتيالع عمػى  70كيمػو متػر مربػع مػف منػاطؽ االمتيػاز المصػرية،

كمػػا تضػػمنت التقػػارير رفػػض ال ػرئيس السيسػػي ليػػذا االتفػػاؽ .وتعػػد تمػػؾ الحالػػة مثػػاالً حي ػاً عمػػى تطويػػع

وتسػػييس قضػػية الغػػاز الطبيعػػي فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،لػػيس فقػػط عمػػى المسػػتوى الخػػارجي ،وانمػػا

أيضاً الداخمي لرفع وتدعيـ شرعية النظـ الحاكمة ،خاصة مع بدايػة حػدوث انحسػار نسػبي فػي شػعبيتيا

فػػي ظػػؿ عػػدـ قػػدرتيا عم ػػى التعامػػؿ بكفػػاعة مػػع األزم ػػات الداخميػػة ،س ػواع السياسػػية أو االقتص ػػادية أو
االجتماعية( .الباسوسي :2015 ،موقع إلكتروني)

مـــن خـــالل ذلـــك :فػػإف مصػػر وبعػػد انييػػار نظػػاـ ال ػرئيس مبػػارؾ ،شػػيدت العالقػػات المص ػرية
اإلسػرائيمية بعػػض الخالفػػات األمنيػػة ،تجمػػت بتفجيػػر خطػػوط الغػػاز الواصػػؿ إلسػرائيؿ واألردف أكثػػر مػػف

م ػرة ،واقتحػػاـ السػػفارة ِ
اإلس ػرائيمية فػػي القػػاىرة ،واطػػالؽ الص ػواريف داخػػؿ إس ػرائيؿ مػػف سػػيناع ،ثػػـ األزمػػة
الثانية بإعالف مصر عػاـ  2012انتيػاع اتفاقيػة تصػدير الغػاز إلسػرائيؿ .كمػا كػاف إلعػالف مصػر عػف

طػػرح م ازيػػدة الستكشػػاؼ الغػػاز والػػنفط فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط بالميػػاه اإلقميمػػة االقتصػػادية الخاصػػة
مخػػاوؼ جديػػدة عنػػد إسػرائيؿ ،كػػؿ ىػػذا شػػكؿ عامػػؿ قمػػؽ إلسػرائيؿ ألَنيػػا تسػػعى لتجنػػب االحتكػػاؾ داخػػؿ
المناطؽ الحدودية المتعمقة باالستكشافات داخؿ المنػاطؽ الحدوديػة البحريػة .لػذلؾ :كػاف ىػذا األمػر مػف

المفترض أف يشػكؿ عامػؿ ضػغط عمػى إسػرائيؿ مػف أجػؿ ترسػيـ الحػدود البحريػة بػيف الػدولتيف ،والزاميػا
بػػالتوقيع عمػػى اتفاقيػػة أعػػالي البحػػار ،وىػػذا لػػـ يحصػػؿ ،ودخمػػت مصػػر بعمميػػة تفػػاوض غيػػر ناجحػػة مػػع

إسرائيؿ ،ولكنيا تراجعت خوفاً مػف فقػدانيا المسػاعدات األمريكيػة ليػا ،وىنػا اسػتمرت إسػرائيؿ فػي فػرض
سياسة األمر الواقع والنفوذ في سرقة موارد المنطقة دوف حسيب أو رقيب.

ثالثاً :التداعيات عمى صعيد فمسطين
إف اح ػػتالؿ إسػ ػرائيؿ لأل ارض ػػي الفمس ػػطينية لػ ػـ يقتص ػػر ف ػػوؽ األرض فق ػػط ،فمن ػػذ ع ػػاـ 1967

استعمرت إسرائيؿ بشكؿ منيجي الموارد الطبيعية الفمسطينية ،وفػي مجػاؿ الييػدروكربونات؛ بػؿ ومنعػت
الفمسػػطينييف مػػف الوصػػوؿ إلػػى احتيػػاطييـ مػػف الػػنفط والغػػاز .وقػػد أدت ىػػذه القيػػود باسػػتمرار ،اعتمػػاد
الفمسػػطينييف عمػػى إس ػرائيؿ لتمبيػػة احتياجػػاتيـ مػػف الطاقػػة وغيرىػػا .إف الجيػػود التػػي يبػػذليا الفمسػػطينيوف

لتطوير قطػاع الطاقػة ال تتحػدى ىيمنػة إسػرائيؿ الشػاممة عمػى المػوارد الفمسػطينية؛ بػؿ إنيػـ يسػعوف إلػى
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النمو وبناع الدولة في واقع االحتالؿ ،مما يعزز -حتى واف كاف عف غير قصد -التوازف غير المتماثؿ

بيف االحتالؿ واألًراضي المحتمة.)Baconi, 2017: p. 1) .

فقد قامػت شػركة مجموعػة الغػاز البريطػاني (بػريتش غػاز )BG -باكتشػاؼ حقػؿ الغػاز البحػري

في غزة والواقػع عمػى مسػافة  21-17مػيالً بحريػاً مػف سػاحؿ قطػاع غػزة ،ويحتػوي حقػؿ الغػاز الصػغير

ىػػذا عمػػى  28مميػػار متػػر مكعػػب مػػف الغػػاز وىػػي كميػػة غيػػر كافيػػة لمتصػػدير ،ولكنيػػا قػػادرة عمػػى تزويػػد
الكيرباع لكؿ مف قطاع غزة والضفة الغربية عف طريؽ القياـ بتبػادالت لمكيربػاع مػع إسػرائيؿ( .صػحيفة

الحدث الفمسطيني :2014 ،موقع إلكتروني).

ففي عاـ  1993عندما وقعت السمطة الفمسطينية واسرائيؿ اتفاؽ أوسمو لـ يفكػر أحػد كثيػ اًر فػي

الخط الساحمي لغزة ،ونتيجة لذلؾ :وافقػت إسػرائيؿ عمػى أف السػمطة الفمسػطينية المنشػأة حػديثاً ستسػيطر
تماماً عمى مياىيا اإلقميميػة ،عمػى الػرغـ مػف اسػتمرار البحريػة ا ِإلسػرائيمية القيػاـ بػدورياتيا فػي المنطقػة.

ولػػـ تيػػتـ إسػرائيؿ برواسػػب الغػػاز الطبيعػػي فػػي سػػاحؿ غػزة ألف األسػػعار كانػػت منخفضػػة جػػداً فػػي ذلػػؾ
الحيف ،و ِ
اإلمدادات وفيرة؛ لػذلؾ :اسػتغؿ الفمسػطينيوف وقػتيـ فػي تجنيػد شػركة مجموعػة الغػاز البريطانيػة
(بريتش غاز ،)BG -وىي العب رئيس في يناصيب الغاز الطبيعي العالمي .وفي عاـ  1999وقعػت
السػػمطة الفمسػػطينية وذات الشػػركة عقػػد متواضػػع لتطػػوير تمػػؾ الحقػػوؿ المؤكػػدة .ولكػػف فػػي ىػػذا الوقػػت

وج ػػدت إسػ ػرائيؿ نفس ػػيا تواج ػػو نقصػ ػاً مزمنػ ػاً ف ػػي الطاق ػػة ،فب ػػدأ رئ ػػيس ال ػػوزراع اإلسػ ػرائيمي أيي ػػود ب ػػاراؾ

}السػػابؽ{ عصػػر ن ازعػػات الوقػػود اإلحفػػوري فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،وفػػرض سػػيطرة إس ػرائيؿ البحريػػة
عمى المياه الساحمية في قطاع غزة ،حتى تسيطر عمى جميع العائدات الموجية لمفمسطينييف بحجة منع

استخداـ األًمواؿ لتمويؿ االرىاب. (Schwartz, 2015: p. 2) .
وال ب ػ ػػد م ػ ػػف التأكيػ ػ ػد أف حق ػ ػػؿ الغ ػ ػػاز المكتش ػ ػػؼ ب ػ ػػأواخر التس ػ ػػعينيات ،يكف ػ ػػي لس ػ ػػد احتياج ػ ػػات

قطػ ػػاع غ ػ ػزة حت ػ ػػى  25عامػ ػػا قادمػ ػػة ،كم ػ ػػا أف االسػ ػػتثمار في ػ ػػو يعنػ ػػي تحقيػ ػػؽ عوائ ػ ػػد ماديػ ػػة ض ػ ػػخمة.
ػور ق ػ ػػد ُيغي ػ ػػر م ػ ػػف الواق ػ ػػع الب ػ ػػائس ويقمب ػ ػػو أرسػ ػ ػاً عم ػ ػػى عق ػ ػػب ،كي ػ ػػؼ واف َجم ػ ػػع ى ػ ػػذا االس ػ ػػتثمار
تص ػ ػ ٌ
حقمػ ػػيف مػ ػػف الغػ ػػاز يقعػ ػػاف فػ ػػي عػ ػػرض بحػ ػػر غ ػ ػزة .ويبعػ ػػد حقػ ػػؿ "التسػ ػػعينيات" مسػ ػػافة مػ ػػف  17إلػ ػػى
 21م ػ ػػيالً بحريػ ػ ػاً م ػ ػػف ش ػ ػػاطئ غػ ػ ػزة .وش ػ ػػرعت ش ػ ػػركة "بػ ػ ػريتش غ ػ ػػاز" البريطاني ػ ػػة ببنائ ػ ػػو ف ػ ػػي العػػ ػػاـ

 ،2000بموجػ ػ ػ ػػب عق ػ ػ ػ ػػد حصػ ػ ػ ػػري منحت ػ ػ ػ ػػو الس ػ ػ ػ ػػمطة الفمسػ ػ ػ ػػطينية ف ػ ػ ػ ػػي عػ ػ ػ ػػاـ  1999لي ػ ػ ػ ػػا والتح ػ ػ ػ ػػاد

عامػ ػ ػػا .حينيػ ػ ػػا بػ ػ ػػدأت الشػ ػ ػػركتاف
المقػ ػ ػػاوليف  CCCلمتنقيػ ػ ػػب عػ ػ ػػف الغػ ػ ػػاز فػ ػ ػػي بحػ ػ ػػر غ ػ ػ ػزة لمػ ػ ػػدة ً 25
عمميػ ػػات البحػ ػػث والتنقيػ ػػب عػ ػػف "الكنػ ػػز األسػ ػػود" فػ ػػي بحػ ػػر غ ػ ػزة ،حتػ ػػى تػ ػػـ اكتشػ ػػاؼ حقمػ ػػيف لمغػ ػػاز،
األوؿ "حقػ ػػؿ غ ػ ػزة البػ ػػري" الػ ػػذي يقػ ػػع كمي ػ ػاً ضػ ػػمف الميػ ػػاه اإلقميميػ ػػة الفمسػ ػػطينية قبالػ ػػة المدينػ ػػة ،وقػ ػػدر

المخ ػ ػػزوف ب ػ ػػو بنح ػ ػػو  30ممي ػ ػػار مت ػ ػػر مكع ػ ػػب ،أم ػ ػػا الث ػ ػػاني في ػ ػػو "حق ػ ػػؿ غػ ػ ػزة الح ػ ػػدودي" ويق ػ ػػع عم ػ ػػى
المنطقػ ػػة الحدوديػ ػػة بػ ػػيف غ ػ ػزة و"إسػػ ػرائيؿ" ،ويقػ ػػدر مخزونػ ػػو بػ ػ ػ 3ممي ػ ػػارات متػ ػػر مكعػ ػػب تقريب ػ ػاً .وى ػ ػػذا
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سيضػ ػػيؼ لخزين ػ ػػة الس ػ ػػمطة الفمس ػ ػػطينية عوائػ ػػد مالي ػ ػػة م ػ ػػف وراع ى ػ ػػذا المشػ ػػروع تبم ػ ػػغ حػ ػ ػوالي  2ممي ػ ػػار

عامػ ػ ػ ػػا بحسػ ػ ػ ػػب االتفػ ػ ػ ػػاؽ ،والػ ػ ػ ػػذي أعط ػ ػ ػ ػى لص ػ ػ ػػندوؽ االسػ ػ ػ ػػتثمار
دوالر أميركػػ ػ ػػي ،عمػػ ػ ػػى مػػ ػ ػػدار ً 15
الفمس ػ ػ ػػطيني  %10 PIFم ػ ػ ػػف المش ػ ػ ػػروع ،فيم ػ ػ ػػا حص ػ ػ ػػمت "ب ػ ػ ػريتش غ ػ ػ ػػاز" البريطاني ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى ،% 60
واتحاد المقاوليف الفمسطينييف ( .% 30 cccعويص  :2018،موقع إلكتروني ).

وال بد مف التأكيد أف حقؿ قطاع غزة البحري ليس كبي اًر بمػا فيػو الكفايػة ،ليعمػؿ كمصػدر لمغػاز

الطبيعػػي .لكػػف كميػػات الغػػاز التػػي يحػػتفظ بيػػا حقػػؿ غػزة البحػػري كافيػػة لجعػػؿ قطػػاع الطاقػػة الفمسػػطيني
مكتفياً ذاتياً تماماً .ولف يقتصر األمر عمى عدـ قياـ الفمسطينييف باستيراد الغاز أو الكيربػاع اإلسػرائيمية
أو المصرية ،ولكف قطاع غزة لف يعاني مػف أي نقػص فػي الكيربػاع ،وعػالوة عمػى ذلػؾ :فػإف االقتصػاد

الفمسطيني سيحظى بمصدر ميـ مف مصادر اإليرادات .وعمى الػرغـ مػف المحػاوالت المسػتمرة مػف قبػؿ
المسػػتثمريف لتطػػوير قطػػاع غ ػزة البحػػري ،إالت أف إس ػرائيؿ فرضػػت قيػػوداً صػػارمة حالػػت دوف اتخػػاذ أي

تدابير لتطوير ىذا الحقؿ .ىذا عمى الرغـ مف أف االستكشاؼ واإلنتاج مف غػزة البحريػة سػيكوف بسػيطاً

نسػبياً ،نظػ اًر لمػدى الميػػاه الضػحمة ،لكػػف إسػرائيؿ منعػت تطػػوير ىػذا المجػػاؿ خصوصػاً بعػػد أف اكتشػػفت
مواردىا الخاصة ،حيث بدأت تشير إلى "المخاوؼ األمنية" التي ازدادت مع سيطرة حمػاس عمػى قطػاع

غزة .وعمى الرغـ مف أف رئيس الػوزراع اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو اعتبػر السػماح لمفمسػطينييف بتطػوير

غػزة مػػاريف فػػي عػػاـ  2012كجػزع مػػف اسػػتراتيجية أوسػػع لتحقيػػؽ االسػتقرار فػػي قطػػاع غػزة ،إالت أف ىػػذه
الجيػػود لػػـ تتحقػػؽ بعػػد .وبنػػاع عمػػى ذلػػؾ :فمػػف المػػرجح أف يػػتـ بيػػع حقػػؿ قطػػاع غ ػزة البحػػري بػػدالً مػػف

استثماره في غزة(Baconi, 2017: p. 3) .

وكأحد أىـ التداعيات السمبية الكتشاؼ الغاز في سواحؿ غزة أصػبحت إسػرائيؿ ميتمػة بالغػاز،

وأصبح واقع غزة الغريب أكثر وضوحاً مف أي وقػت مضػى ،حيػث ظػؿ قطػاع غػزة تحػت الحصػار منػذ

عػػاـ  2007وحتػػى اآلف .وتػػدير شػػركة توليػػد الكيربػػاع فػػي قطػػاع غ ػزة ،قطػػاع الكيربػػاع ،وىػػي الشػػركة
الوحيػػدة مػػف نوعيػػا فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية ،حيػػث تقػػوـ بتوريػػد الكيربػػاع لمقطػػاع مػػف ثالثػػة مصػػادر:

الوقػػود السػػائؿ الػػذي يػػتـ ش ػراؤه ،ونقمػػو إلػػى قط ػاع غ ػزة عػػف طريػػؽ السػػمطة الفمسػػطينية لمخػػازف شػػركة
الكيرباع بغزة مف أجؿ تشػغيؿ محطػة الكيربػاع الوحيػدة ،والمصػدر الثػاني ىػو شػراع الكيربػاع مػف شػركة

الكيرباع اإلسرائيمية ،والمصدر الثالػث شػبكة الكيربػاع المصػرية .ومػع ذلػؾ :فػإف الوقػود الػذي يػتـ شػراؤه
لتوليد الطاقػة فػي غػزة غيػر كػاؼ لتمبيػة الطمػب المحمػي ،ويعػاني القطػاع مػف نقػص مػزمف فػي الكيربػاع

منذ فػرض إسػرائيؿ الحصػار .وفػي أوائػؿ عػاـ  ،2017اجتاحػت االحتجاجػات جميػع أنحػاع قطػاع غػزة،

احتجاجاً عمى تزويدىـ بالكيرباع لمدة ثالث إلى أربع ساعات يومياً .وبصرؼ النظر عف القيود اليائمػة
التػػي يضػػعيا ىػػذا الػػنقص عمػػى جوانػػب الحيػػاة الدنيويػػة ،فػػإف انقطػػاع الكيربػػاع يػػؤثر تػػأثي اًر سػػمبياًعمى

النشػػاط االقتصػػادي لمقطػػاع الخػػاص ،والرعايػػة الصػػحية ،والتعمػػيـ ،وم ارفػػؽ الحفػػاظ عمػػى الحيػػاة ،مثػػؿ:
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محطات الصرؼ الصحي لممياه .وتؤدي عمميات التقزـ فػي ىػذه المنػاطؽ إلػى مثػار فوريػة ودائمػة عمػى
السواع ،مما يؤثر سمباً عمى األجياؿ المتزايدة(Baconi, 2017: p. 2) .

وبالنسبة لمضفة الغربية :وقعت إسرائيؿ في كانوف الثػاني (ينػاير)  ،2014أوؿ صػفقة لتصػدير

الغاز الطبيعي لمضفة الغربية ،مف خالليا ستشتري شركة توليد الطاقة الفمسطينية ،وىي شركة الكيرباع
التابعة لمسمطة الفمسطينية نحػو  1.2مميػار دوالر مػف الغػاز الطبيعػي اإلسػرائيمي عمػى مػدى  20عامػاً،
وسػػيتـ شػػحف الغػػاز إلػػى محطػػة توليػػد الكيربػػاع بقيمػػة  300مميػػوف دوالر .وتخطػػط السػػمطة الفمسػػطينية

لبنػػاع شػػركة بتروليػػوـ المحػػدودة لمطاقػػة فػػي مدينػػة جنػػيف بالضػػفة الغربيػػة ،ومػػف المقػػرر أف تبػػدأ مبيعػػات
الغاز في عاـ  ،2017عنػدما يبػدأ حقػؿ " ليفياثػاف" اإلسػرائيمي فػي اإلنتػاج .ومػف شػأف ىػذه الصػفقة أف
تقمؿ مف االعتماد الفمسطيني عمػى الشػبكة الكيربائيػة اإلسػرائيمية ،التػي يػتـ مػف خالليػا تمبيػة احتياجػات

الفمسطينييف مف الطاقة(Hochberg, 2014: p. 1) .

ولكػػف بالنسػػبة لفمسػػطيف :فبعػػد مفاوضػػات الغػػاز مػػع إسػرائيؿ ،يبػػدو أف ىػػذه التغييػرات اإلقميميػػة

سػػيكوف ليػػا تػػأثير ضػػئيؿ عمػػى السػػمطة الفمسػػطينية .فبعػػد االعتمػػاد الكمػػي تقريب ػاً عمػػى إس ػرائيؿ لتمبيػػة
احتياجاتي ػػا م ػػف الطاق ػػة ،تس ػػعى الس ػػمطة الفمس ػػطينية إل ػػى إيج ػػاد س ػػبؿ لتحسػ ػيف نوعي ػػة الحي ػػاة ف ػػي ظ ػػؿ

االحتالؿ ،حيث يسعى قطاع غزة السػتيراد الغػاز مػف مدينػة عسػقالف جنػوب إسػرائيؿ ،لتخفيػؼ المعانػاة
وخفػػض العجػػز فػػي الطاقػػة ،فػػي حػػيف أف الضػػفة الغربيػػة تنػػاقش مػػع إسػرائيؿ اسػػتيراد الغػػاز لزيػػادة توليػػد

الطاق ػػة المحمي ػػة ،وخف ػػض تك ػػاليؼ الكيرب ػػاع .إف ى ػػذه الت ػػدابير القص ػػيرة األج ػػؿ عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أني ػػا

ضرورية ،سػتأتي عمػى حسػاب قػدرة فمسػطيف عمػى تأكيػد سػيادتيا عمػى مواردىػا الطبيعيػة -حقػوؿ الغػاز
البحري ػة قبالػػة سػػاحؿ قطػػاع غ ػزة ،وحقػػؿ غػػاز ال ػرنتيس فػػي الضػػفة الغربيػػة –وفػػي الحقيقػػة :أَنيػػا تقػػوض
مفاؽ استقالؿ الطاقة عمى المدى الطويؿ بالنسبة لمفمسطينييف. (Baconi, 2015: p. 1) .

ومف خالؿ ما تقدـ :فإننا نرى بأف تطوير حقؿ غاز غزة يمثؿ ذلؾ السيناريو ،وسػيكوف الػرابح

فيػػو كػػؿ مػػف إس ػرائيؿ وفمسػػطيف ،حيػػث إِف التنقي ػػب عػػف احتيػػاطي الغػػاز سػػيزيد مػػف اسػػتقالؿ الجان ػػب
الفمسػػطيني عػػف إسػرائيؿ مػػف ناحيػػة الطاقػػة الكيربائيػػة ،وسػػيخفض مػػف اعتمػػاد السػػمطة الفمسػػطينية عمػػى
الدعـ األجنبي .أما في الجانب المقابػؿ :فػإف االقتصػاد اإلسػرائيمي سيسػتفيد مػف تطػوير حقػؿ الغػاز فػي

غزة ،حيث إِف إسرائيؿ تغطي حالياً جميع احتياجات الضفةً الغربية وقطػاع غػزة مػف الطاقػة الكيربائيػة،
بينمػػا مليػػات الػػدفع فػػي ىػػذا االتج ػاه تعػػد ضػػعيفة جػػداً ،بينمػػا تبقػػى المفاوضػػات مػػع إس ػرائيؿ معقػػدة فيمػػا
يتعمػػؽ بحق ػػؿ غػػاز غػ ػزة ،وذلػػؾ نتيج ػػة القيػػود والعراقي ػػؿ التػػى تفرض ػػيا إس ػرائيؿ م ػػف أجػػؿ ع ػػدـ اس ػػتفادة

الفمسطينييف مف حقؿ غاز غزة.

أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف مفػػاؽ اإلسػػتثمار فػػي حقػػؿ غػػاز غ ػزة مػػا ازل ػت بعيػػد المنػػاؿ  ،لعػػدة أسػػباب

تتعمؽ بالصراع مع االحتالؿ اإلسرائيمي ،والحصار واستم اررة عمى قطاع غزة والذي يطػاؿ كافػة منػاحى
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الحياة ومستوياتيا ،وعدـ تمكف السمطة الفمسطينية مف ممارسة سػمطتيا بشػكؿ كامػؿ عمػى قطػاع غػزة ،

وأخرى ترتبط باالنقساـ الفمسطيني الداخمي ،واستمرار قبضػة وسػيطرة حركػة حمػاس عمػى األوضػاع فػي

قطاع غزة  .باإلضافة لما تعرضت لو فمسطيف يعتبػر بمثابػة إنتكاسػة أخػرى تمثمػت فػي سػعي مجموعػة

"روياؿ داتش شؿ" العالمية صاحبة االمتياز في" غزة مػاريف" لبيعػو دوف أف تجػد مشػتريا حتػى

اآلف. ،

وفي المقابؿ :فإنو مف الممكف أف نرى في المستقبؿ تعاوناً فػي مجػاؿ الطاقػة يسػتند مػف خػالؿ االتفاقيػة

التي تـ توقيعيػا بػيف السػمطة الفمسػطينية واسػرائيؿ فػي كػانوف الثػاني (ينػاير)  ،2014والتػي تػنص عمػى
تزويد الضفة الغربية بالغاز مف حقؿ ليفايثاف اإلسرائيمي.

المطمب الثاني

تداعياتيا عمى العالقة بين الدول غير العربية (تركيا ،قبرص ،اليونان)

ٍ
منطقة منتجة لممحروقػات
ال تزاؿ منطقة حوض شرؽ البحر المتوسط في مراحؿ االنتقاؿ إلى

تغيػر االحتياطػات المكتشػفة اآلف فػي كػؿ مػف إسػرائيؿ وقبػرص خريطػة أسػواؽ
ولمغػاز
خاصػة ،ولػف ّ
ّ
الطاقػة العالميػة .ولكػف ىنػاؾ احتمػاؿ قػوي الكتش ٍ
ػافات أخػرى بالمسػتقبؿ القريػب فػي كػؿ مػف البمػديف،
ّ
تغيػر جػذرياً نمػط
وسوؼ يكوف ليا األثر الكبيػر فػي معادلػة الطاقػة فػي كػؿ مػف أوروبػا ومسػيا ،وسػوؼ ّ
وخاصػة فػي إسػرائيؿ وقبػرص .فػي الوقػت نفسػوّ :أدت أوؿ
إنتػاج الطاقػة واسػتيالكيا فػي المنطقػة،
ّ
االكتشافات في إسرائيؿ إلى تأزيـ الوضع بػيف كػؿ مػف لبنػاف واسػرائيؿ مػف جي ٍػة  ،وتركيػا وقبػرص مػف
ٍ
المتوسػط فػي إطػار
ػي حػالً عمػى المػدى
ّ
ػي القبرص ّ
جية أخرى .وفي ىذا الصدد :قد يجػد الخػالؼ الترك ّ
ػي مػف أجػؿ إعػادة توحيػد شػطري جزيػرة قبػرص ،غيػر ّأنػو مػف
مسػاعي األمػـ المتحػدة واالتّحػاد األوروب ّ
المبناني اإلسرائيمي عمى حدودىما البحرية في المدى المتوسط أو حتى الطويؿ،
المستبعد ح ّؿ الخالؼ
ّ
التوجػو إلػى محكمػة العػدؿ الدوليػة
ألف الحؿ يتطمب إنياع حالة الحرب بينيما ،واالتّفاؽ المشترؾ عمػى
ّ
ّ
مف أجؿ الفصؿ في المناطؽ المتنازع عمييا إذا فشمت المفاوضات الثنائية فػي التوصػؿ إلػى حػ ّؿ .ىػذا

السيناريو صعب الّتحقيػؽ ،نظػ اًر السػتمرار احػتالؿ إسػرائيؿ ألَراض لبنانيػة وعر ّبيػة منػذ أكثػر مػف سػتيف
سنة( .حامدى.)21 :2013 ،
وفيمػػا يمػػي تحميػػؿ لمتػػداعيات المترتبػػة عمػػى اكتشػػافات الغػػاز فػػي المنطقػػة وعالقاتيػػا بػػيف الػػدوؿ
غير العربية :

أوالً :التداعيات عمى صعيد تركيا
إف اكتش ػػافات الغ ػػاز الطبيع ػػي ف ػػي إِسػ ػرائيؿ أَدت إِل ػػى تحسػ ػف كبي ػػر ف ػػي العالق ػػات ِ
اإلسػ ػرائيمية

التركيػػة ،حيػػث إِف م ػوارد الغػػاز الطبيعػػي المحميػػة فػػي تركيػػا ال تػػذكر ،وتعتمػػد تركيػػا اعتمػػاداً كبي ػ اًر عمػػى
الغ ػػاز المس ػػتورد .واألَكث ػػر تعقي ػػداً م ػػف ذل ػػؾ بالنس ػػبة لتركي ػػا ،ى ػػو العالق ػػات المعق ػػدة م ػػع م ػػوردي الغ ػػاز
001

الرئيسػػييف -روسػػيا وِاي ػراف -ونظ ػ اًر لمنم ػو المت ازيػػد فػػي اسػػتيالؾ الغػػاز الطبيعػػي ،ف ػِإف تركيػػا تعمػػؿ عمػػى
توسػػيع وتنويػػع مصػػادر وارداتيػػا مػػف الغػػاز الطبيعػػي ،وىكػػذا :أدت المحادثػػات بػػيف تركيػػا وِاس ػرائيؿ إلػػى
تحقيؽ المصالحة بيف الدولتيف ،حيث إِف ثورة الغاز الطبيعي في إِسرائيؿ مخػذة فػي التطػور ،وليػا تػأثير

إِيجابي ليس فقط عمى انخفاض أَسعار الطاقة في إِسرائيؿ ،واالنخفاض الكبير في تموث اليػواع ،وتوقػع
نعمة ىائمة مف عائدات الضرائب عمػى الغػاز ،ولكػف أيضػاً ليػا تػأَثير غمػى المجػاؿ الجيوسياسػي ،حيػث
إِف اكتشػػافات الغػػاز الطبيعػػي ف ػػي إِس ػرائيؿ ألوؿ م ػرة حقق ػػت مصػػالح لػػيس فق ػػط ِإلس ػرائيؿ وحػػدىا؛ ب ػػؿ
لممنطقة بأسرىا(Foster, 2017: p. 5) .

ولقػػد تكػػرر كثي ػ اًر فػػي الخطػػاب السياسػػي التركػػي الحػػديث عػػف طموحػػات إلنشػػاع مركػػز لمطاقػػة،

لالسػػتفادة مػػف الموقػػع االسػػتراتيجي لمػػبالد الػػذي ي ػربط البمػػداف الغنيػػة بػػالموارد فػػي الشػػرؽ مػػع األس ػواؽ
األوروبية في الغرب .ويمكف أف يساعد الغاز اإلسرائيمي واإلمدادات المرنػة الجديػدة مػف الغػاز الطبيعػي

المساؿ تركيا عمى تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ ،ومػف شػأف ىػذا التعػاوف اإلقميمػي بػيف تركيػا وِاسػرائيؿ أف يسػاعد
عمى ضماف حصوؿ تركيا عمى موارد طاقة ميسورة التكمفة عمى المدى الطويؿ ،وأف يؤدي ىذا التعاوف

التجاري إلى فوائد اقتصادية وسياسية دائمة (Cohen, & Sabadus, 2017: p. 1) .
ولكف إف أي تحسف ممموس في العالقات بيف تركيا واالتحاد األوروبي يعتمد عمى حؿ المشكمة

التركيػػة القبرصػػية ،ألف ىػػذه التسػػوية "التركيػػة القبرصػػية" ستسػػمح بنقػػؿ الغػػاز مػػف شػػرؽ البحػػر المتوسػػط

إِلػػى االتحػػاد األوروبػػي عبػػر تركيػػا ،ممػػا يزيػػد مػػف أىميػػة تركيػػا االسػػتراتيجية لالتحػػاد األوروبػػي كدولػػة

رئيسػػية لنقػػؿ الغػػاز مػػف شػػرؽ البحػػر المتوسػػط إِلػػى أوروبػػا ،واألىػػـ مػػف ذلػػؾ :أنػػو سػػيميد الطريػػؽ أمػػاـ
تحقيؽ تقدـ ممموس في عممية انضماـ تركيا الى االتحاد االوروبي.
)(Gurel & Mullen, 2014: p. 8
ويجري اآلف إعادة تشكيؿ الرؤية ألسباب أخػرى أيضػاً ،حيػث تقػوـ روسػيا وىػي المػورد الػرئيس

لمغػػاز التركػػي ،بتقمػػيص وجودىػػا بيػػدوع فػػي قطػػاع الطاقػػة التركػػي .لػػذلؾ :فػػإف اىتمػػاـ تركيػػا يتحػػوؿ إلػػى
إمدادات بح اًر عبر كؿ مف شحنات الغاز الطبيعػي المسػاؿ ،وامكانػات الغػاز المصػدر مػف األنابيػب مػف

إسػرائيؿ ،ومػف شػأف ىػذا التوليػؼ الػذي تػـ التعاقػد عميػو بشػروط أكثػر مرونػة ،أف يسػاعد تركيػا عمػػى أف
تصبح دولة مصدرة لمغاز (جسر) إلى الدوؿ األوروبية(Cohen, & Sabadus, 2017: p. 1) .
م ػػف خ ػػالؿ م ػػا تق ػػدـ عم ػػى الص ػػعيد الترك ػػي :ف ػػإف المنافس ػػة اإلقميمي ػػة ف ػػي منطق ػػة ش ػػرؽ البح ػػر
المتوسػػط بػػيف إسػػرائيؿ وتركيػػا نػػات عػػف عمميػػات التنقيػػب عػػف الغػػاز والػػنفط ،كػػوف منطقػػة شػػرؽ البحػػر

المتوسط تحفؿ بمخزوف كبير جداً مف ىذه الثػروة ،وألف ىػذه الثػروة تقػع داخػؿ الحػدود البحريػة لكػؿ مػف
تركيا وسوريا ولبناف ومصر وقبرص واليوناف واسرائيؿ ،ولحتػى اآلف لػـ يػتـ التوصػؿ التفػاؽ بخصػوص

االسػػتغالؿ والتعػػاوف المشػػترؾ بػػيف جميػػع األط ػراؼ مػػف أجػػؿ استكتشػػاؼ الغػػاز ،وفػػي مقابػػؿ ذلػػؾ :فػػإف
000

إسرائيؿ تعتمد مني قوة األمر الواقع والنفوذ في بسط سيطرتيا واستغالليا لحقوؿ الغاز في شرؽ البحر

المتوسػػط ،وىػػذا مػػا يفػػرض عمػػى تركيػػا والػػدوؿ اإلقميميػػة األخػػرى التنسػػيؽ معػاً ،بمعنػػى أننػػا نشػػاىد تركيػػا

مػػثالً تقػػوـ بعمميػػات تنسػػيؽ مػػع خصػػوميا فػػي المنطقػػة ،أو ممارسػػة الضػػغط عمػػى الشػػركاع مػػف أجػػؿ
مواجيػػة ،أو الوقػػوؼ أماميػػا (عربػػدة إس ػرائيؿ) ،وس ػرقتيا لم ػوارد الػػدوؿ اإلقميميػػة مػػف الغػػاز والػػنفط فػػي

منطقة شرؽ البحر المتوسط .

ثانياً :التداعيات عمى صعيد قبرص
تُعد قبرص العباً ميماً لمتعاوف ِ
اإلقميمي في مجاؿ الطاقة ،نظ اًر ألَف اكتشافات الغاز يمكػف أَف
تح ػػوؿ الجزيػ ػرة إِلػ ػى مص ػػدر لمغ ػػاز الطبيع ػػي ،حي ػػث أَك ػػد ِ
اإلع ػػالف ال ػػذي ص ػػدر م ػػؤخ اًر ع ػػف حق ػػؿ غ ػػاز

"أفروديت" مف قبؿ شركات (نوبػؿ وديمػؾ وايفنرأويػؿ) ،وجػود احتياطػات كبيػرة مػف الغػاز الطبيعػي القابػؿ

لالسترداد في المنطقة االقتصادية الخالصة فػي قبػرص ،حيػث تمثػؿ التجػارة مػف حقػؿ "أفروديػت" معممػاً
بار اًز لالنتقاؿ مف مرحمة استكشاؼ الييدروكربونات ِإلى مرحمة االستغالؿ ،كما تمثؿ أَيضاً خطوة ميمة
نحو تسييؿ احتياطات الغاز الطبيعي األَصمية لمجزيرة سػواع لالسػتعماؿ المحمػي أَو لمصػادرات .ووقعػت

قب ػػرص بالفع ػػؿ م ػػذكرة تف ػػاىـ م ػػع مص ػػر ح ػػوؿ التع ػػاوف ف ػػي مج ػػاؿ الغ ػػاز ،الس ػػتغالؿ الن ػػات م ػػف حق ػػؿ

"أفروديت" عف طريؽ استخداـ البنية التحتيػة لمغػاز الموجػود فػي مصػر ،عبػر خػط أنابيػب مباشػر تحػت

البحرِ ،
وباإلضافة إِلى ذلؾ :تـ تنصيب شراكة ثالثية بيف قبرص ومصر واليوناف بتوقيع إِعالف القاىرة

في تشريف الثاني (نوفمبر)  ،2014يقع عمى عاتؽ األَمف البحري والتعاوف في مجاؿ الطاقة ،حيث إِف
البعد اليوناني فػي الشػراكة ميػـ بسػبب موقػع اليونػاف االسػتراتيجي عمػي مفتػرؽ الطػرؽ فػي أوروبػا ومسػيا

وأفريقيا ،والتي يمكػف أَف تحتضػف التعػاوف بػيف قبػرص ومصػر ،وكػذلؾ إِسػرائيؿ مػف خػالؿ ربػط خطػوط

أَنابيب الغاز بعيداً عف مناطؽ الحرب(Dimou, 2015: P. 3) .

إِف اسػتقرار قبػرص لػو أىميػة كبيػرة السػتم اررية العمميػات العسػكرية والمخابراتيػة األمريكيػة،

ولالحتفاظ بمرافؽ االتصاالت العسكرية األَمريكية فى الجزيرة القبرصية ،يتعيف عمى الحكومة األَمريكية
مواصمة جيودىا لدعـ تحسيف العالقات القبرصية التركية ،وضماف الحفاظ عمى المصالح المتداخمة.
)(El-Katiri & El-Katiri., 2014: p. 45
وبالمثؿ :فإف الغاز اإلسرائيمي الذي يباع إلػى تركيػا عػف طريػؽ المنطقػة االقتصػادية الخالصػة

القبرصية ،يمكف أف يفيد قبرص عف طريؽ إمدادات متوازية مػف الغػاز ،ورسػوـ العبػور ،كمػا يمكػف أف
يفػتح الطريػؽ التركػي عمػى الجانػب القبرصػي ،عمػى الػرغـ مػف أنػو فػي البدايػة سػتكوف أنابيػب الغػاز
لتصػدير الغػاز ِ
اإلسػرائيمي فقػط ،إِالت أف تزويػد تركيػا بمشػروع ممػر غػاز يمكػف فتحػو بشػكؿ أكبػر لمغػاز
القبرصي في المستقبؿ ،مما يسيـ في تحسيف العالقات التركية القبرصية.
)(El-Katiri & El-Katiri., 2014: p. 35
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وسػيؤدي النػزاع التركػػي القبرصػػي حاليػاً إلػػى إعاقػػة قيػػاـ قبػػرص بتطػػوير حقػػؿ غػػاز "أفروديػػت"،

كما تَعػزز التػوتر فيمػا بػيف قبػرص وتركيػا فػي شػير شػباط (فب اريػر)  ،2014عنػدما قامػت مركبػة بحريػة
مػف الجػيش التركػػي بػاليجوـ عمػػى سػفينة نرويجيػػة تقػوـ بالعمػػؿ عمػى مسػػح زل ازلػي لممنطقػػة ،كمػا ىػػددت
تركيػػا بوضػػع الشػػركات التػػي تشػػارؾ بتطػػوير حقػػوؿ الغػػاز القبرصػػة الواقعػػة تحػػت المػػاع عمػػى قوائميػػا

السػػوداع ،وليػػذا السػػبب :فػػإف تركيػػا تواجػػو حالي ػاً نوع ػاً مػػف الفتػػور فػػي العالقػػات مػػع كػػؿ مػػف االتحػػاد
األوروبي والواليات المتحدة ودوؿ الخمي العربي(.صحيفة الحدث الفمسطيني :2014 ،موقع إلكتروني)

وما زالت تركيػا تنتيػؾ الحقػوؽ السػيادية القبرصػية فػى بحػر ايجػو الشػرقى  ،حسػب مػا صػرحت
بو و ازرة الخارجية اليونانية ،بعد قياـ تركيا بتوجيو تحػذير لقبػرص حػوؿ عمميػات التنقيػب عػف الغػاز أو

النفط التى تقوـ بيا الحكومة القبرصية فى منطقتيا االقتصادية الخاصة .مطػالبيف تركيػا باالمتنػاع عػف

القياـ بأنشطة أخرى غير مشروعة  ،واالنصياع لكافة االلتزامات المنبثقة عف القػانوف الػدولى .وحػذرتيا
أيض ػاً ب ػأف ىػػذا السػػموؾ التركػػى ال يفيػػدىا كدولػػة مرشػػحة لعضػػوية االتحػػاد األوروبػػى ،مشػػيدة بموقػػؼ
نيقوسيا اليادئ والرصيف .وما زالت السفف الحربية التركية تقوـ بعرقمة عمؿ منصة الحفر القبرصية مف
الوصوؿ إلى موقع قبالة جزيرة قبرص شرؽ البحر المتوسط ،حيث ستقوـ شركة الطاقة اإليطالية "إينى"

بالتنقيب عف الغاز ،بحجة القياـ بمناورات عسكرية( .صحيفة اليوـ السابع :2018 ،موقع إلكتروني)

ويمكف القوؿ :بأف ىذه النزاعات الدبموماسية في منطقة شػرقي المتوسػط ،وباإلضػافة إلػى أثرىػا
في زيادة التوتر وعدـ االستقرار فػي المنطقػة ،فإنيػا تتطػور لتصػبح ذات طبيعػة اقتصػادية واسػتراتيجية،

بس ػػبب األىمي ػػة الكبيػ ػرة لمغ ػػاز الطبيع ػػي ف ػػي نم ػػو االقتص ػػاد ،فم ػػيس م ػػف المف ػػاجئ ب ػػأف تك ػػوف العالق ػػات
الدبموماسية بيف كؿ مف إسرائيؿ وقبرص وتركيا قائمة عمى إمكانيات تصدير الغاز الطبيعي.

التداعيات المترتبة عمى اكتشافات الغاز الطبيعي عمى األطراف الثالثة:
روسيا ،الواليات المتحدة ،وأوروبا
تسػػعى روسػػيا التػػى ليػػا عالقػػات وثيقػػة مػػع كػػؿ مػػف إِسػرائيؿ وقبػػرص إِلػػى المشػػاركة فػػى تطػػوير
ونقػػؿ وبيػػع غػػاز شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،ولكػػف حتػػى اآلف لػػـ يػػتـ العثػػور عمػػى وسػػيمة فعالػػة لمشػػاركتيا،
وتعػػد روسػػيا أكبػػر مػػورد لمػػنفط الخػػاـ فػػي إس ػرائيؿ .وفػػي عػػاـ  ،2011قػػدمت روسػػيا قرض ػاً بقيمػػة 3.3

مميػ ػػار دوالر إلػ ػػى جميوريػ ػػة قبػ ػػرص ،وأعمنػ ػػت الحق ػ ػاً أنيػ ػػا سػ ػػتعيد ىيكمػ ػػة القػ ػػرض .وعمػ ػػى الػ ػػرغـ مػ ػػف
االختالفػػات حػػوؿ إيػراف وسػػوريا ،ازداد التعػػاوف االقتصػػادي الروسػػي فػػي اآلونػػة األخيػرة فػػي عػػدد مت ازيػػد

مػػف القطاعػػات مػػع كػػؿ مػػف إسػرائيؿ وقبػػرص .ففػػي شػػباط (فب اريػػر)  ،2013وقعػػت شػػركة تابعػػة لشػػركة
غازبروـ الروسية (شركة غازبروـ لمتسويؽ والتجارة  -سويسرا) ،اتفاقية لمدة  20عاماً مع شركة ليفانت

لتسػويؽ الغػػاز الطبيعػػي المسػػاؿ لشػراع الغػػاز الطبيعػػي المسػاؿ حصػرياً مػػف حقػػوؿ "تامػػار" و"داليػػت" فػػي
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إسرائيؿ .وفي أواخر عاـ  ،2013وقعت شركة الطاقة الروسية سويوزنفتيجاز اتفاؽ تطػوير مشػترؾ مػع

النظاـ السوري الستكشاؼ الموارد ،وانشػاع مشػاريع تنميػة الطاقػة فػي المنطقػة االقتصػادية الخالصػة فػي
س ػ ػػوريا .ويس ػ ػػتمر ى ػ ػػذا االتف ػ ػػاؽ لم ػ ػػدة  25عامػ ػ ػاً ،ويش ػ ػػير إل ػ ػػى التػ ػ ػزاـ روس ػ ػػيا بحماي ػ ػػة مص ػ ػػالحيا ف ػ ػػي

سوريا(Norlen, & Maddock, 2015: p. 7).

لكؿ ذلؾ :نرى أف الفترة التى شيدت توت اًر في العالقات اإلسرائيمية التركية ،كاف ىػدؼ إسػرائيؿ

البحث عف تحالفػات وبػدائؿ جديػدة فػي منطقػة شػرؽ البحػر المتوسػط ،فكػاف البػارز فػي ىػذا األمػر ،ىػو
التعػػاوف المشػػترؾ بػػيف إسػرائيؿ واليونػػاف وقبػػرص اليونانيػػة ،وأف التعػػاوف مػػع اليونػػاف كػػاف يتصػػؿ بشػػكؿ

مباشر باألمف اإلسرائيمي في منطقة شرؽ البحر المتوسط ،ومف أجؿ توصيؿ رسالة لتركيا بأف محيطيا
اإلقميمي لف يشكؿ ليا عامؿ ارتياح وتعاوف ،طالما بقيت عالقاتيا متوترة مع إسرائيؿ ،وأف ما قامت بو

إسرائيؿ يعد اختراقاً أمنياً لألمف الخارجي التركي ولمنظمة حمؼ شماؿ األطمسي التى تعػد تركيػا عضػواً

فييػا ،وعمػي اعتبػار أف إسػرائيؿ ليسػت عضػواً فييػا ،فقامػػت بالتحػالؼ مػع الػدوؿ سػالفة الػذكر الػذيف ىػػـ
أعضاع في االتحاد األوروبػي ،ومنظمػة حمػؼ شػماؿ األطمسػي ،مػف أجػؿ التػأثير عمػى تركيػا جػراع ذلػؾ

كمػػو ،سػػعت إسػرائيؿ بكػػؿ جػػد مػػف أجػػؿ خمػػؽ ىػػذه التحالفػػات الجديػػدة فػػي منطقػػة شػػرؽ البحػػر المتوسػػط،

ووجدت ضالتيا بالفعؿ ىناؾ مف خالؿ دولة اليوناف التى تتنافس تاريخيػاً مػع تركيػا ،باإلضػافة لقبػرص

اليونانيػػة ،وىنػػا :اسػػتفادت إسػرائيؿ سياسػػياً مػػف خػػالؿ توظيػػؼ قبػػرص اليونانيػػة ،واليونػػاف لمضػػغط عمػػى
تركي ػػا .وق ػػد رك ػػز ى ػػذا التح ػػالؼ بش ػػكؿ أساس ػػي ،م ػػف أج ػػؿ ت ػػأميف منص ػػات الغ ػػاز البحري ػػة ِ
اإلسػ ػرائيمية

المكتشفة والتى سيتـ اكتشافيا الحقاً في حوض شرؽ البحر المتوسط .

ثالثاً :التداعيات عمى صعيد اليونان
إف الجغرافيا السياسية في منطقة شرؽ المتوسط بيف اليوناف وتركيا وقبرص ومصر واسػرائيؿ،
تػؤدي دورىػا فػي تشػكيؿ المنطقػة .وقػد أطمقػت ديناميػات التحػوؿ أنماطػاً جديػدة مػف التعػاوف والمنافسػة،

حيث مف الواضح اآلف أف التعاوف بيف إسرائيؿ واليوناف وقبرص مخذ في االرتفاع جزئياً ،وذلؾ بسبب
االكتشػافات الغازيػة واالٌتميبم فػي الحصػوؿ عمػى ٌيشي المػوارد إلػى السػوؽ .وبػرغـ أف قبػرص ال تػزاؿ

مقسمة ،لكف ٌىبن نافذة إلحراز تقدـ في الصراع الراسف ،وفرصة لحؿ عقود مف الجمود المؤسسي بيف

حمػؼ النػاتو واالتحػاد األوروبػي ،وذلػؾ كنتيجػة الكتشػافات الغػاز الطبيعػي فػي منطقػة شػرؽ البحػر

المتوسػط .إف مسػتقبؿ قبػرص وعالقاتيػا السياسػية مػع اليونػاف وتركيػا ،والعالقػة المسػتقبمية بػيف تركيػا
واسػرائيؿ غيػر معروفػة .لكػف تطػور ىػذه العالقػات وأنمػاط المنافسػة والتعػاوف التػي تولػدٌيب اكتشػافات

الغاز ،ستكوف سمة أساسية مف سمات المشيد المتوسطي لعاـ .2030
)(Engelke, Aronsson & Nordenman, 2017: p. 11
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ونشػػير ىنػػا أنػػو لػػـ يكػػف ىنػػاؾ تنقيػػب بحػػري فػػي اليونػػاف منػػذ تسػػعينيات القػػرف الماضػػى ،ولكػػف

االكتشػػافات الجديػػدة واىتمػػاـ الصػػناعة المتجػػدد فػػي الكربونػػات فػػي بعػػض الػػدوؿ  ،مثػػؿ اكتشػػاؼ حقػػؿ
"زوىػر" المصػػرى فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط مػػؤخ اًر جمػب المشػػغميف الرئيسػػييف إلػػى المنطقػػة ،ويتوقػػع فػػي

غضوف  3سنوات أف يكوف لدى الػبالد مػا يكفػي مػف االكتشػافات الجديػدة لمغػاز الطبيعػي ،لتقػديـ جولػة

ويعد غرب اليوناف مالذاً ممنػاً مػف الناحيػة الجيوسياسػية
جديدة في استكشافات الغاز في المياه العميقةُ .
لمعمميػػات البحريػػة ،مقارنػػة بالمنػػاطؽ األخػػرى فػػي البحػػر المتوسػػط .وفػػي الوقػػت نفسػػو :غيػػرت اكتشػػافات
ش ػػركة إين ػػي س ػػبا ف ػػي مص ػػر الس ػػاحمية في ػػـ منطق ػػة ش ػػرؽ البح ػػر المتوس ػػط الكب ػػرى فيم ػػا يتعم ػػؽ ببيئ ػػات

الكربوىيدرونات ،كما أدى انخفاض أسعار النفط الحالية إلى توفر التكنولوجيا بأسعار أقؿ ،الستخداميا
فػػي استكش ػػاؼ التوقع ػػات البحريػػة الحدودي ػػة لميون ػػاف .وقػػد اجت ػػذبت الش ػػركات اليونانيػػة بنج ػػاح الش ػػركاع

الػػدولييف ،وسػػتحتفظ الحكومػػة بحصػػة تبمػػغ  ٪35فػػي جميػػع الكتػػؿ المتوقػػع االستكشػػاؼ فييػػا ،وسػػيبدأ
المشػػغموف عمميػػات التنقيػػب عػػف االكتشػػافات المحتممػػة فػػي الخػػارج فػػي اليونػػاف بحمػػوؿ عػػامي -2020

. (Dunnahoe, 2017: p. 1) .2021

ولقػػد عػػزز الغػػاز الطبيعػػي أىميتػػو لميونػػاف خػػالؿ عػػاـ  2016وبدايػػة عػػاـ  ،2017لػػيس فقػػط

كجسػػر لنقػػؿ الطاقػػة نحػػو اقتصػػاد مسػػتداـ ،ولكػػف أيض ػاً كمصػػدر موثػػوؽ ومػػرف لمطاقػػة ،ممػػا أثبػػت أنػػو
يعزز أمف الطاقػة ،حيػث كػاف الغػاز الطبيعػي ىػو الوقػود الػرئيس المسػتخدـ لتغطيػة الطمػب ال ازئػد خػالؿ

فتػ ػرة ال ػػذروة ف ػػي الطق ػػس الب ػػارد القاس ػػي ،ونق ػػص الطاق ػػة ،وت ػػوفير التدفئ ػػة ،والطاق ػػة الكافي ػػة لممػ ػواطنيف
والشػػركات والصػػناعات .ونظػ اًر لموقػػع اليونػػاف الجيوسياسػػي فػػي عبػػور الييػػدروكربونات مػػف بحػػر قػػزويف

وروسيا ،فضالً عف قربيػا مػف حقػوؿ الغػاز المكتشػفة حػديثاً فػي شػرؽ البحػر المتوسػط ،يمكػف أف تػؤدي
اليونػاف دو اًر ميمػاً كمركػػز لنقػػؿ الطاقػػة مػػف شػػرؽ المتوسػػط ِإلػػى أُوروبػػا ،وتسػػيـ شػػركة ديبػػا اليونانيػػة فػػي
تحقيػػؽ ى ػدؼ اليونػػاف لتصػػبح مرك ػ اًز لمطاقػػة اإلقميميػػة فػػي جنػػوب شػػرؽ أوروبػػا ،حيػػث تيػػدؼ الشػػركة

اليونانيػػة إِلػػى نقػػؿ الغػػاز الطبيعػػي مػػف الشػػرؽ إلػػى الغػػرب عبػػر خطػػوط أنابيػػب ت ارنػػز أدرياتيػػؾ وخطػػوط
بوسيدوف ،مع األخذ في االعتبار تحقيؽ أمف الطاقة في اليوناف(Kitsakos, 2017: p. 3) .

أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ بػػأف تنميػػة مػوارد غػػاز البحػػر المتوسػػط إذا مػػا أديػػرت بحكمػػة ،يمكػػف أف تػػوفر

دفعة القتصاد كؿ َمف قبرص واليوناف ،وىما مف أكثر بمداف منطقة اليػورو ضػعفاً ،وتقػوـ اليونػاف حاليػاً
بأعماؿ االستكشاؼ في بحر إيجو والبحر الميبي .وأدت األزمة األوكرانيػة إلػى زيػادة االىتمػاـ األوروبػي
بشرؽ البحر المتوسط كمصدر مستقبمي بديؿ لمطاقة .غير أف عدـ اليقيف بشأف االستثمار فػي اليياكػؿ
األساسػػية الالزمػػة (خطػػوط األنابيػػب أو الغػػاز الطبيعػػي المسػػاؿ) ،والتػػأخير فػػي اإلنتػػاج ،وزيػػادة إنتػػاج

الغػػاز فػػي أمػػاكف أخػػرى ،والتقمػػب فػػي أس ػواؽ الطاقػػة الدوليػػة تجعػػؿ مػػف غيػػر الم ػرجح أف شػػرؽ البحػػر
المتوسط سيزود الغاز إلى أوروبا في المسػتقبؿ القريػب ،بسػبب المخػاطر األمنيػة المػذكورة سػابقاً ،والتػي
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ىي أيضاً مصدر قمؽ لالتحاد األوروبي .وقد تسببت عمميات التوغؿ التى قامت بيا تركيا فػى المنطقػة

االقتصػػادية الخالصػػة القبرصػػية احتجاج ػاً عمػػى الحفػػر االستكشػػافي ىنػػاؾ ،عقبػػة جديػػدة أمػػاـ محادثػػات

تركيا الصعبة فى عضوية االتحاد األوروبى .واذا تمكنت تركيا مف تبديد الشكوؾ بشأف نواياىا ،واعػادة
بنػػاع عالقاتيػػا الدبموماسػػية مػػع إس ػرائيؿ ،وتخمييػػا عػػف عسػػكرة الن ػزاع حػػوؿ سياسػػات الطاقػػة فػػي شػػركة

روؾ ،فإنيػػا قػػد تحسػػف فرصػػيا فػػي أف تصػػبح فػػي نيايػػة المطػػاؼ مم ػ اًر لمطاقػػة لتػػدفؽ الغػػاز مػػف شػػرؽ

البحػػر المتوسػػط إلػػى أوروبػػا .وعموم ػاً :فػػإف لالتحػػاد األوروبػػي مصػػمحة مباش ػرة فػػي االسػػتقرار السياسػػي
واالقتص ػػادي والطاق ػػة واالس ػػتقرار االس ػػتراتيجي لش ػػرؽ البح ػػر المتوس ػػط ال ػػذي يج ػػاور مباشػ ػرة أ ارض ػػييا.

ولذلؾ :فإنيا تسػعى إلػى تشػجيع تنميػة مػوارد الطاقػة الجديػدة فػي المنطقػة بطػرؽ تفيػد الشػعوب المعنيػة،
وتجنب ىذه الموارد مف أَف تصبح مصد اًر جديداً لمتوتر في منطقة شرؽ البحر المتوسط.

)(Norlen & Maddock, 2015: p. 8
ووافق ػػت الحكوم ػػات األوروبي ػػة واسػ ػرائيؿ ف ػػي نيس ػػاف (أبري ػػؿ)  ،2017عم ػػى المض ػػي ق ػػدماً ف ػػي
مشروع ِإنشاع خػط أنابيػب البحػر المتوسػط لنقػؿ الغػاز الطبيعػي مػف إسػرائيؿ إلػى أوروبػا ،وتحديػد موعػد
مستيدؼ ىو عاـ  2025لالنتيػاع مػف ىػذا المشػروع .إف أوروبػا حريصػة عمػى تنويػع إمػدادات الطاقػة،
واليوناف تريد أف تعزز نفسيا كمركز لعبور الغاز مػف شػرؽ البحػر المتوسػط إلػى القػارة األًوروبيػة .وقػاؿ

رئ ػػيس ال ػػوزراع اليون ػػاني الكس ػػيس تس ػػيبراس ف ػػي م ػػؤتمر ص ػػحافي عق ػػده ف ػػي مدين ػػة ثيس ػػالونيكي (ش ػػماؿ

اليوناف)" :اتفقنػا عمػى تسػريع إِجراعاتنػا المشػتركة المتعمقػة باتفاقنػا عمػى بنػاع مشػروع كبيػر ،سػيوفر مفاقػاً
جديدة لمتعاوف االقتصادي في شرؽ المتوسط" .وكاف يرافقو رئػيس الػوزراع ا ِإلسػرائيمي بنيػاميف نتانيػاىو،
ونيقوس أناستاسيادس رئيس قبرص .وقاؿ الزعماع الثالثة :إنيػـ سيواصػموف أَيضػاً تطػوير كابػؿ كيربػاع
ي ػربط بالدىػػـ .وسػػيحمؿ جيػػاز ال ػربط األورواسػػى الكيربػػاع المولػػدة فػػى ِإس ػرائيؿ ،ويرسػػميا عبػػر قبػػرص
وجزيرة كريت اليونانية واليوناف القارية إِلى الشبكات األُوروبية .وقاؿ مسؤوؿ فػي الحكومػة اليونانيػة :إِف

اليونػاف اقترحػػت إِضػافة كػػابالت األَليػاؼ الضػػوئية وقػد حصػػمت عمػى تمويػػؿ قػدره  1.5مميػػار يػورو مػػف
االتحاد األوروبػي ،وتػـ االنتيػاع مػف د ارسػات الجػدوى ،وقػاؿ المسػؤوؿ واصػفاً المشػروع" :إِنػو فػى مرحمػة
ناضجة ،ويجب أف ننتقؿ اآلف إِلى ِإقامة اتحاد لممستثمريف وتنفيذه". (Tagaris, 2017: p. 1) .
ولكػف فػي المقابػؿ ومػف الناحيػة االسػتراتيجية التركيػة مػف أجػؿ إسػتمرار الضػغط عمػى اليونػاف

بسػبب النػزاع بينيمػا  :فػِإف تركيػا تقػوـ بتقػديـ المزيػد مػف عوامػؿ الجػذب اسػتراتيجياً ،وذلػؾ مػف خػالؿ
التروي لنفسيا كمركز جديد لنقؿ الغاز ِإلى أوروبا ،والذي مف شأنو أيضاً أف يوفر لمصدري الغاز في

منطقة شرؽ البحر المتوسط فرصة طويمة األمد لتصدير الغاز إلى أوروبا ،حتى واف كاف ذلؾ بكميات
صغيرة .إف القيمة التجارية لصادرات غاز شرؽ البحر المتوسط إلى أوروبا قد تكوف كبيرة فػي البدايػة،
وسيسػتمر طػرح المزيػد مػف األسػئمة مػف جانػب المنتجػيف فيمػا يتعمػؽ بالسػعر المػرجح أف تدفعػو أوروبػا
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لعقػود الغػاز الجديػدة ،نظػ اًر لتغيػر البيئػة األوروبيػة لتسػعير الغػاز الجديػد .ومػع ذلػؾ :فػإف القيمػة

االسػتراتيجية لمشػرؽ األَوسػط ،سػتكوف كبيػرة بفضػؿ اكتشػافات الغػاز الحديثػة(El-Katiri & El-.
) .Katiri., 2014: p. 38
حيث أكد وزير الخارجية التركػي ،مولػود جػاويش أوغمػو " ،إف بػالده تخطػط لمبػدع فػي أعمػاؿ

تنقيػب عػف الػنفط والغػاز شػرؽ المتوسػط فػي المسػتقبؿ القريػب ،معتبػ اًر أف االتفاقيػة المبرمػة بػيف مصػر

واليونػاف فػي ىػذا النطػاؽ غيػر قانونيػة"  .وأضػاؼ" :ىػذا يشػمؿ أيضػا حقػوؿ الييػدروكربوف ) الػنفط

والغاز ( المحتممة بمنطقتنا شرقي البحر المتوسط " .وشدد عمى أف التنقيب عف ىذه المصادر واجراع

دراسات عمييا يعد حقا سياديا لتركيا( .بوابة الوطف اإلكترونية :2018 ،موقع إلكتروني)

ومما سبؽ ذكره :نرى أنو في خضػـ األوقػات الصػعبة التػي تمػر بيػا اليونػاف ،فػإف التأكيػد عمػى

أنيا تتحوؿ إلى العب إقميمي ميـ في مشيد الغاز الطبيعي ليس مف قبيؿ المبالغة ،حيث يوفر موقعيا
الجيواستراتيجي عمى الخريطة عدداً مف المزايا التي يمكف أف تترجـ إلى ميزة تنافسػية اقتصػادية ،فضػالً
عػػف تحسػػيف دورىػػا الجيوسياسػػي فػػي جنػػوب شػػرؽ أوروبػػا ،حيػػث ِإف دور اليونػػاف فػػي رقعػػة الشػػطرن
الدولية أمر بالغ األىمية كطريؽ لعبػور الغػاز الطبيعػي الجنػوبي إِلػى االتحػاد األوروبػي ،ومػا يؤكػد ذلػؾ
األمر ،ىو قياـ إسرائيؿ وقبرص بتوقع اتفاقية مشتركة عاـ  2012فيما بينيـ ،مػف أجػؿ البػدع بعمميػات

إعداد مجموعات فاعمة لنقاش إقامة ممر لمطاقة في البحر المتوسط  ،مف أجؿ تصدير الغاز القبرصي
واإلسرائيمي إلى أُوروبا عبر اليوناف .ومف المثيػر لالىتمػاـ :أف الغػاز الطبيعػي يمكػف أف يسػتخدـ أيضػاً
كوقود لمسفف ،وخاصة في ضػوع مقترحػات االتحػاد األوروبػي األخيػرة بشػأف مكافحػة التمػوث النػاجـ عػف

السفف ،مما يعني زيادة توقعات الطمب عمى الغاز الطبيعي في أُوروبا.

الخالصة:
تتحػػوؿ إِس ػرائيؿ حالي ػاً بفعػػؿ واقػػع اكتشػػافات الغػػاز فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،مػػف أرض المػػبف

والعسػػؿ إل ػى أرض غارقػػة بػػأمواؿ الػػنفط والغػػاز ،بعػػدما بػػدأ حقػػؿ "تامػػار" البحػػري بمباش ػرة ضػػف الغػػاز

الطبيعػػي المحمػػي ليصػػؿ إل ػى مينػػاع حيفػػا ،وذلػػؾ فػػي نيايػػة شػػير مذار (مػػارس)  .2013وبيػػذا الواقػػع
العممي الفعمي :لـ تعد إسرائيؿ في حاجػة لجيرانيػا العػرب السػتيراد الغػاز ،كمػا يشػير ىػذا التحػوؿ أيضػاً

إلى بداية صعود إسرائيؿ لتصبح قوة كبرى في المنطقة ،حيػث تعػد إسػرائيؿ فػي موقػع رئػيس يمكنيػا أف
تطمػػؽ زمػػاـ المبػػادرة فػػي حقبػػة جديػػدة مػػف التطػػورات فػػي مجػػاؿ الطاقػػة بمنطقػػة الشػػرؽ األوسػػط ،وعمػػى

الرغـ مف ذلؾ :فإف تأثير االرتفاع القادـ إلسرائيؿ كقوة كبرى إقميمية ومركزيػة فػي مجػاؿ الطاقػة ،يشػير
بوضوح إلى تغيرات كبيرة ووشيكة في منطقة الشرؽ األوسط ،حيث سيؤدي التحالؼ الجديػد لمطاقػة فػي

شرؽ البحر المتوسػط إلعػادة المواعمػة الجيوسياسػية لصػالح إسػرائيؿ مػف الناحيػة النظريػة والعمميػة عمػى
خريطة الطاقة العالمية لممرة األولى ،ويمكف أف تغير مػف الػديناميات الجيوسياسػية فػي الشػرؽ األوسػط
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بأسره ،ويعتبر شرؽ البحر المتوسط مركز ثقؿ جيوسياسى بعدما إنحرؼ ىذا المركز إلى الخمي العربى
بعد حرب أكتوبر 1973ـ .

ل ػػذلؾ :فػ ػِإف ى ػػذه الت ػػداعيات اإليجابي ػػة تخ ػػص إسػ ػرائيؿ ذاتي ػػا ،وتص ػػب ف ػػي كف ػػة مػ ػوازيف الق ػػوة

اإلسرائيمية عمى حساب كفة موازيف القػوة العربيػة ،وخاصػة مػف الناحيػة االقتصػادية والتػي تػدعـ وتضػف

في منظومتيا العسكرية واالسػتراتيجية ،وبالتػالي :تعػزز مػف نفوذىػا وسػطوتيا عمػى الػدوؿ العربيػة وغيػر
العربيػة المحيطػػة بيػا مػػف الناحيػػة الجيوسياسػية ،وفػػرض سياسػػة األمػر الواقػػع .ليػػذا :تشػعر إسػرائيؿ مػػف
خالؿ اكتشاؼ الغاز في الوقت الحالي أف التمكيف في المنطقة أصبح قاب قوسيف أو أدنى ،مف فػرض

معػػادالت جديػػدة لػػـ تكػػف مطروحػػة عمػػى الػػدوؿ العربيػػة مػػف قبػػؿ .فمػػف ىنػػا :تػػدرؾ إسػرائيؿ أف الخيػػارات
محدودة أماـ العرب في ظؿ االكتشافات األخيرة مف الغاز عمى سواحميا ،األمر الذي سوؼ يػؤدي إلػى

االستعانة بيا مف أجؿ مدىا بيذا المورد الجديد ،والذي يدخؿ في الصميـ التكويني التنموي االقتصػادي
اليومي ليذه الدوؿ.
وأَخي ػ اًر :وعمػػى الػػرغـ مػػف تػػوفر الفػػرص التػػي تمتمكيػػا إِس ػرائيؿ مػػف ىػػذا المػػورد ،ف ػِإف عػػدداً مػػف

المنازعات المتعمقة بترسيـ الحدود البحرية وعدـ الوصوؿ إلى تسوية سياسػية لممشػكمة الفمسػطينية وعػدـ

التطبيع مع العالـ العربى يعقد مف عممية استكشاؼ المػوارد وتنميتيػا ،ال سػيما فػي ظػؿ ن ازعػات إِقميميػة

طويمػػة األمػػد ،ونػػذكر بػػأف بعػػض الن ازعػػات التػػي حصػػمت بػػيف كػػؿ مػػف جميوريػػة قبػػرص ،والجميوريػػة
ػر سػػمبياً عمػػى األمػػف البحػػري فػػي
التركيػػة لشػػماؿ قبػػرص ،وتركيػػا واسػرائيؿ ولبنػػاف والتػػي كػػاف لبعضػػيا أثػ اً

المنطقة .فقد تكوف ىذه االكتشافات الضخمة والمغرية بالنسبة إلسرائيؿ مف الناحية المالية واالقتصادية
واالستثمارية ،مقدمة حقيقية لحؿ جميع الخالفات والمنازعات بالطرؽ السممية.
وعالوة عمى ما سبؽ :فإف اكتشافات الغاز الطبيعي الحالية في شرؽ البحػر المتوسػط ،تتػيح مفاقػاً كبيػرة

ألمػػف الطاقػػة فػػي دوؿ المنطقػػة ،حي ػث مػػف المتوقػػع أيض ػاً أف تصػػبح ىػػذه الػػدوؿ مصػػد اًر جديػػداً لمغػػاز

الطبيعػػي بحمػػوؿ عػػاـ  ،2020وسػػتعزز أيض ػاً االقتصػػاد المحمػػي لػػدوؿ المنطقػػة وال سػػيما قبػػرص ،وفػػي
نيايػػة المطػػاؼ أيض ػاً :سػػتعزز االقتصػػاد المبنػػاني والفمسػػطيني ،وبػػرغـ العوائػػؽ التنظيميػػة الجيوسياسػػية
والتجاريػػة التػػي يواجييػػا تطػػوير الغػػاز الطبيعػػي وتصػػديره فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،إِالت أنػػو فػػي نيايػػة

المطاؼ سيغير لعبة الطاقة في المنطقة ،وفي األَسواؽ العالمي أيضاً .
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الفصل اخلامض
مصتكبل الهفور اإلشرائيلي على الذول اإلقلينية يف
ظل االنتشافات اجلذيذة للغاز يف حوض شرم
البحر املتوشط


انسيُاسيْٕاخ انًستمثهيح الكتشافاخ غاص رشق انثحش انًتٕسط.



انخااًح.



انُتائج ٔانتٕصياخ.



انًالحك .




الفصل الخامس

مستقبل النفوذ اإلسرائيمي عمى الدول اإلقميمية في ظل االكتشافات الجديدة
لمغاز في حوض شرق البحر المتوسط

السيناريوىات المستقبمية ال كتشافات غاز شرق البحر المتوسط :

ال شؾ أف اكتشاؼ موارد الغاز الطبيعي في شرؽ البحر المتوسط لو فوائد ميمة ألمف الطاقة

والمكاسػب االقتصػادية لػدوؿ منطقػة شػرؽ البحػر المتوسػط ،وذلػؾ بعػدما أظيػرت د ارسػة استقصػائية

جيولوجية أجريت في الواليات المتحدة في عػاـ  ،2010أف حػوض المشػرؽ -إسػرائيؿ ،وغػزة ،ولبنػاف،
وسػوريا ،وقبػرص -يمكػف أف يحػوز مػا يصػؿ إلػى  120تريميػوف قػدـ مكعػب مػف الغػاز الطبيعػي،

وبالتالي :يمكف تأميف إمدادات الطاقة ليس فقط لبمداف المنطقة ،ولكف أيضاً ألوروبا ،وتتمركػز البمػداف

اإلقميمية حالياً في مراحؿ مختمفة مف التنقيب والتنميػة ،ولكنيػا محفوفػة بالمخػاطر السياسػية ومعضػالت

السياسػات .ومػف ثػـ :فػإف التعػاوف وحػؿ الن ازعػات وانشػاع ىياكػؿ التػرابط ،ىػي شػروط مسػبقة إلطػالؽ
إمكانات المنطقة ،وحماية التدفؽ غير المعوؽ إلنتاج الغاز في المستقبؿ.

ومػف بػيف الػدوؿ ال ارئػدة فػي مجػاؿ التعػاوف اإلقميمػي فػي مجػاؿ الطاقػة )إسػرائيؿ( ألف

االستعدادات الستخراج الغاز مف مجالييا الرئيسييف (تامار وليفياثاف) ،ىي بالفعؿ في مراحؿ متقدمة.
ليذا :تنظر إسرائيؿ في مزي مف خيارات التصدير عمى أساس أف الغاز ىو تغيير حتمي بيف

االقتصاد الكمي والجغرافيا السياسية .وفي ىذا السياؽ :تعطى إِسرائيؿ األَولوية لألَردف ،حيث إِف تعطؿ
واردات الطاقة مف مصر قد أثر عمى الموازنة العامة لممممكة ،ويندرج بيع الغاز اإلسرائيمي إلى األردف

ضػمف اسػتراتيجية عمػاف العريضػة لمتغييػر التحػولي فػي إمػدادات الطاقػة ،بمػا فػي ذلػؾ تنويػع واردات

الغاز الطبيعي مف مصادر بديمة في المنطقة.

وبنػاع عمػى مػػا تقػدـ :يمكػػف طػرح بعػػض السػيناريوىات المسػػتقبمية الكتشػافات الغػػاز فػي حػػوض

شرؽ البحر المتوسط عمى النحو التالي:

أوالً :سيناريو االستثمار والتغير الحتمي بين االقتصاد الكمي والجغرافيا السياسية
وقعت شركة نوبؿ إنيرجي ،وىي مسػتثمر أمريكػى ثقيػؿ فػي حقػوؿ الغػاز إلسػ ارئيؿ عقػداً بقيمػة

 500مميػوف دوالر أمريكػي لتػوفير  66مميػار قػدـ مكعػب مػف الغػاز مػف حقػؿ "تامػار" اإلسػرائيمي ،كمػا

وقعػت شػركتا ليفياثػاف نوبػؿ وديميػؾ رسػالة نوايػا غيػر ممزمػة مػع شػركة الكيربػاع الوطنيػة األردنيػة ،التػي

ستعمؿ كمشتري لمغاز حيث ستبمغ الكميػات التػى ستسػتوردىا الشػركة بػدعاً مػف عػاـ  2019نحػو 225
مميوف قدـ مكعب يوميا عمى مدى خمسة عشر عاماً .وتركز مشاريع أخرى قيد البحث عمى بنػاع خػط
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أنابيػب يبمػغ طولػو  25كيمػو متػ اًر مػف شػأنو أف يػربط شػماؿ إسػرائيؿ بشػماؿ األردف ،ممػا يسػيؿ توريػد

الغاز الطبيعػي إلػى مصػانع التصػنيع األردنيػة الرئيسػة .ومػف المسػمـ بػو عمػى نطػاؽ واسػع أف شػراكات
البنية التحتية بيف إسرائيؿ واألردف ،يمكف أف توفر حوافز حقيقية لتطبيع العالقات بينيما ،وبالنظر إلى

أف توفير الطاقة الرخيصة والموثوقػة ،مػف شػأنو أف يعػزز اقتصػاد المممكػة األردنيػة ،وفػي الوقػت نفسػو
سيزيد مف عائدات تصدير غاز حقؿ "ليفياثاف".

أيضػا خيػار إضػافي السػتثمار احتياطػات الغػاز اإلسػرائيمية فػي مصػر ،وقػد أدى عػدـ
وىنػاؾ ً
االستقرار السياسي في القاىرة ،إلى تحوؿ مصر مف مصدر لمغاز إلى مستورد لمطاقة .وعمى الرغـ مف
أف إجمػالي احتياطيػات مصػر المؤكػدة تبمػغ حػوالي  2.2تريميػوف متػر مكعػب ،فػإف مسػتويات إنتاجيػا
واحتياطياتيػا لػـ تتحسػف ،عمػى الػرغـ مػف التقػدـ التكنولػوجي والنفقػات ال أرسػمالية الضػخمة ،ممػا جعػؿ

اثنػيف مػف م ارفػؽ الغػاز الطبيعػي المسػاؿ الرئيسػة فػي دميػاط وايػدكو خػامميف تقريبػاً ،وىكػذا :أصػبحت

خطوط األنابيب مف احتياطيات الغاز اإلسػرائيمية إلػى مصػر مػف أجػؿ التسػييؿ واعػادة التصػدير خيػا اًر
حقيقياً ،مع مراعاة المسافة القريبة بيف السواحؿ المصرية واإلسرائيمية.

ويبدو أف خيار نقؿ الغاز اإلسرائيمي إلى مصر ،إما عف طريؽ عكػس مسػار التػدفؽ فػي خػط

أنابيػب التصػدير المصػري الػذي يعبػر سػيناع ،أو بنػاع خػط أنابيػب جديػد تحػت سػطح البحػر لػو أثػر
إيجػابي عمػى العالقػات الثنائيػة بػيف مصػر واسػرائيؿ ،وزيػادة التعػاوف بػيف البمػديف عمػى األقػؿ بالمسػتوى

الرسمي .
بالفعؿ وقع شركاع حقؿ "تامار" في إسرائيؿ رسالة نوايا غير ممزمة لتصدير ما يصؿ إلى 2.5
تريميػوف قػدـ مكعػب مػف الغػاز عمػى مػدى  15عامػاً ،عبػر محطػة دميػاط لمغػاز الطبيعػي المسػاؿ فػي

مصر التي يديرىا اتحاد فينوسا لمغاز ،وىو مشروع مشترؾ بيف إسبانيا لمغاز الطبيعي وايني اإليطالية.
وبالمثػؿ :توصػؿ شػركاع "ليفياثػاف" إلػى اتفػاؽ مبػدئي مػع شػركة مجموعػة الغػاز البريطانيػة
) )BGلمتفاوض عمى صفقة لتصدير الغاز إلى محطة الغاز الطبيعي المسػاؿ فػي إدكػو شػماؿ مصػر
عبر خط أنابيب جديد تحت البحر .واذا مػا وضػعت االتفاقػات فػي صػورتيا النيائيػة ،فػإف الفوائػد التػي

ستتحقؽ لكال البمديف ستكوف متعددة الجوانب عمى الصعيديف الجيوسياسي واالقتصادي.
ىناك خيار آخر لمتصدير إلى الجيران المباشرين ،يشمؿ خط أنابيب تحت سطح البحر مػف
حقؿ "ليفياثاف" في إسرائيؿ إلى تركيا ،ولكف ىذا الخط يواجو عراقيؿ كثيرة سياسياً .وىناؾ إجماع واسع

النطاؽ في إسرائيؿ عمى أنو بػدوف المصػالحة السياسػية بػيف البمػديف ،فػإف أي تقػدـ فػي اتفاقيػة تصػدير
الغػاز ال يػزاؿ بعيػد المنػاؿ .كمػا يػتـ التعبيػر عػف التحفظػات المتعمقػة بػاألمف المػالي فػي أي اتفاقيػة

مسػتقبمية إلطػار الطاقػة بػيف إسػرائيؿ وتركيػا ،مػع تقػديـ اقت ارحػات تركػز عمػى أف األمػف المػالي يمكػف
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تػوفيره مػف قبػؿ طػرؼ ثالػث ،مثػؿ :المؤسسػة األمريكيػة لالسػتثمارات الخاصػة فػي الخػارج ،والبنػؾ

األمريكي لالستيراد والتصدير ،أو شركة يولرىيرميس األلمانية.

وال شك فيو :أن ىناك العباً ميماً آخر لمتعاون في مجال الطاقة اإلقميمية ،ىو قبرص نظػ اًر

ألف اكتشافات الغاز يمكف أف تحوؿ الجزيرة إلى مصدر صػاؼ لمغػاز الطبيعػي .ويؤكػد اإلعػالف الػذي

صػدر مػؤخ اًر عػف اكتشػاؼ حقػؿ غػاز "أفروديػت" مػف قبػؿ شػركاع نوبػؿ وديميػؾ وأفنػر أويػؿ ،وجػود

احتياطيػات كبيػرة مػف الغػاز الطبيعػي القابػؿ لالسػترداد فػي المجموعػة  12مػف المنطقػة االقتصػادية

الخالصة فػي قبػرص .وتمثػؿ التجػارة فػي حقػؿ "أفروديػت" عالمػة فارقػة عمػى انتقػاؿ قبػرص مػف مرحمػة
استكشػاؼ المػواد الييدروكربونيػة إلػى مرحمػة االسػتغالؿ ،وخطػوة ميمػة نحػو تحويػؿ احتياطيػات الغػاز

الطبيعي األصمية لمجزيرة إلى نقػد ،سػواع لالسػتعماؿ المنزلػي أو لمصػادرات .وقػد وقعػت قبػرص بالفعػؿ
مذكرة تفاىـ مع مصر حوؿ التعاوف فى مجاؿ الغاز لالستغالؿ النات مف حقؿ "أفروديت" عػف طريػؽ
استخداـ البنية التحتية لمغاز الموجودة فى مصر عبر خط أنابيب مباشر تحت البحر .وباإلضافة إلػى

ذلؾ :فإف تنصيب شراكة ثالثية بيف قبرص ومصػر واليونػاف ،بتوقيػع إعػالف القػاىرة فػي تشػريف الثػاني
(نوفمبر)  ،2014بخصوص التعاوف في مجاؿ األمف البحري والتعاوف في مجاؿ الطاقة.

وألف البعػد اليونػاني فػي الشػراكة ميػـ بسػبب موقػع اليونػاف االسػتراتيجي لوقوعػو عمػى مفتػرؽ

الطرؽ في أوروبا ومسيا وأفريقيا ،والتي يمكف أف تعزز التعاوف بيف قبرص ومصر وكذلؾ إسرائيؿ ،مف
خالؿ ربط خطوط أنابيب الغاز بعيداً عف مناطؽ خطر الحرب.

وفي مجال استثمار موارد الغاز الطبيعي ،تحتاج قبرص أيضاً إلى مواجيػو تحػد رئػيس يػرتبط

بإحدى خيارات التصدير اإلقميمية المتعددة المطروحػة عمػى الطاولػة ،وىػو مشػروع خػط األنابيػب الػذي

يربط حقؿ "ليفياثاف" اإلسرائيمي بالساحؿ التركي .وبالنسبة لمجانب القبرصي :فإف الشرط األساسي ليذا
الخيػار التصػديري ،ىػو حػؿ النػزاع القبرصػي التركػي ،ألف خػط األنابيػب سػيتعيف عميػو عبػور المنطقػة
االقتصادية الخالصة القبرصية.

وممػا ال شػؾ فيػو :أف اكتشػافات قبػرص لمغػاز الطبيعػي تمثػؿ متغيػ اًر فػي المعبػة الجيواقتصػادية

والجيوسياسػية ،ومػف شػأنو أف يشػكؿ جميػع أنػواع المخػاطر والفػرص لالنتعػاش االقتصػادي لمجزيػرة

القبرصػية .وفػي ىػذا السػياؽ :يجػب أف تركػز السياسػات عمػى إنشػاع صػندوؽ ثػروة سػيادية قبرصػي،
يفضؿ أف يستند إلى النموذج النرويجي إلعادة تدوير اإليرادات ،وانشاع منظمة أو مجمس إقميمي غير

حكػومي يدعمػو الكفيػؿ يشػمؿ الطاقػة والشػركات ،ومقػدمي خػدمات صػناعة الطاقػة ،ورابطػات صػناعة

الطاقة ،وأصحاب المصمحة اآلخريف ذوي الصمة في المنطقة ،وبمجرد إنشاع المجمس يمكف أف يمتمس
مشػاركة الحكومػة مػف الػدوؿ السػاحمية فػي شػرؽ البحػر المتوسػط .ومػف ثػـ يمكػف أف تصػبح نقطػة
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مرجعية ،وأيضاً وسيمة لمتواصؿ بػيف الحكومػات والصػناعة ،فضػالً عػف مركػز لتبػادؿ األفكػار والخطػط
لتنمية الطاقة المفيدة بيف األَطراؼ في المنطقة.

ومف الواضح :أف اكتشافات الغاز في شرؽ البحر المتوسط ،تػوفر فرصػة ذىبيػة ألمػف الطاقػة

وتعاونيا ،وىي فرصة يجب عدـ إىماليا.

ثانياً :سيناريو التعاون الدولي لحل المشكمة القبرصية
إف اكتشاؼ الغاز الطبيعي فػي شػرؽ البحػر المتوسػط ،وتحديػداً مػف خػالؿ توطيػد العالقػة بػيف

قبرص واسرائيؿ ،يمكف أف يعيد اكتشاؼ الغاز تنشيط العالقة بيف تركيا واالتحػاد األوروبػي ،باإلضػافة

إلى أَف أي تحسف في العالقات بيف تركيا واالتحاد األوروبػي يعتمػد عمػى حػؿ لممشػكمة القبرصػية .وقػد

جعؿ الغاز الطبيعي ىذا الحؿ أكثر صعوبة ،مف خالؿ تعميؽ انقسامات األطراؼ حوؿ السيادة .ومع
ذلػؾ :ىنػاؾ طريقػة يمكػف أف تسػاعد فييػا االكتشػافات الغازيػة فػي شػرؽ البحػر المتوسػط عمػى تحسػيف

العالقات بيف تركيا واالتحاد األوروبي ،وىو سيناريو تعاوف الغاز الذي يقدـ حوافز قوية بما فيو الكفاية
لجميع األطراؼ لحؿ المشكمة القبرصية .ومف بيف األفكار المختمفة التي تػـ اقتراحيػا ،فػإف خيػار "خػط
األنابيب باإلضافة إلى الغاز الطبيعي المساؿ" ،ىو األكثر وعداً.

ثالثاً :سيناريو النزاع عمى الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان
بعد عدة أشير مف المشاحنات السياسية ،وافػؽ البرلمػاف المبنػاني فػي مب (أغسػطس) ،2011

عمػى مشػروع قػانوف ترسػيـ الحػدود البحريػة لمػبالد مػع إِسػرائيؿ وقبػرص .وبعػد بضػعة أشػير ،رسػمت

الحكومػة اإلسػرائيمية مػف جانػب واحػد حػدود إسػرائيؿ البحريػة مػع لبنػاف ،والتػي تقػوؿ السػمطات المبنانيػة
(وحزب اهلل) ،إنيا تنتيؾ المنطقة االقتصادية المبنانية بمقدار  850كيمو متر مربػع .والواقػع :أف لبنػاف
توصػمت فػي وقػت سػابؽ إلػى اتفػاؽ مػع قبػرص ،ولكػف االتفػاؽ لػـ يصػدؽ عميػو لبنػاف أبػداً ،بسػبب

المخػاوؼ مػف أف تعبػر الحكومػة التركيػة عػف تحفظاتيػا بالنسػبة ليػذا االتفػاؽ ،ممػا يعػرض المصػالح

االقتصادية بيف تركيا ولبناف لمخطػر ،ليػذا :طمبػت السػمطات المبنانيػة مػف األُمػـ المتحػدة المسػاعدة فػي

إِقامة حدود بحرية مؤقتة بيف لبناف وِاسرائيؿ ،وىي خط بحري يعادؿ الخط األَزرؽ الذي وضعتو األُمـ

المتحدة في عاـ ، 2000ولكف األُمـ المتحدة متػرددة فػي تحمػؿ ىػذه الميمػة المحتممػة .ويوجػد فػي كػؿ
مػف إسػرائيؿ ولبنػاف تريميونػات مػف األقػدـ المكعبػة مػف الغػاز الطبيعػي تحػت المػاع ،ويمكػف أف تسػتفيد

بشكؿ كبير مف ىذه الموارد .ومع ذلؾ :تبقى المشكمة أنيا تحتاج إلى مساعدة األمـ المتحدة في تسييؿ

المفاوضات غير المباشرة بينيما ،لممسػاعدة فػي ترسػيـ الحػدود ،وتحػدث ىػذه العمميػة عػادة عػف طريػؽ
المفاوضات الثنائية أو التحكيـ المتفؽ عميو بصورة متبادلة ،ومع ذلؾ :ألف البمديف ال ي ازالف فػي حالػة
حػرب ،ال توجػد مثػؿ ىػذه الفرصػة .وينصػح الخبػراع بػأف يسػتغؿ لبنػاف واسػرائيؿ الغػاز فػي المنطقػة
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المتنازع عمييا بشكؿ مشترؾ ،مف خالؿ ما يسمى "التوحيػد" بقسػمة الغػاز ،ثػـ تطػوير الخػزاف معػاً وفقػاً
لمجػزع النسػبي لكػؿ جانػب .واالت مػف الممكػف أف يقػوـ كػؿ جانػب بػالحفر عمػى حػدة ،ممػا سػيؤدي ِإلػى
المزيد مف النزاعات بيف البمديف.

رابعاً :سيناريو المخاطر التنظيمية تعيق استغالل الغاز
غني عف البياف :أف المستثمريف يواجيوف الكثير مف الصعوبات في إسرائيؿ ،حيث إِف مفيوـ

أمف الطاقة ىو موضوع حساس في بمد ُيعد نفسو جزيرة معزولة سياسياً في المنطقة ،وىناؾ كثيػر مػف
اإلسرائيمييف غير راضيف عف تصدير البالد لثروتو الطبيعية ،فالمخاطر السياسية والتجارية في إسرائيؿ

مرتفعة ،ففي الفترة ما بيف عامي  ،2013-2000تـ تنقيح اإلطار التنظيمي والمالي لمبالد فيما يتعمؽ
بالنفط والغػاز ،ممػا عػزز ثقػة المسػتثمريف .وفػي عػاـ  2012أعمنػت الحكومػة أنيػا سػتخفض صػادرات

الغاز بنسبة  %40فقط مف االحتياطيات المحتممة ،مف أجؿ ضماف اإلمدادات المحمية لمسنوات الػ 25
المقبمة ،وكانت ىناؾ أيضاً دعوات لفرض ضرائب إضافية عمى صادرات الغاز في المسػتقبؿ ،إالت أنػو
فػي اآلونػة األخيػرة ،تػـ تعميػؽ تطػوير أكبػر حقػوؿ الغػاز فػي إسػرائيؿ ،بعػد أف أعربػت ىيئػة مكافحػة

االحتكػار عػف قمقيػا إزاع عػدـ وجػود المنافسػة ،حيػث يسػيطر اتحػاد نوبػؿ لمطاقػة وديميػؾ عمػى حقػوؿ

"تامار" و"ليفياثاف" ،األمر الذي جعؿ الجيات القضائية تفصؿ باألمر عمى أنو احتكا اًر .

خامساً :سيناريو مد خط أنابيب السالم لمغاز واالستفادة لدول الشركاء
مف المعروؼ :أف البحر المتوسط ال يعبر عموماً عػف منطقػة سياسػية بػالمعنى التقميػدي ،ألف

المنتدى الموجود لدوؿ البحر المتوسط -االتحاد مػف أجػؿ المتوسػط -ال يمػزـ األعضػاع بقواعػد قانونيػة
معينػة ،حيػث ال يوجػد ىيكػؿ رسػمي يػربط شػماؿ وجنػوب البحػر المتوسػط ،أو يشػجع الت ازمػاً محػدداً

بالقػانوف الػدولي ،ليػذا :تعػد الواليػات المتحػدة الحػوافز الدبموماسػية واالقتصػادية فرصػة خاصػة ومتاحػة

يحتاجيا شرؽ البحر المتوسط إلنشاع بنية تحتية جديدة لمطاقة ،بعدما تـ اكتشػاؼ الغػاز عػاـ ،2010

ومف وجية نظرىـ :فِإف الفائدة الرئيسة لممنطقة ،ىي استخداـ وتصدير ىذه الموارد الطبيعيػة المكتشػفة
حديثا ،ولكنيا لف تستخدـ ،ولف تصدر بدوف بنية تحتية جديدة .وتشير الخبرة المكتسبة حتى اآلف إلى

الحاجػة إلػى التنميػة المشػتركة ،أي الحاجػة إِلػى التعػاوف ِ
اإلقميمػي إلنشػاع "خطػوط أنابيػب السػالـ"،
واالستفادة مف ثروة الغػاز الطبيعػي ،وتنميػة مػوارد المنطقػة .ويمكػف أف تكػوف األعمػاؿ التجاريػة ،مثػؿ:

المصافي الجديدة ،وزيادة قنوات النقؿ ،فضالً عف زيادة االستثمار المحتمػؿ فػي المنطقػة ،أسػباباً جيػدة
السالـ ،وينبغي أف تكوف الطاقة ىي أداة لمتعاوف واالستقرار واالزدىار.
لنشر َ
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سادساً :سيناريو بدء اإلنتاج الفعمى من حقل غاز غزة البحري (غزة مارين )
يعتقد الباحث أف اكتشاؼ الغاز الطبيعػي فػي شػرؽ البحػر المتوسػط ،وتحدي ًػدا حقػؿ الغػاز (غػزة

مػػاريف) قبالػػة سػواحؿ قطػػاع غػزة واسػرائيؿ تضػػع العراقيػػؿ والحجػ السياسػػية أمػػاـ الفمسػػطينييف مػػف أجػػؿ
عدـ استغالؿ ىذه الثروة القيمة ودمجيا باالقتصاد الفمسطيني.

ويبدو أف األمر قد تغير في التوجيات السياسية اإلسرائيمية تجاه إمكانيػة اسػتغالؿ الفمسػطينييف

لحقيـ الطبيعي والمتفؽ عميو دوليا ،وذلؾ بعد اكتشاؼ حقوؿ الغاز الضخمة قبالة سواحؿ إسرائيؿ.

ليػػذا كمػػو يتطمػػع صػػندوؽ االسػػتثمار الفمسػػطيني  PIFفػي إطػػار رؤيتػػو لممرحمػػة المقبمػػة إلحػػداث

تغيػػر إيجػػابي فػػي مجمػػؿ الوضػػع االقتصػػادي فػػي قطػػاع غ ػزة ،وذلػػؾ عبػػر تعاونػػو مػػع القطػػاعيف العػػاـ
والخػػاص والمؤسسػػات الدوليػػة الميتمػػة بالتنميػػة لتنفيػػذ جممػػة مػػف المشػػاريع الكفيمػػة بػػالنيوض بالوضػػع

االقتصادى الفمسطيني.
وخاصػػة مػػع إمكانيػػة تطػػوير قطػػاع الطاقػػة فػػي قطػػاع غ ػزة مػػف خػػالؿ االسػػتغالؿ األمثػػؿ لمػػورد
حقػػؿ غػػاز غ ػزة مػػاريف ،والمتمثمػػة باالسػػتغناع عػػف ش ػ ارع وقػػود الػػديزؿ مػػف إس ػرائيؿ لصػػالح محطػػة توليػػد

الكيربػػاع بقطػػاع غػزة ،والتػػى تكمػػؼ الخزينػػة الفمسػػطينية تقريبػاً مبمػػغ  46مميػػوف دوالر سػػنوياً جػراع شػراع
الديزؿ مف أجؿ تشغيؿ محطة الكيرباع ىذا مف جانب.

باإلضػػافة لتشػػغيؿ األيػػدى العاممػػة مػػف أبنػػاع قطػاع غػزة وتحػػويميـ مػػف طاقػػة سػػمبية اسػػتيالكية

إلػػى طاقػػة إيجابي ػػة منتجػػة ومس ػيمة ف ػػي عمميػػة التنميػػة الش ػػاممة مػػف جانػػب مخ ػػر .باإلضػػافة إلمكاني ػػة
تصدير الغاز الطبيعي لمدوؿ المجػاورة ممػا سػيؤدى لتعزيػز إنػزاؿ نسػبة المػدفوعات الفمسػطينية مػف أجػؿ

خمؽ توازف في الميزاف التجاري الفمسطيني .
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الخاتمة

يتجمى مف خالؿ الدراسة :أف اكتشافات الغاز الجديػدة سػتعود بالفائػدة الكبيػرة عمػى إِسػرائيؿ فػي
مجاليػػا الجيوسياسػػي ،وذلػػؾ عػػف طريػػؽ تضػػييؽ الفجػوات التػػي كانػػت موجػػودة سػػابقاً بينيػػا وبػػيف بعػػض
الػدوؿ المجػػاورة ليػػا ،كمػا ستسػػمح ىػػذه االكتشػػافات أيضػاً لمدولػػة ِ
اإلسػرائيمية بتحسػيف أمػػف الطاقػػة بشػػكؿ
كبيػػر ،وستسػػمح احتياطيػػات الغػػاز الطبيعػػي المحميػػة إلس ػرائيؿ بتوسػػيع اسػػتيالكيا مػػف الغػػاز الطبيعػػي،

وبالتػػالي :الحػػد مػػف التمػػوث ،وتحسػػيف الصػػحة العامػػة ،والحػػد مػػف انبعاثػػات تغي ػر المنػػاخ ،كمػػا سػػتوفر

اكتشافات الغاز الطبيعػي أيضػاً فوائػد كبيػرة لالقتصػاد اإلسػرائيمي ،وسػتؤدي إِلػى انخفػاض تكػاليؼ توليػد

الطاقة .وباإلضافة إلى ذلؾ :فإف احتياطيات الغاز الطبيعي ستحفز إسرائيؿ عمى االنخراط فػي التطػور
التكنولػػوجي العػػالمي المتعمػػؽ باسػػتخداـ الغػػاز الطبيعػػي فػػي قطاعػػات متنوعػػة ،مثػػؿ النقػػؿ .وقػػد بػػدأت

الحكومة بالفعؿ في تخصيص األمواؿ الرئيسة ،لتعزيز التطورات العممية في ىذا المجاؿ.

إف استغالؿ الموارد الييدروكربونية وتصديرىا في شرؽ البحػر المتوسػط ،ينطػوي عمػى تحػديات

تقنية وادارية وأمنية وقانونية وسياسية ىائمة ذات مثار جيوسياسية ،وتركػز التحػديات التقنيػة عمػى البنيػة
التحتيػػة والتمويػػؿ .وتشػػمؿ التحػػديات اإلداريػػة أيض ػاً قػػدرة الحكومػػات عمػػى إنجػػاز ذلػػؾ ،والرؤيػػة طويمػػة
األمد عمى االستفادة مف االحتياطيات عمى أكمؿ وجو.

إف جعػؿ بمػداف المنطقػة تتعػػاوف معػاً يشػكؿ تحػػدياً دبموماسػياً ىػائالً بحاجػػة لمتغمػب عميػو ،يمكػػف

أف يكوف المحفؿ المتعدد األطراؼ بػيف جميػع بمػداف المنطقػة ،وقػد يػؤدي ذلػؾ إلػى إعػادة رسػـ الخريطػة

السياسػية واالقتصػػادية الكاممػػة لممنطقػة ،بطريقػػة تفيػػد جميػػع األطػراؼ .ومػػع ذلػػؾ :مػا لػػـ تتفػػؽ األطػراؼ
الفاعمػػة فػػي المنطقػػة مػػع بعضػػيا الػػبعض سػػتفقد ىػػذه الفػػرص ،ومػػف غيػػر المحتمػػؿ التوصػػؿ إلػػى حمػػوؿ
وسط تكوف جوىرية ،بسبب أطماع االحتالؿ اإلسرائيمي.

ومػػف الممكػػف أف تعيػػؽ الن ازعػػات اإلقميميػػة الحاليػػة بػػيف عػػدة بمػػداف فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط
عمميات التنقيب والتطوير في المنطقة الستكشاؼ الغاز الطبيعي واستغاللو ،حيث تؤدي النزاعات عمى

الحػػدود البحريػػة إلػػى زيػػادة التحػػديات التػػي تواجػػو التنميػػة المشػػتركة السػػتغالؿ المػوارد المحتممػػة فػػي ىػػذه
المنطقة ،كما يمكف أف تحد مف التعاوف بيف دوؿ المنطقة بشأف خيارات التصدير المحتممة.
إف إعػػادة تشػػكيؿ الخريطػػة الجيوسياسػ ّػية لمنطقػػة الشػػرؽ األوسػػط ،تبػػدو حاضػرة عمػػى مسػػرح
األحػداث الجاريػة ىنػاؾ ،فمربمػا نالحػظ تحالفػاً ثالثيػاً فػي المػدى البعيػد نػات عػف تقػارب بػيف إسػرائيؿ
وقبرص واليوناف ،وىذا التقارب مرتبط بمدى االكتشافات الجديدة لمغاز الطبيعي في ىذه الػدوؿ الثالثػة،

يخص الدوؿ العربية في شرؽ البحر المتوسػط ،فإنيػا
التركية مع ىذه الدوؿ .وما
واذا لـ تحؿ الخالفات
ّ
ّ
ستتأثر ،بؿ وسػتعيش فػي حالػة مػف الضػعؼ خاصػة إذا وصػؿ ىػذا التحػالؼ الثالثػي إلػى حقيقػة واقعيػة
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تتجسػ ػػد عمػ ػػى األرض ،وسػ ػػينعكس ذلػ ػػؾ بػ ػػاألثر اإليجػ ػػابي عمػ ػػى إس ػ ػرائيؿ ،وسػ ػػيمنحيا عمق ػ ػاً اقتصػ ػػادياً

واستراتيجياً ميماً في منطقة الشرؽ األوسط ،وسيفؾ العزلة اإلقميمية التى كانت مفروضة عمييا.

لػذلؾ :مػف أجػؿ الوقػوؼ فػي وجػو األطمػاع اإلسػرائيمية التوسػعية االسػتعمارية ،وصػد ىيمنتيػا

ػيس مػف أجػؿ إعػادة التػوازف
عمػى جميػع األصػعدة  ،يتطمػب التغييػر الضػروري ليكػوف بمثابػة شػرطٌ رئ ٌ
الجيوسياسي في المنطقة لصالح الػدوؿ العربيػة ، ،ىػذا بػدوره يتطمػب أف يبػرز الػدور الفعػاؿ واإليجػابى
والعممى مف بعض الدوؿ العربية فى منطقة الشرؽ األوسػطُ ،ليحػدث تػأثي اًر قويػاً وفعػاالً فػي رسػـ سياسػة
المنطقة في جميع المجاالت ،مع التركيز بشكؿ رئيس عمى الجانب االقتصادي.
واجماالً :فقد حققت السياسة اإلسرائيمية خالؿ الفترة السػابقة مجموعػة مػف المكاسػب فػي منطقػة

شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،ممػػا يجعميػػا بػػؿ ويضػػمف إلس ػرائيؿ" تفوق ػاً اقتصػػادياً كبي ػ اًر ،فػػي ظػػؿ عػػدـ وجػػود

كفاعة ومقدرة مصرية واضحة في إدارة أكبر حقوؿ الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وىو حقؿ "ظيػر"

العمػػالؽ الػػذي تقػػدر احتياطاتػػو ح ػوالي  30تريميػػوف قػػدـ مكعػػب  ،مػػع عػػدـ وجػػود أي رؤيػػة اسػػتراتيجية

لمصػر فػي ىػػذا اإلطػار ،وأىميػػا مصػالح مصػػر االقتصػادية .وفػي المقابػػؿ :نػرى غالبيػػة دوؿ اإلقمػيـ قػػد
بدأت في التحرؾ وبشكؿ سريع مف أجؿ الحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف مف "كعكة" الغاز الطبيعػي فػي

ش ػػرؽ البح ػػر المتوس ػػط ،والجمي ػػع يتن ػػافس ،ويبح ػػث ع ػػف مص ػػالحو بالدرج ػػة األساس ػػية ،وس ػػتكوف الغمب ػػة
لألقػػوى ،ومػػف يسػػيطر عمػػى أكبػػر قػػدر مػػف احتياطيػػات الغػػاز الطبيعػػى فػػي منطقػػة حػػوض شػػرؽ البحػػر
المتوسػػط .ولػػذلؾ :فػػإف المنطقػػة سػػتبقى تت ػراوح مػػا بػػيف النفػػوذ والتعػػاوف ،وذلػػؾ حسػػب تقػػدير المصػػالح
المشتركة بيف دوؿ المنطقة.

لذلؾ :فِإف التداعيات اإليجابية تخص إسػ ارئيؿ ذاتيػا ،وتصػب فػي كفػة مػوازيف القػوة اإلسػرائيمية

عم ػػى حس ػػاب كف ػػة مػ ػوازيف الق ػػوة العربي ػػة ،وخاص ػػة م ػػف الناحي ػػة االقتص ػػادية العس ػػكرية واالس ػػتراتيجية،

وبالتػػالي :سػػتعزز مػػف نفوذىػػا عمػػى الػػدوؿ العربيػػة وغيػػر العربيػػة فػػي المنطقػػة  ،وفػػرض سياسػػة األمػػر
الواقع . .
ولكف عمي صعيد السمطة الفمسػطينية فػإف إسػرائيؿ تقػوـ بإسػتغالؿ حقػوؿ الغػاز البحريػة الواقعػة
فػي حػػدود المنطقػػة اإلقتصػػادية لقطػاع غػزة مسػػتفيدة بػػذلؾ مػػف اإلنقسػاـ الفمسػػطيني الحػػالي ،إضػػافة إلػػى
الضغط الشديد الذي يتعرض لػو القطػاع جػراع الحصػار الشػديد المفػروض عميػو مػع عػدـ مقػدرة السػمطة

الفمسطينية عمى الوقوؼ بوجو إسرائيؿ والمطالبة بالحقوؽ والثروات الفمسطينية البحريػة فػي شػرؽ البحػر
المتوسط .
وعالوة عمى ما سػبؽ :فنؤكػد بػأف اكتشػافات الغػاز الطبيعػي الحاليػة فػي شػرؽ البحػر المتوسػط،
تتيح مفاقاً كبيػرة ألمػف الطاقػة فػي دوؿ المنطقػة ،حيػث مػف المتوقػع أيضػاً أف تصػبح ىػذه الػدوؿ مصػد اًر
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جديػػداً لمغػػاز الطبيعػػي بحمػػوؿ عػػاـ  ،2020وسػػتعزز أيض ػاً االقتصػػاد المحمػػي لػػدوؿ المنطقػػة وال سػػيما
قبػػرص ،وفػػي نيايػػة المطػػاؼ أيض ػاً سػػتعزز االقتصػػاد المبنػػاني والفمسػػطيني ،وبػػرغـ العوائػػؽ التنظيميػػة
الجيوسياسية والتجارية التي يواجييا تطوير الغاز الطبيعي وتصديره فػي شػرؽ البحػر المتوسػط ،إِالت أنػو
فػػي نيايػػة المطػػاؼ سػػيغير لعبػػة الطاقػػة فػػي المنطقػػة ،وفػػي األَس ػواؽ العالميػػة أيض ػاً  .وخاصػػة القػػارة
األوروبيػػة التػػي مػػا ازلػػت تعتمػػد إلػػى حػػد كبيػػر فػػي وارداتيػػا مػػف الغػػاز عمػػى روسػػيا التػػي يفػػرض عمييػػا
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة فعميا عقوبات اقتصػادية منػذ أزمػة جزيػرة القػرـ ،ومػف ثػـ فػإف البػديؿ

المط ػػروح عميي ػػا ك ػػاف الغ ػػاز األميرك ػػي بتكمفت ػػو األعم ػػى أو أف ي ػػأتي الح ػػؿ م ػػف الجن ػػوب الشػ ػرقي عب ػػر
اكتشافات الغاز األخيرة في شرؽ المتوسط ،حيث سيكوف في كؿ األحواؿ األقرب إلى أوروبا.
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أوالً :النتائج

النتائج والتوصيات

بعد االنتياء من الدراسة فإنو باإلمكان التوصل إلى بعض النتائج:

 -1إف اكتشافات الطاق ػػة في شﺮؽ البحﺮ المتوس ػػط ،ى ػػي عبارة عه متغيﺮات جيوسياس ػػية وأمنيػػػة

بالنسػػبة إلسﺮائيﻞ وقبﺮص مه حيػػث أمه الطاقػػة ،والى حد ما األمه بشﻜﻞ عاـ ،كما أنيػػا قػػد

تعﺰز جيػػود حﻞ النﺰاعات في الشﺮؽ األوس ػط وقبﺮص .كمػػا وليػػا مثار عمى أمه الطػػاقة في

مصﺮ واألردف والسػ ػ ػػمطة الفمسطينيػ ػ ػػة ،مه خالؿ واردات الغاز المحتممة مه إسﺮائيﻞ .ويمكػ ػ ػػف

لي ػ ػ ػ ػػذه الواردات أيضاً أف تعﺰز استقﺮار النظ ػ ػ ػ ػػاـ في مصﺮ واألردف ،وذل ػ ػ ػ ػػؾ مه خالؿ تعﺰيﺰ
اقتصادى ػػا وتخفي ػػؼ السخط الشعبي .وفي الوق ػػت نفس ػػو :يمﻜه أف يﺆدي الصﺮاع عمى ممﻜية
الموارد إلى تفاق ػػـ الت ػػوتﺮات القائمة بيه تﺮكيا وقبﺮص وبيه إسﺮائيﻞ ولبناف ،ل ػػذلؾ :فإِن ػػو مه
الممكف أف مثار ىذه التوترات تُفﺮ مخاطﺮ جديدة لالستقﺮار اإلقميمي.
 -2ىنػػاؾ خيػػارات تصػػديرية محتممػػة خاصػػة بإس ػرائيؿ ،ولكنيػػا ستشػػكؿ تحػػديات كبي ػرة ،وغالب ػاً مػػا
تكوف تحديات سياسية .وقد تـ طرح اليوناف كسوؽ محتمؿ ،وذلؾ عف طريؽ خط أنابيب تحت

البحر ،وتعد اليند سوقاً مخر لمغاز اإلسرائيمي ،وتقترح شركة غاز بروـ الروسية العمالقة حالياً
مش ػػروعاً مش ػػتركاً .وق ػػد يك ػػوف الخي ػػار األكث ػػر ج ػػدوى م ػػف ناحي ػػة إسػ ػرائيؿ ،ى ػػو تص ػػدير الغ ػػاز

الفػػائض مػػف الغػػاز الطبيعػػي المسػػاؿ ،والػػذي يػػتـ تحويمػػو مػػف خػػالؿ خػػط األنابيػػب القػػادـ مػػف

مصر.

 -3إف اكتشاؼ حقػؿ غػاز "زوىػر" فػي مصػر البحريػة ،وىػو أكبػر حقػؿ فػي منطقػة الشػرؽ األوسػط
أدى إلى زيادة األماف بالنسبة لمتعاوف اإلقميمي بيف دوؿ المنطقة في مجاؿ الغػاز الطبيعػي فػي

الش ػػرؽ األوس ػػط ،وس ػػتقرر الجغرافيػ ػا السياس ػػية اإلقميمي ػػة ف ػػي نياي ػػة المط ػػاؼ ،م ػػا إذا ك ػػاف ى ػػذا
التط ػػور الجدي ػػد ال يػ ػزاؿ محص ػػو اًر ف ػػي مص ػػر ،أو س ػػيؤثر عم ػػى منطق ػػة ش ػػرؽ البح ػػر المتوس ػػط
بأكمميا.

 -4إف مصػػر تحمػػؿ مفػػاتيح مسػػتقبؿ الغػػاز فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،ويمكنيػػا أف تقػػرر المضػػي
قدماً بمفردىا عف طريؽ تصدير كميات الغاز التي ستصبح تدريجياً عمى رأس الطمب المحمي،
أو قد يعتمد عمى البنية األساسية المصدرة الحالية ،ومف شػأف إنشػاع مركػز جديػد فػي المنطقػة،
وضماف اإليرادات مف مخطط العبور ،واستغالؿ إسرائيؿ وقبرص الحتياجاتيا مف الغػاز بشػكؿ

كام ػػؿ ،كم ػػا أن ػػو س ػػيتيح فرصػ ػاً جدي ػػدة ألوروب ػػا لتوزي ػػع واردات الغ ػػاز الطبيع ػػي إليي ػػا ،بس ػػبب
انخفاض اإلنتاج المحمي.
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 -5إف إسرائيؿ ليست دولة بحرية مقاتمة ،لكف اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة جعمتيا تركز عمػى
عػػدة مصػػادر لكػػي تزيػػد مػػف المػواد البحريػػة ،حيػػث إنيػػا اآلف بصػػدد إنشػػاع أكبػػر أسػػطوؿ بحػػري

متقػدـ تكنولوجيػاً فػي منطقػة شػرؽ البحػر المتوسػط .وقػد سػعت إسػرائيؿ مػؤخ اًر إلػى زيػادة قػدرات
بناع عمى طمب مف شركة إسرائيؿ لمصناعات الفضائية.
سفف الدوريات السريعة المتابعة لياً ،

 -6يعزز غاز شرؽ المتوسط أمف الطاقة في قبرص (دولة عضو في االتحاد األوروبي) ،واسرائيؿ
والسمطة الفمسطينية (وكالىما يرتبط ارتباطاً وثيقاً باالتحاد األوروبػي) ،وألنػو يعػزز أمػف الطاقػة
باالتح ػػاد األوروب ػػي ،لي ػػذا :ينبغ ػػي أف ي ػػتـ تط ػػوير ى ػػذه المػ ػوارد بطريق ػػة مس ػػتدامة ،كج ػػزع م ػػف

استراتيجيات الطاقة المتوازنة الشاممة ،لذلؾ :فإف االتحاد األوروبػي يػولي اىتمامػاً قويػاً العتبػار
أف لديو مصمحة قوية في استقرار المنطقة والتي تتجاور مباشرة مع أراضيو.

 -7االكتشافات التى ظيرت في شرؽ البحر المتوسط قادرة عمى تغييػر مسػتقبؿ الطاقػة لػدى الػدوؿ
المالكػػة ليػػذه المػوارد ،وسػػيكوف ليػػا بعػػد عمػػى مسػػتقبؿ التعػػاوف اإلقميمػػى فػػي مجػػاؿ الطاقػػة كمػػا

يمكنيا مف جعؿ المنطقة مورداً ومصد اًر ميماً لمغاز ،ويمكف الكتشافات الغاز في منطقة شػرؽ

اضػ ػػا متع ػػددة ،فبعض ػػيا يمكػ ػػف اس ػػتخدامو لالسػ ػػتيالؾ
البح ػػر األب ػػيض المتوسػ ػػط أف تخ ػػدـ أغر ً
المحمػػي ،وبعضػػيا اآلخػػر يمكػػف تصػػديره فيسػػيـ فػػي أمػػف الطاقػػة الخػػاص بأوروبػػا ،إذ يخفػػض
اعتمادىا عمى مورديف محدوديف ،ىذا إضافة إلى المصالحات اإلقميميػة التػى يمكػف أف تحققيػا

ىذه االكتشافات .
 -8خلقت ىذه االكتشافات أىدافاً محتممة جديػدة لمزيػد مه االستﻜشاؼ سﻮاع عمى الشاطئ أو في
الخارج ،وىػ ػ ػ ػ ػ ػػي مشﻜمة تشﻜﻞ مصدر قمك خاص إلسﺮائيﻞ ،حيث يوجػ ػ ػ ػ ػ ػػد اآلف وجود بحﺮي
معﺰز في المنطقػػة س ػواع مه الػػدوؿ الساحمية أو مه بمػػداف ثالثة ،بما في ذلػػؾ روسيا .كما أف

زيادة النشاط البحﺮي يعﺰز حماية البنية التحتية لمطاقػ ػػة ،ويزيػ ػػد مه خطػ ػػر وقوع حػ ػػوادث في
البحﺮ ،مع إمﻜانية التصػ ػػعيد .وقػ ػػد يستتبع ذلػ ػػؾ السفه البحﺮية األمﺮيﻜية ،بسبػ ػػب قﺮبيػ ػػا مه
المنطقػ ػػة .وال ينبغي المبالغة في ىػ ػػذه المخاطﺮ وال تقارف ىػ ػػذه المخاطﺮ بتمػ ػػؾ المتأصمة في

مسارح الصﺮاع األخﺮى في الشﺮؽ األوسط .ومع ذل ػ ػػؾ :فإني ػ ػػا تستحك إىتمامػ ػ ػاً مستمﺮاً مه

أوروبا والواليات المتحدة ،إذا ما أريػػد ليػػذه المػػوارد الجديػػدة أف تسىػػـ في االستقﺮار اإلقميمي،
در إضافياً لمنﺰاع.
وال تصبح مص اً
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إف اكتشافات الغاز في حوض شرؽ البحر األبيض المتوسط ستضفى بعداً جديداً إلػى الصػ ارع
العربػػي اإلس ػرائيمي ،العتبػػار أف الثػػروات الطبيعيػػة الكامنػػة فػػي المنػػاطؽ االقتصػػادية الخالصػػة

البحريػػة فػػي شػػرؽ المتوسػػط مػػف ناحيػػة ،والػػى الخالفػػات والتعقيػػدات الناتجػػة عػػف غيػػاب حػػدود
بحرية مرسومة قبؿ االكتشافات في معظـ األحياف مف ناحية أخػرى ،فينػاؾ عمػى سػبيؿ المثػاؿ
031

ال الحصر ،عدـ التمكف حتى الوقت الراىف مف رسـ نقطة الحدود الثالثية البحريػة بػيف قبػرص

ولبنػػاف واس ػرائيؿ ،ىػػذا باإلضػػافة إلػػى العراقيػػؿ التػػي فرضػػتيا إس ػرائيؿ عمػػى تطػػوير حقػػؿ غػػاز
ماريف البحرى في المياه الفمسطينية ،باإلضافة إلػى االكتشػافات الجديػدة مػف الغػاز التػى فجػرت

بعداً جديداً لمخالفات التركية القبرصية ،والتى عمػى إثرىػا عقػدت جمسػات مفاوضػات بػيف األمػـ
المتحػػدة وقبػػرص وتركيػػا لحػػؿ ىػػذا الخػػالؼ والتػػى وصػػمت فػػي نيايػػة المطػػاؼ إلػػى الفشػػؿ فػػي
ترسيـ ىذه الحدود بيف الدولتيف .
 -10إف اكتشػػافات الغػػاز البحريػػة فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط ،يمكػػف أف يكػػوف لػػو تػػأثير عميػػؽ عم ػى
مستقبؿ الطاقة واالقتصاد والجغرافيا السياسية في المنطقػة ،ولكػف عمػى الػرغـ مػف الفػرص التػي
توفرىػػا ىػػذه الم ػوارد ،إالت أف عػػدداً مػػف المنازعػػات والص ػراعات المتعمقػػة بترسػػيـ الحػػدود البحريػػة
يعقػػد مػػف عمميػػة استكشػػافات الم ػوارد ،ال سػػيما فػػي ظػػؿ ن ازعػػات إقميميػػة طويمػػة األمػػد ،وكانػػت
ىناؾ بعض النزاعات بيف كؿ مف جميوريػة قبػرص (الجميوريػة التركيػة لشػماؿ قبػرص وتركيػا،

سمبي عمى األمف البحري في المنطقة.
أثر
وكذلؾ إسرائيؿ ولبناف) ،والتى كاف لبعضيا ٌ
ٌ

 -11انسػػحاب شػػركة شػػؿ البريطانيػػة وخروجيػػا مػػف رخصػػة تطػػوير حقػػؿ غػػاز غ ػزة الطبيعػػي (غ ػزة
مػػاريف ) أدى إلػػى زيػػادة حصػػة صػػندوؽ االسػػتثمار الفمسػػطيني وشػػركة ( cccاتحػػاد المقػػاوليف)
بنسبة  % 27.5لكؿ منيما ،كما سيتـ تخصيص نسبة  % 45لشركة عالمية مطػورة بػدالً مػف

شؿ البريطانية .األمر الذي سيؤدى لتداعيات فعمية إيجابية عمػى االقتصػاد الػوطني الفمسػطيني
 ،والبػػدع العممػػى لمرحمػػة التنفيػػذ ودم ػ ى ػذه الثػػروة الطبيعيػػة فػػي االقتصػػاد الفمسػػطيني وخاصػػة
تزويػ ػػد محطػ ػػات توليػ ػػد الكيربػ ػػاع فػ ػػي غ ػ ػزة وجنػ ػػيف بالغػ ػػاز الطبيعػ ػػي واالسػ ػػتغناع عػ ػػف اسػ ػػتيراد

المحروقػػات مػػف إسػرائيؿ باإلضػػافة لتػػوفير مبػػالغ كبيػرة كانػػت تنفقيػػا خزينػػة السػػمطة جػراع ذلػػؾ،
باإلضافة لتشغيؿ أيادى عاممة وتقميؿ مف نسب البطالة في المجتمع الفمسطيني.

 -12إس ػرائيؿ تتصػػرؼ كدولػػة احػػتالؿ وستسػػتمر فػػي اسػػتخداـ جميػػع الوسػػائؿ المتاحػػة ليػػا ،وتضػػع
العراقيؿ غير المشروعة دولياً في عدـ استغالؿ الفمسطينييف ليذه الثروة الطبيعية متذرعػة بػذلؾ
بحج أمنية تارة واغتصاب ليذه الموراد تارة أخرى.
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ثانياً :التوصيات

 .1التوصية األولى :تتعمﻖ بعممية السالم في المنطقة
ينبغي عمى المجتمع الدولي أف يسعى جاىداً إلى حﻞ الصﺮاع العﺮبي اإلسﺮائيمي الذي يمﻜه

أف يكػػوف لػػو تأثيﺮ عمى السالـ في المنطقػػة بأسﺮىػػا .ونتيجة لػػذلؾ :سيخﻒ التػػوتر بيه بلػػداف حػػوض

الشاـ ،مما يﺆدي إلى مزيد مه التعاوف.

 .2التوصية الثانية :تتعمق بالحدود البحﺮية المبنانية اإلسﺮائيمية
يجب تحديد الحدود البحﺮية واالتفاؽ عمى تﺮسيميا ،ولػذلؾ :ينبغي إشﺮاؾ الخبﺮاع في الشػؤوف
الدبموماس ػ ػػية ،والش ػ ػػؤوف العسﻜﺮية في مس ػ ػػاعدة لبناف واسﺮائيﻞ عمى تحدي ػ ػػد منطقتييم ػ ػػا االقتصاديتيه
بنجاح وتجنب الصﺮاع.

 .3التوصية الثالثة :تتعمق بالوحدة الداخمية المبنانية
مه المصمحة المطمقػ ػػة لجميع الفصائﻞ المبنانية أف تتخطػػػى صﺮاعاتيػ ػػا ال ػػداخمية ،وتسﺮع في
استغالؿ المناطك المتنازع عميي ػ ػ ػػا ،كم ػ ػ ػػا يج ػ ػ ػػب عم ػ ػ ػػى الق ػ ػ ػػادة المبن ػ ػ ػػانييف التعام ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػع االكتش ػ ػ ػػافات

الييدروكربوني ػػة عممياً ولي ػػس عاطفياً .وباإلضافة إلى ذل ػػؾ :ينبغي عمى كال البم ػػديف ،لبناف عمى وج ػػو
الخصػػوص أف يخططػػا الستغالؿ النتائ الجديػػدة استناداً إلى الم ػوارد المؤكػػدة غيػػر المقػػدرةف وىػػذا مه
شأن ػ ػػو أف يساع ػ ػػد عمى تجن ػ ػػب نق ػ ػػص الطاق ػ ػػة في المستقبﻞ عمى غﺮار ما ح ػ ػػدث في مصﺮ قبﻞ بضع
سنوات ،حيث كانت مصﺮ مصد اًر رئيساً لمغاز الطبيعي وخاصة إلى إسﺮائيﻞ ،واليوـ :تتطمع الحكومة

المصﺮية إلى استيﺮاد الغاز الطبيعي مه إسﺮائيﻞ.

وعالوة عمى ذلؾ :يجب عمى البمديف اتخاذ تدابير السالمة في حالة توقؼ الغاز الطبيعي عه

الت ػػدفؽ ألي س ػػبب كاف ،وي ػػتـ ذل ػػؾ عه طﺮيك إِنشاع مﺮافك الطاق ػػة ،مثﻞ :خط ػػوط األنابي ػػب المحمية،
ومحطات الطاقة.

دور رئيساً أيضاً ،حيث إِف النتائ الجديدة ليا نتائ
وأخي اًر :فإف لممواطنيف في لبناف واسﺮائيﻞ اً

كبيﺮة بالنسبة لي ػػـ إذا اس ػػتغموىا سممياً ،ل ػػذلؾ :فإف مه مسﺆولي ػػتيـ الض ػػغط عمى ممثم ػػييـ وحكوم ػػاتيـ
إليجاد طﺮؽ عقالنية نحو حﻞ الخالفات بيه البلديف.

 .4التوصية الرابعة :توصية لصناع القرار السياسي الفمسطيني
أ -يجب التدقيؽ بصورة جدية في الحقوؽ الوطنية لمشعب الفمسػطيني فػي األ ارضػي المحتمػة كميػا،
البريػػة وكػػذلؾ البحريػػة ،مػػف جانػػب خب ػراع يمتمكػػوف الشػػفافية والمسػػائمة الكػػافيتيف وفػػؽ الق ػوانيف

الدولية واالتفاقيات والمعايير المقبولة .وال بد مف إعالف ىػذه الحقػوؽ اإلقميميػة رسػمياً مػف أجػؿ
032

تحقيؽ وضع قانوني ،وارساع األسس لمفاوضات متوازنة ،عمى الرغـ مف رفض قػوى االحػتالؿ
ليػػذه الحقػػوؽ ،كمػػا يجػػب إج ػراع مفاوضػػات مسػػتمرة وشػػفافة بػػيف جميػػع الػػدوؿ ذات الش ػواطيع
المشػػتركة بحضػػور وفػػود مػػف دولػػة فمسػػطيف ،ألف حرمػػاف السػػكاف الخاضػػعيف لالحػػتالؿ بصػػورة
مباشرة أو غير مباشرة ،مف استغالؿ المػوارد الحيويػة بمػا فػي ذلػؾ الػنفط والغػاز والطاقػات ذات

الصػػمة ،أو مػػف خػػالؿ فػػرض قيػػود اقتصػػادية أو تيديػػدات عسػػكرية غيػػر إنسػػانية بشػػكؿ مفػػرط،
يعتب ػراف جريم ػػة إبػػادة جماعي ػػة ال تسػػقط بالتق ػػادـ .والش ػػركات التػػى تتعام ػػؿ بد اريػػة ومعرفػ ػة م ػػع

كيانات االحتالؿ مف أجؿ الربح بيذه الطريقة يجب أف تحاسب عمى نحو مماثؿ.

ب -توصػي الد ارسػة أف يباشػر الفريػؽ الػوطني لترسػيـ حػدود فمسػطيف البحريػة ،الػذي صػادؽ عمػى

تشكمو مجمس الوزراع الفمسطيني في جمستو  159المؤرخة بتاريف ، 04/07/2017لمعمؿ عمى

الوصوؿ ألىدافػو المرسػومة ،وعمػى أرسػيا العمػؿ عمػى ترسػيـ حػدود فمسػطيف البحريػة بمػا فييػا
المنطقػة االقتصػادية الخالصػة ) (EEZوذلػؾ عبػر التواصػؿ مػع الػدوؿ المجػاورة ،التػي تػرتبط

بحدود بحرية مع فمسطيف ،وذلؾ استناداً إلى حقوؽ الشعب الفمسطيني غيػر القابمػة لمتصػرؼ،
والػى عضػوية فمسػطيف فػي اتفاقيػة األمػـ المتحػدة لقػانوف البحػار ،ووفقػاً لألحكػاـ واألعػراؼ

الدولية.

ت -مف أجؿ الحفاظ عمى ثروات ومقدراتنا مف أجؿ إستغالليا  ،يجب العمؿ الفورى مف قبػؿ جميػع
الفص ػػائؿ الفمس ػػطينية م ػػف أج ػػؿ إس ػػترجاع الوح ػػدة الوطني ػػة واني ػػاع حال ػػة اإلنقس ػػاـ الفمس ػػطينى
الداخمى ،وعميو ينبغػي أف تنشػغؿ السػاحة الفمسػطينية اليػوـ بمسػاع حقيقيػة ترسػي أسػس ومعػالـ
مصػالحة وطنيػة شػػاممة ،وتبػدد اآلثػػار الغػائرة التػي حاقػػت بالعالقػات الداخميػػة ،وتػوفر ضػػمانات
أصيمة وممموسة لمخروج مػف نفػؽ الػتكمس والجمػود ،وانعػداـ الثقػة ،والشػعور بالضػياع واالنفتػاح

عمى المجيوؿ ،الذي يييمف عمػى الوضػع الفمسػطيني العػاـ حاليػا .والتوحػد ىنػا يتطمػب مجابيػة
إس ػرائيؿ عمػػى كافػػة األصػػعده ،ومنيػػا منعيػػا مػػف س ػرقة ثرواتنػػا ومواردنػػا اإلقتصػػادية مػػف الغػػاز

الطبيعى الموجود عمى أراضينا ولنا كامؿ األحقية فى إستثماره واستغاللو .

ث -إف موارد النفط والغاز الطبيعي الفمسطينية التي تـ اكتشافيا حتى اآلف تقدـ مفاقا واعػدة لمتنميػة
االقتصادية الفمسطينية ،واستبداؿ االعتماد الفمسطيني المرتفع عمى إستيراد منتجات الطاقػة مػف

إسرائيؿ ،مع االعتماد عمى الذات .مما لو أثر إسػتراتيجي إيجػابي عمػى أمػف الطاقػة الفمسػطيني
 .إف تطوير ىذه المػوارد لػيس حقػا مكرسػا فػي القػانوف الػدولي فحسػب ،بػؿ يشػكؿ أيضػا دعامػة

لإلسػتقالؿ ،حيػػث أنػػو سػػيؤثر عمػى مختمػػؼ القطاعػػات مػػف خػالؿ دفػػع عجمػػة النمػػو االقتصػػادي
وخمؽ اآلالؼ مف فرص العمؿ ،مما يسيؿ وجود دولة فمسطينية مستقمة .وبناع عمى ذلؾ ،فػإف

تطػػوير ىػػذه الم ػوارد يتطمػػب التحػػرؾ الرسػػمي وغيػػر الرسػػمي مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى الػػدعـ
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الكام ػػؿ م ػػف المجتم ػػع ال ػػدولي ،وتنفي ػػذ ت ػػدابير ممموس ػػة تي ػػدؼ إل ػػى ض ػػماف أف تمتث ػػؿ إسػػرائيؿ

لمقانوف الدولي ،لمسماح بتنمية ىذه الموارد الفمسطينية لصالح الشعب الفمسطيني.
 .5التوصية الخامسة :توصية لمراكز البحث العممي

غن ػػي ع ػػف البي ػػاف أف مثار الغاز الطبيعػ ػػي واكتشافات ال ػػنفط ف ػػي شػ ػػرؽ البح ػػر المتوس ػػط ،ىػػػو

موض ػػوع ذا أىمي ػػة كب ػػري ،األم ػػر ال ػػذي يجع ػػؿ العمماع والب ػػاحثيف ورج ػػاؿ السياس ػػة يتع ػػامموف مع ػػو في

المستقبﻞ ،عمػػى أس ػػاس أنػػو ج ػػزع أصػػيؿ م ػػف ركػػائز الس ػػالـ والص ػراع ف ػػي المنطقػػة ،لي ػػذا كاف التﺮكيﺰ
الﺮئيس ليػػذه الد ارسػػة ىػػو تحديػػد اآلثار التي سػػتترتب عمييػػا اكتشافات الغاز الجديػػدة بشأف تأثيرىػػا عمى

النفوذ ا ِإلسﺮائيمي في منطقة شﺮؽ المتوسط.

فقد وجد الباحث أنو يجػب التنبيػو إلػى م اركػز صػنع األبحػاث العمميػة الفمسػطينية والعربيػة وغيػر

العربيػػة تسػػميط الضػػوع عمػػى أىميػػة وجػػود الغػػاز الطبيعػػي فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط كمتغيػػر أسػػاس فػػي

إدارة الصراع مع االحتالؿ في المرحمة القادمة،والتعمؽ فى البحث والدراسة حفاظاً عمى الحقوؽ العربية

في مواردىـ اإلقتصادية .

 .6التوصية السادسة :توصيات بشأن االتحاد األوروبي

أ-

ضرورة تحديد رؤية استراتيجية من قبل االتحاد األوروبي لحمول التصدير لغاز شرق البحر

المتوسط عمى أساس الخيارات المحتممة التالية:

 محطػ ػػة تصػ ػػدير مشتﺮكة بيه إسﺮائيﻞ وقبﺮص لمغاز الطبيعػ ػػي المساؿ في فاسيميﻜُس(قبﺮص) والتػػى تشػػمؿ محطػػات قطػػاريف ( 14-7مميػػار متػػر مكعػػب  /سػػنة) ،حيػػث إِف
االتحاد األوروبي يوفر بيئة تنظيمية شفافة وقابمة لمتنبؤ لممستثمريف في قبرص.

 إِنشػػاع خػػط أنابيػػب لغػػاز شػػرؽ البحػػر المتوسػػط مػػع تػػوفير قطػػع الغيػػار الخاصػػة بػػذلؾ،لتصؿ قدرة النقؿ في ىذا الخط إلى  30مميار متر مكعب في السنة.

 -العم ػػؿ عم ػػى ترتي ػػب تص ػػدير م ػػزدوج ومش ػػترؾ يش ػػمؿ :خ ػػط أنابي ػػب م ػػف حق ػػؿ "ليفياث ػػاف"

اإلسرائيمي إِلى تركيا ،ومحطة لمغاز الطبيعي المساؿ في قبػرص ،حيػث يمكػف ل ِ
إليػرادات

المبكرة أف تموؿ المحطة القبرصية.

ب -اســـتخدام كﻞ فرصة ممﻜنة ،لضمان أن تكـــون ىـــذه االكتشافات الجديـــدة حـــاف ازً لمسالم في
منطقة الشرق األوسط.

ت -دعـــم إدماج االتحاد األوروبي بمشـــروع ســـوق غاز المشرق العربي ،بيـــدف تعسيس التﻜامﻞ
اإلقميمي لسوق الغاز والعمل عمى تحقيقو.
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